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YÖNETMELİKLER

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKA ÇAĞRI MERKEZLERİNİN HİZMET SEVİYESİNİN VE KALİTESİNİN
BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların çağrı merkezlerinin hizmet sevi-

yesinin ölçülmesi ve hizmet kalitesinin belirlenmesidir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, bankalar tarafından kullanıcıya sunulan çağrı merkezi

hizmetlerine, çağrı merkezi hizmet seviyesinin ölçülmesine ve hizmet kalitesinin belirlenme-
sine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanu-

nunun 76 ncı ve 93 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;
a) Alt menü: Sesli yanıt sisteminde ana menüden sonra gelen menüleri,
b) Ana menü: Çağrı merkezinde kullanıcıyı karşılayan sesli yanıt sisteminde temel se-

çeneklerin yer aldığı ilk menüyü,
c) Banka: 5411 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan bankaları,
ç) Çağrı merkezi: Bankanın sunmuş olduğu ürün ve hizmetlere ilişkin olarak işlem ya-

pılması ile bilgilendirme, pazarlama, yönlendirme, tahsilat konularında telefonla kullanıcılara
yardımcı olan bankanın iç kaynakları ve/veya 5/11/2011 tarihli ve 28106 sayılı Resmî Gaze-
te’de yayımlanan Bankaların Destek Hizmeti Almalarına İlişkin Yönetmelik kapsamında dı-
şarıdan hizmet alımı ile sağladığı iletişim temas noktasını,

d) Çağrı merkezi temsilcisi: Gelen çağrıyı ve giden çağrıyı yöneterek kullanıcı ile ile-
tişimi sağlayan gerçek kişiyi,

e) Çağrı merkezi temsilcisine gelen çağrı: Gelen aramalar içerisinde çağrı merkezi tem-
silcisi ile görüşmek isteyen kullanıcıların yaptığı aramalardan ilgili çağrı merkezi temsilcisi
kuyruklarına aktarılanları,

f) Elektronik Bankacılık Hizmetleri Yönetmeliği: 15/3/2020 tarihli ve 31069 sayılı Res-
mî Gazete’de yayımlanan Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri
Hakkında Yönetmeliği,

g) Eşik süre içinde kaçan çağrı: Çağrı merkezi temsilcisine gelen çağrılardan otuz saniye
içinde, kayıp/çalıntı/şüpheli işlemler için de yirmi saniye içinde çağrı merkezi temsilcisi ile
herhangi bir görüşme gerçekleştirilmeden kullanıcı tarafından sonlandırılan veya teknik ak-
saklık sebebiyle sonlanan aramayı,

ğ) Eşik süre içinde karşılanan çağrı: Çağrı merkezi temsilcisine gelen çağrılardan, çağrı
merkezi temsilcisi tarafından otuz saniye, kayıp/çalıntı/şüpheli işlemler için de yirmi saniye
içinde cevap verilen aramayı,

h) Gelen çağrı: Çağrı merkezi santraline giriş yapan aramayı,
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ı) Giden çağrı: Çağrı merkezi temsilcisi tarafından yapılan aramayı,
i) Hat kapasitesi: Çağrı merkezi tarafından kullanılabilecek telefon hat sayısını,
j) Kaçan çağrı: Sesli yanıt sisteminde çağrı merkezi temsilcisine bağlanmak için tuşla-

manın veya komutun yapıldığı, ancak herhangi bir görüşme gerçekleşmeden kullanıcı tarafın-
dan sonlandırılan veya teknik aksaklık sebebiyle sonlanan aramayı,

k) Karşılanan çağrı: Çağrı merkezi temsilcisi tarafından cevaplanan aramayı,
l) Kullanıcı: Banka müşterisi olsun olmasın çağrı merkezini arayan gerçek kişiyi,
m) Kurul: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunu,
n) Kurum: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,
o) Ses ile yönlendirme sistemi: Sesli yanıt sisteminde kullanıcıyı karşılayan, kullanıcı-

nın söylemi ve/veya komutuna uygun olarak ilgili hizmet adımına doğrudan ulaşmasını sağla-
yan sistemi,

ö) Sesli yanıt sistemi: Çağrı merkezine bağlanan kullanıcının, ana menü ve alt menü-
lerde işlem yapmak istediği konulara ilişkin olarak hizmet verme, bilgilendirme, pazarlama,
yönlendirme, talep ile şikayet alma işlemleri ve ilgili çağrı merkezi temsilcisine aktarılması
amacı ile oluşturulan otomatik cevap sistemini,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Çağrı Yönetimi

Hat kapasitesi ve ulaşılabilirlik seviyesi
MADDE 5 – (1) Banka tarafından, çağrı merkezinde aynı anda çalışan çağrı merkezi

temsilcisi sayısına uygun bir hat kapasitesi kullanılır.
(2) Ulaşılabilirlik seviyesi (US), ilgili dönemde çağrı merkezi santrali yönüne yapılan

toplam arama sayısına (A) göre, gelen çağrı sayısının (B) yüzdesidir (%US= (B/A)x100). Çağrı
merkezi santrali yönüne yapılan arama sayılarına bağlı olarak çağrı merkezi hat kapasitesinin
yeterlilik seviyesi ölçülür. Bu ölçüm yıllık, aylık ve günlük zaman dilimleri için yapılır. Ula-
şılabilirlik seviyesinin yıllık olarak en az %95 olması sağlanır.

Sesli yanıt sistemi
MADDE 6 – (1) Ana menünün ve alt menülerin anons süreleri Elektronik Bankacılık

Hizmetleri Yönetmeliğinin Telefon Bankacılığı Bölümü hükümlerinde yer alan süreleri geçe-
mez. Ana menünün ve alt menülerin anons süresine reklamlar, duyurular ve bilgilendirmeler
dâhildir. Ancak, kişiye özel veya mevzuat gereği zorunlu bilgilendirmeler ile güvenlik, kimlik
teyidi işlemleri ve ulusal düzeyde gerçekleşen salgın, kriz ve afet halleri nedeniyle yapılan bil-
gilendirmeler anons süresine dâhil değildir.

(2) Ana menü ve alt menülerde çağrı merkezi temsilcisine bağlanma seçeneğinin su-
nulması ve ses ile yönlendirme sisteminin anons tekrarı ile ilgili olarak Elektronik Bankacılık
Hizmetleri Yönetmeliğinin Telefon Bankacılığı Bölümü hükümleri uygulanır.

(3) 60 yaş ve üstü kullanıcı bankayı kayıtlı numarasından aradığında, kayıtlı numara-
sından aramasa bile müşteri numarası veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından kulla-
nıcının 60 yaş ve üstü olduğu anlaşıldığında, ana menüde herhangi bir tanıma adımı olmaksızın
doğrudan çağrı merkezi temsilcisine bağlanma seçeneği sunulur. Çağrı merkezi temsilcisine
bağlanan kullanıcının kimlik/tanıma bilgilerinden, kullanıcının 60 yaş altı olduğunun anlaşıl-
ması halinde, çağrı merkezi temsilcisi herhangi bir işlem yapmaksızın kullanıcıyı ana menüye
aktarabilir.
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(4) Kayıp/çalıntı ve şüpheli işlemler ana menüde ilk seçenek olarak kullanıcıya sunulur
ve kullanıcının öncelikli olarak çağrı merkezi temsilcisine bağlanması sağlanır.

(5) Banka çağrı merkezleri kullanıcıdan gelen kart iptal taleplerini farklı bir kanala yön-
lendirmeden almakla yükümlüdürler.

Giden çağrı
MADDE 7 – (1) Satış ve pazarlama amacıyla Pazar günleri çağrı merkezi tarafından

arama yapılmaz, diğer günler için yapılan aramalar Türkiye saatiyle 09.00-20.00 arasında ger-
çekleştirilir.

(2) Satış ve pazarlama amacıyla yapılan giden çağrılarda kullanıcının tekrar aranmama
talebinde bulunması halinde çağrı merkezi temsilcisince gerekli kayıt alınarak sisteme işlenir.
Bankalar, çağrı merkezlerinde kullanıcıdan gelen aranmama taleplerini dikkate alacak sistemsel
altyapıyı oluşturmakla yükümlüdür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hizmet Seviyesi ve Kalitesi

Hizmet seviyesi ve ölçümü
MADDE 8 – (1) Karşılanma oranı (KO), çağrı merkezi temsilcilerine gelen çağrı sa-

yısına (C) göre, karşılanan çağrıların (D) yüzdesidir (%KO=(D/C)x100). Yıllık, aylık ve günlük
zaman dilimleri için ölçülebilmelidir. Çağrı merkezi için hesaplanacak karşılanma oranının ay-
lık olarak en az %95 olması gerekir.

(2) Hizmet seviyesi (HS); çağrı merkezi temsilcilerine gelen çağrı sayısına (C) göre,
eşik süre içinde karşılanan çağrı sayısının (E) yüzdesidir (%HS=(E/C)x100). Yıllık, aylık ve
günlük zaman dilimleri için ölçülebilmelidir. Çağrı merkezi için hesaplanacak hizmet seviye-
sinin aylık en az %80, kayıp/çalıntı ve şüpheli işlem bildirimlerinde ise aylık en az %90 olması
gerekir.

(3) Kayıp/çalıntı ve şüpheli işlemlere ilişkin menüyü seçerek çağrı merkezi temsilcisine
bağlanan kullanıcının talebinin, anılan işleme ilişkin olmaması halinde söz konusu arama ka-
yıp/çalıntı ve şüpheli işlem bildirimlerine ilişkin hizmet seviyesi ölçümünde dikkate alınmaz.

(4) Hizmet seviyesi ölçümü, bankanın çağrı merkezi iletişim numarası/numaraları üze-
rinden verilen hizmetleri kapsar.

(5) Herhangi bir günde bankanın çağrı merkezine gelen toplam çağrı adedinin, geriye
dönük yüz seksen günlük çağrı adedi dikkate alınarak günlük sıklıkta hesaplanacak ortalama
değere standart sapmanın iki katı eklenmesi suretiyle bulunacak değeri aşması halinde söz ko-
nusu güne/günlere ait ölçümler ay ortalaması hesaplanırken, hesaplamaya katılmaz.

(6) Ulusal düzeyde gerçekleşen salgın, kriz ve afet hallerinde, bu maddede aranan hiz-
met seviyesi oranlarının sağlanamaması aykırılık olarak değerlendirilmez. Bununla birlikte,
banka acil ve beklenmedik durum planı kapsamında çağrı merkezinden sunulan hizmetin belirli
bir kalitede sürekliliğini sağlayacak şekilde gerekli aksiyon planını önceden yapar. Banka ta-
rafından, tüm olasılıkları kapsayacak sayı ve nitelikte olmaları kaydıyla asgari üç senaryoya
dayalı olarak HS ve KO için eşik değerler belirlenir, bunlar yazılı hale getirilir ve bu eşik ikaz
değerleri yakalanamadığında gerekçeleriyle birlikte banka içerisindeki ilgili üst yönetime yazılı
olarak bilgilendirme yapılır.

Çağrı merkezi hizmet çeşitliliği ve kalitesi
MADDE 9 – (1) Banka tarafından sunulan bireysel nitelikteki ürün ve hizmetlerin ta-

mamı için çağrı merkezi kanalı üzerinden işlem yapılması sağlanır, işlemin mahiyeti itibarıyla
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çağrı merkezi kanalı üzerinden gerçekleştirilemediği durumlarda varsa kullanıcının beyan ettiği
kısıt ve/veya fiziki engeli dikkate alınarak, çağrı merkezi temsilcisi/sesli yanıt sistemi aracılı-
ğıyla işlemin sonuçlandırılabileceği uygun kanala yönlendirme yapılır. Kurul uygun gördüğü
hallerde çağrı merkezi kanalından gerçekleştirilemeyecek işlemler ile bu işlemlerin kapsam ve
niteliğini belirleyebilir.

(2) Çağrı merkezi hizmet kalitesi değerlendirmesi banka tarafından aylık bazda yapılır.

Çağrı merkezi hizmet kalitesinin belirlenebilmesi amacıyla, yüzde elli doğru bilgilendirme/doğ-

ru yönlendirme, yüzde elli iletişim (saygılı davranma, konuşma tarzı, ses tonu, empati, diksiyon,

varsa kullanıcı geribildirimi) kriterleri dikkate alınarak puanlama yapılır. Puanlamaya ilişkin

metodoloji detaylı bir şekilde yazılı hale getirilir.

(3) Çağrı merkezinden hizmet alan tüm kullanıcılara hizmet sonrası puana dayalı geri

bildirim yapma seçeneği sunulur.

(4) Çağrı merkezi temsilcilerine gelen;

a) Toplam aylık çağrı adedi ≥ 1.000.000 olması halinde 1000 adet çağrı,

b) 100.000 ≤ Toplam aylık çağrı adedi < 1.000.000 olması halinde 750 adet çağrı,

c) 10.000 ≤ Toplam aylık çağrı adedi < 100.000 olması halinde 500 adet çağrı,

ç) 1.000 ≤ Toplam aylık çağrı adedi < 10.000 olması halinde 250 adet çağrı,

d) 100 < Toplam aylık çağrı adedi < 1.000 olması halinde 100 adet çağrı,

e) Toplam aylık çağrı adedi ≤ 100 olması halinde bankaca belirlenecek sayıda çağrı,

rassal örneklem yoluyla seçilir. Örneklemin coğrafi bölge, yaş, cinsiyet ve gelir seviyesi

itibarıyla kullanıcıların genelini temsil etmesi sağlanır ve örneklem ilgili ayda faal olan çağrı

merkezi temsilcilerinin her biri hakkında kanaat edinilmesini sağlayacak sayı ve nitelikte gö-

rüşme içerir. Seçilen her bir görüşme analiz edilir ve ikinci fıkrada belirtilen hizmet kalitesi

kriterleri ve hizmet sonrası kullanıcı tarafından yapılan geri bildirim sonuçları banka tarafından

ağırlıklandırılarak puanlanır. Bu çağrılar dikkate alınarak hesaplanan çağrı merkezi hizmet ka-

litesi aylık ortalama puanı 100 üzerinden en az 70 olmalıdır.

Çağrı merkezi temsilcisi hizmet kalitesi

MADDE 10 – (1) Her bir çağrı merkezi temsilcisinin verdiği hizmetin kalitesi bu Yö-

netmelik ile belirlenen kriterler dikkate alınarak bireysel bazda aylık olarak ayrıca ölçülür.

(2) Çağrı merkezi temsilcisinin kullanıcı ile görüşme süresi sınırlandırılamaz.

(3) Küfür, hakaret, çağrı merkezi temsilcisinin şahsına yönelik tehdit içeren üslupta ko-

nuşan kullanıcı ile yapılan görüşme çağrı merkezi temsilcisi tarafından sonlandırılabilir. Bu

sebeplerle sonlandırılan görüşmelerin gerekçelerinin yerindeliği örneklem yoluyla ilgili iş bi-

rimi tarafından aylık periyotlarla incelenir ve iç kontrol birimi tarafından kontrolü sağlanır.

Örnekleme dahil edilecek görüşme sayısı, hesaplamaya konu ay içerisinde bu fıkrada yer alan

gerekçeler ile sonlandırılan görüşme sayısının beşte birinden az olamaz. Bu tip çağrılar çağrı

merkezi hizmet kalitesi ve çağrı merkezi temsilcisi hizmet kalitesi ölçümünde dikkate alınmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kayıtların Saklanması, Raporlama ve Denetim

İşlem güvenliği ve kayıtların saklanması

MADDE 11 – (1) Bankalar, kimlik doğrulama ve işlem güvenliğiyle ilgili olarak Elektronik

Bankacılık Hizmetleri Yönetmeliğinin Telefon Bankacılığı Bölümü hükümlerini uygular.
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(2) Bankalar, çağrı merkezi ses kayıtlarını, sesli yanıt sisteminde yer alan ana menü ve

alt menülerin anons içeriklerini ve bu menülerin süre kayıtlarını Elektronik Bankacılık Hiz-

metleri Yönetmeliğinde belirtilen sürede ve şekilde saklamakla yükümlüdür.

(3) Bankalar, çağrı merkezi vasıtasıyla verilen hizmetlere ve yapılan işlemlere ilişkin

elde edilen verilerin/kayıtların ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla muhafazasından,

hukuka aykırı olarak bunlara erişilmesini, bunların işlenmesini ve paylaşılmasını önlemek için

gerekli tedbirlerin alınmasından sorumludur.

(4) Çağrı merkezi tarafından kayıt altına alınan işlemler ve bu Yönetmelik ile raporla-

malara konu edilen veriler, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilen

Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcıları tarafından sağlanan zaman damgası ile saklanır.

Raporlama ve denetim

MADDE 12 – (1) Bankalar hizmet seviyesi ve çağrı merkezi hizmet kalitesine ilişkin ay

bazındaki ölçümleri ve banka çağrı merkezi iletişim numaralarını raporlamaya konu ay sonunu

takip eden 15 iş günü içerisinde Kurumca belirlenecek format ve içerikte Kuruma gönderir.

(2) Bankalar aylık bazda;

a) Gelen çağrı adedini,

b) Çağrı merkezi temsilcilerine gelen çağrı adedini,

c) Eşik süre içinde karşılanan ve kaçan çağrı adetlerini,

ç) Eşik süreyi aşarak karşılanan ve kaçan çağrı adetlerini ve bunların saniye cinsinden

ortalama bekleme sürelerini,

d) 120 saniyeyi aşarak karşılanan çağrı adedini ve bunun saniye cinsinden ortalama

bekleme süresini,

Kurum tarafından istenildiğinde raporlamak üzere hazır bulundurmak zorundadır.

(3) Bankalar, yıllık, aylık ve günlük periyotlarla takip edilen ulaşılabilirlik seviyesi ve

karşılanma oranlarını Kurum tarafından istenildiğinde raporlamak üzere hazır bulundurmak

zorundadır.

(4) Bankalar, bu Yönetmelik ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Yönetmeliğinde be-

lirtilen hususları tam olarak karşılayacak şekilde gerekli iş akışını, süreçleri ve uygulama esas-

larını tesis etmekle, bunları yazılı hale getirmekle, uygulamakla ve gerekli kontrolleri tasarlayıp

işletmekle, iç sistemler kapsamında asgari yıllık olarak denetimini yapmakla yükümlüdür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara aykırılık oluşması

halinde, bu aykırılıklar 1/7/2020 tarihine kadar giderilir. Aykırılıkların giderilmesi için belirle-

nen süre içinde 5411 sayılı Kanunun idari para cezalarına ilişkin hükümleri uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme

Kurumu Başkanı yürütür.
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Mersin Üniversitesinden:

MERSİN ÜNİVERSİTESİ GENÇLİK BİLİM SANAT UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin Üniversitesi Gençlik Bilim Sanat

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-

netim organlarının görevlerine ve çalışma biçimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Mersin Üniversitesi Gençlik Bilim Sanat Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organ-

larının görevlerine ve çalışma biçimine 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) Alan koordinatörü: Merkez olarak belirlenen bilim, sanat, spor ve kültür alanlarında

gerekli koordinasyonu ve yürütmeyi yapmak üzere görevlendirilen kişiyi,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Dış paydaş olan birim: Kamu kurum ve kuruluşlarını, vakıfları, sivil toplum kuru-

luşlarını, yerel yönetimleri, teknoloji geliştirme bölgelerini, organize sanayi bölgelerini, özel

kanunlar ile kurulmuş teşebbüs, özel kurum ve kuruluşları,

ç) İç paydaş olan birim: Mersin Üniversitesi fakültelerini, enstitülerini, yüksekokulla-

rını, meslek yüksekokullarını, uygulama ve araştırma merkezlerini ve idari birimlerini,

d) Merkez: Mersin Üniversitesi Gençlik Bilim Sanat Uygulama ve Araştırma Merke-

zini,

e) Merkez çalışma/koordinasyon grubu: Merkez içinde kurulan merkez çalışma/koor-

dinasyon grubunu,

f) Müdür: Merkezin Müdürünü,

g) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcısını,

ğ) Rektör: Mersin Üniversitesi Rektörünü,

h) Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürleri Kurulu: Mersin Üniversitesi bünyesinde

bulunan tüm merkez müdürlerinden oluşan kurulu,

ı) Üniversite: Mersin Üniversitesini,

i) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; bilimsel yaklaşımlar kullanılarak çocukların ye-

tenek alanlarını geliştirmek, birleştiren, üreten, sorun çözen bireyler olarak yetişmelerine kat-

kıda bulunmak, bilim, üretim, edebiyat, kültür, sanat ve spor alanlarındaki farkındalıklarını ar-

tırmak, doğa ve çevre bilinci oluşturmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Çocuklar ve gençlerin üniversite ortamında genel bilgi ve birikimlerini artırmak, bi-

limin, sanatın ve kültürün topluma yayılmasına, bilimsel ve sanatsal araştırma yöntemleriyle

erken yaşta tanışan kuşakların yetişmesine katkıda bulunmak.

b) Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki bireylerin yetişmelerine katkı sağ-

lamak amacı ile çeşitli alanlarda eğitim programları, bilim ve doğa kampları, sergiler, bilim

okulları ve uygulamalı öğrenme etkinlikleri düzenlemek.

c) Okul öncesi, ilkokul ve ortaöğretim kurumlarındaki bireylere yönelik eğitim ve üre-

tim kursları planlamak, gerçekleştirmek, iç ve dış paydaşlarla koordinasyon içerisinde sürdü-

rülebilirliğini sağlamak.

ç) Akademik çerçevede bilim, sanat, spor ve kültür uygulama ortamları oluşturarak,

çocuklar ve gençlerin etkileşimli olarak çalışma alışkanlıklarının oluşmasını sağlamak ve her-

hangi bir alanda bilgi sahibi olmak isteyen hedef kitleye bu bilgiyi sağlamak.

d) Çocuklar ve gençlerin erken yaşlarda üniversite ortamı ile tanışmalarını sağlayarak

üniversite okumaya olan ilgi ve heyecanlarını artırmak ve hedefler oluşturmasında çocuklara

rehber olmak.

e) Öğrencilerin meslek tercihinde bulunurken yapacakları hataların önceden giderilmesi

ve bu yolla oluşabilecek kaynak dağılımı ve emek piyasası problemlerinin ortadan kaldırılma-

sına katkı sağlamak.

f) Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim süreçlerinde sürdürülebilir eğitimi yaygın-

laştırmak.

g) Toplumun bilimsel bilgiye erişebilirliğini artırmak.

ğ) Üniversitenin çocuklarla çalışmalar yapması yoluyla toplumla ilgili sorumluluklarını

yerine getirmesine ve toplumla daha iç içe olmasına yardımcı olmak.

h) Çocuklar ve gençlerde bilim, sanat ve spor eğitimi ve etkinlikleri yolu ile üniversite

kültürünün oluşturulmasını sağlamak.

ı) Çocuklar, gençler, aileler ve eğitmenlerin üniversite ortamında yeni eğitim modelle-

rini tanımalarını sağlamak.

i) Herhangi bir nedenle bilim, sanat, spor ve kültür alanlarında eğitim alma şansına

sahip olamayan çocukların diğer bireylerle aynı ortamda eğitim almalarını sağlamak, eğitim-

öğretim sürecini destekleyecek yazılı ve elektronik yayınlar hazırlamak.

j) Üniversite imkanlarının Merkezin faaliyetleri kapsamında değerlendirilmesini sağ-

lamak, bilimsel, sanatsal, sportif ve kültürel nitelikli her türlü ulusal ve uluslararası düzeyde

faaliyetler düzenlemek, yayın ve yayım etkinliklerinde bulunmak.
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k) Ulusal ve uluslararası düzeyde projeler hazırlamak, yürütmek, çocuk ve gençlere
yönelik faaliyetler kapsamında yapılan organizasyonlarda işbirliği ve danışmanlık yapmak.

l) Yapılacak eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili olarak akademisyenler ile yüksek lisans
ve doktora öğrencilerinin bilimsel uygulama ve araştırma yapmasına imkan sağlamak.

m) Hedef kitlenin eğitimi amacı ile yeni etkinlikler ve stratejiler geliştirmek, bunların
değerlendirmesini yapmak ve uygulamaları yerel, ulusal ve uluslararası çapta paylaşıma sun-
mak.

n) Bilim, kültür ve sanattaki yenilikleri ve birikimleri, eğitim-öğretim müfredatlarıyla
ilişkilendirerek çocuklar, öğretmenler ve ailelerle paylaşmak.

o) Merkezin programlarına katılan çocuk ve gençlere katılım belgesi ve sertifika ver-
mek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkez Yönetim Organları ve Görevleri

Merkez yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkez yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından Rektör tara-
fından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Mü-
dür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere en fazla üç öğretim elemanını müdür yar-
dımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Gerekli görüldüğünde Müdürün
talebi üzerine müdür yardımcıları Rektör tarafından değiştirilebilir. Müdürün görevi sona er-
diğinde yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer. Müdürün görevi başında olmadığı
zamanlarda müdür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. Göreve vekâletin kesintisiz altı
aydan fazla olması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir. Rektör gerekli gördüğü durum-
larda Müdürü süresi bitmeden önce görevden alabilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Her yılın Ocak ayının ikinci haftasının son iş günü yıllık çalışma program taslağını

ve tahmini bütçe önerisini hazırlamak ve Yönetim Kurulu kararıyla Rektörün onayına sunmak.
c) Her yılın Aralık ayının ikinci haftasının son iş gününe kadar ya da Rektörün isteği

üzerine, talebin geldiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde Merkezin genel durumu ve işleyişi
hakkındaki yıllık çalışma raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulu kararı ile Rektörün onayına
sunmak.

ç) Gerekli durumlarda Merkez birimlerinin, koordinasyon ve/veya çalışma gruplarının
oluşturulması için Yönetim Kuruluna öneride bulunmak ve Yönetim Kurulu kararıyla Rektörün
onayına sunmak.

d) Gerekli durumlarda Merkez birimleri, koordinasyon ve/veya çalışma gruplarının ça-
lışmalarının uyumlu bir şekilde yürütülebilmesi için bir koordinatör görevlendirmek.
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e) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunun periyodik toplantılarının yanı sıra gerekli

hallerde yapılacak toplantılar için gündem maddelerini oluşturmak, bu kurulları toplantıya ça-

ğırmak ve bunlara başkanlık etmek, bu kurulların kararları ile çalışma programının ve Merkezin

diğer çalışmalarının Merkezin amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak.

f) Merkeze bağlı birimlerin veya koordinasyon/çalışma gruplarının ve idari personelin

düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak.

g) Merkez ile Üniversitenin tüm birimleri ve dış paydaş birimleri arasında Merkezin

amaçları doğrultusunda iş birliğini sağlamak.

ğ) Merkezin faaliyet alanları kapsamında yer alan ulusal ve uluslararası tüm etkinliklere

Merkezin temsilcisi olarak katılmak veya Merkezi temsil edecek personeli görevlendirmek.

h) Gerekli durumlarda dış paydaşlardan ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili bilim insanı,

araştırmacı, uzman, eğitimci, sanatçı, idari ve teknik personelin görevlendirilmesi için Yönetim

Kurulu kararı ile Rektöre öneride bulunmak.

ı) Gerekli durumlarda Merkezde görev yapacak, yarı-zamanlı, tam-zamanlı, gönüllü

uzmanlar ve stajyer öğrencileri belirlemek ve görevlendirmek için Yönetim Kurulu kararı ile

Rektöre öneride bulunmak.

i) Bir yıl içinde verilecek hizmetleri, yapılacak tüm etkinlikleri, bu hizmet ve etkinlik-

lerde görev alacak kişileri belirlemek ve Yönetim Kurulu kararıyla Rektör onayına sunmak.

j) Merkezin ödenek ve akademik, sanatçı, idari ve teknik personel ihtiyaçlarını gerekçesi

ile birlikte Yönetim Kurulu kararı ile Rektöre bildirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı/yardımcıları ve Müdürün

önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilen öğretim elemanları dahil yedi üyeden oluşur. Yö-

netim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Müdürün görev süresinin bitmesi veya görevin-

den ayrılması durumunda Yönetim Kurulu üyelerinin de görevleri sona erer. Herhangi bir ne-

denle ayrılan üyenin yerine, yine aynı yöntemle yenisi görevlendirilir. Görevi sona eren üye

tekrar görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, yılda en az bir kez ve/veya gerekli hallerde Müdürün

çağrısı üzerine Müdürün başkanlığında toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır; açık

oylamayla ve toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşit olması halinde kapalı

oylama yapılır. Kapalı oylama sonucunda eşitliğin bozulmaması durumunda Müdürün oyu yö-

nünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak ve kararlar almak.

b) Müdür tarafından her yılın Ocak ayının ikinci haftasının son iş günü hazırlanan yıllık

çalışma program taslağını ve tahmini bütçe önerilerini değerlendirerek karara bağlamak.

c) Müdür tarafından her yılın Aralık ayının ikinci haftasının son iş gününe kadar ya da

Rektörün isteği üzerine, talebin geldiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde Merkezin genel du-

rumu ve işleyişi hakkında hazırlanan yıllık çalışma raporunu karara bağlamak.

ç) Gerekli durumlarda Müdür tarafından önerilen Merkez birimlerinin, koordinasyon/ça-

lışma gruplarının oluşturulmasını karara bağlamak.
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d) Bir koordinasyon/çalışma grubunun görevlerini, kimlerden ve kaç kişiden oluşaca-

ğını ve görev süresinin ne kadar olacağını karara bağlamak.

e) Merkez ile Üniversitenin tüm birimleri ve dış paydaş birimleri arasında Merkezin

amaçları doğrultusunda iş birliğinin sağlanmasında Müdüre yardımcı olmak.

f) Gerekli durumlarda dış paydaşlardan ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili bilim insanı,

araştırmacı, uzman, eğitimci, sanatçı, idari ve teknik personelin görevlendirilmesini karara bağ-

lamak.

g) Gerekli durumlarda Merkezde görev yapacak, yarı-zamanlı, tam-zamanlı, gönüllü

uzmanların ve stajyer öğrencilerin görevlendirilmesini karara bağlamak.

ğ) Merkezin ödenek ve akademik, sanatçı, idari ve teknik personel ihtiyaçlarına ilişkin

önerileri karara bağlamak.

h) Bir yıl içinde verilecek hizmetleri, yapılacak tüm etkinlikleri, bu hizmet ve etkinlik-

lerde görev alacak kişileri belirleyerek karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu gerekli görüldüğü takdirde Müdürün önerisi, Yö-

netim Kurulunun kararı ve Rektörün onayıyla kurulur. Danışma Kurulu; Müdür, müdür yar-

dımcıları ve Üniversitenin paydaşlarını temsil eden İç Danışma Kurulu ve/veya Üniversite dı-

şındaki paydaşlarını temsil eden Dış Danışma Kurulundan oluşur.

(2) Bu kurullar aşağıdaki biçimde oluşturulur:

a) İç Danışma Kurulu; Merkezin oluşum amacına, kapsamına ve etkinlik alanlarına kat-

kı yapacak öğretim elemanları arasından Müdür tarafından önerilen ve Yönetim Kurulunca se-

çilen kişilerin Rektör tarafından görevlendirilmesiyle oluşur. İç Danışma Kurulu Merkezin ça-

lışma alanları göz önüne alınarak en fazla 25 öğretim elemanından oluşur. Görevlendirilen üye-

lerin görev süreleri üç yıldır. Görevi sona eren üyenin yerine yeni üye aynı yöntemle görev-

lendirilir.

b) Dış Danışma Kurulu; Merkezin oluşum amacına, kapsamına ve etkinlik alanlarına

doğrudan katkı yapacak dış paydaşların temsilcilerinden oluşur. Yönetim Kurulu, Merkezin

çalışma alanları ile doğrudan ilişkili olan kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile alanın uzman-

larını belirler ve bu kurum ve kuruluşların ve/veya alan uzmanlarının Danışma Kurulundaki

temsilcileri söz konusu birimlerle/kişilerle ilişki kurulduktan sonra Rektörün onayı ile kesin-

leşir. Dış Danışma Kurulu; Merkezin amacına katkı yapacak ve çalışma alanları ile doğrudan

ilişkili olan en fazla 25 dış paydaşın temsilcisinden meydana gelir. Görevlendirilen üyelerin

görev süreleri üç yıldır. Görevi sona eren üyenin yerine yeni üye aynı yöntemle görevlendiri-

lir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, Müdürün başkanlığında yılda en az bir

defa, gerekli durumlarda daha fazla olmak üzere toplanır. Danışma Kurulu toplantısı için salt

çoğunluk aranmaz; ancak, kararlar katılan üye sayısının oy çokluğu ile alınır. Oylama sonu-

cunda oyların eşit olması halinde kapalı oylama yapılır. Kapalı oylama sonucunda eşitliğin bo-

zulmaması durumunda Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(4) Müdürün görev süresinin bitmesi veya görevinden ayrılması durumunda Danışma

Kurulu üyelerinin de görevleri sona erer.
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Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin genel stratejilerini ve politikalarını oluşturmaya yardımcı olmak.

b) Merkezin etkinlikleri doğrultusunda dış paydaşlarla iş birliğinin geliştirilmesini sağ-

lamak üzere Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

c) Her yılın Aralık ayının ilk haftasının son iş gününün mesai bitimine kadar, Danışma

Kurulu üyelerinin kendi bulundukları birimlerin Merkez ile iş birliği kapsamında yaptıkları ve

bir sonraki yıl için yapmayı planladıkları tüm etkinliklerini, görüş ve önerilerini bir rapor ha-

linde Yönetim Kuruluna sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Alan ve program koordinatörleri ve görevleri

MADDE 14 – (1) Alan koordinatörü; Üniversitede görevli akademik veya idari perso-

nel arasından bilim, sanat, spor, kültür ve diğer alanlarda görev yapmak üzere Müdürün önerisi

ile Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir.

(2) Alan koordinatörünün görevi; Yönetim Kurulu tarafından belirlenen programların

açılmasını sağlamak, açılacak programlara katılacak çocukların seçim ölçütlerini, derslerini,

akademik takvimini, ders programlarını belirlemek, program süresince çocukların sağlık ve

güvenlik içinde programa katılmaları için gerekli önlemleri almaktır.

(3) Program koordinatörü; alan koordinatörünün ve Müdürün önerisi ile Rektör tara-

fından görevlendirilir. Program koordinatörü, alan koordinatörü ile iş birliği içinde çalışır. Prog-

ram sona erdiğinde görev süresi biter. 

(4) Program koordinatörünün görevi; program çalışması yapmak, içeriğini ve aşama-

larını oluşturarak alan koordinatörüne sunmak, programın eğitmenlerini ve görev dağılımlarını

belirlemek, alan koordinatörünün onayından sonra, program ile ilgili kararları Yönetim Kuru-

luna sunmak ve sorumlu olduğu programı yürütmektir.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, sanatçı, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547

sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Rektör tarafından

görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

İzinler ve görevlendirmeler

MADDE 16 – (1) Merkezde görevli öğretim elemanlarının izinleri ve görevlendirmeleri

asli görevlerinin bulunduğu birimler üzerinden yapılır.

Yönetmelikte yer almayan hususlar

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda genel hükümler ve ilgili

mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Toros Üniversitesinden:
TOROS ÜNİVERSİTESİ İHALE YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; Toros Üniversitesinin, mal ve hizmet alım-satımları,

yapım, taşınmaz alım-satım, kiralama, kiraya verme, trampa, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlem-
lerinin ihaleleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşların araştırma ve geliş-
tirme projeleri için sağladıkları fonlar çerçevesinde yapılacak mal/hizmet alımlarında uygula-
nacak usul ve esasları belirtmek amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

ile 16/11/2018 tarihli ve 30597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Vakıf
Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aday: Ön yeterlik için başvuran gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturduk-

ları ortak girişimleri,
b) Hizmet: Bakım ve onarım, taşıma, peyzaj ve çevre bakımı, tercüme, haberleşme, si-

gorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, avukatlık, danışmanlık,
tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, barınma, toplantı, organizas-
yon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgi-
sayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini ve benzeri hizmetleri,

c) İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla mal ve hizmet alım-satımları ile yapım,
kiralama, kiraya verme, trampa, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlerin istekliler arasından seçilecek
birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imza-
lanması ile tamamlanan işlemleri,

ç) İhale dokümanı: İhale konusuna ilişkin olarak; isteklilere talimatları da içeren idari
şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve
gerekli diğer belge ve bilgileri,

d) İhale usulleri: Bu Yönetmelikte düzenlenmiş olan ihale usullerini,
e) İhale yetkilisi: Mütevelli Heyeti veya Mütevelli Heyetinin uygun gördüğü Toros Üni-

versitesinin yöneticisi veya görevlileri,
f) İstekli: İhaleye teklif veren gerçek ya da tüzel kişiler ile ortak girişimleri,
g) Kiralama: Toros Üniversitesinin kira sözleşmesinin kiracı tarafını oluşturmasını,
ğ) Kiraya verme: Toros Üniversitesinin kira sözleşmesinin kiraya veren tarafını oluş-

turmasını,
h) Mal: Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,
ı) Mütevelli heyeti: Toros Üniversitesinin Mütevelli Heyetini,
i) Seyahat alımları: Toros Üniversitesinin münhasıran eğitim öğretim faaliyetleriyle

ilişkisi olmak üzere yurt içi/yurt dışı seyahat için ulaşım, konaklama, temsil/ağırlama ve benzeri
işlemleri,

j) Sınırlı ayni hak tesisi: 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda
mülkiyet dışında kalan ayni hakların tesisini,

k) Sözleşme: Bu Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilen yazılı anlaşmayı, 
l) Şartname: Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari usul ve esaslarını gösteren

belgeleri,
m) Tahmini bedel: İhale konusu işlerin önceden tahmin edilen bedelini, 
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n) Tarifeli alımlar: Elektrik, su, doğalgaz, telefon, data, internet hizmetleri gibi belirli
bir tarifeye göre yapılabilen alımları,

o) Trampa: 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun trampa ile ilgili
maddelerinde gösterilen işlemleri,

ö) Üniversite: Toros Üniversitesini,
p) Yapım: Her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, ta-

mamlama, onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj
işleri ile benzeri yapım işlerini,

r) Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,
ifade eder.
Temel ilkeler
MADDE 4 – (1) Üniversite, bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, re-

kabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla
ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla yükümlüdür.

(2) 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim
Kurumları Yönetmeliğinin 28 inci maddesine aykırı nitelikte ihale yapılamaz.

(3) Anahtar teslimi yapım ihaleleri hariç, aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı
olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez. 

(4) Bu Yönetmelikte belirlenmiş limitlerin altında kalmak amacıyla ihale konusunu
oluşturan işler kısımlara bölünemez.

İhaleye katılımda yeterlilik kuralları
MADDE 5 – (1) Üniversite, 4 üncü maddede belirtilen temel ilkeler doğrultusunda,

ihaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknik yeterliliklerinin
belirlenmesine ilişkin ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeleri isterler. 

Tahmini bedel
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihale konusu işlere ilişkin olarak tah-

mini bedel, Üniversite kurumlarınca tespit edilir veya ettirilir. İşin özelliğine göre gerektiğinde
bu bedel veya bu bedelin hesabında kullanılacak fiyatlar belediye, ticaret odası, sanayi odası,
borsa gibi kuruluşlardan veya bilirkişilerden soruşturulur. Taşınmaz alımı, satımı, kiralanması,
kiraya verilmesi, trampası, sınırlı ayni hak tesisi işlemlerinde tahmini bedelin tespiti için Ser-
maye Piyasası Kurulundan (SPK) lisanslı gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından SPK
mevzuatına uygun olarak ve hiçbir sınırlamaya bağlı olmaksızın hazırlanacak değerleme ra-
porlarındaki değer tespitleri esas alınır. Tahmini bedel, bunun dayanaklarının da eklendiği bir
hesap tutanağında gösterilir ve ihale dokümanı arasında saklanır. Bu bedel gerektiğinde ihale
komisyonlarınca tahkik ettirilir. Ancak, yapım işlerinde tahmini bedel tespiti sırasında bu işler
için kanunların verdiği yetkiye dayanılarak ilgili kamu kurumlarınca tespit edilmiş birim fi-
yatları varsa bunlar kullanılır. Tahmini bedele ihale ve ön yeterlilik ilanlarında yer verilmez.
İsteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz. 

Komisyonlar
MADDE 7 – (1) İhale yetkilisi, Üniversite görevlilerinden birinin başkanlığında, ihale

konusu işin uzmanı olmak şartıyla en az iki kişinin katılmasıyla kurulacak komisyonları gö-
revlendirir. İhale sürecindeki işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla ihale komisyonunun; mua-
yene ve kabul işlemleri için ise muayene ve kabul komisyonu kurulması zorunludur.

(2) Komisyonlara yardımcı olmak üzere, ihale kararlarına katılmamak şartı ile gereği
kadar personel ve uzman da görevlendirilebilir.

(3) Komisyonlar üye tam sayısıyla toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Oy-
ların eşit olması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta kabul edilir. Kararlarda çekimser
kalınamaz. Karşı oy kullanan üye, karşı oy gerekçesini kararın altına yazarak imzalamak zo-
rundadır. Komisyon başkan ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. 

20 Mayıs 2020 – Sayı : 31132                                RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 119



İhale işlem dosyası
MADDE 8 – (1) İhalesi yapılacak her iş için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada

ihale yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki tahmini bedele ilişkin hesap cetveli, ihale dokü-
manı, ilan metinleri, adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ve
diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler
bulunur.

Onay belgesi
MADDE 9 – (1) İhalesi yapılacak her iş için bir onay belgesi hazırlanır. Onay belge-

sinde; ihale konusu olan işin nevi, niteliği, miktarı, varsa proje numarası, tahmini bedeli, kul-
lanılabilir bütçe miktarı, avans verilecekse şartları, ihalede uygulanacak usul, ilanın metni ve
geçici teminat miktarı belirtilir. Onay belgesinde ayrıca, şartname ve eklerinin bedelinin ne
olacağı gösterilir.

(2) İhale yetkilisi tarafından ihale onay belgesinin onaylanmasıyla birlikte ihale süreci
başlar; taraflarca sözleşmenin imzalanması veya ihalenin iptali ile sona erer.

İlan 
MADDE 10 – (1) Üniversite, ihaleye çıkmadan önce ilan yapmak zorundadır. İlan ile

ihale tarihi arasında, ihale usulüne ve işin niteliğine göre bütün isteklilerin tekliflerini hazırla-
yabilmelerine imkân sağlayacak makul bir süre ihale yetkilisi tarafından belirlenir. Bu süre 7
günden az olamaz. 

(2) İhaleler, aleniyeti sağlayacak şekilde, ihalenin yapıldığı yerde yayınlanan yerel ga-
zetelerde ve Üniversitenin resmi internet sitesinde, ihale ilanları için belirlenen ayrı bir bölümde
ilan edilir. İnternet sitesinde yayınlanan ilanlar, ihale saatine kadar siteden kaldırılmaz. Doğ-
rudan temin ve pazarlık usulünün uygulandığı alımlarda ilan yapılması zorunlu değildir.

(3) İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı.
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı.
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı.
ç) Geçici teminat miktarı.
d) İsteklilerden istenilen belgelerin neler olduğu.
e) Tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği. 
(4) Bu madde hükümlerine uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yeni-

lenmedikçe ihale yapılamaz. İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya
sözleşme feshedilir.

(5) İhale/ön yeterlik dokümanı hazırlanmadan ilân yapılamaz.
(6) İlan yapıldıktan sonra ihale/ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılamaz. 
(7) İhale/ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanda yer verilemez.
İhale/ön yeterlik dokümanı
MADDE 11 – (1) İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler

ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer
belge ve bilgiler bulunur. Ön yeterlik dokümanında ise adaylarda aranılan şartlara, ön yeterlik
kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verilir.

(2) İhale ve ön yeterlik dokümanı Üniversitede bedelsiz görülebilir. Ancak, ön yeterlik
veya ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı temin etmeleri zorunludur. Dokümanın
bedeli basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde Üniversite tarafından
tespit ve ilan edilir. Doküman bedeli sadece ilanda belirtilen banka hesabına isteklinin adı, un-
vanı, ihale adı ve varsa numarası belirtilerek yatırılır. 

İhaleye katılamayacaklar 
MADDE 12 – (1) Aşağıda belirtilen kimseler doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici

olarak kendileri veya başkaları adına, bu Yönetmelik kapsamındaki ihalelere katılamazlar: 
a) Bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak

ve denetlemekle görevli olanlar. 
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b) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile bu Yönetmelik ve diğer ka-
nunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak vakıf yükseköğretim kurumlarınca
veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli
ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan
yahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan do-
layı hükümlü bulunanlar.

c) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.
ç) Daha önce kendisine Üniversitede iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak

istemeyenler, sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında
taahhütlerini, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edi-
lenler.

(2) İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine ka-
tılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine
katılamazlar. 

(3) Birinci ve ikinci fıkralarda sayılan yasaklar bu kişilerin ortakları, ortaklık payı
%10’dan az olan anonim şirketler ile Üniversitenin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu uyarınca hâkim ortağı olduğu şirketler hariç, ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri
ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.

(4) Bu maddede belirtilen yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılır.
Geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında
tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedi-
lerek ihale iptal edilir. 

Şartnameler 
MADDE 13 – (1) İhalelerde, ihale konusu işin her türlü özelliğini belirten idari ve tek-

nik şartnameler Üniversite tarafından hazırlanır. İhale konusu işin teknik kriterlere, ihale do-
kümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, ve-
rimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve
bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacak nitelikte olmalıdır.

Alt yükleniciler
MADDE 14 – (1) İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi halinde, ihale

aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri, sözleşme
imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini Üniversitenin onayına sunmaları istenebilir.
Ancak bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorum-
luluğunu ortadan kaldırmaz.

İKİNCİ BÖLÜM
Mal ve Hizmet Alımları, Sınırlı Ayni Hak Kazanımları, Kiralama ve Yapım İşleri

İhale usulleri 
MADDE 15 – (1) Üniversite tarafından gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile

yapım işlerinin ihalelerinde açık ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü veya pazarlık
usullerinden biri uygulanır.

(2) Mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin ihalelerde, açık ihale usulünün uy-
gulanması esastır.

(3) 18 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde düzenlenen pazarlık usulü ve 19 uncu
maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde düzenlenen doğrudan temin yoluyla yapılacak mal
ve hizmet alımları ile yapım işleri toplamı, Üniversitenin ilgili yıl bütçe harcaması toplamının
%10’undan fazla olamaz. Söz konusu limit mütevelli heyetinin, Üniversite lehine sonuç üre-
teceğini gösterir gerekçeli kararı ile %15’e kadar arttırılabilir. 
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Açık ihale usulü
MADDE 16 – (1) Açık ihale usulü bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür. 
Belli istekliler arasında ihale usulü
MADDE 17 – (1) Belli istekliler arasında ihale usulü, yapılacak ön yeterlik değerlen-

dirmesi sonucunda Üniversite tarafından davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür. İşin
özelliğinin uzmanlık ve/veya ileri teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygu-
lanamadığı mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi bu usule göre yapılabilir.

(2) Adayların mali ve teknik kapasitelerini değerlendirmek üzere belirlenecek ön ye-
terlik kriterleri ve şartları son başvuru tarihinden en az yedi gün önce verilecek ön yeterlik ila-
nında belirtilir.

(3) Ön yeterlilik ilanında ve dokümanında belirtmek kaydıyla; yeterlilikleri tespit edi-
lenler arasında dokümanda belirtilen kriterlere göre sıralanarak listeye alınan belli sayıda istekli
veya yeterli bulunan isteklilerin tamamı teklif vermeye davet edilebilir. Teklif vermeye davet
edilmeyenlere davet edilmeme gerekçeleri yazılı olarak bildirilir. İhaleye davet edilecek istekli
sayısının üçten az olması veya teklif veren istekli sayısının ikiden az olması halinde ihale iptal
edilir.

(4) Ön yeterliğe katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler 20 nci maddenin birinci
ve ikinci fıkralarında belirtilen usul ve esaslara uygun olarak Üniversiteye sunulur.

Pazarlık usulü 
MADDE 18 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:
a) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda

teklif çıkmaması.
b) Doğal afetler, salgın hastalıklar gibi mücbir sebepler veya can, mal kaybı tehlikesi

gibi ani ve beklenmeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının
zorunlu olması. 

c) Üniversitenin tahmini bedeli bir önceki hesap dönemi toplam giderlerinin her yıl
TÜFE oranına göre güncellenecek dörtyüzseksenbirbinikiyüz TL’ye karşılık gelen tutardaki
bedeli aşmayacak olan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri.

ç) Kullanışlarının özelliği ve Üniversitenin sağlayacağı özel yarar sebebiyle başka bir
ihale usulüyle edinilmesi mümkün olmayan taşınır ve taşınmaz malların satın alınması, kira-
lanması ve sınırlı ayni hak tesisi gibi işler.

(2) Pazarlık usulünde ilan yapılması zorunlu değildir. İlan yapılmayan ve birinci fıkranın
(ç) bendinde belirtilen haller haricinde en az üç istekli davet edilerek, bu isteklilerin yeterlik
belgelerini ve yazılı fiyat tekliflerini birlikte vermeleri istenir. İhale komisyonu ayrıca her bir
istekli ile görüşür. Görüşmeler sonucunda, ihale komisyonu her bir istekliden ihale kararına
esas olacak son yazılı fiyat tekliflerini alır ve ihale sonuçlandırılır. Pazarlığın ne suretle yapıl-
dığı, verilen teklifler ve üzerine ihale yapılanın tercih edilme nedeni pazarlık kararında göste-
rilir. Bu fıkra kapsamında yapılan mal alımlarında, sözleşme yapılması ve kesin teminat alın-
ması zorunlu değildir.

(3) Birinci fıkranın (a) ve (c) bentlerine göre yapılacak ihalelerde, ihale dokümanında
belirtilen değerlendirme kriterlerine göre yeterliği tespit edilen istekliler, öncelikle ihale konusu
işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda fiyatı içermeyen ilk teklif-
lerini sunar. İdarenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üzerinde
ihale komisyonu her bir istekli ile görüşerek ilk fiyat tekliflerini alır. Bu görüşmeler sonucunda
ilk fiyat tekliflerini aşmamak üzere isteklilerden ihale kararına esas olacak son yazılı fiyat tek-
lifleri alınarak ihale sonuçlandırılır. 

(4) Birinci fıkranın (ç) bendi uyarınca yapılacak işlerde yetkili mercilerce veya mah-
kemelerce takdir veya tespit edilmiş rayiç bedel mevcutsa bu bedel tahmini bedel olarak kabul
edilir. Aksi halde, 6 ncı ve 7 nci maddelere göre tespit olunacak tahmini bedel üzerinden pa-
zarlık görüşmeleri yürütülür. Yapılan görüşmelerde tahmini bedel gizli tutulur. 
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Doğrudan temin
MADDE 19 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilân yapılmaksızın ve teminat

alınmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabilir:
a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edil-

mesi.
b) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağ-

lanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşme bedelinin %20’sini geçmeyecek
ve ona dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk
alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması.

c) Özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayı stoklanması
ekonomik olmayan veya acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, aşı, serum, anti-serum, kan ve
kan ürünleri ile ortez, protez gibi uygulama esnasında hastaya göre belirlenebilen ve hastaya
özgü tıbbî sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf malzemeleri alımları.

ç) Üniversitenin tahmini bedeli bir önceki hesap dönemi toplam giderlerinin TÜFE ora-
nına göre güncellenecek ikiyüzkırkbinaltıyüz TL’ye karşılık gelen tutardaki bedeli aşmayacak
olan mal ve hizmet alımları, tarifeli alımlar ile seyahat alımları.

(2) Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, 7 nci maddede belirtilen komisyonları kurma
ve 5 inci maddede belirtilen yeterlik koşullarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yet-
kilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak bir
tutanağa bağlanmak suretiyle ihtiyaçlar temin edilir.

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması 
MADDE 20 – (1) Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katı-

labilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı
veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan
Üniversitenin adı ve açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve
mühürlenir. Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale/ön ye-
terlik dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam
ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulun-
maması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce
imzalanmış olması zorunludur.

(2) Teklifler ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı
alındılar karşılığında Üniversiteye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve
açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek
tekliflerin, ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilen ihale saatine kadar ulaştırılması şarttır. Pos-
tadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tes-
pit edilir.

(3) Verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez. 
(4) Tekliflerin geçerlilik süresi ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilir.
(5) Pazarlık ve doğrudan temin usulü ile yapılan alımlarda teklif mektubu ve ihaleye

katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler elektronik ortam kullanılmak suretiyle temin
edilebilir.

(6) Üniversite Mütevelli Heyetinin kararıyla, belirli koşulları taşıyan isteklilerin sisteme
kabul edildiği ve elektronik olarak teklif verebildiği elektronik satın alma sistemleri oluşturu-
labilir veya bu sistemlere katılabilir.

Geçici teminat
MADDE 21 – (1) İhalelerde teklif edilen bedelin %3’ünden az, %6’sından fazla olma-

mak üzere isteklilerden geçici teminat alınır. İhale dokümanında belirtmek şartıyla geçici te-
minat alınması zorunlu değildir.
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Tekliflerin değerlendirilmesi 
MADDE 22 – (1) İhale komisyonunca ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilen saatte,

kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek hazır bulunanlara duyurulur ve hemen
ihaleye başlanır. İhale komisyonu, teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 20 nci maddenin
birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.
Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. 

(2) İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatla-
rının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici
teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve
tahmini bedel tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca im-
zalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan bel-
geler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek
üzere oturum kapatılır.

(3) Belgelerinin eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatının usulüne uygun
olmadığı, bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarına göre tespit edilen isteklilerin tekliflerinin
değerlendirme dışı bırakılmasına ilk oturumda öncelikle karar verilir. Ancak teklifin esasını
etkilemeyecek nitelikte bilgi ve/veya belge eksikliği bulunması halinde Üniversite tarafından
belirlenen sürede isteklilerden, bu eksik bilgi ve/veya belgelerin tamamlanması yazılı olarak
istenir. Belirlenen sürede bilgi ve/veya belgeleri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı
bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. 

(4) Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu
ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine ge-
çilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kri-
terlerine ve tekliflerin ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı
incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. 

(5) İhale komisyonu, verilen teklifleri değerlendirdikten sonra diğer tekliflere veya Üni-
versitenin tespit ettiği tahmini bedele göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu tek-
lifleri reddetmeden önce belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu
tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. Bu değerlendirme sonucunda, açık-
lamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedi-
lir.

İhalenin karara bağlanması ve onaylanması 
MADDE 23 – (1) 22 nci maddeye göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, eko-

nomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.
(2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte

işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışın-
daki unsurlar da dikkate alınarak belirlenir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki
unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale/ön yeterlik dokümanında bu unsur-
ların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları belirlenir.

(3) En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ihale-
lerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan
en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, ikinci fıkrada belirtilen fiyat dışındaki unsurlar
dikkate alınmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır. 

(4) İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek ihale yetkilisinin onayına sunar.
Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve
hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir. 

(5) İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş işgünü içinde ihale kararını onaylar
veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

(6) İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sa-
yılır.
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(7) İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en
geç üç işgünü içinde, ihale üzerinde bırakılan dâhil olmak üzere ihaleye teklif veren bütün is-
teklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya
uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal
edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır. 

(8) İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren üç işgünü geçmedikçe söz-
leşme imzalanamaz.

(9) Sekizinci fıkrada belirtilen sürenin bitimini izleyen günden itibaren üç işgünü içinde
ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on işgünü içinde kesin teminatı vermek
suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir.

Kesin teminat 
MADDE 24 – (1) Taahhüdün sözleşme ve ihale/ön yeterlik dokümanı hükümlerine uy-

gun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üze-
rinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle en fazla % 6 oranında kesin
teminat alınır. İhale dokümanında belirtmek şartıyla kesin teminat alınması zorunlu değildir.

Sözleşme yapılmasında tarafların görev ve sorumluluğu 
MADDE 25 – (1) İhale üzerinde kalan istekli kesin teminatı yatırarak sözleşmeyi im-

zalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir. Bu zo-
runluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale
üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda Üniversite, ihale yetki-
lisince uygun görülmesi kaydıyla ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile
de Yönetmelikte belirtilen hükümlere göre sözleşme imzalayabilir. Ancak ekonomik açıdan en
avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için 23 üncü maddenin doku-
zuncu fıkrasında belirtilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç gün içinde ekonomik açıdan
en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye anılan fıkrada belirtilen şekilde tebligat yapılır. Eko-
nomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda bu
teklif sahibinin de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

(2) Üniversite, birinci fıkrada yazılı süreler içinde ve 23 üncü maddeye göre sözleşme
yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmakla yükümlüdür. Üniversite bu yüküm-
lülüğü yerine getirmemesi halinde istekli, sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş
işgünü içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla taahhüdünden vazge-
çebilir. Bu takdirde geçici teminat geri verilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelen-
dirilmiş giderleri istemeye hak kazanır. Bu zarar sebep olanlara tazmin ettirilir. 

Muayene ve kabul işlemleri
MADDE 26 – (1) Teslim edilen mal, hizmet, yapım veya yapılan işin muayene ve kabul

işlemleri, ihale yetkilisince kurulacak muayene ve kabul komisyonu tarafından yapılır. Muayene
ve kabul komisyonu ihale konusu mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihale dokümanında
belirtilen niteliklere uygun olup olmadığını inceler. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mal ve Hizmet Satışları ile Taşınmazların Satışı, Kiraya Verilmesi, Trampası ve 

Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Benzeri İşlemler 

İhale usulleri
MADDE 27 – (1) Üniversite mal ve hizmet satışları ile taşınmazların satışı, kiraya ve-

rilmesi, trampası, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemlerine ilişkin ihalelerde kapalı teklif usulü,
açık teklif usulü ve pazarlık usullerinden biri uygulanır. 

(2) İhalelerde, tekliflerin gizli olarak verilmesini sağlayan kapalı teklif usulü ile açık
teklif usulünün uygulanması esastır. Bu iki usulden hangisinin uygulanacağına ihale yetkilisi
karar verir.
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Kapalı teklif usulü
MADDE 28 – (1) Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu,

bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas ola-
rak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mü-
hürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa
konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi
işe ait olduğu yazılır.

(2) Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve
eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı
ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde
kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

(3) Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Üniversi-
teye verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönde-
rilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine ihale komisyonuna gönderilmek üzere Üniversitenin
adı, adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gön-
derilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Üniversiteye ulaşması şarttır. Postadaki ge-
cikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.
İhale komisyonuna verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

(4) Tekliflerin açılma saati gelince, kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla belirtildikten
sonra dış zarflar hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin
ve geçici teminatın tam olarak verilmiş olup olmadığı aranır. Dış zarfın üzerindeki alındı sıra
numarası iç zarfın üzerine de yazılır. Belgeleri ile teminatı usulüne uygun ve tam olmayan is-
teklilerin teklif mektubunu taşıyan iç zarfları açılmayarak başkaca işleme konulmadan, diğer
belgelerle birlikte kendilerine veya vekillerine iade olunur. Bunlar ihaleye katılamazlar.

(5) Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce, ihaleye katılacaklardan başkası
ihale odasından çıkarılır. Bundan sonra zarflar numara sırası ile açılarak, teklifler komisyon
başkanı tarafından okunur veya okutulur ve bir listesi yapılır. Bu liste komisyon başkanı ve
üyeleri tarafından imzalanır. Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan veya ikinci fıkra
hükmüne uygun olmayan teklif mektupları kabul edilmez.

(6) Kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında
olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı son teklif alınmak su-
retiyle ihale sonuçlandırılır. 

Açık teklif usulü
MADDE 29 – (1) Açık teklif usulüne göre ihaleler, isteklilerin ihale komisyonuna yazılı

tekliflerini iletmeleri suretiyle yapılır. İzleyen turlarda teklifler sözlü olarak alınır. Ancak is-
tekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar Üniversiteye ulaşmış olması şartıyla 20 nci madde
hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gön-
derebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif
son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

(2) İlanda belirtilen ihale saati gelince, komisyon başkanı, isteklilerin belgelerini ve ge-
çici teminat verip vermediklerini inceleyerek kimlerin ihaleye katılabileceğini bildirir. Katıla-
mayacakların belge ve teminatlarının geri verilmesi kararlaştırılır. Bu işlemler, istekliler önünde
bir tutanakla tespit edilir. Tutanaktan sonra, ihaleye giremeyecekler ihale yerinden çıkartılır.
Diğer istekliler, önce şartnameyi imzaya ve daha sonra sıra ile tekliflerini belirtmeye çağrılır.
Yapılacak teklifler ihaleye ait artırma ve eksiltme kâğıdına yazılır ve teklif sahipleri tarafından
imzalanır.

(3) İlk teklifler bu suretle tespit edildikten sonra komisyon başkanı, posta ile yapılmış
teklifler varsa okutarak bu tekliflerin de ihaleye ait artırma ve eksiltme kâğıdına yazılmasını
sağlar. Bundan sonra istekliler sıra ile tekliflerde bulunmaya devam ederler. İhaleden çekilen
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isteklilerin bu durumları ihaleye ait artırma ve eksiltme kâğıdına yazılır ve imzaları alınır. İl-
gilinin imzadan çekinmesi halinde durum ayrıca belirtilir. İhaleden çekilenler yeniden teklifte
bulunamazlar. Teklifler yapıldığı sırada, yapılan indirim veya artırımların işi uzatacağı anlaşı-
lırsa; isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenir. Daha
önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif veremezler.

Pazarlık usulü
MADDE 30 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:
a) Kapalı teklif usulü ya da açık teklif usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkma-

ması.
b) Çabuk bozulan, saklanması tehlikeli olan, saklama giderleri değerine veya bekleme-

den doğacak yararına oranla yüksek bulunan malların satımı.
(2) Pazarlık usulüyle yapılan ihalelerde, en az iki istekli davet edilerek, yazılı olarak

fiyat tekliflerini vermeleri istenir. İhale komisyonu ayrıca her bir istekli ile görüşür. Görüşmeler
sonucunda, ihale komisyonu her bir istekliden ihale kararına esas olacak son fiyat tekliflerini
vermelerini ister. Son yazılı fiyat teklifleri alınarak ihale sonuçlandırılır.

(3) Pazarlığın ne suretle yapıldığı ve ne gibi tekliflerde bulunulduğu ve üzerine ihale
yapılanların neden dolayı tercih edildiği pazarlık kararında gösterilir.

(4) Taşınmaz malların trampa işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulundan (SPK) lisanslı
gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından SPK mevzuatına uygun olarak ve hiçbir sınırla-
maya bağlı olmaksızın hazırlanacak değerleme raporlarındaki değer tespitleri esas alınır. Bu
durumda trampaya konu taşınmaz değerleri arasında en fazla %10’luk fark olabilir.

Uygun bedelin tespiti
MADDE 31 – (1) Üniversitenin mal ve hizmet satışları ile taşınmazların satışı, kiraya

verilmesi, trampası, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemlerine ilişkin ihalelerde, uygun bedeli teklif
eden istekliyle sözleşme imzalanır. 

(2) Artırmalarda uygun bedel, tahmini bedelden aşağı olmamak üzere teklif edilen be-
dellerin en yükseğidir. 

(3) Eksiltmelerde uygun bedel, tahmini bedeli geçmemek şartı ile teklif edilen bedellerin
tercihe layık görülenidir. Tercihin Üniversite lehine olduğunu gösteren gerekçeleri kararda be-
lirtilir.

(4) Kapalı teklif usulüyle yapılan ihalelerde uygun bedel, teklif edilen bedellerden tah-
mini bedelden aşağı olmamak üzere tercihe layık görülenidir. Tercih gerekçeleri kararlarda be-
lirtilir. 

(5) Uygun bedelin tercihinde kullanılacak kriterler ile eksiltmelerde kabul edilecek aza-
mi indirim miktar veya oranları; işin niteliği, nevi ve miktarı, birim fiyatları, ödeme zamanı ve
isteklinin buna benzer teknik ve mali yeterliği ile ilgili diğer hususlar ihale dokümanında tespit
olunur. 

Geçici teminat
MADDE 32 – (1) İsteklilerden, tahmini bedelin %6’sını aşmamak üzere geçici teminat

alınır. İhale dokümanında belirtmek şartıyla geçici teminat alınması zorunlu değildir.
İhalenin karara bağlanması ve onaylanması
MADDE 33 – (1) İhale komisyonlarınca alınan kararlar, komisyon başkan ve üyelerinin

adları, soyadları ve esas görevleri belirtilerek imzalanır. Kararlarda isteklilerin isimleri, adres-
leri, teklif ettikleri bedeller, ihalenin hangi tarihte ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle
yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

(2) İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş işgünü içinde ihale kararını onaylar
veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

(3) İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sa-
yılır.
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(4) İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en
geç üç işgünü içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil olmak üzere, ihaleye teklif veren bütün is-
teklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya
uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal
edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır. 

(5) İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; üç işgünü geçmedikçe söz-
leşme imzalanamaz.

(6) Beşinci fıkrada belirtilen sürenin bitimini izleyen günden itibaren üç işgünü içinde
ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on işgünü içinde kesin teminatı vermek
suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir.

Kesin teminat
MADDE 34 – (1) Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine

getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşme yapılmasından önce ihaleyi kazanan istekliden ihale
bedelinin %6’sını aşmamak üzere kesin teminat alınır. İhale dokümanında belirtilmesi kaydıyla
kesin teminat alınması zorunlu değildir.

(2) İhaleyi alan isteklinin bu zorunluluğa uymaması halinde, protesto çekmeye ve hü-
küm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminatı gelir kaydedilir. 

Sözleşme yapılmasında tarafların görev ve sorumluluğu 
MADDE 35 – (1) İhale üzerinde kalan istekli kesin teminatı yatırarak sözleşmeyi im-

zalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir. Bu zo-
runluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale
üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda bedel teklifinin ihale
yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, en uygun ikinci bedel teklif sahibi istekli ile de bu Yö-
netmelikte belirtilen usullere göre sözleşme imzalanabilir. Ancak en uygun ikinci bedel tekli-
finin sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için, 33 üncü maddenin altıncı fıkrasında be-
lirtilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç işgünü içinde en uygun ikinci bedel teklifinin sa-
hibi istekliye kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu tebliğ edilir. En
uygun ikinci bedel teklifi sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda bu teklif sahibinin
de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

(2) Üniversite, birinci fıkrada yazılı süreler içinde, sözleşme yapılması hususunda ken-
disine düşen görevleri yapmak ve taşınmaz malların satımında, ferağa ait işlemleri tamamla-
mak, şartnamede belirtilen sınır ve evsafa göre satılan malları ihaleyi kazanan istekliye teslim
etmekle yükümlüdür. Üniversite bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde, istekli sürenin
bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş işgünü içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi
ile bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde geçici teminat geri verilir ve is-
tekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır. Bu zarar
sebep olanlara tazmin ettirilir.

(3) İhale bedeli, vergi, resim, harç ve diğer masrafları ödemiş olması şartıyla ihaleyi
kazanan istekli, şartnamede yazılı süre içinde taşınmaz malları namına tescil ettirmeye mec-
burdur. Aksi takdirde vukua gelecek hasar, zarar, fuzuli işgal ve diğer sebeplerle Üniversiteden
bir talepte bulunulamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

İhalenin iptal edilmesi
MADDE 36 – (1) Üniversite, gerekli gördüğü veya ihale/ön yeterlik dokümanında yer

alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan husus-
ların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, gerekçesi belirtilmek suretiyle ihale saatinden önce
ihaleyi iptal edebilir.
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(2) Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere he-
men ilân edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği
ayrıca tebliğ edilir. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş
sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle is-
teklilerce Üniversiteden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

(3) İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden iha-
leye çıkabilir.

Yasak fiil ve davranışlar
MADDE 37 – (1) İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak ya-

saktır:
a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle

veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek. 
b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde

bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.
c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek. 
ç) İhalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı

olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.
d) 12 nci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.
(2) Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar, ihale dışı bırakılırlar. Yasak fiil ve dav-

ranışta bulunulduğu sözleşme imzalandıktan sonra tespit edilirse kesin teminat gelir kaydedilir
ve genel hükümlere göre ihale tasfiye edilir. Üniversite, yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar
hakkında uygulayacağı yaptırımlara ilişkin olarak Mütevelli Heyet kararı alır. Alınan bu karar
Üniversite tarafından ilan edilir.

İhalenin sözleşmeye bağlanması 
MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında istisna edilenler hariç yapılan bütün iha-

leler bir sözleşmeye bağlanır. Üniversite tarafından hazırlanan sözleşmeler imza yetkisine sahip
yönetici ile yüklenici tarafından imzalanır. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleş-
meler ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır. İhale/ön yeterlik dokümanında aksi
belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir. İhale/ön ye-
terlik dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez. 

Sözleşmenin devri
MADDE 39 – (1) Sözleşme, Üniversitenin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak

devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar aranır.
Teminat
MADDE 40 – (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde, tedavüldeki Türk Parası

dışında, teminat olarak kabul edilecek değerler ihale yetkilisi tarafından belirlenebilir ve ilanda
gösterilir.

İtiraz
MADDE 41 – (1) İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir

hak kaybına ya da zarara uğradığını yahut zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden
aday veya istekliler, ihale sürecindeki işlem ya da eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla iha-
lenin sona erdiği tarihten itibaren beş iş günü içinde Üniversiteye itiraz edebilirler.

(2) Üniversite, itiraz üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir ka-
rar alır. Alınan karar, itirazda bulunana, diğer aday veya istekliler ile istekli olabileceklere karar
tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. İlan ile ihale veya ön yeterlik dokümanına yönelik baş-
vurular dışında istekli olabileceklere bildirim yapılmaz.
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(3) Üniversiteye itiraz edilmesi halinde, ihaleye ilişkin tüm iş ve işlemler durur. İtiraz
üzerine alınan kararın son bildirim tarihinden, süresi içerisinde bir karar alınmaması halinde
ise bu sürenin bitim tarihinden önce sözleşme imzalanamaz. İtirazdan sonra, ihale yetkilisince
ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği onay-
lanmadıkça Üniversite sözleşme imzalayamaz. İhale işlemlerine devam edilmesi konusunda
gerekçeli olarak alınan bu onay, sözleşme imzalanmadan en az yedi gün önce itirazda bulunan
istekliye tebliğ edilmiş olmasını sağlamak üzere gerekli süre dikkate alınarak bildirilir. Üni-
versite tarafından usulüne uygun bildirim yapılmadan sözleşme imzalanmışsa, ihale kararı ve
sözleşme hükümsüz sayılır.

Bu Yönetmelik hükümlerine tabi olmayan işler
MADDE 42 – (1) Üniversite; 
a) Kamu idareleri ile bu idarelere bağlı sabit veya döner sermayeli müesseseler ve özel

bütçeli idarelerin kurdukları birliklerden, 
b) Kamu iktisadi teşebbüsleri ile sermayesinin yarısından fazlası tek başına veya birlikte

Devlete, kamu iktisadi teşebbüslerine veya mahalli idarelere ait kuruluşlardan,
c) Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla kurulmuş olan vakıflar ile serma-

yesinin yarısından fazlası bu vakıflara ait olan kuruluş, şirket ve müesseselerden, 
ç) Özel kanun ile kurulan tüzel kişiliğe sahip ve ortaklarının veya kanunların öngördüğü

durumlarda ortak olmayanların ürünlerini alan, işleyen, değerlendiren, iyileştiren, satan, üretim
ihtiyaçlarına yarayan araç ve gereçleri sağlayan ortaklıklar ve bunlara ait birliklerden,

d) Özel kanunlarla kurulmuş ve kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip
kuruluşlardan, 

e) Üniversitenin sermayesinin tamamı kendisine ait olan ticari işletmelerinden, 
f) Eğitim öğretim faaliyetleriyle ilgili dijital ve basılı veri tabanı abonelikleri için,
yapacakları alımlarda bu Yönetmelik hükümlerine tabi olmayıp, bu alımlar doğrudan

tahmini bedel belirlenmek suretiyle yapılır. 
(2) Üniversitenin iktisadi işletmelerince yapılan satışlar ile sağlık uygulama ve araştırma

merkezi gibi eğitim öğretim faaliyetleri sırasında üretilen hizmetlerin satışlarında bu Yönet-
melik hükümleri uygulanmaz.

Araştırma geliştirme fonları kapsamındaki mal ve hizmet alımları
MADDE 43 – (1) Kamu kurum ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşların araştırma

geliştirme projeleri için sağladıkları fonlar kapsamında gerçekleştirilecek mal ve hizmet alım-
ları, Üniversitenin faaliyet alanı içerisinde kalmak kaydıyla fonun tahsis amacı ve miktarı esas
alınarak, fon sağlayan kurum/kuruluş ile yapılan protokol çerçevesinde belirlenecek usule göre
gerçekleştirilir. Protokolde mal ve hizmet alımlarına ilişkin hüküm bulunmaması halinde bu
Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Çelişki halinde uygulanacak mevzuat
MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yö-

netmeliği hükümleri arasında çelişki olması halinde Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönet-
meliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 45 – (1) 26/6/2016 tarihli ve 29754 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Satın

Alma ve İhale Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte yürüyen ihale sü-

reçleri hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.
Yürürlük
MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme
MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Toros Üniversitesi Mütevelli Heyeti yü-

rütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

KÜÇÜK TİP KOMBİNE KANAL TEMİZLEME ARACI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi 

Genel Müdürlüğü ihtiyacını karşılamak amacıyla, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında, 5 adet 4x2 

tahrikli, en az 10.000 kg. taşıma kapasiteli şasi üzerine en az 4.000 litre tank kapasiteli küçük tip 

kombine kanal temizleme aracının, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, 

Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesi hükümleri dahilinde, açık teklif usulü ile iç 

piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL EK ŞARTLAR LİSTESİNDE 

BELİRTİLMİŞTİR. 

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

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, 

şartname bedelini (130.-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 şartnameleri ile Ofis ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar 

listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - İhale teklif dosyası içeriğine, talep takip numarası, ihale kayıt numarası ve iletişim 

bilgileri (e-posta ve KEP dahil ) yazılacaktır. 

4 - Teklifler, 17.06.2020 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, I Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki 

gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

5 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 15.00’te evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri 

istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları açılacak olup, uygun olmayan teklifler 

ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

6 - İhale konusu aracın tamamı için teklif verilecek, kısmi teklif kabul edilmeyecektir. 

7 - Teklifler ihaleye esas ticari şartnamenin 6. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

8 - 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. 

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

olup, Ofis, ihale konusu aracı ihale edip etmemekte, kısmen etmekte veya dilediği istekliye 

vermekte serbesttir. 

İHALE KAYIT NUMARASI: 2020/241630 3603/1-1 
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4 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminden: 

4 Kalem Tıbbi Cihaz Alımları işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (f) 

bendi geçici 4. Maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 6554 sayılı 

kararname eki esaslarının 20. Maddesi (f) bendi uyarınca yerli ve yabancı isteklilerden tedarik 

edilmek üzere pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 

almaktadır: 

İhale kayıt numarası  : 2020/241986 

1 - İdarenin 

a) Adresi  : Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil/Gaziantep 

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

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

ç) İhale dokümanının görülebileceği  

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

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : 1-Argon Patern Lazer Cihazı 1 Adet 

   2-YAG Lazer (Vitreolizis işlevi olan)Cihazı 1 Adet 

   3-Temaslı Taşınabilir Göz içi Basınç Ölçüm Cihazı  

       1 Adet 

   4-Temassız Taşınabilir Göz içi Basınç Ölçüm Cihazı     

1 Adet 

b) Teslim yeri : Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama 

Hastanesi Proje Yürütücüsünün göstereceği yere 

c) Teslim tarihi  : 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  : 02/06/2020 Salı 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: 
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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 

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 adresine elden 

teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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. 

 3491/1-1 

—— • —— 
TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 

Erzincan Belediye Başkanlığından: 

Madde 1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda tapu ve diğer bilgileri mevcut olan arsa ve 

bina 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35./a maddesine gereğince Kapalı Teklif (artırma) usulü 

ile ihale edilmek üzere satılacaktır. 

Madde 2 - İhale 02.06.2020 Salı günü saat 10:30’da Erzincan Belediyesi Encümen 

Toplantı salonunda İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

Madde 3 - İhaleye katılabilmek için istenilen belgelerin 02.06.2020 Salı günü saat 10:00’a 

kadar dış zarf içerisinde ihale komisyon başkanlığına (encümene) teslim edilmesi gerekmektedir. 

Bu saatten sonraki müracaatlar dikkate alınmayacaktır.  

Madde 4 - TAHMİN EDİLEN BEDEL, GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI VE  DİĞER 

BİLGİLER  

2 ADET ARSA VE BİNA SATIŞI 

S.NO MAHALLE ADA PARSEL NİTELİĞİ M² 

PEŞİN 

MUHAMMEN 

BEDEL TL 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

BEDELİ TL 

1 
Ulalar Mustafa 

Kemal Paşa 
106 20 Arsa+Bina 1.521,66 3.176.102,40 95.283,00 

2 
Yalnızbağ 

Mimar Sinan 
348 5 Arsa+Bina 1.250,88 3.134.090,80 94.023,00 
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Madde 5 - Belediye Encümeni ihale komisyonu olması sıfatı ile 2886 Sayılı Devlet İhale 
Kanununun 29. Maddesine istinaden gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp 
yapmamakta, uygun bedeli ve süreyi tespit etmekte serbesttir. 

Madde 6 - İHALEYE İŞTİRAK EDECEKLERDE ARANILAN ŞARTLAR VE BELGELER 
6.1- Kimlik Belgesi Fotokopisi. 
6.2- İkametgâh veya İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere 

adres beyanı. 
6.3- İmza Beyannamesi, Tüzel kişilik olması halinde Teklif vermeye yetkili olduğunu 

gösteren imza sirküsü. 
6.4- Şartname alındı makbuzu. 
6.5- İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye 

katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi. (Türkiye’de 
şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk 
Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir. 

6.6- Geçici teminat olarak belirtilen bedeli banka hesabına yatırarak aldıkları makbuz 
veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen 
belgelerden herhangi birisi, 

6.7- 2886 sayılı yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge, 
6.8- Derneklerin ihaleye girmek istemesi halinde Yönetim Kurulu Kararı ve ihaleye 

girecek kişiye yetki verildiğine dair karar.  
6.9- Şirketler kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan 

ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.  
6.10- Ortak girişim olması halinde noter onaylı ortak girişim beyannamesi.  
6.11- Belediyeye borcu olmadığına dair belge. 
6.12- Adli sicil kaydı olmadığına dair belge. 
Madde 7- Teklifler; idare tarafından belirlenen Ulalar Mustafa Kemal Paşa Mahallesinde 

bulunan arsa ve bina için 3.176.102,40 TL. (Üçmilyonyüzyetmişaltıbinyüzikilirakırkkuruş), 
Yalnızbağ Mimar Sinan Mahallesinde bulunan arsa ve bina için ise 3.134.090,80 TL.’nin 
(Üçmilyonyüzotuzdörtbinsıfırdoksanliraseksenkuruş) altında olmamak üzere verilecektir. 

Madde 8 - İhale bedeli peşin yatırılacaktır. Satışı yapılacak arsa ve bina, 3065 Sayılı 
Katma Değer Vergisi Kanununun 17.maddesinin 4.bendinin (p) fıkrası uyarınca K.D.V istisnası 
olduğundan dolayı K.D.V alınmayacaktır. 

Madde 9 - İhalenin yapılmasından doğacak her türlü vergi, resim, tapu, harç, ücret ve 
bunun gibi masraflar tamamen arsa ve binayı satın alana aittir. 

Madde 10 - İhale ile ilgili şartname İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Gelir Tahakkuk 
Servisinde bedelsiz olarak görülebilecektir. İhaleye iştirak edilmesi halinde Şartname 500,00 TL. 
(Beşyüzlira) bedel karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılacaklar, ayrıntılı bilgi için Erzincan 
Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünden veya 444 9 024 (dahili 1121-1122) nolu 
telefondan ulaşabilirler. 

Madde 11- İşbu ihale ilanı bilgi mahiyetinde olup, satış şartnamesi hükümleri geçerlidir. 
İLAN OLUNUR 
Bilgi İçin: 
Erzincan Belediye Başkanlığı İşletme Müdürlüğü 
Bahçelievler Mahallesi - ERZİNCAN 
Telefon: 444 9 024 Dahili 1121-1122 Faks: 0446 223 26 31 www.erzincan.bel.tr  
 3513/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

1 - İHALENİN KONUSU: 

Tapunun Şehitkamil İlçesi, Beylerbeyi Mahallesi, aşağıda ada, parsel numarası, tapu 

alanı, imar durumu, m² rayiç bedeli, toplam muhammen bedeli ve geçici teminat tutarı belirtilen 

taşınmazların ayrı ayrı satışı işidir. 

 

Sıra 

No 
Ada Parsel 

Tapu 

Alan 
İmar Durumu 

Rayiç 

Bedeli 

Muhammen 

Bedel 

Geçici 

Teminat 

1 900 6 
3.461,73 

m² 

Ticaret + Konut 

(E: 1.80 Yençok: 

Serbest) 

1.500,00 

TL 

5.192.595,00 

TL 

156.000,00 

TL 

2 900 10 
2.550,30 

m² 

Ticaret + Konut 

(E: 1.80 Yençok: 

Serbest) 

1.300,00 

TL 

3.315.390,00 

TL 

100.000,00 

TL 

3 5968 5 
3.382,46 

m² 

Konut 

(E: 1.80 Yençok: 

Serbest) 

1.300,00 

TL 

4.397.198,00 

TL 

132.000,00 

TL 

 

2 - İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ: 

İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile 

ayrı ayrı yapılacaktır. 

3 - İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ: 

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini, 250,00.-TL karşılığında 

Belediyemiz Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğünden temin 

edebilirler. Her taşınmaz için ayrı şartname bedeli yatırılacaktır. 

4 - GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR: 

İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, istekli oldukları taşınmazla ilgili geçici teminatı, 

Türkiye Vakıflar Bankası TR22 0001 5001 5800 7290 4046 01 İban nolu Belediyemiz banka 

hesabına yatırabileceği gibi bankalar veya özel finans kurumlarından alacakları, süresiz banka 

teminat mektubu da sunabilirler. 

5 - İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ: 

Söz konusu yerlerin ihalesi 03.06.2020 Çarşamba günü saat 15.00 ‘de Gaziantep 

Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümence) ayrı ayrı 

yapılacaktır. 
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İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istenilen belgelerle birlikte İhale İşleri Şube 

Müdürlüğüne 03.06.2020 Çarşamba günü saat 12.00’a kadar sıra alındılar karşılığında vermeleri 

ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler nedeniyle 

süresinde Komisyon Başkanlığına ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6 - İSTENİLEN BELGELER: 

Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır. 

- A. İÇ ZARF 

Teklif mektubundan oluşur. Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel 

kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul 

edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan 

herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler 

reddedilecektir. 

Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine 

isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli 

tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir. 

- B. DIŞ ZARF 

Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir, 

a) Teklif mektubunu içeren iç zarf, 

b) Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Nüfus Müdürlüğü’nden veya e-

Devlet ‘ten temin edilecek), 

c) Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermesi ve telefon numarası 

bildirmesi, 

ç) Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (İhale 

tarihinin olduğu yıla ait olacak) 

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, 

e) Vekaleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter 

tasdikli vekaletname ile imza sirküsü, 

f) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname, 

g) Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı, 

ğ) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka 

teminat mektubu, 

h) Belediyemize borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış) 

- C) DIŞ ZARFIN KAPATILMASI 

Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine 

isteklinin adı-soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta 

olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühürlenip imzalanması gerekmektedir. 

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur. 

 3579/1-1 
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TORBALANMIŞ KÖMÜR NAKLİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
TTK İHTİYACI OLARAK FAKİR AİLELERE KÖMÜR YARDIMI YAPILMASI İÇİN 

TORBALANMIŞ KÖMÜR NAKLİ (29.458 TON) ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/G 
MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR. 

İhale kayıt numarası : 2020/229257 
1 - İdarenin  
a) adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü  

  Satınalma Dairesi Başkanlığı  
  ZONGULDAK  

b) telefon ve faks numarası : Tel : 0 372 259 47 84  
  Fax : 0 372-251 19 00 - 253 12 73 

c) elektronik posta adresi (varsa) :  
2 - İhale konusu işin nev’i Malzemenin Cinsi -  

a) Niteliği, türü ve miktarı 
: Fakir ailelere kömür yardımı yapılması için 
torbalanmış kömür nakli (29.458 ton) 

c) İşin Başlama ve bitiş tarihi
: Sözleşmenin taraflarca imzalanmasını müteakip 
işe başlanacak ve 31.12.2020 tarihine kadar kömür 
nakli işi bitmiş olacaktır. 

3 - İhalenin   
a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK 
b) Tarihi ve saati : 22.06.2020 Pazartesi - saat 15:00 
c) Dosya no : 2013820 
4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
e) İhale İdari şartnamesinde belirlenen geçici teminat, 
f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  
g) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi  
h) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin 

listesi, 
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j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde 
(b), ( c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 
gereken kriterler. 

4.2.1. Teknik Şartnamede ve İdari Şartnamenin 55.2.1 maddesinde belirtilmiştir.  
4.2.4. Kısmi teklif verilebilecektir. 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi: 
5.1. En düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. Tekliflerin eşit olması durumunda 

istekliler tarafından sunulan iş deneyim belgeleri değerlendirilerek, tek sözleşmeye ilişkin iş 
deneyim tutarı daha fazla olan isteklinin teklifi ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak 
belirlenir.  

5.2. İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir.  
6 - İhale, İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 
7 - İhale dökümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 
Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 200,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin 
edilebilir. 

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale 
dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 200,00 TL. İhale 
dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR91 0001 5001 5800 7292 5642 28 no’lu 
hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı 
bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale 
dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale 
tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla 
gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik 
olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların 
ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 22.06.2020 Pazartesi - saat 15:00’e kadar Türkiye Taşkömürü 
Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 
sorumlu değildir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 
ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 
imzalanacaktır. İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilecektir.  

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

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

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve halelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır.  
13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.  
13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım işleri ile ilgili 
Yönetmeliğimizin 15/Ave 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.  

İlan olunur. 3586/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

TCDD İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2019/516712 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI /  

TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
TCDD İzmir 3. Bölge 

Müdürlüğü 
İl/İlçe İZMİR/Konak 

Adresi 
Atatürk Cad. Binbaşı Fazıl 

Meydanı No: 121/A Alsancak 
Tel-Faks 0232 464 3131/4931  -  0232 464 7798 

Posta 

Kodu 
35220 E-Mail 

3bolgesatinalmavestokkontrolihalekomisyonu@ 

tcdd.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 

Kişi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

MİNA SOSYAL HİZMETLER 

BİLGİ İŞLEM İNŞAAT GIDA 

TURİZM SANAYİ VE DIŞ 

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

MAYA SOSYAL HİZMETLER 

DANIŞMANLIK İNŞAAT TURİZM İTHALAT 

İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ 

Adresi 

Göztepe Mahallesi İstoç 2. Cadde 

No: 1 Burak Plaza Kat: 5/54 

Bağcılar/İSTANBUL 

Göztepe Mahallesi İstoç 2. Cadde No: 1 Burak 

Plaza Kat: 5/53 Bağcılar/İSTANBUL 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
6210477870 6130314194 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf 

Odası 

İSTANBUL TİCARET ODASI İSTANBUL TİCARET ODASI 

Ticaret/Esnaf 

Sicil No. 
847686 464976 

6. 

Yasaklama 

Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 3554/1-1 
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Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine; "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu", "657 

sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi", "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 
Yönetmeliği" ile "Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri 
Yönergesi"nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. 

1) Profesör kadrosuna başvuruda bulunacak adayların; başvurdukları bölüm ve anabilim 
dalı ile başlıca araştırma eserini belirttiği dilekçelerine; bir adet fotoğraf, nüfus cüzdan fotokopisi, 
özgeçmiş, puan tablosu, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları ile doçentlik belgesinin 
onaylı suretleri, askerlik durum belgesi, adli sicil kaydı belgesi ile bilimsel çalışma ve 
yayınlarının birer suretlerini kapsayan salt okunur 6 (altı) adet CD ile Üniversitemiz Rektörlük 
Personel Daire Başkanlığına; 

2) Doçent kadrosuna başvuruda bulunacak adayların; başvurdukları bölüm ve anabilim 
dalını belirttiği dilekçelerine; bir adet fotoğraf, nüfus cüzdan fotokopisi, özgeçmiş, lisans, yüksek 
lisans ve doktora diplomaları ile doçentlik belgesinin onaylı suretleri, yabancı dil belgesi, askerlik 
durum belgesi, adli sicil kaydı belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarının birer suretlerini 
kapsayan salt okunur 4 (dört) adet CD ile Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına; 

3) Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuruda bulunacak adayların; başvurdukları 
bölüm, anabilim dalını belirttiği dilekçelerine; bir adet fotoğraf, nüfus cüzdan fotokopisi, 
özgeçmiş, puan tablosu, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının onaylı suretleri, yabancı 
dil belgesi, askerlik durum belgesi, adli sicil kaydı belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarının 
birer suretlerini kapsayan salt okunur 4 (dört) adet CD ile ilgili akademik birime; 20/05/2020 ilan 
tarihi itibarı ile 15 (on beş) gün içerisinde (03/06/2020 tarihi mesai bitimine kadar) şahsen veya 
postayla yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerde sorumluluk kabul edilmeyecektir. 

Not : 1)  Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca 
onaylanmış olması gereklidir. 

 2) Halen bir kamu kurumunda çalışıyor veya önceden çalışmış olanların 
kurumlarından aldıkları onaylı hizmet belgelerini de eklemeleri gerekmektedir. 

 3) Adaylar CD dışında ayrıca; başvuru dilekçesinin ekinde bir adet fotoğraf, 
nüfus cüzdan fotokopisi, özgeçmiş, yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi, adli sicil kaydı 
belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora diploması, doçentlik belgesinin (profesör ve doçent 
başvurularında) onaylı suretlerini çıktı olarak ilgili birime teslim edeceklerdir. 

S.N. BİRİMİ BÖLÜMÜ 
ANABİLİM 

DALI 
UNVANI DERECE ADEDİ AÇIKLAMA 

1 

Sanat ve 

Tasarım 

Fakültesi 

Peyzaj 

Mimarlığı 

Peyzaj 

Planlama ve 

Tasarım 

Profesör 1 1 

Peyzaj Mimarlığı Alanında 

Doçentliğini Almış Olup İlgili 

Anabilim Dalında Çalışmaları 

Bulunmak. 

2 

Hopa İktisadi 

ve İdari 

Bilimler 

Fakültesi 

İşletme 
Muhasebe 

Finansman 
Doçent 1 1 

Muhasebe Alanında Doçentliğini 

Almış Olup Muhasebe Denetim 

Alanında Çalışmaları Bulunmak. 

3 
Eğitim 

Fakültesi 

Türkçe ve 

Sosyal Bilimler 

Eğitimi 

Türkçe 

Eğitimi 
Doçent 1 1 

Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi 

Alanında Doçentliğini Almış Olup 

Okuma Eğitimi ile İlgili Çalışmaları 

Bulunmak. 
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4 
Eğitim 

Fakültesi 
Temel Eğitimi Sınıf Eğitimi Doçent 1 1 

Fen Bilgisi Eğitimi Alanında 

Doçentliğini Almış Olup Sınıf 

Öğretmenliği ile İlgili Çalışmaları 

Bulunmak. 

5 
Orman 

Fakültesi 

Orman 

Endüstrisi 

Mühendisliği 

Orman 

Biyolojisi ve 

Odun 

Koruma 

Teknolojisi 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
3 1 

İlgili Anabilim Dalında Doktora 

Yapmış Olmak. 

6 
Artvin Meslek 

Yüksekokulu 

Kimya ve 

Kimyasal 

İşleme 

Teknolojileri 

Laboratuvar 

Teknolojisi 
Doçent 1 1 

Kimya Alanında Doçentliğini Almış 

Olmak. 

7 
Artvin Meslek 

Yüksekokulu 
Hukuk Adalet 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
3 1 

Hukuk Alanında Doktora Yapmış 

Olmak. 

8 

Sağlık 

Hizmetleri 

Meslek 

Yüksekokulu 

Tıbbi Hizmetler 

ve Teknikler 

Tıbbi 

Laboratuvar 

Teknikleri 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
3 1 

Moleküler Biyoloji ve Genetik 

Lisans Mezunu Olup 

Biyomühendislik Alanında Doktora 

Yapmış Olmak ve Hesaplamalı ve 

Deneysel Yapıya Dayalı Bileşiklerin 

Tasarımı Alanında Çalışmaları 

Bulunmak. 

 3511/1-1 

—— • —— 
Çanakkale İli Evreşe Belediye Başkanlığından: 

ERTELEME İLANI 

31/03/2020 tarihli ve 31085 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ilk defa atanmak üzere 

memur alımı sınavı ileri bir tarihe ertelenmiştir. 

İlan olunur. 3595/1-1 

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 

12.05.2020 tarihli ve 31125 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

öğretim üyesi alımı ilanımızdaki aşağıda belirtilen kadronun açıklama kısmındaki ifade 

düzeltilmiş olup kadromuza başvurular halen devam etmektedir. 

 

BİRİMİ BÖLÜM 
ANABİLİM 

DALI 

KADRO 

ÜNVANI 
DERECE ADET  

Veteriner 

Fakültesi 

Temel 

Bilimler 

Laboratuvar 

Hayvanları 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 1 

Doktora çalışmasını laboratuvar hayvanları üzerine 

yapmış olup laboratuvar hayvanları üretim ve 

saflaştırma birimlerinde en az 3 yıl çalışmış olmak. 

 3597/1-1 
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Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

DÜZELTME İLANI 

06/03/2020 tarihli ve 31060 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan İlk 

Defa Atanmak Üzere Memur Alımı İlanında yer alan; Tablodaki 40 sıra nolu satır, 

 

Sıra 

No 

Kadro 

Unvanı 
Sınıfı 

Kadro 

Derecesi 
Adedi Niteliği Cinsiyeti 

KPSS

Türü 

KPSS

Puanı 

40 Gassal YH 10 2 
İmam Hatip Lisesi mezunu 

olmak 
Kadın P94 70 

 

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ başlıklı 4 üncü maddenin (a) bendi 

“Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 01.06.2020 tarihinden 12.06.2020 

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

yapabileceklerdir. 

Adaylar başvuru belgelerini; 

- Elektronik ortamda, Belediyemiz www.samsun.bel.tr internet adresine, 

- Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Samsun Büyükşehir Belediyesi İnsan 

Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı (Pazar Mahallesi Necip Bey Caddesi No: 35 

İlkadım/Samsun) gönderebileceklerdir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu 

olmayacaktır.)” şeklinde düzeltilmiştir. 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 

İLANI başlıklı 5 inci maddenin (b) bendi “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 22.06.2020 Pazartesi günü Belediyemiz www.samsun.bel.tr 

internet adresinden ilan edilecektir.” şeklinde düzeltilmiştir. 

SINAV YERİ, ZAMANI VE KONULARI başlıklı 6 ncı maddenin birinci fıkrası 

“Atakum yerleşkesinde bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi hizmet binasında 

(Adnan Menderes Bulvarı Deniz Evleri Mahallesi-Yeşilyurt AVM Yanı); memur alımı için 

29.06.2020-30.07.2020 tarihleri arasında sözlü sınav yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içinde 

bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir şeklinde düzeltilmiştir. 

İlan olunur. 3598/1-1 

—— • —— 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinden: 

 
 3608/1-1 
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İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri, 

657 Sayılı Kanunun 48. maddesi, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” nin 
ilgili maddeleri ve “İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri” 
uyarınca; Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır. 

Profesör Kadrosuna Müracaat Edecek Adayların; Özgeçmişlerini, Başlıca Araştırma 
Eserinin adını da belirttikleri kadroya başvuru dilekçelerini (PDF formatında ve imzalı), 
Diplomalarını (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık), Doçentlik Belgesi 
ve Yabancı Dil Belgelerini, yayın listelerini, yayın listesindeki bilimsel yayınlarını (başlıca 
araştırma eseri ayrı olarak belirtilmelidir), kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan 
atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim öğretim faaliyetlerini, 
yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, 
Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgilerini, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 
Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerine göre Bilimsel Yayınlarının puanlandırılmış 
tabloları (Aday Akademik Değerlendirme Formu) ile bu Kriterler uyarınca yapılan tüm bilimsel 
çalışma ve faaliyetlerini kapsayan belge ve bilgileri de içeren 7 (yedi) adet PDF formatında 
hazırlanmış olan CD veya taşınabilir bellek ve başvuru evrakları (basılı olarak dosya halinde 
teslim edilecektir) ile birlikte, Rektörlük Personel Daire Başkanlığı’na şahsen başvurmaları 
gerekmektedir. 

Doçent Kadrosuna Müracaat Edecek Adayların: Özgeçmişlerini, kadroya başvuru 
dilekçelerini (PDF formatında ve imzalı), Diplomalarını (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta 
Yeterlik, Uzmanlık), Doçentlik Belgesi ve Yabancı Dil Belgelerini, yayın listelerini, yayın 
listesindeki Bilimsel çalışmalarını, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Akademik Yükseltilme ve 
Atama Kriterlerine göre Bilimsel Yayınlarının puanlandırılmış tabloları (Aday Akademik 
Değerlendirme Formu) ile bu Kriterler uyarınca yapılan tüm bilimsel çalışma ve faaliyetlerini 
kapsayan belge ve bilgileri de içeren 5 (beş) adet PDF formatında hazırlanmış olan CD veya 
taşınabilir bellek ve başvuru evrakları (basılı olarak dosya halinde teslim edilecektir) ile birlikte 
Rektörlük Personel Daire Başkanlığı’na şahsen başvurmaları gerekmektedir. 

Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Müracaat Edecek Adayların: Özgeçmişlerini, kadroya 
başvuru dilekçelerini (PDF formatında ve imzalı), Yabancı Dil Belgelerini, Diplomalarını (Lisans, 
Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık), yayın listelerini, yayın listesindeki Bilimsel 
çalışmalarını, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerine 
göre Bilimsel Yayınlarının puanlandırılmış tabloları (Aday Akademik Değerlendirme Formu) ile 
bu Kriterler uyarınca yapılan tüm bilimsel çalışma ve faaliyetlerini kapsayan belge ve bilgileri de 
içeren 4 (dört) adet PDF formatında hazırlanmış olan CD veya taşınabilir bellek ve başvuru 
evrakları (basılı olarak dosya halinde teslim edilecektir) ile birlikte ilgili birimlere şahsen 
başvurmaları gerekmektedir. 

BAŞVURU EVRAKLARI (CD veya taşınabilir bellek ile birlikte basılı olarak dosya 
halinde teslim edilecektir.) 

1. Kadroya Başvuru dilekçesi 
2. Nüfus Cüzdan Fotokopisi 
3. 1 adet biyometrik fotoğraflı Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu (Profesör ve 

Doçent adaylar dolduracaktır.) 
4. Yabancı Dil Belgesi, Yayın Listeleri ve Özgeçmiş (Özgeçmiş formatına 

Üniversitemiz https://personel.istanbulc.edu.tr/tr/content/formlar-637209102723092927/formlar 
web adresinden ulaşılabilir.) 
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5. Adli Sicil Kaydı (Konu kısmı “Resmi Kurum” olarak seçilerek e-devletten 
alınacaktır.) 

6. Doçentlik Belgesi, Uzmanlık Belgesi ve Diplomalar (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, 
Sanatta Yeterlik) fotokopileri noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış olmalıdır. 

7. Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri’ne göre, adayın bilimsel 
yayınlarının puanlandırılmış tablosu (Aday Akademik Değerlendirme Formu) 

8. 1 adet biyometrik fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş) 
9. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi 
10. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet 

belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getirecek olup, Resmi 
Kurumlarca onaylanmış olmalıdır.) 

11. Profesör kadrosuna müracaat edecek adayların Başlıca Araştırma Eseri olarak 
gösterdikleri eserden ayrıca yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. 

GENEL AÇIKLAMALAR: 
1- Yukarıda bahsi geçen ilgili tüm dilekçe ve formlara https://personel.istanbulc.edu.tr/tr/ 

content/formlar-637209102723092927/formlar web adresinden ulaşılabilmektedir. 
2- İlan edilen bütün unvanlar için Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların 

Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır. 
3- Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir. 
4- İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden 

Mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir. 
5- Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire 

Başkanlığına, Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına başvurular ilgili birim Dekanlık/Müdürlüklerine 
ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde yapılacaktır. 

6- İlanın Son Başvuru tarihi ilanımızın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 
15. gündür. 

7- Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir. 
8- Üniversitemizin ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının internet sitesinde yer alan 

“İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri” yönergesine 
https://personel.istanbulc.edu.tr/tr/content/mevzuat/yonergeler web adresinden ulaşılabilir.  

9- Profesör ve/veya Doçent kadrolarına başvuran adaylardan Doçentlik Sözlü Sınavına 
girmemiş olanların, Personel Daire Başkanlığı’nın web sayfasında yer alan “Doçentlik Sözlü 
Sınavı Başvuru Dilekçesi” ni doldurarak başvuru işlemleri sırasında teslim etmeleri 
gerekmektedir. 

10- 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. 

11- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayın/adayların 
atamaları yapılmayacaktır. Başvuran adayın/adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan 
anlaşılması durumunda atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep 
edemeyeceklerdir. 

12- Kadroya başvuruda bulunan adaylardan atanmaya hak kazananların atamaları, 
28.02.2020 tarihli, E.17299 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın yazısıyla bildirilen 
27.02.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararıyla Üniversitemize vermiş olduğu 
atama izni kontenjanı dahilinde yapılacak olup, atama izni kontenjanını aşan hiçbir atama 
gerçekleştirilemeyecektir. 
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13- İdare uygun gördüğü takdirde İlanın her aşamasını iptal edebilir. 
14- İlanımıza http://www.istanbulc.edu.tr web adresinden ulaşılabilir. 
BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ : 20.05.2020 
BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ : 03.06.2020 (mesai saati bitimi itibariyle) 
İlan olunur. 

ANABİLİM DALI/PROGRAM UNVAN ADET AÇIKLAMA 

CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ 

ÇOCUK CERRAHİSİ DOÇENT 1  
KADIN HASTALIKLARI VE 
DOĞUM 

DOÇENT 1 Tüp Bebek Sertifikası sahibi olmak. 

ANESTEZİYOLOJİ VE 
REANİMASYON 

DOÇENT 1  

GÖĞÜS CERRAHİSİ DOÇENT 1 

Göğüs Duvarı Deformiteleri ve 
Nöroplasti konularında deneyimli olup 
bu konularda bilimsel çalışmaları ve 
yayınları olmak. 

ÜROLOJİ DOÇENT 1 
Robotik Cerrahi konusunda deneyimli 
ve Sertifika sahibi olmak. 

KARDİYOLOJİ DOÇENT 1 
Elektrofizyoloji konusunda deneyimli 
olup bu konuda bilimsel çalışmaları ve 
yayınları olmak. 

ÇOCUK SAĞLIĞI VE 
HASTALIKLARI 

DOÇENT 1 
Çocuk İmmünolojisi ve Allerji Uzmanı 
olmak. 

ÇOCUK SAĞLIĞI VE 
HASTALIKLARI 

DOÇENT 1 Çocuk Romatoloji Uzmanı olmak. 

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ DOÇENT 1 
Maggot Debritman Terapi konusunda 
deneyimli olmak. 

GÖĞÜS CERRAHİSİ 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1  

ÜROLOJİ 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

Avrupa Üroloji Board Yeterlilik 
Sertifikası sahibi olmak. 

ANESTEZİYOLOJİ VE 
REANİMASYON 

DR. ÖĞR. 
ÜYESİ 

1  

KADIN HASTALIKLARI VE 
DOĞUM 

DR. ÖĞR. 
ÜYESİ 

1 Perinatoloji yandal Uzmanı olmak. 

ÇOCUK SAĞLIĞI VE 
HASTALIKLARI 

DR. ÖĞR. 
ÜYESİ 

1 

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı 
olmak. Romotolojik ve İmminolojik 
hastada görülen viral ve bakteriyel 
enfeksiyonlar üzerine deneyimli olmak 
ve bu konularda bilimsel çalışmaları ve 
yayınları olmak. 

FİZİK TEDAVİ VE 
REHABİLİTASYON 

DR. ÖĞR. 
ÜYESİ 

1  

İÇ HASTALIKLARI 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 Medikal Onkoloji Uzmanı olmak. 
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İÇ HASTALIKLARI 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1  

TIBBİ GENETİK 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

Kardiyovasküler Hastalıkları ve Lipid 

Metoloplazması Genetiği üzerine 

deneyimli olmak ve bu konularda 

bilimsel çalışmaları ve yayınları olmak. 

TIBBİ FARMAKOLOJİ 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1  

RADYOLOJİ 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

Girişimsel Radyoloji alanında deneyimli 

olup bu konuda bilimsel çalışmaları ve 

yayınları olmak. 

ÇOCUK VE ERGEN RUH 

SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 

DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
2  

KARDİYOLOJİ 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

EKO konusunda deneyimli olup bu 

konuda sertifika sahibi olmak. 

BİYOFİZİK 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

Hücre Kültürleri üzerine tecrübeli olup 

bu alanda bilimsel çalışmaları ve 

yayınları olmak. 

TIBBİ BİYOLOJİ 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

Moleküler Endokrinoloji ve Karaciğer 

Hasar Modelleri konusunda araştırma 

ve bilimsel çalışmalar yapmış olmak, bu 

alanda bilimsel yayınları olmak. 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 

AĞIZ, DİŞ VE ÇENE 

RADYOLOJİSİ 

DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

Ağız, Çene, Diş Radyolojisinde güncel 

tekniklerin kullanılması konusunda 

çalışmalar yapmış olmak. 

“Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı 

Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim 

Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin 

Yönetmelik” uyarınca İngilizce ders 

verebilmek için gerekli koşulları 

sağlıyor olmak. 

HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ 

FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ PROFESÖR 1 

Nükleer Fizik, Fen Bilgisi Eğitimi ve 

Fizik Eğitimi alanında bilimsel 

çalışmaları ve yayınları olmak. 

FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ PROFESÖR 1 

Fen Eğitiminde Görselleştirme 

çalışmaları yapmış olmak ve bu alanda 

bilimsel yayınları olmak. 

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM 

TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ 
DOÇENT 1 

Eğitimde Sanal Gerçeklik ve Çevrimiçi 

Sınavlar alanlarında bilimsel çalışmalar 

ve yayınlar yapmış olmak. 
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ÖZEL YETENEKLİLER 

EĞİTİMİ 
DOÇENT 1 

Özel Yetenekli Çocuklarda Öğrenme 

Güçlüğü konusunda bilimsel çalışmalar 

ve yayınlar yapmış olmak. 

EĞİTİMDE ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

Eğitim İstatistiği ve Ölçme alanında 

doktora yapmış olup Bilişsel Tanı 

Modellemesi üzerine bilimsel çalışmalar 

ve yayınlar yapmış olmak. 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

CEVHER HAZIRLAMA PROFESÖR 1  

MALZEME PROFESÖR 2  

SİSMOLOJİ PROFESÖR 1  

KİMYASAL TEKNOLOJİLER PROFESÖR 1  

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ DOÇENT 1  

ELEKTRİK TESİSLERİ DOÇENT 1  

MEKATRONİK DOÇENT 1  

KİMYASAL TEKNOLOJİLER DOÇENT 1  

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ DOÇENT 1  

MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

Fizik alanında lisans ve doktora 

derecelerine sahip olmak. 

“Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı 

Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim 

Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin 

Yönetmelik” uyarınca İngilizce ders 

verebilmek için gerekli koşulları 

sağlıyor olmak. 

MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

Matematik alanında lisans ve doktora 

derecelerine sahip olmak. 

“Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı 

Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim 

Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin 

Yönetmelik” uyarınca İngilizce ders 

verebilmek için gerekli koşulları 

sağlıyor olmak. 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

SOSYAL HİZMET DOÇENT 1 

Sosyal Hizmet lisans mezunu olup, 

Doçent unvanını Sosyal Hizmet 

alanında almış olmak. 

FİZYOTERAPİ VE 

REHABİLİTASYON 
DOÇENT 1 

Ortopedik Hastalıklarda Rehabilitasyon 

alanında bilimsel çalışmaları ve 

yayınları olmak. 
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SAĞLIK EKONOMİSİ 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

Doktorasını ekonomi alanında yapmış 

olmak, Türkiye Makroekonomik 

Göstergeleri üzerine bilimsel çalışmalar 

ve yayınlar yapmış olmak 

VETERİNER FAKÜLTESİ 

VETERİNERLİK ZOOTEKNİ DOÇENT 1 

Veteriner Fakültesi mezunu olmak. 

Zootekni, Genetik ve Biyoistatistik 

Bilim alanında Doçent unvanı almış 

olmak. Hayvan refahı ve kaliteli et 

üretimi konularında bilimsel çalışmalar 

ve yayınlar yapmış olmak. 

VETERİNERLİK DOĞUM VE 

JİNEKOLOJİ 
DOÇENT 1 

Veteriner Fakültesi mezunu olmak. 

Veteriner Doğum ve Jinekoloji alanında 

Doktora yapmış olmak. 

VETERİNERLİK İÇ 

HASTALIKLARI 
DOÇENT 1 

Veteriner Fakültesi mezunu olmak. 

Veteriner İç Hastalıkları alanında 

Doktora yapmış olmak. Veteriner 

Üronefroloji hastalıkları ile ilgili 

bilimsel çalışmalar ve yayınlar yapmış 

olmak. 

VETERİNERLİK PATOLOJİ 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

Veteriner Fakültesi mezunu olmak. 

Veterinerlik Patoloji alanında Doktora 

yapmış olmak. 

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 

SANAL VE ARTIRILMIŞ 

GERÇEKLİK 

DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1  

NANOTEKNOLOJİ VE BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 

NANOTEKNOLOJİ 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

Üniversitelerin Fizik, Kimya, 

Mühendislik ve Tıp lisans 

programlarından mezun olup, 

Nanoteknoloji alanında bilimsel 

çalışmalar ve yayınlar yapmış olmak. 

BİYOTEKNOLOJİ 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

Üniversitelerin Fizik, Kimya, Biyoloji, 

Mühendislik ve Tıp lisans 

programlarından mezun olup, 

Biyoteknoloji alanında bilimsel 

çalışmalar ve yayınlar yapmış olmak. 

 3585/1-1 
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Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden: 
4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Üniversitemiz birimlerinin personel ihtiyacının karşılanması amacıyla 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunun 4/B maddesine göre, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’a, göre 
Üniversitemiz Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğü’nde görevlendirilmek üzere KPSS (B) grubu 
puan sırasına konulmak kaydıyla (Eczacı ünvanlı pozisyon için sınav şartı aranmamaktadır) 
sözleşmeli personel istihdamı yapılacaktır. 

 
KADRO 

NO 
KADRO UNVANI ADET ARANAN NİTELİKLER 

BÜTÇE 

GİDERLERİ 

1001 Sağlık Fizikçisi 1 

Mühendislik Fakültelerinin Fizik Mühendisliği lisans 

programından mezun olmak ve Radyoterapi Fiziği dalında 

yüksek lisans yapmış olmak. 

(En az 5 yıl Kamu Hastanelerinin Radyoterapi 

Ünitesinde çalıştığını ve brakiterapi tecrübesi olduğunu 

belgelemek, IMRT/RA ileri tedavi teknikleri fiziği eğitimi 

aldığını belgelemek) 

Döner Sermaye 

1002 Sağlık Fizikçisi* 1 

Fizik, Fizik Mühendisliği veya Nükleer Enerji Mühendisliği 

lisans programından mezun olmak ve bu öğrenim üzerine; 

1-Radyoterapi Fiziği 

2-Diagnostik Fiziği 

3-Nükleer Tıp Fiziği alanlarının birinden Yüksek Lisans 

yapmış olmak 

Döner Sermaye 

1003 Eczacı** 6 
Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. 

(Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak.) 
Özel Bütçe 

1004 Hemşire*** 100 Hemşirelik Bölümü lisans programından mezun olmak. Özel Bütçe 

1005 Hemşire*** 114 
Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümünden mezun 

olmak. 
Özel Bütçe 

1006 Fizyoterapist 1 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü lisans 

programından mezun olmak. (Hastanemiz Yoğun 

bakımlarında çalıştırılacaktır.) 

Özel Bütçe 

1007 Sağlık Teknikeri 1 

Radyoterapi Bölümü Önlisans programından mezun olmak. 

(En az 3 yıl Kamu Hastanelerinin Radyoterapi 

Ünitesinde çalıştığını belgelemek, Konformal volumetrik 

arc terapi, Intensity modulated radiation therapy / yoğunluk 

ayarlı radyoterapi ve Stereotactic Body Radiation Therap 

tecrübesi olduğunu belgelemek, solunum ayarlı 

radyoterapi aldığına dair sertifikası olmak) 

Özel Bütçe 

1008 Sağlık Teknikeri 1 Radyoterapi Bölümü Önlisans programından mezun olmak. Özel Bütçe 

1009 Sağlık Teknikeri 9 
İlk ve Acil Yardım Bölümü Önlisans programından mezun 

olmak 

(Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak.) 

Özel Bütçe 

1010 Sağlık Teknikeri 2 
Tıbbi Laboratuvar Bölümü veya Tıbbi Laboratuvar 

Teknikleri Bölümü önlisans programından mezun olmak. 
Özel Bütçe 

1011 Sağlık Teknikeri 2 
Patoloji Laboratuvar Bölümü veya Patoloji Laboratuvar 

Teknikleri Bölümü Önlisans programından mezun olmak 
Özel Bütçe 

1012 Röntgen Teknisyeni 5 

Radyoloji Bölümü veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 

Bölümü Önlisans programından mezun olmak 

(Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak.) 

Özel Bütçe 
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1013 Röntgen Teknisyeni 1 

Radyoloji Bölümü veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 

Bölümü Önlisans programından mezun olmak. 

(Mamografi Ünitesinde Tomosentez yazılımı, Stereotaktik 

Biyopsi, Toma Biyopsi, Kontrastlı mamografı kullanıcı 

eğitim sertifikasına sahip olan en az 6 ay tecrübeye sahip 

Bayan eleman alınacaktır.) 

Özel Bütçe 

1014 Laborant 2 
Tıbbi Laboratuvar Bölümü veya Tıbbi Laboratuvar 

Teknikleri Bölümü Önlisans programından mezun olmak. 
Özel Bütçe 

1015 Diğer Sağlık Personeli 3 
Sağlık Meslek Lisesi Acil Tıp Teknisyenliği Bölümünden 

mezun olmak. 
Özel Bütçe 

1016 Diğer Sağlık Personeli 3 
Anestezi veya Anestezi teknikerliği Bölümü Önlisans 

programından mezun olmak. 
Özel Bütçe 

1017 Diğer Sağlık Personeli 1 Diyaliz Bölümü Önlisans programından mezun olmak. Özel Bütçe 

1018 Diğer Sağlık Personeli 2 

Radyoloji Bölümü veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 

Bölümü Önlisans programından mezun olmak. 

(Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak.) 

Özel Bütçe 

1019 Diğer Sağlık Personeli 1 
Perfüzyon veya Perfüzyon Teknikleri önlisans 

programından mezun olmak. 
Özel Bütçe 

 
* Sağlık Fizikçisi pozisyonuna fizik, fizik mühendisliği veya nükleer enerji mühendisliği 

eğitimi üzerine radyoterapi fiziği, diagnostik radyoloji fiziği veya nükleer tıp fiziği dallarının 
birinde yüksek lisans mezunu olan veya lisansüstü eğitiminin (yüksek lisans) Yükseköğretim 
Kurulu Başkanlığınca bu alanlara eşdeğer olduğunu gösterir belgeye sahip adaylar 
başvurabilecektir. 

**Eczacı pozisyonuna başvuran adaylarda KPSS sınav şartı aranmamakla birlikte 
başvuruda bulunan adayların sayısı ilanda belirtilen sayıdan fazla olması durumunda, adaylar 
lisans diploması puan üstünlüğü (diploma puanları eşit olduğu takdirde mezuniyet tarihi önce olan 
adaya hak verilecektir) ile alınacaktır. Göreve başlayan adaylar dışarıda kazanç getirici başka bir 
iş yapamayacaktır. 

*** Hemşire unvanına Hemşirelik bölümüne eşdeğer diğer bölüm mezunları başvuru 
yapamaz. 

ARANILAN GENEL KOŞULLAR 
A- Başvuru yapacak adaylarda, öğrenimle ilgili koşullar ile 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunu'nun 48'inci maddesindeki aşağıda belirtilen Genel Şartlar aranır. 
1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak, 
2. Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına 

çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir 
cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak. 

3. Başvuru tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak. 
4. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak. 
5. 657 sayılı Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevine devamlı 

yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engelli bulunmamak. 
6. Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar. 
B- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 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 
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belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir 
yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. 

C- Daha önceden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesih edilenlerle, kendi 
isteği ile görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. 

D- Eczacı pozisyonuna müracaat eden adayların 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler 
Hakkında Kanun'un 2. 3 ve 4'üncü maddelerinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir. 

E- 2018 KPSS (B) grubu sınavlardan lisans mezunları için KPSSP3, Önlisans mezunları 
için KPSSP93, lise mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır. 

F- KPSS puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanıp göreve başlatılacak olanlar, istihdam 
edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi 
olarak çalışacaklardır. 

G- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar veya eksik evrak verdiği 
sonradan tespit edilenler ile istenen belgeleri ibraz edemeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, 
sözleşmesi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır. 

Online Başvuruda Sisteme eklenmesi Gereken Belgeler 
1 - 1 adet fotoğraf 
2 - Başvuru formu 
3 - 2018 KPSS sonuç belgesi fotokopisi. 
4 - Nüfus cüzdan fotokopisi. 
5 - Diplomanın önlü arkalı fotokopisi 
6 - Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge. 
7 - Başvurulan unvanda eğitim belgesi, sertifika veya çalışma belgesi istenmiş ise 

fotokopisi 
BAŞVURU YERİ VE ZAMANI 
Adayların, ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde 

basvuru.kocaeli.edu.tr internet adresinden online olarak başvuru formunu doldurmaları 
gerekmektedir. Şahsen ve posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru 
süresinin son günü resmi tatil gününe rastlaması halinde takip eden iş günü saat 17:30’a kadar 
müracaat kabul edilecektir. Süresinde yapılamayan veya sistemde meydana gelen gecikmeler 
sebebiyle geç yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Üniversitemize bu ilanın yayımından önce yapılmış bulunan müracaatlar geçersiz olup, 
söz konusu iş talepleri hakkında her hangi bir işlem yapılmayacaktır. 

Başvuru yaparken tereddüde düşülmesi halinde personelbasvuru@kocaeli.edu.tr adresine 
mail gönderebilirler. 

Adaylar sadece tekbir unvan için kadro no belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla 
kadro nolu unvana başvuru yapılması halinde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. 

Adaylar Personel Başvuru Sisteminden Başvurularım sekmesinden tamamladıkları 
başvurularının durumunu takip edebilirler. 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI 
Değerlendirmeler KPSS puan sıralamasıyla yapılacak olup, KPSS puanlarının eşit olması 

durumunda diploma tarihi itibariyle mezuniyet tarihi önce olan, bunun da aynı olması halinde 
doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınır. Asil adaylardan başvuru olmadığı takdirde veya 
aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan atama yapılacaktır. Atanmaya 
hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim 
edileceği yer ve zamanı www.kocaeli.edu.tr/duyurular.php adresinden ilan edilecektir. Bu ilan 
atanmaya hak kazanan adaylar için tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

 3551/1-1 
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Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI 

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere 31/12/2008 
tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük 
Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller 
Hakkında Yönetmelik”in 8 inci maddesi uyarınca, yazılı ve sözlü sınav sonucunda oluşacak 
başarı sırasına göre 3 (üç) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır. 

2018 veya 2019 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan 
KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile son beş yıl içinde yapılan İngilizce dilinde Yabancı Dil 
Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen 
YDS dengi puanın yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en 
yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday, 
Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek olan yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınava 
çağrılacaktır. KPSSP3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSSP3 puanı 70 
(yetmiş), İngilizce dilinde yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil 
puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir. Yapılacak olan yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınav 
sonucunda oluşacak başarı sırasına göre sözleşmeli bilişim personeli istihdam edilecektir. 

1. BAŞVURU ŞARTLARI 
A. GENEL ŞARTLAR 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz 

olmak, 
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik 

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri 
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt 
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik 
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji 
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara 
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından 
mezun olmak, 

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya 
büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını 
geçemeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip 
olmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi 
kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (b) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına 
prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri 
dikkate alınır), 

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi 
sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek (belge 
olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript 
belgesi, mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı 
yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim 
kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir), 

f) "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli 
Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" te belirtilen 
hükümleri kabul etmek, 

g) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya muvazzaf 
askerlik hizmetinden muaf ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak. 
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B. ÖZEL ŞARTLAR 
B.1 SİBER GÜVENLİK UZMANI (Tam zamanlı, 1 Kişi, 2 Katına Kadar) 
a) Siber güvenlik uzmanı olarak en az 3 yıl çalışmış olduğuna dair belge sunmak, 
b) Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi 

olmak, 
c) Bilgi güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk analizi veya risk yönetimi konularında bilgi 

ve tecrübe sahibi olmak, 
d) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) 

yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
e) Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, IPV4 - IPV6, Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel 

Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1x 
ağ teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak, 

f) Linux ve Microsoft Server ailesi işletim sistemlerine hâkim olmak, (Active Directory, 
DHCP, DNS, IIS, DFS, NLB, vb) 

g) IDS, IPS, Antivirüs, DLP, EDR ve Firewall hakkında bilgi sahibi olmak, h) SIEM, 
Proxy cihazları konusunda tecrübe sahibi olmak, 

i) Kaynak kod analizi, güvenli kod geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak 
j) Penetrasyon/Sızma Testi, Zafiyet Tarama Sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak k) 

Proxy ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak, 
l) Antivirüs ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak, 
m) Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) kurulum, yönetim ve dokümantasyon 

konularında bilgi sahibi olmak, 
n) Tercihen Adli Bilişim konusunda bilgi sahibi olmak, 
o) Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı denetçi sertifikasına 

sahip olmak, 
p) Tercihen Certified Ethical Hacker (CEH), ECSA/LPT (Ec-Coincil Certified Security 

Analist/Licensed Penetration Tester) veya CPTE (Certified Penetration Testing Engineer) 
sertifikalarından en az birine sahip olmak, 

B.2 AĞ UZMANI (Tam zamanlı, 1 Kişi, 3 Katına Kadar) 
a) Ağ uzmanı olarak en az 5 yıl çalışmış olduğuna dair belge sunmak, 
b) Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), 

Sanal Özel Ağ (VPN) konularında tasarım, erişim güvenliği, uygulama ve hata çözme 
konularında bilgi ve tecrübeye sahip olmak, 

c) Ağ anahtarlama cihazları, yönlendiriciler, kablosuz ağ erişim kontrol sistemlerinin 
kurulum, konfigürasyon ve yönetimi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

d) TCP/IP, DNS, DHCP, AD, LDAP, NAC, Radius, IEEE 802.1x, NAT, QoS, VPN, 
SSL-VPN ve 

Firewall yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
e) Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi 

olmak 
f) Ağ İzleme (Network Monitoring) araçlarının kurulumu, yönetimi ve raporlama 

konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
g) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) 

yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak 
h) En az 2 (iki) üreticinin (Cisco, Alcatel, Enterasys, Huawei, Juniper, HP vb. uluslararası 

kabul görmüş) ağ ürünleri ile çalışmış olmak 
i) TCP/IP, Ethernet, Layer-2 teknolojileri, P2P Metro Ethernet servisleri hakkında bilgi ve 

tecrübe sahibi olmak 
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j) Kurumsal log yönetimi (SIEM) ve korelasyonu konularında bilgi sahibi olmak, 
k) Penetrasyon/Sızma Testi ve Zaafiyet Tarama Sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak, 
l) Bilgi Güvenliği konusunda çeşitli güvenlik açığı, tehdit ve bilgi sistemleri saldırıları 

konusunda bilgi sahibi olmak 
m) Düzenli dokümantasyon ve raporlama yapabilmek. 
n) Tercihen Cisco Certified Network Professional (CCNP) veya eş düzey profesyonel 

seviye ağ yönetim sertifikasına sahip olmak. (CCNP Data Center, CCNP Routing and Switching, 
CCNP Collaboration, CCNP Security, CCNP Wireless, CCNP Service Provider, CCDP, CCNP 
Cloud) 

B.3 SİSTEM UZMANI (Tam zamanlı, 1 Kişi, 4 Katına Kadar) 
a) Sistem uzmanı olarak en az 5 yıl çalışmış olduğuna dair belge sunmak, 
b) Microsoft ve Linux sunucu ailesi bakım, izleme ve yapılandırma konularında tecrübe 

sahibi olmak, 
c) VMware veya HyperV sunucu sanallaştırma teknolojileri konusunda kurulum, 

yapılandırma ve yönetim tecrübesine sahip olmak 
d) Veri depolama, sunucu RAID disk yapısı, SAN, NAS cihazları konusunda deneyimli 

olmak, bunların mevcut sistemler ile ilişkilerini kurabilmek ve yönetebilmek, 
e) Yedekleme altyapıları konusunda ve bu sistemlerin kurulum, yönetim, problem 

giderme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
f) Windows ve Linux sunucu ortamlarında problem çözme, log inceleme gibi konularda 

bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
g) Replikasyon, İş Sürekliliği, Felaketten Kurtarma konularında bilgi ve tecrübe sahibi 

olmak, 
h) Açık kaynak kodlu işletim sistemleri ve yazılımlar hakkında bilgi ve tecrübe sahibi 

olmak, 
i) AD, DNS, DHCP, Proxy, FTP, RDP, NPS/Open Radius, IIS/Apache/Nginx , 

Oracle/MSSQL/PostgreSQL/MySQL kurulumu, konfigürasyonu ve yönetimi konusunda bilgi ve 
tecrübe sahibi olmak, 

j) LAN, WLAN, VPN ve SSL-VPN konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
k) Kurumsal log yönetimi (SIEM) ve korelasyonu konularında bilgi sahibi olmak, 
l) Penetrasyon/Sızma Testi ve Zaafiyet Tarama Sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak, m) 

Firewall konfigürasyonu konusunda bilgi sahibi olmak, 
n) Düzenli dokümantasyon ve raporlama yapabilmek. 
o) Tercihen En az Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) veya Microsoft 

Certified Solutions 
Expert (MCSE) Server Infrastructure sertifikasına sahip olmak, 
p) Tercihen En az VMware Certified Professional (VCP) sertifikasına sahip olmak. 
q) Tercihen Red Hat Certified System Administrator (RHCSA), Red Hat Certified 

Engineer (RHCE), Red Hat Certified Architect (RHCA), Red Hat Certified Virtualization 
Administrator (RHCVA) sertifikalarından herhangi birisine sahip olmak. 

2. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ 
a) Başvurular, 20 Mayıs - 5 Haziran 2020 tarihleri arasında Üniversitemiz web sayfasında 

(www.ktun.edu.tr) yayımlanan “Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru Formu”nun eksiksiz ve 
doğru bir şekilde doldurulmasından sonra imzalanarak aşağıda sayılan belgelerle birlikte              
5 Haziran 2020 tarihi mesai bitimine kadar “Konya Teknik Üniversitesi Personel Daire 
Başkanlığı Akademi Mah. Yeni İstanbul Cad. No: 235/1, 42150, Selçuklu/KONYA” adresine 
şahsen veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde posta/kargo ile gönderilmek 
suretiyle yapılacaktır. 
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b) Belirtilen tarihten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul 
edilmeyecektir. 

c) Adaylar belirtilen pozisyonlardan sadece birine başvurabileceklerdir. Aynı anda birden 
fazla pozisyona yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 

d) İlanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir. 
3. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 
a) Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru Formu (Ek-1), b) Fotoğraflı Özgeçmiş (Ek-2), 
c) Nüfus cüzdanı / kimlik kartı fotokopisi, d) E-devletten alınacak adli sicil kaydı, 
e) KPSSP3 puanını gösteren, üzerinde doğrulama kodu bulunan KPSS sonuç belgesi 

(KPSSP3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSSP3 puanı 70 (yetmiş) olarak 
değerlendirilecektir), 

f) İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya 
bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından 
belirlenen “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” ne göre kabul edilen YDS dengi puanı gösteren 
üzerinde doğrulama kodu bulunan sonuç belgesi (yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz 
etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir), 

g) E-devletten alınan ve doğrulama kodu bulunan mezun belgeleri (mezun belgesi 
almakta sorun yaşayanlar lisans diploması aslı veya okul ya da noter onaylı suretini ibraz 
etmelidir), 

h) Eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği, 
(E-devlet üzerinden mezun belgesi alabilen adayların denklik belgesi ibraz etmesine gerek yoktur) 

i) Erkekler adaylar için e-devletten alınan askerliğini yaptığına, ertelettiğine ya da muaf 
olduğuna dair belge, j)Genel şartlar (d) bendinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge, (e-
devletten alınan üzerinde barkod ve doğrulama kodu bulunan “SGK Hizmet Dökümü” mesleki 
tecrübeyi gösteren belge olarak kabul edilecektir) (mesleki tecrübe sürelerinde; lisans mezuniyeti 
sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır), 

k) Genel şartlar (e) bendinde belirtilen güncel programlama dillerinden en az ikisini 
bildiğini gösterir belge (onaylı transkript, sertifika benzeri belgeler), 

l) Her bir pozisyon için özel şartlar bölümünde istenilen tecrübe veya deneyimi gösteren 
belgeler. 

4. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BAŞVURU SONUÇLARININ 
DUYURULMASI 

a) Genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan 
KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı 
esas alınarak sözleşme yapılacak yer bir pozisyon için ayrı başarı listesi oluşturulacaktır. 

b) Başarı listesine göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşme yapılacak her pozisyon 
sayısının 10 (on) katı kadar aday sınava çağırılacaktır. 

c) Sınava çağrılan adaylardan son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması 
halinde, bu adayların tamamı yazılı sınava davet edilecektir. 

d) Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi 11 Haziran 2020 tarihinde 
www.ktun.edu.tr internet sitesinde ilan edilecek olup ayrıca yazılı bildirim veya tebligat 
yapılmayacaktır. 

5. SINAVIN ŞEKLİ, KONULARI, YERİ VE TARİHİ 
a) Sınav yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı şekilde yapılacaktır. 
b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı 

bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmaları 
gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır. 
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c) Sınav konuları pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki genel ve özel şartlarda belirtilen 

tüm konulardır. 

d) Yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınavlar 23-24 Haziran 2020 tarihlerinde “Konya 

Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Toplantı Salonu-C Akademi Mah. Yeni İstanbul Cad. No: 235/1, 

42150, Selçuklu/KONYA” adresinde yapılacaktır. 

e) Yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınavlar ayrı ayrı 100 (yüz) tam puan üzerinden 

değerlendirilecek ve en az 70 (yetmiş) puan ve üzeri olanlar başarılı sayılacaktır. 

f) Yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle kontenjan 

sayısı kadar başarı derecelerine göre her bir pozisyon için asıl ve yedek aday belirlenecektir. 

Sınav ile ilgili duyurular www.ktun.edu.tr internet sitesinde ilan edilecektir. 

6. SINAVIN SONUÇLARININ İLANI VE İŞE BAŞLAMA 

a) Bilişim personeli olarak sözleşme yapılabilecek boş pozisyon sayısı 3 (üç)’tür. 

b) Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylar başarı sırasına göre asil ve yedek olarak 

www.ktun.edu.tr internet sitesinde ilan edilecektir. 

c) Listede adı bulunan asil adaylara ilandan itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde 

postalanmak suretiyle yapılacak bildirimde, tebligatın yapıldığı tarihten itibaren en geç 10 (on) iş 

günü içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilecek tarihte işe başlamak ve varsa 

istenecek belgeleri teslim etmek üzere müracaat etmeleri istenecektir. 

d) Adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde 

Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na müracaat etmeyen, bu süre içerisinde belge ile ispat 

edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen veya sözleşme imzaladığı halde sözleşmede 

belirtilen tarihte işe başlamayan adaylar, hakkından feragat etmiş sayılacaktır. 

e) Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek 

adaylardan işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır. 

f) Yazılı ve sözlü sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda 

bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve sözleşme yapılmaz. Bu kişilerin 

sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Konya Cumhuriyet Başsavcılığına 

suç duyurusunda bulunulur. 

7. SÖZLEŞME ÜCRETLERİ 

a) Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü 

maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı’nın 3’üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanının, ilanda Özel Şartlar 

başlığı altında belirtilen katları (2 katına,3 katına, 4 katına kadar) ile çarpımı sonucu bulunacak 

brüt tutar olacaktır. Ancak Üniversite, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme 

yapmaya yetkilidir. 

POZİSYON Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Tavanı 

SİBER GÜVENLİK UZMANI 2 katına kadar 

AĞ UZMANI 3 katına kadar 

SİSTEM UZMANI 4 katına kadar 

b) Sözleşmeli bilişim personeline 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı 

maddesi uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai v.s.) 

başkaca bir ödeme yapılamaz. 

 3550/1-1 
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Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği" hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve 
özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyesi alınacaktır.  

İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Öğretim Üyeleri kadrolarına başvuracakların; 
bölümü belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim 
durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) 
ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (Doktor Öğretim Üyesi başvurusu için 3 
takım, Profesör ve Doçent başvuruları için 5 takım) vermeleri gerekmektedir. 

Başvurular bu ilanın Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde posta 
yoluyla Özyeğin Üniversitesi YÖK İlişkileri Koordinatörlüğü Çekmeköy Kampüsü Nişantepe 
Mah. Orman Sok. 34794 Çekmeköy - İSTANBUL ve e-posta yoluyla (ik@ozyegin.edu.tr) 
ulaştırmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate 
alınmaz.  

Duyuru Başlangıç Tarihi : 20.05.2020 
Son Başvuru Tarihi : 03.06.2020 
Duyurulur. 
 

Fakülte Bölüm Prof. Doçent 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

Açıklama 

Sosyal Bilimler 
Fakültesi 

Psikoloji  1  

Doktorasını yurt dışından almış olması,  Gelişim Psikolojisi 
alanında, özellikle ergenlik ve genç yetişkinlik dönemlerinde 
uzmanlaşmış, güçlü bir yayın ve proje geçmişine sahip, 
İngilizce ders verebilecek ve SSCI endeksli uluslararası 
hakemli dergilerde yayınlarının bulunması gerekmektedir. 

Sosyal Bilimler 
Fakültesi 

Psikoloji  1  

Doktorasını yurt dışından almış olması, Çocuk Gelişimi 
alanında uzmanlaşmış, güçlü bir yayın ve proje geçmişine 
sahip, İngilizce ders verebilecek, Çocuk Gelişim ve Psikolojisi 
temel derslerinin yanı sıra gelişim alanında istatistik ve yöntem 
derslerini verebilecek olması ve SSCI endeksli uluslararası 
hakemli dergilerde yayınlarının bulunması gerekmektedir. 

 3553/1/1-1 
—— • —— 

Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu’nun 31. Maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak 
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Yabancı Diller Yüksekokulu’na Öğretim Görevlileri 
alınacaktır. Başvuracak adayların,  09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan 
“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak 
Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki 
koşulları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.  

Başvuru İçin İstenen Belgeler: 
1. Başvuru dilekçesi (Bölüm adı belirtilerek) 
2. Özgeçmiş/YÖK Formatlı Özgeçmiş (Dört A4 sayfayı geçmemelidir ve en az 1 referans 

e-posta ve iletişim bilgileri ile belirtilmelidir.) 
3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
4. Öğrenim Belgeleri (Lisans diploması, Lisans Transkripti (GPA notu için şarttır), Tezli 

Yüksek Lisans diploması, varsa Doktora Diploması (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların 
denkliğinin onaylanmış olması, denklik belgesinin ibrazı gerekmektedir, e-devletten alınan 
belgeler geçerlidir.)  

5. ALES Belgesinin Fotokopisi (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması 
gerekmektedir.) 
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6. YDS ve dengi Yabancı Dil Belgeleri fotokopileri(Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu 
olması gerekmektedir.) 

7. Adli Sicil Kaydı Belgesi (e-devletten alınan belgeler geçerlidir.) 
8. Erkek adayların askerlikle ilişiğinin olmadığına dair terhis veya muaf olduğunu belirten 

belge (Bakaya durumda olmamak) 
Başvurular bu ilanın Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde posta 

yoluyla başvuracakları fakülteyi belirterek Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampüsü Nişantepe 
Mah. Orman Sok. 34794 Çekmeköy - İSTANBUL ve e-posta yoluyla (ik@ozyegin.edu.tr) 
ulaştırmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate 
alınmaz. Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemizin web adresinde 
(https://www.ozyegin.edu.tr) yayınlanacak olup tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat 
yapılmayacaktır. 

Duyuru Başlangıç Tarihi : 20.05.2020 
Son Başvuru Tarihi : 03.06.2020 
 

Fakülte Bölüm Unvan Sayı Aranan Şartlar 
ALES 
Puanı 

YDS / Eş 
Değeri 

İlan Takvimi 

Hukuk 
Fakültesi 

Kamu 
Hukuku 

Araştırma 
Görevlisi 

1 

Hukuk Fakültesi lisans mezunu 
olmak, iyi derecede Almanca 

bilmek, Yüksek lisans eğitimine 
başlamamış olmak 

70 
(EA) 

70 
(Almanca) 

Duyuru Başlama Tarihi: 20.05.2020 
Son Başvuru Tarihi: 03.06.2020 
Ön Değerlendirme Tarihi: 05.06.2020 
Sınav Giriş Tarihi: 08.06.2020 
Sonuç Açıklama Tarihi: 09.06.2020 

Hukuk 
Fakültesi 

Özel 
Hukuk 

Araştırma 
Görevlisi 

1 

Hukuk Fakültesi lisans mezunu 
olmak, iyi derecede Almanca 

bilmek, Yüksek lisans eğitimine 
başlamamış olmak 

70 
(EA) 

70 
(Almanca) 

Duyuru Başlama Tarihi: 20.05.2020 
Son Başvuru Tarihi: 03.06.2020 
Ön Değerlendirme Tarihi: 05.06.2020 
Sınav Giriş Tarihi: 08.06.2020 
Sonuç Açıklama Tarihi: 09.06.2020 

Mimarlık 
ve 

Tasarım 
Fakültesi 

Mimarlık 
 

Öğretim 
Görevlisi 

(Ders 
Verecek) 

1 

İngilizce ders verebilecek,  İnşaat 
Mühendisliği veya Mimarlık 
anabilim dalı kapsamındaki 

programlarda Taşıyıcı Sistemler 
konusunda tez yapmış, tezli 
yüksek lisans mezunu olmak 

70 
(Sayısal) 

80 
(İngilizce) 

Duyuru Başlama Tarihi: 20.05.2020 
Son Başvuru Tarihi: 03.06.2020 
Ön Değerlendirme Tarihi: 08.06.2020 
Sınav Giriş Tarihi: 12.06.2020 
Sonuç Açıklama Tarihi: 17.06.2020 

Mimarlık 
ve 

Tasarım 
Fakültesi 

Mimarlık 
 

Öğretim 
Görevlisi 

(Ders 
Verecek) 

1 

İngilizce ders verebilir, Mimarlık 
lisans mezunu, Mimari Tasarımda 

Bilişim veya benzeri bir alanda 
tezli yüksek lisans mezunu olmak 

70 
(Sayısal) 

80 
(İngilizce) 

Duyuru Başlama Tarihi: 20.05.2020 
Son Başvuru Tarihi: 03.06.2020 
Ön Değerlendirme Tarihi: 08.06.2020 
Sınav Giriş Tarihi: 12.06.2020 
Sonuç Açıklama Tarihi: 17.06.2020 

Mimarlık 
ve 

Tasarım 
Fakültesi 

İç Mimarlık 
ve Çevre 
Tasarımı 

Öğretim 
Görevlisi 

(Ders 
Verecek) 

1 

İç Mimarlık veya İç Mimarlık ve 
Çevre Tasarımı lisans, İç Mimarlık 

veya İç Mimarlık ve Çevre 
Tasarımı tezli yüksek lisans 

mezunu olmak 

70 
(EA) 

80 
(İngilizce) 

Duyuru Başlama Tarihi: 20.05.2020 
Son Başvuru Tarihi: 03.06.2020 
Ön Değerlendirme Tarihi: 08.06.2020 
Sınav Giriş Tarihi: 12.06.2020 
Sonuç Açıklama Tarihi: 17.06.2020 

Mimarlık 
ve 

Tasarım 
Fakültesi 

Endüstri 
Ürünleri 
Tasarımı 

Araştırma 
Görevlisi 

1 
Endüstri Ürünleri Tasarımı / 
Endüstriyel Tasarım Lisans 

Mezunu olmak 

70 
(Sayısal) 

60 
(İngilizce) 

Duyuru Başlama Tarihi: 20.05.2020 
Son Başvuru Tarihi: 03.06.2020 
Ön Değerlendirme Tarihi: 08.06.2020 
Sınav Giriş Tarihi: 12.06.2020 
Sonuç Açıklama Tarihi: 17.06.2020 

Mimarlık 
ve 

Tasarım 
Fakültesi 

İletişim 
Tasarımı 

Araştırma 
Görevlisi 

1 
İletişim Tasarımı, Grafik Tasarım 

veya Görsel İletişim Tasarımı 
lisans mezunu olmak 

70 
(Sözel) 

60 
(İngilizce) 

Duyuru Başlama Tarihi: 20.05.2020 
Son Başvuru Tarihi: 03.06.2020 
Ön Değerlendirme Tarihi: 08.06.2020 
Sınav Giriş Tarihi: 12.06.2020 
Sonuç Açıklama Tarihi: 17.06.2020 

Mühendislik 
Fakültesi 

Mühendislik 
Temel 

Bilimleri 

Öğretim 
Görevlisi 

(Ders 
Verecek) 

1 

Yüksek Lisans Derecesini 
Matematiksel Fizik ile bağlantılı bir 
alandan almış olmak. Diferansiyel 

Operatörlerin Spektral Teorisi 
alanında, özellikle Hill ve Dirac 
operatörleri konusunda doktora 

yapmış olmak 

70 
(Sayısal) 

80 
(İngilizce) 

Duyuru Başlama Tarihi: 20.05.2020 
Son Başvuru Tarihi: 03.06.2020 
Ön Değerlendirme Tarihi: 04.06.2020 
Sınav Giriş Tarihi: 08.06.2020 
Sonuç Açıklama Tarihi: 11.06.2020 

 3553/2/1-1 
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğünden: 

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam 

edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı 

Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Sözleşmeli 

Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan ek 

2’nci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle (Eczacı 

pozisyonu hariç) aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 137 adet sözleşmeli personel alınacaktır. 
 

NİTELİK 

KODU 
UNVANI ADET ARANILAN NİTELİKLER 

1 Hemşire 40 (kırk) 
* Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Yüksekokullarının 

Hemşirelik lisans bölümlerinden mezun olmak. 

2 Hemşire 10 (on) * Meslek Yüksekokullarının Hemşirelik önlisans programlarından mezun olmak. 

3 Hemşire 10 (on)  
* 

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak. 

4 Hemşire 1 (bir) 

* Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak.  

* 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin Merkezi Ameliyathanesinde en az 3 (üç) 

yıl deneyime,  

* Laparaskopik Ameliyatlarda en az 3 (üç) yıl deneyime,  

* Midas-Rex Legned EHS Motor Sistemlerinin kullanımı belgesine,  

* Sterilizasyon, Bakım ve Temizlik ile ilgili teorik ve uygulamalı eğitim kursuna 

katılım belgesine,  

* İlk Yardımcı belgesine,  

* Etilen Oksit Gaz Sterilizasyon sistemleri ile ilgili eğitim belgesine,  

* Yoğun bakım ventilatörü kullanım belgesine,  

* Sterilizasyon ve kullanıcı test/kalibrasyonu eğitimi belgesine, 

 sahip olmak. 

5 Hemşire 1 (bir) 

* Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak.  

* 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin 2. seviye koroner yoğun bakım 

ünitesinde en az 1 (bir) yıl deneyime,  

* 3. Seviye anestezi yoğun bakım ünitesinde en az 1 (bir) yıl deneyime,  

* Temel Elektrokardiyografi (EKG) Kursu belgesine,  

* Prismafkex CRRT Tedavi Programına katılım belgesine,  

* Basic Life Support (BLS) Provider eğitim belgesine,  

* Advanced Life Support (ALS) katılım belgesine,  

sahip olmak. 

6 Hemşire 1 (bir) 

* Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak.  

* 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin beyin cerrahisi servisinde en az 2 (iki) yıl 

deneyime,  

* Tüm cerrahi branşlar ortak alanda en az 1(bir) yıl deneyime,  

* Aile Sağlığı Merkezinde en az 1(bir) yıl deneyime,  

* İleri kardiyak yaşam desteği kursuna katılım belgesine,  

* Prismafkex CRRT Tedavi Programına katılım belgesine,  

sahip olmak. 
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7 Hemşire 1 (bir) 

* Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak.  

* 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin 3. seviye anestezi yoğun bakım 

ünitesinde en az 2 (iki) yıl deneyime,  

* Temel Elektrokardiyografi (EKG) Kursu belgesine,  

* Acil yaşam desteği kursu katılım belgesine,  

* Prismafkex CRRT Tedavi Programına katılım belgesine,  

* Advanced Life Support (ALS) katılım belgesine,  

* İlk yardımcı belgesine,  

* İleri yaşam Desteği kursuna katılım belgesine,  

* Yoğun bakım ventilatörlerinin kullanıcı eğitimine katılım belgesine,  

sahip olmak. 

8 Hemşire 1 (bir) 

* Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak.  

* 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin Kalp Damar Cerrahisi ve Göğüs 

Cerrahisi Ameliyathanesinde en az 3 (üç) yıl deneyime,  

* Prismafkex CRRT Tedavi Programına katılım belgesine,  

* C kollu seyyar dijital röntgen cihazı kullanıcı eğitim belgesine,  

* Kan gazı sistemi kullanıcı eğitimi belgesine,  

* Ventilatör ve monitör cihazı kullanıcı eğitim belgesine,  

* Acil yaşam desteği kursu katılım belgesine,  

* Minimal İnvazv Kalp Damar Cerrahisi cerrahi aletler ile ilgili kullanıcı eğitim 

belgesine,  

* Defibrilatör cihazı eğitim programı katılım belgesine,  

sahip olmak. 

9 Hemşire 1 (bir) 

* Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak.  

* 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin Kalp Damar Yoğun Bakım ünitesinde en 

az 1 (bir) yıl ve ortopedi ve travmatolji servisinde en az 2 yıl deneyime,  

* Temel Elektrokardiyografi (EKG) Kursu belgesine,  

* Etilen oksit gaz sterilizasyon sistemleri eğitimi belgesine,  

* Ostomi Bakım ve Vak Yardımlı Yara tedavisi eğitimi belgesine,  

* Yoğun Bakım Ventilatörü kullanım ve sterilizasyonu eğitimi belgesine,  

* Prismafkex CRRT Tedavi Programına katılım belgesine,  

sahip olmak. 

10 Hemşire 1 (bir) 

* Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak.  

* 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin 3. seviye anestezi yoğun bakım 

ünitesinde en az 2 (iki) yıl ve dahiliye servisinde (hematoloji-nefroloji- 

gastroenteroloji birimleri) en az 1(bir) yıl deneyime,  

* İlk yardımcı belgesine,  

* Prismafkex CRRT Tedavi Programına katılım belgesine,  

sahip olmak. 

11 Hemşire 1 (bir) 

* Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak.  

* 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin tüp bebek biriminde en az 3 (üç) yıl, 

Dahiliye servisinde (hematoloji-nefroloji-gastroenteroloji birimleri) en az 1 (bir) yıl 

ve 1. seviye dahiliye yoğun bakım ünitesinde en az  1(bir) yıl deneyime,  

* Sağlık kuruluşlarında tüp bebek birimlerinde en az 1(bir) yıl deneyime,  

* Temel Elektrokardiyografi (EKG) Kursu belgesine,  

sahip olmak. 
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12 Hemşire 1 (bir) 

* Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Yüksekokullarının 

Hemşirelik lisans bölümlerinden mezun olmak.  

* 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin pediyatri servisinde (hematoloji- onkoloji 

birimlerinde) en az 2 (iki) yıl deneyime,  

* Çocuklarda ileri yaşam desteği kursuna katılım belgesine,  

* Kemoterapi ilaç hazırlama kabini ve Radyoloji cihazları alanında kullanıcı 

eğitimi programı katılım belgesine,  

* Diyaliz cihazları, CPAP-BPAP cihazları kullanıcı eğitim sertifikasına,  

* EKG, Defibrilatör, Hastabaşı Monitörü ve Ventilatör cihazları kullanıcı eğitim 

programı katılım belgesine,  

* EEG, EKG, Holter, SFT ve Aspirasyon cihazları kullanıcı eğitim programına 

katılım belgesine,  

sahip olmak. 

13 Hemşire 1 (bir) 

* Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak.  

* 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin pediyatri servisinde (hematoloji- onkoloji 

birimlerinde) en az 3 yıl deneyime,  

* Çocuklarda ileri yaşam desteği kursuna katılım belgesine,  

* İlk yardımcı belgesine,  

* Biyogüvenlik kabini (kemoterapi hazırlama) kullanımı, bakımı ve kalibrasyonu 

üzerine teknik ve pratik eğitim belgesine,  

* Ventilatör cihazı kullanıcı eğitimine katılım belgesine,  

sahip olmak. 

14 Hemşire 1 (bir) 

* Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak.  

* 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin 3. Seviye anestezi yoğun bakım 

ünitesinde en az 3 (üç) yıl deneyime,  

* Prismafkex CRRT Tedavi Programına katılım belgesine,  

* İleri yaşam Desteği kursuna katılım belgesine,  

* Temel Elektrokardiyografi (EKG) Kursu belgesine,  

sahip olmak. 

15 Hemşire 1 (bir) 

* Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak.  

* 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin 3. seviye anestezi yoğun bakım 

ünitesinde en az 2 (iki) yıl deneyime,  

* Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasına,  

* Basic Life Support (BLS) Provider eğitim belgesine,  

* İlk yardımcı belgesine,  

* Prismafkex CRRT Tedavi Programına katılım belgesine,  

* Temel Elektrokardiyografi (EKG) Kursu belgesine,  

* Yoğun Bakım ventilatör cihazı eğitim programı katılım belgesine,  

* Hastane Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) Eğitimine katılım belgesine, 

sahip olmak. 

16 Hemşire 1 (bir) 

* Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak.  

* 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin çocuk cerrahisi servisinde en az 1 (bir) 

yıl ve 3. Seviye anestezi yoğun bakım ünitesinde en az 1 (bir) yıl deneyime,  

* Prismafkex CRRT Tedavi Programına katılım belgesine,  

* Temel Elektrokardiyografi (EKG) Kursu belgesine,  

sahip olmak. 
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17 Hemşire 1 (bir) 

* Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak,  

* 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin Üroloji kliniğinde en az 3 (üç) yıl 

deneyime,  

* İlk yardımcı belgesine,  

* Ostomi bakımı ve vakum yardımlı yara tedavisi eğitim programına katılım 

belgesine,  

* Ürodinami Sistem Kullanım Eğitimine katılım belgesine,  

* Temel Elektrokardiyografi (EKG) Kursu belgesine,  

* Basic Life Support (BLS) Provider eğitim belgesine,  

* Prismafkex CRRT Tedavi Programına katılım belgesine,  

sahip olmak. 

18 Hemşire 1 (bir) 

* Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak,  

* 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin erişkin acil servisinde en az 1 (bir) yıl ve 

3. seviye anestezi yoğun bakım ünitelerinde en az 1 (bir) yıl deneyime,  

* Basic Life Support (BLS) Provider eğitim belgesine,  

* İlk yardımcı belgesine,  

* Acil yaşam desteği kursuna katılım belgesine,  

* Temel Elektrokardiyografi (EKG) Kursu belgesine  

sahip olmak. 

19 Hemşire 1 (bir) 

* Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak,  

* 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin Göğüs Hastalıkları ana bilim dalında en 

az 3 (üç) yıl deneyime, * Basic Life Support (BLS) Provider eğitim belgesine,  

* Temel Elektrokardiyografi (EKG) Kursu belgesine,  

* Prismafkex CRRT Tedavi Programına katılım belgesine,  

* Yoğun Bakım ventilatör cihazı eğitim programına katılım belgesine,  

sahip olmak. 

20 Hemşire 1 (bir) 

* Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak,  

* 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin Genel Cerrahi Servisinde en az 2 (iki) yıl 

deneyime ve stoma ve yara bakımı hemşireliği konusunda deneyime,  

* Basic Life Support (BLS) Provider eğitim belgesine,  

* İlk yardımcı belgesine,  

* Temel Elektrokardiyografi (EKG) Kursu belgesine,  

sahip olmak. 

21 Hemşire 1 (bir) 

* Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak,  

* 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin Dahiliye servisinde (Onkoloji- 

Romotoloji-Endokrin-Allerji birimlerinde) en az 3 (üç) yıl deneyime,  

* Temel Elektrokardiyografi (EKG) Kursu belgesine,  

* Acil yaşam desteği kursuna katılım belgesine,  

sahip olmak. 

22 Hemşire 1 (bir) 

* Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Yüksekokullarının 

Hemşirelik lisans bölümlerinden mezun olmak.  

* 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin çocuk yoğun bakım ünitesinde en az 2 

(iki) yıl deneyime,  

* İleri yaşam desteği kursuna katılım belgesine,  

* Ventilatör cihazı kullanıcı eğitimine katılım belgesine,  

* İlk yardımcı belgesine,  

* Güncel Diyaliz uygulamaları kursuna katılım belgesine,  

sahip olmak. 
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23 Hemşire 1 (bir) 

* Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak,  

* 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin Koroner Yoğun bakım ünitesinde en az 1 

(bir) yıl, plastik cerrahi servisinde en az 2 (iki) yıl deneyime,  

* Temel Elektrokardiyografi (EKG) Kursu belgesine,  

* Prismafkex CRRT Tedavi Programına katılım belgesine,  

* İlk yardımcı belgesine,  

sahip olmak. 

24 Hemşire 1 (bir) 

* Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak,  

* 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin 3. seviye anestezi yoğun bakım 

ünitesinde en az 2 (iki) yıl deneyime,  

* İşyeri hemşireliği (diğer sağlık personeli) konusunda en az 2 (iki) yıl deneyime, 

* Prismafkex CRRT Tedavi Programına katılım belgesine,  

* Acil Yaşam Desteği kursuna katılım belgesine,  

sahip olmak. 

25 Hemşire 1 (bir) 

* Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak,  

* 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesinde en 

az 2 (iki) yıl deneyime,  

* Neonatal Resüsitasyon Programı (NRP) uygulayıcı sertifikasına,  

* Kan Gazı sistemi kullanıcı eğitimi belgesine,  

sahip olmak. 

26 Hemşire 1 (bir) 

* Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak,  

* 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin Genel Cerrahi Servisinde en az 3 (üç ) 

yıl deneyime,  

* Basic Life Support (BLS) Provider eğitim belgesine,  

* İlk yardımcı belgesine,  

sahip olmak 

27 Hemşire 1 (bir) 

* Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak,  

* 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin Dermatoloji kliniğinde en az 2 (iki) yıl 

deneyime,  

* 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin Cerrahi Yoğun Bakım ünitesinde en az 1 

(bir) yıl deneyime,  

sahip olmak, 

28 Hemşire 1 (bir) 

* Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak,  

* 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin acil servis biriminde en az 1 (bir) yıl 

deneyime,  

* 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin üroloji sevisinde en az 1 (bir) yıl 

deneyime,  

* Ostomi bakımı ve vakum yardımlı yara tedavisi eğitimi katılım belgesine,  

sahip olmak. 

29 Hemşire 1 (bir) 

* Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak,  

* Hastanelerin Anestezi Yoğun Bakım Ünitesinde en az 3 (üç) yıl deneyime,  

* Yoğun bakım hemşireliği sertifikasına,  

* Defibrilatör cihaz eğitim programı katılım belgesine,  

* EKG cihazı ilk müdahale ve cihazın temel işleyiş hakkında eğitim belgesine,  

* Kan gazı sistemi kullanıcı eğitimine katılım belgesine,  

* Hasta başı monitörü kullanıcı eğitimine katılım belgesine,  

* Ventilatör cihazı kullanıcı eğitimine katılım belgesine,  

sahip olmak. 
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30 Hemşire 1 (bir) 

* Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak,  
* Hastanelerin Kalp damar cerrahisi yoğun bakım ünitesinde en az 1 (bir) yıl 
deneyime,  
* Temel Elektrokardiyografi (EKG) Kursu belgesine,  
* Kan gazı sistemi kullanıcı eğitim belgesine,  
* Ventilatör, EKG ve monitör cihazı kullanıcı eğitim belgesine,  
* Defibrilatör cihaz eğitim programına katılım belgesine,  
sahip olmak. 

31 Hemşire 1 (bir) 

* Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Yüksekokullarının 
Hemşirelik lisans bölümlerinden mezun olmak,  
* EKG cihazı ilk müdahale ve cihazın temel işleyiş hakkında eğitim belgesine,  
* Defibrilatör cihaz eğitim programına katılım belgesine,  
* Kan gazı sistemi kullanıcı eğitimine katılım belgesine,  
* Hasta başı monitörü kullanıcı eğitimine katılım belgesine,  
* Ventilatör cihazı kullanıcı eğitimine katılım belgesine,  
sahip olmak. 

32 Hemşire 1 (bir) 

* Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak,  
* Hastanelerin Hematoloji Servisinde en az 2 (iki) yıl deneyime,  
* Ventilatör eğitimi programına katılım belgesine,  
* Kan gazı sistemi kullanıcı eğitimine katılım belgesine,  
* Prismafkex CRRT Tedavi Programına katılım belgesine  
sahip olmak, 

33 Hemşire 1 (bir) 

* Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak,  
* Hastanelerin Kalp Damar Cerrahi yoğun bakımda en az 1 (bir) yıl deneyime,  
* 1. Basamak Aile Sağlığı merkezinde en az 2 (iki) yıl deneyime,  
* Ostomi bakımı ve vakum yardımlı yara tedavisi eğitim programına katılım 
belgesine,  
* Motor sistemlerinin kullanım, sterilizasyon, bakım ve temizlik ile ilgili teorik ve 
uygulamalı eğitime katılım belgesine,  
* Yoğun bakım ventilatörlerinin kullanıcı eğitimine katılım belgesine,  
sahip olmak. 

34 Hemşire 1 (bir) 

* Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Yüksekokullarının 
Hemşirelik lisans bölümlerinden mezun olmak,  
* 3.Basamak Üniversite hastanelerinin Çocuk Sağlığı Yoğun Bakımda en az en 
az 1 (bir) yıl deneyime,  
* Diyalız ünitelerinde en az 10 (on) yıl deneyime,  
* Yatağa bağımlı bireylerde evde bakım kursuna katılım belgesine,  
* Hemodiyaliz Hemşireliği sertifikasına,  
* PPC kullanıcı eğitimine katılım belgesine,  
sahip olmak. 

35 Hemşire 1 (bir) 

* Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak,  
* Hastanelerin anjiyo laboratuvarlarında (koroner, periferik, intrakardiyak 
işlemlerde) en az 3 (üç) yıl deneyime,  
* Hastanelerin Koroner-Kalp Damar Cerrahisi yoğun bakımda en az 3 (üç) yıl 
deneyime,  
* Hastanelerin 3. Basamak Anestezi Yoğun Bakım ünitelerinde en az 5 (beş) yıl 
deneyime,  
* Yoğun bakım hemşireliği sertifikasına,  
* Prismafkex CRRT Tedavi Programına katılım belgesine,  
* Kan gazı analizatörü kullanıcı eğitimine katılım belgesine,  
sahip olmak. 
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36 Hemşire 1 (bir) 

* Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak.  
* Erişkin yoğun bakım biriminde en az 1 (bir) yıl deneyime,  
* Pediatri Hemşireliği sertifikasına,  
* Hemodiyaliz Hemşireliği sertifikasına,  
* Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği sertifikasına,  
sahip olmak. 

37 Ebe 1 (bir) 
* Sağlık Bilimleri Fakültesi yada Sağlık Yüksekokullarının Ebelik lisans 
bölümlerinden mezun olmak. 

38 Ebe 1 (bir) 

* Sağlık Bilimleri Fakültesi yada Sağlık Yüksekokullarının Ebelik lisans 
bölümlerinden mezun olmak,  
* Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ebelik bölümünde yüksek lisans yapmış olmak,  
* 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin Nöroloji Kliniği EMG Biriminde en az 5 
(beş) yıl deneyime,  
* EMG Teknisyenliği Temel Eğitim kursuna katılım belgesine,  
* Temel Elektrokardiyografi (EKG) Kursu belgesine,  
sahip olmak, 

39 Eczacı 3 (üç) * Fakültelerinin Eczacılık bölümü lisans mezunu olmak. 

40 Fizyoterapist 1 (bir) * Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans bölümünden mezun olmak. 

41 Fizyoterapist 1(bir) 

* Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans bölümünden mezun olmak.  
* Geriatrik Rehabilitasyon eğitimi katılım belgesine,  
* Fonksiyonel Biyomekanik Postural Analiz eğitimi katılım belgesine,  
* Uygulamalı Fizyoterapi Rehabilitasyon eğitimi katılım belgesine,  
* Radyolojik Görüntüleme eğitimi belgesine,  
* Bruksizm Değerlendirme ve Tedavisi eğitimi belgesine,  
sahip olmak. 

42 Fizyoterapist 1 (bir) 

* Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans bölümünden mezun olmak,  
* Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoloji bölümünde yüksek lisans yapmış olmak,  
* Eğitim ve Rehabilitasyon merkezlerinde en az 2 (iki) yıl deneyime,  
* Manuel Drenaj ve ölçü alma teknikleri kursuna katılım belgesine,  
* Knee and Hip Related İnjuries sertifikasına,  
* Shoulder, Elbow, Hand and Cervical Spine Related İnjurries sertifikasına,  
* Lumber, Cervical and Mobilisation and Kinesiologic-Toping Course 
sertifikasına,  
* Kinesiologic Elastic Tape program sertikasına,  
* Manual Tools Course katılım belgesine,  
sahip olmak 

43 Diyetisyen 1 (bir) 

* Sağlık Yüksekokullarının Beslenme ve Diyetetik lisans bölümünden mezun 
olmak,  
* Beslenme ve Diyetetik alanında yüksek lisans yapmış olmak,  
* Deney Hayvanları kullanım sertifikasına  
sahip olmak. 

44 Diyetisyen 1 (bir) 

* Sağlık Yüksekokullarının Beslenme ve Diyetetik lisans bölümünden mezun 
olmak,  
* ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi İç Tetkikçi sertifikasına,  
* ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikasına,  
* BRC VER-7 Gıda Güvenliği Global Standarttı sertifikasına,  
* FSSC 22000 Gıda Güvenliği Sistem sertifikasına,  
* Beslenmede Gıda Güvenliği katılım belgesine,  
sahip olmak. 
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45 Psikolog 1 (bir) * Fakültelerin Psikoloji bölümü lisans mezunu olmak. 

46 Psikolog 1 (bir) 

* Fakültelerin Psikoloji bölümü lisans mezunu olmak.  

* Klinik Psikoloji alanında yüksek lisans yapmış olmak.  

* Bilirkişilik Temel Eğitimi belgesine,  

* Bilinçli Hipnoterapi Eğitimi belgesine,  

* İnsan Kaynakları Seçme ve Yerleştirme Sürecinde Psikolojik Değerlendirme 

Teknikleri Eğitimi belgesine,  

* Aile Danışmanlığı Eğitimi belgesine,  

sahip olmak. 

47 Biyolog 1 (bir) 

* Fakültelerin Biyoloji lisans bölümünden mezun olmak,  

* Fizyoloji alanında yüksek lisans yapmış olmak,  

* 3 Basamak Üniversite Hastanelerinin Transfüzyon merkezinde en az 3 (üç) yıl 

ve Terapötik Aferez Merkezinde en az 7 (yedi) yıl deneyime,  

* Aferez sistemi 7,2 Terapötik Plazma Değişim eğitimi belgesine,  

* Kan toplama sistemi 5,2 temel eğitimine katılım belgesine,  

* Taylor Wharton Kryo Depolama tankları eğitimi belgesine,  

* Aferez sistemi cihazı eğitimine katılım belgesine,  

* Comtec ile Tromboferez eğitimine katılım belgesine,  

sahip olmak. 

48 Biyolog 1 (bir) 

* Fakültelerin Biyoloji lisans bölümünden mezun olmak,  

* 3 Basamak Üniversite Hastanelerinin Hematoloji-Biyokimya Laboratuvarında 

en az 9 (dokuz) yıl deneyime,  

* 3 Basamak Üniversite Hastanelerinin transfüyon merkezinde en az 1 (bir) yıl 

deneyime,  

* Across ve Across System İmmüno hemtoloji kart ve ekipmanlarının aplikasyon 

ve teknik servis eğitimine katılım belgesine,  

* Uygulamalı HPLC Eğitimi sertifikasına,  

* Uygulamalı FLOWSİTOMETRİ eğitimine katılım belgesine,  

sahip olmak. 

49 Biyolog 1 (bir) 

* Fakültelerin Biyoloji lisans bölümünden mezun olmak,  

* 3 Basamak Üniversite Hastanelerinin biyokimya-flowstometre laboratuvarında 

en az 6 (altı) yıl deneyime,  

* 3 Basamak Üniversite Hastanelerinin immünoloji-seroloji laboratuvarında en az 

3 (üç) yıl deneyime,  

* C Sınıfı İş Güvenliği sertifikasına,  

* Uygulamalı flow sitometri eğitimine katılım belgesine,  

* Uygulamalı HPLC eğitimine katılım belgesine,  

sahip olmak. 

50 Biyolog 1 (bir) 

* Fakültelerin Biyoloji lisans bölümünden mezun olmak,  

* 3 Basamak Üniversite Hastanelerinin Transfüzyon merkezinde en az 6 (altı) yıl 

deneyime,  

* Hastanelerin Klinik laboratuvar ve kan transfüzyon merkezinde biyolog olarak 

en az 10 (on) yıl deneyime,  

* Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbi sertifikasına,  

* B Sınıfı İş Güvenliği sertifikasına,  

sahip olmak. 
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51 Biyolog 1 (bir) 

* Fakültelerin Biyoloji lisans bölümünden mezun olmak,  

* 3 Basamak Üniversite Hastanelerinin seroloji laboratuvarında en az 6 (altı) yıl, 

mikoloji laboratuvarında en az 3 (üç) yıl deneyime,  

* Laboratuvar Güvenliği eğitimine katılım belgesine,  

* GC Gaz kromatografi eğitimine katılım belgesine,  

* HPLC Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi eğitimine katılım belgesine,  

* BD MAX, COBAS 4000E 411, BD BACTEC FX TOP cihazlarının kullanıcı 

eğitimine katılım belgesine,  

* BN II ve ADVIA CENTAUR XP cihazlarının kullanıcı eğitimine katılım 

belgesine,  

sahip olmak. 

52 Biyolog 1 (bir) 

* Fakültelerin Biyoloji lisans bölümünden mezun olmak,  

* 3 Basamak Üniversite Hastanelerinin transfüzyon merkezinde en az 10 (yıl) 

deneyime,  

* Eğitim Fakültelerinin Pedogojik Formasyon Eğitimi Sertifikasına,  

* Terapotik Aferez eğitimine katılım belgesine,  

* Laboratuvar Güvenliği uygulamalı eğitime katılım belgesine,  

* Comtec ile Tromboferez eğitim belgesine,  

sahip olmak. 

53 
Sağlık 

Teknikeri 
1 (bir) 

* Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 

önlisans bölümünden mezun olmak,  

* 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin Radyoloji Bölümlerinde en az 6 (altı) yıl 

deneyime,  

* 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin Kardiyoloji ana bilim dalı (anjio, 

girişimsel radyoloji) laboratuvarında en az 4 (dört) yıl deneyime,  

* Anjiyo sistemi cihazı kullanım eğitimine katılım belgesine,  

* Radyoloji Carestetream CR Elite cihazı kullanıcı operatör eğitimine katılım 

belgesine,  

* Cihaz çekimleri (MR, BT, RÖNTGEN, MOMOGRAFİ) konusunda deneyime, 

sahip olmak. 

54 
Sağlık 

Teknikeri 
1 (bir) 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 

önlisans bölümünden mezun olmak,  

* 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin Radyoloji bölümlerinde en az 2 (iki) yıl 

tomografi cihazı çekim konusunda deneyime,  

* 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin girişimsel radyoloji bölümünde en az 2 

(iki) yıl deneyime,  

* Temel eğitim ve ileri CT cihazı uygulamaları eğitimine katılım belgesine,  

* AXıom LuminosdRF temel kullanıcı eğitimine katılım belgesine,  

* Tomografi cihazı Otomotik enjektör kullanıcı eğitimine katılım belgesine,  

sahip olmak. 

55 
Sağlık 

Teknikeri 
1 (bir) 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Radyoloji önlisans bölümünden 

mezun olmak,  

* 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin Radyoloji Bölümünde (BT, RÖNTGEN, 

MOMOGRAFİ) en az 12 (oniki) yıl deneyime,  

* İlk Yardım Eğitimi Belgesine,  

* OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkikçi sertifikasına, 

sahip olmak. 
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56 
Sağlık 

Teknikeri 
1 (bir) 

* Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 
önlisans bölümünden mezun olmak,  
* 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin Radyoloji Bölümünde (MR, RÖNTGEN 
birimlerinde) en az 6 (altı) yıl deneyime,  
* MR (Manyetik Rezonans) görüntüleme sistemi eğitimine katılım belgesine, 
sahip olmak. 

57 
Sağlık 

Teknikeri 
1 (bir) 

* Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 
önlisans bölümünden mezun olmak,  
* 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin Radyoloji Bölümünde (MR, RÖNTGEN) 
birimlerinde en az 5 (beş) yıl deneyime,  
* MR (Manyetik Rezonans) görüntüleme sistemi eğitimine katılım belgesine 
sahip olmak. 

58 
Sağlık 

Teknikeri 
1 (bir) 

* Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 
önlisans bölümünden mezun olmak,  
* 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin Radyoloji Bölümünde (MR, RÖNTGEN ) 
biriminde en az 4 (dört) yıl deneyime,  
* MR görüntüleme sistemi kullanıcı eğitimine katılım belgesine,  
sahip olmak. 

59 
Sağlık 

Teknikeri 
1 (bir) 

* Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Elektronörofizyoloji önlisans 
bölümünden mezun olmak,  
* 3 Basamak Üniversite Hastanelerinin nöroloji, epilepsy, uyku bozuklukları 
biriminde en az 2 (iki) yıl deneyime,  
* Uyku Tıbbi Teknisyenliği sertifikasyon kursuna katılım belgesine,  
sahip olmak. 

60 
Sağlık 

Teknikeri 
1 (bir) 

* Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Radyoloji önlisans bölümünden 
mezun olmak,  
* 3 Basamak Üniversite Hastanelerinin Radyoloji Bölümünde (dijital röntgen, MR 
birimlerinde) en az 9 (dokuz) yıl deneyime  
sahip olmak. 

61 
Sağlık 

Teknikeri 
1 (bir) 

* Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 
önlisans bölümünden mezun olmak,  
* Bilgisayarlı tomografi sistemlerinde Covid-19 taramasına yönelik yüksek 
çözünürlüklü görüntüleme ve düşük doz uygulamaları eğitimine katılım belgesine 
sahip olmak. 

62 
Sağlık 

Teknikeri 
1 (bir) 

* Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Anestezi/Anestezi Teknikerliği 
önlisans bölümünden mezun olmak. 

63 
Sağlık 

Teknikeri 
1 (bir) 

* Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Fizyoterapi önlisans bölümünden 
mezun olmak. 

64 
Sağlık 

Teknikeri 
1 (bir) 

* Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Anestezi/Anestezi Teknikerliği 
önlisans bölümünden mezun olmak,  
* Alanında en az 2 (iki) yıl deneyime  
sahip olmak. 

65 
Sağlık 

Teknikeri 
1 (bir) 

* Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının İlk ve Acil Yardım önlisans 
bölümünden mezun olmak. 

66 Laborant 1 (bir) 

* Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 
önlisans bölümünden mezun olmak,  
* 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin trepodik aferez merkezinde en az 7 
(yedi) yıl deneyime,  
* Biyokimya ve mikrobiyoloji laboratuvarında en az 2 (iki) yıl deneyime,  
* Aferez sistemi uygulama eğitimine katılım belgesine,  
* ISO-9001/2008 kalite yönetim sistemleri belgesine,  
* Aferez Sistemi 7,2 Terapötik Plazma Değişim eğitimi katılım belgesine,  
* Otomotik Kan toplama sistemi 5,2 temel temel eğitimine katılım belgesine,  
* Kryo Depolama tankları eğitimi katılım belgesine,  
sahip olmak. 
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67 Laborant 1 (bir) 

* Laborant ve Veterinerlik Sağlık programı önlisans bölümünden mezun olmak,  
* 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin Girişimsel radyoloji biriminde en az 6 
(altı) yıl ve Röntgen biriminde en az 4 (dört) yıl deneyime,  
* Radyofrekans ve mikrodalga cihazlarının kurulum, kullanım ve hasta hazırlığı 
eğitim kursuna katılım belgesine,  
* Nororadyoloji ürünlerin teknik özellikleri ve hasta hazırlığı eğitim kursuna 
katılım belgesine,  
* Film banyo cihazı kullanım ve bakım konulu eğitime katılım belgesine,  
sahip olmak. 

68 Laborant 1 (bir) 

* Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Laboratuvar önlisans 
bölümünden mezun olmak,  
* 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin Çocuk Acil Biriminde en az 2 (iki) yıl kan 
gazı cihazı ile çalışma deneyimine,  
* 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin yetişkin acil biriminde en az 4 (dört) yıl 
kan gazı cihazı ile çalışma deneyimine,  
* 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin yeni doğan yoğun bakım ünitesinde en 
az 2 (iki) yıl kan gazı cihazı ile çalışma deneyimine.  
* Kan Gazı Analizör Sistemi kullanıcı eğitimi belgesine,  
* Acil yaşam desteği kursuna katılım belgesine,  
* Çocuklarda ileri yaşam desteği kursuna katılım belgesine,  
* Neonatal Resüsitasyon Programı (NRP) uygulayıcı sertifikasına,  
* Immunoassoy sistem kullanıcı eğitimine katılım belgesine,  
sahip olmak. 

69 Laborant 1 (bir) 

* Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Tıbbi laboratuvar Teknikleri 
önlisans bölümünden mezun olmak,  
* Hastanelerin laboratuvar bölümünde en az 2 (iki) yıl deneyime,  
* Hastanelerin mikrobiyoloji labratuvarında en az 1 (bir) yıl deneyime,  
* Kan gazı sistemi kullanıcı eğitimi katılım belgesine,  
* İdrar analizörü eğitimi katılım belgesine,  
* Tam otomotik HbA1c analizörü kullanıcı eğitimi katılım belgesine,  
* Kuagülometre eğitimine katılım belgesine,  
* Mikrotom, frozen, doku gömme, doku takip, lam kapama ve boyama cihazların 
montaj ve kullanımı eğitim programına katılım belgesine,  
sahip olmak. 

70 Laborant 2 (iki) 

* Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Patoloji Laboratuvar Teknikleri 
önlisans bölümünden mezun olmak,  
* 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin pataloji laboratuvarında en az 5 (beş) yıl 
deneyime,  
* Doku gömme cihazı, Frozen cihazı, Mikrotom cihazı, Doku Takip cihazı, Lam 
Kapama cihazı, Lam Boyama cihazı kullanım eğitim programına katılmış 
belgesine,  
* PRESPİTAN cihazı kullanıcı eğitimine katılım belgesine,  
sahip olmak. 

71 Laborant 1 (bir) 

* Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 
önlisans bölümünden mezun olmak,  
* 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin transfüzyon biriminde en az 4 (dört) yıl 
deneyime,  
* 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin göğüs hastalıkları ana bilim dalında 
solunum fonksiyon testi biriminde en az 1 (bir) yıl deneyime,  
* İmmünohematoloji kart ve ekipman aplikasyon ve teknik servis konulu eğitime 
katılım belgesine,  
sahip olmak. 
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72 Laborant 1 (bir) 

* Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 

önlisans bölümünden mezun olmak,  

* Alanında en az 4 (dört) yıl deneyime,  

* Kuagülometre egitimine katılım belgesine,  

* İmmünohematoloji kart ve ekipman, aplikasyon ve teknik servis konulu eğitime 

katılım belgesine.  

* Kan gazı sistemi kullanıcı eğitimine katılım belgesine,  

* Antibiyogram, İdrar Strip, Hemogram, Biyokimya eğitimlerine katılım belgesine, 

sahip olmak. 

73 
Röntgen 

Teknisyeni 
1 (bir) 

* Sağlık Meslek Liselerinin Radyoloji Teknisyenliği Bölümünden mezun olmak,  

* 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin Radyoloji Bölümü Tomografide en az 1 

(bir) yıl deneyime,  

* 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin anjiyo laboratuvarında en az 1 (bir) yıl 

deneyime,  

* Hastanelerin Bilgisayarlı Tomografi biriminde en az 8 (sekiz) yıl deneyime,  

* Bilgisayarlı Tomografi cihazı kullanıcı eğitim belgesine,  

* Anjiyo cihazı kullanıcı eğitim belgesine.  

* Tomografi cihazı otomatik kontras madde enjektör kullanıcı eğitim belgesine, 

sahip olmak. 

74 
Röntgen 

Teknisyeni 
1 (bir) 

* Sağlık Meslek Liselerinin Radyoloji Teknisyenliği Bölümünden mezun olmak,  

* 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin Nükleer Tıp ana bilim dalında Gama 

Kamera biriminde en az 5 (beş) yıl deneyime,  

* Symbia Evo Excel eğitimine katılım belgesine,  

* Laboratuvar Güvenliği eğitimine katılım belgesine,  

* Spect görüntüleme sistemi kullanıcı eğitimine katılım belgesine,  

sahip olmak. 

75 
Röntgen 

Teknisyeni 
1 (bir) 

* Sağlık Meslek Liselerinin Radyoloji Teknisyenliği Bölümünden mezun olmak,  

* 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin Radyoloji Bölümünde (MR, BT, 

RÖNTGEN birimlerinde) en az 9 (dokuz) yıl deneyime,  

* Röntgen cihazı temel kullanıcı eğitimine katılım belgesine,  

* Röntgen cihazı son kullanıcı eğitimine katılım belgesine,  

sahip olmak. 

76 
Röntgen 

Teknisyeni 
1 (bir) 

* Sağlık Meslek Liselerinin Radyoloji Teknisyenliği Bölümünden mezun olmak,  

* 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin Radyoloji Bölümünde (röntgen- 

momografi-tomografi birimlerinde) en az 6 (altı) yıl deneyime,  

* Girişimsel Radyoloji cihazı eğitimine katılım belgesine,  

sahip olmak. 

77 
Diğer Sağlık 

Personeli 
1 (bir) 

* Sağlık Meslek Liselerinin Acil Tıp Teknisyenliği bölümünden mezun olmak,  

* Alanında en az 2 (iki) yıl deneyime sahip olmak,  

* Ventilatör ve monitör cihazı kullanıcı eğitim belgesine.  

* Defibrilatör cihaz eğitim programına katılım belgesine,  

* Kan gazı sistemi kullanıcı eğitimine katılım belgesine,  

* EKG cihazı ilk müdahale ve cihazın temel işleyiş hakkında eğitime katılım belgesine,  

sahip olmak. 
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BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR: 
Genel Şartlar: 
1 - Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde 

belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır: 
a) T.C. Vatandaşı olmak. 
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

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

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

e) 657 Sayılı Kanun’un 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini 
devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak. 

Özel Şartlar: 
1- Başvuracak adayların, başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan aranılan 

niteliklerin tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir. 
2 - Eczacı pozisyonuna başvuracaklar hariç, 2018 yılı KPSS sınavına girmiş olmak. 

(Lisans mezunları için KPSS P3, Önlisans mezunları için KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için 
KPSS P94 puanı esas alınacaktır. Adayların 2018 yılı KPSS puanının, başvurduğu nitelik 
kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir) 

3 - Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 
4 - Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması. 
5 - Başvuracak adayların durumunun; 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. 

6 - Eczacı pozisyonu için KPSS şartı aranmamakla birlikte, başvuruda bulunan aday 
sayısı ilanda belirtilen pozisyon sayısından fazla olması durumunda adaylara sözlü sınav 
yapılacak olup, kazanan adaylar sözlü sınav başarı puan sıralamasına göre belirlenecektir. Sözlü 
sınav yapılması durumunda; sözlü sınavın tarihi, yeri ve saati ilan sonuçları ile birlikte 
duyurulacaktır. 

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI: 
Müracaatlar, 20.05.2020 - 27.05.2020 (mesai bitimine kadar) tarihleri arasında 

Üniversitemiz “ilan.mcbu.edu.tr” web sayfasından sadece online başvuru şeklinde yapılacaktır. 
Şahsen veya posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar öncelikle 
“ilan.mcbu.edu.tr” adresinde yer alan online başvuru bilgilerini doldurduktan sonra, ilgili 
sayfadan ulaşılabilecek İş Talep Başvuru Formunu bilgisayar ortamında doldurarak ilgili alana 
yükleyecektir. Daha sonra ise, istenen diğer belgeleri (öğrenim belgesi, KPSS sonuç belgesi ve 
istenen unvanlar için deneyim belgesi, sertifika, kullanım belgesi vb.) ilgili alanlara yükleyip en 
altta yer alan “Başvuru Yap” düğmesine basarak online başvurularını tamamlamış olacaklardır. 
Adaylar sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla 
nitelik kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Başvuru 
ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile istenilen 
belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal 
edilecektir. Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra online başvuru sırasında beyanda 
bulundukları belgelerin (öğrenim belgesi, istenen unvanlar için deneyim ve/veya sertifika 
belgeleri) asıllarının veya onaylı suretlerinin ibrazı istenecektir. Gerçeğe aykırı belge beyan/teslim 
edenler hakkında yasal işlem yapılacaktır. 
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BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR: 
Başvurduğu nitelik kodunda aranan nitelikleri eksiksiz taşıyan adaylar için, KPSS (B) 

grubu puan sıralaması esas alınarak (Eczacı pozisyonuna başvuranlar hariç) belirlenecek 
adaylardan; atanmaya hak kazananların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile 
evrakların teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (on beş) iş günü 
içerisinde www.mcbu.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir. Adayların puanlarının eşit olması 
halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya 
öncelik tanınır. Her kadronun 1 (bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil kazananlardan 
süresi içerisinde başvurmayan olduğu takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin 
yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde 
olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

İSTENİLEN BELGELER: 
1 - Online Başvuru Formu (“ilan.mcbu.edu.tr” web sayfasındaki istenen online başvuru 

bilgileri eksiksiz doldurulacaktır. KPSS Puanı kısmına arasında virgül (,) kullanarak sonuç 
belgesindeki ilgili puanın tam olarak girilmesi gerekmektedir.) 

2 - İş Talep Başvuru Formu (Online başvuru sayfasından ulaşılabilecek başvuru formu 
bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurulup ilgili alana yüklenecektir.) 

3 - Öğrenim Belgesi (Aranan niteliklerde istenen öğrenim belgesinin barkotlu e-devlet 
çıktısı veya öğrenim belgesinin bir sureti ilgili alana yüklenecektir.) 

4 - Eczacı pozisyonuna başvuracaklar hariç, 2018 yılı KPSS (B) grubu sınav sonuç 
belgesinin internet çıktısı. (Kontrol kodu olan KPSS sonuç belgesi online başvuru sistemindeki 
ilgili alana yüklenecektir.) 

5 - Deneyim Belgesi ve/veya Sertifika (Aranan niteliklerde istenen unvanlar için; ilgili 
deneyim belgesi, kullanıcı belgesi, sertifika vb. belgeler online başvuru sistemindeki “deneyim 
belgesi” kısmına yüklenecektir. Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra evrak tesliminde 
bu belgelerin asıllarının ibrazı istenecektir. Aranan niteliklerde deneyim, sertifika vb. belge 
istenmeyen nitelik koduna başvuracak adayların bu alana herhangi bir belge yüklemelerine gerek 
bulunmamaktadır.) 

İletişim Bilgileri:  
Adres: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Şehit Prof. 

Dr. İlhan Varank Yerleşkesi 45140 Yunusemre/Manisa  
Tel: 0 (236) 201 10 00  
Web: www.mcbu.edu.tr 
Başvuru Şekli: Sadece online başvuru şeklinde alınacaktır. 
Online Başvuru Sistemi web adresi: ilan.mcbu.edu.tr 
Başvuru Tarihleri: 20.05.2020 - 27.05.2020 (mesai bitimine kadar) 
 3594/1-1 

—— • —— 
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 
15.05.2020 tarihli ve 31128 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan, 

Akademik Personel Alım İlanımızda B)Öğretim Görevlisi Kadrolarına Ait kısımda yer alan 6 Sıra 
No’lu Manisa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Bilgisayar Programcılığı Programı 6. 
Derece 1 adet Öğretim Görevlisi kadrosu için İlana Başvuruda Aranacak Özel Şartlar bölümü 
“Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği veya İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümlerinin 
birinden lisans mezunu olup, bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak ve kamu 
kurumlarında en az 10 yıl eğitim öğretim deneyimine sahip olmak.” şeklinde düzeltilmiştir. 

 3593/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında

Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi

Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2559)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti

Arasında Veri Paylaşımına İlişkin İşbirliği Uygulama Protokolünün Onaylanması

Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2560)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Devleti Hükümeti Arasında Filistin-Türkiye

Dostluk Hastanesi’nin Gazze’de Ortak İşletilmesi ve Devri ile Filistin Vatandaşlarının

Tıpta Uzmanlık Eğitimini Türkiye’de Almasına Dair Protokolün Onaylanması

Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2561)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1970 ve 1973 Sayılı Kararları

Çerçevesinde Kabul Edilen 21/6/2011 Tarihli ve 2011/2001 Sayılı Bakanlar

Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2562)

–– Denizli İlinde Bulunan Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme

Hizmetleri Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2563)

–– Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Karar

(Karar Sayısı: 2564)

–– İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2565)

YÖNETMELİKLER

–– Banka Çağrı Merkezlerinin Hizmet Seviyesinin ve Kalitesinin Belirlenmesine

İlişkin Yönetmelik

–– Mersin Üniversitesi Gençlik Bilim Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

–– Toros Üniversitesi İhale Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

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

Senetlerinin Günlük Değerleri


