
Kuruluşu : 7 Ekim 1920                                                                                             İçindekiler 132. Sayfadadır.

       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Manisa Celal Bayar Üniversitesinden:

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNSAN HAKLARINI

GÜÇLENDİRME VE ŞİDDETLE MÜCADELE

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Manisa Celal Bayar Üniversitesi İnsan Hak-

larını Güçlendirme ve Şiddetle Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faa-

liyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline iliş-

kin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Manisa Celal Bayar Üniversitesi İnsan Haklarını Güç-

lendirme ve Şiddetle Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alan-

larına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hü-

kümleri 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.

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Manisa Celal Bayar Üniversitesi İnsan Haklarını Güçlendirme ve Şiddetle

Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Manisa Celal Bayar Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.   

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a)  Özel sektörün sağlıklı hizmet sunumu ve çalışanlarının esenliği bağlamında, hizmet

alanlarında insan haklarının ve kişisel/sosyal uyumun güçlenmesini sağlayıcı faaliyetlerde bu-

lunmak.

b) Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal gruplar, şirketler, kurumlar, kuruluşlar ve

kişiler arasında yaşanan anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözümü için çalışmalar yapmak; top-

lumda yüksek güven kültürünün oluşabilmesi için sosyal arabulucu, insan hakları danışmanı

ve şiddetle sivil mücadele formatörü yetiştirmek üzere ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde

ulusal ve uluslararası düzeyde sertifika programları düzenlemek; ilgili kurumlarla iş birliği

içinde olmak.

c) Yerel yönetim ve özel sektör alanlarında hizmet sunanların ve hizmet alanların kar-

şılaşabilecekleri sorunları çatışmaya dönüşmeden barışçıl yollarla çözümleyebilmeleri için, bu

alanlarda yeterince konu eğitimli ve sertifikalı sosyal aktör bulunması için çalışmalar yapmak,

sosyal arabuluculuk ve pozitif sosyal tutum konularında ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde

eğitim/sertifika programlarını hazırlamak/uygulamak.

ç) Kültürler arası, gruplar arası, kişiler arası anlaşmazlık ve çatışma çözüm teorilerinin

geliştirilmesi, şiddet öğelerinin azaltılması ve barış kültürünün yaygınlaşması için ihtiyaç du-

yulan etkin çözüm/uygulama modellerini araştırmak, geliştirmek ve uygulamak.

d) Giderek artan aile içi ve akrabalar arası şiddeti, töre cinayetlerini, ayrımcılığı, sosyal

dışlamayı azaltıcı ve önleyici yönde kuramsal ve uygulamalı araştırmalar yapmak, projeler

üretmek ve yürütmek.

e) Farklı inanç, düşünce ve kültür grupları arasındaki ilişkilerde, göçle ülkemize ge-

lenlerin sosyal uyumunda, vatandaş-devlet ilişkilerinde güven arttırıcı faaliyetlerde bulunmak;

bu ilişkilerin demokratik zeminine yönelik sosyal ve bilimsel çalışmalar yapmak; farklılıklara

saygı bilincini güçlendirmek, birlikte yaşama kültürünün inşası ve yüksek güven kültürünün

kazanımı açısından bütünleştirici sosyal projeler geliştirmek ve uygulamak.

f) Aile, komşuluk, akrabalık, yardımlaşma, iş birliği, dayanışma, hayırseverlik, merha-

met, empati, gönüllülük gibi bireysel ve toplumsal değerleri güçlendirici çalışmalar yapmak.
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Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Ulusal ve uluslararası düzeyde insan hakları, anlaşmazlık çözümü, sosyal arabulu-

culuk, müzakere becerisi, barış çalışmaları, iletişim becerileri ve benzeri konularda bilimsel

araştırmalar yapmak, projeler üretmek/yürütmek; yürütülmekte olan projelere ortak olmak,

ulusal ve uluslararası kuruluşlara, gerçek ve tüzel kişilere, hizmet içi eğitim kursları, çalıştaylar,

seminerler, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sertifika programları düzenlemek, toplum-

daki her kesimi, doğrudan ya da uzaktan eğitim yoluyla bilgilendirmek ve bilinçlendirmek, bu

amaçla kurulmuş benzeri merkezlerle iş birliği yapmak.

b) Merkezin amaçları doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarına, insan hakları ve

sosyal riskler konulu bilimsel araştırmalar yapmak; projeler hazırlamak, uygulamak ya da yü-

rütülmekte olan projelere katılmak.

c) Üniversitelerin daha güvenli alanlar olması amacıyla, etkin bir öğrenci danışmanlığı

sistemi geliştirilebilmesi ve uygulanabilmesi için üniversitelere, örgün, yaygın eğitim-öğretim

kurumlarına destek vermek, hizmet modelleri ve projeler üretmek/yürütmek.

ç) Merkezin amaçları doğrultusunda, ilgili literatüre ve saha çalışmalarına dayalı yayın

etkinliğinde bulunmak, bilimsel raporlar hazırlamak, çalışma konuları kapsamında ilgili mev-

zuat hükümleri çerçevesinde akredite başarı belgeleri kazandırmaya yönelik sertifika eğitim

programları düzenlemek,  danışmanlık hizmetleri vermek.

d) Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili konularda ulusal ve uluslararası düzeydeki so-

runlara çözüm üretmek için gerekli faaliyetleri planlamak, düzenlemek ve yürütmek.

e) Yürütülmekte olan projelerin özelliğine göre Üniversite dışından ulusal ve uluslararası

düzeyde bilim insanı ve uzmanların hizmetlerinden  yararlanmak.

f) Merkezin amaçları doğrultusunda diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversite öğretim elemanları arasından  üç

yıl süre için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür, yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere öncelikli olarak insan hak-

ları, anlaşmazlık çözümü veya arabuluculuk alanlarının birinden uzmanlığı bulunan Üniversite

öğretim elemanları arasından veya istekleri halinde Üniversite dışından en fazla üç kişiyi müdür

yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür, görevi başında bu-

lunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak bırakır. Göreve vekaletin altı aydan

uzun sürmesi durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yar-

dımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer.
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(3) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini sağla-

mak.

b) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.

c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek

ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

ç) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gün-

demini belirlemek ve bu toplantılara başkanlık etmek.

d) Oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetleri, plan, program ve projeleriyle ilgili olarak

Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.

e) Eğitim, kurs, çalıştay, kongre, sertifika programı, sempozyum, seminer ve benzeri

program ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağla-

mak.

f) Personel alımı ve görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile Müdürün önerisi üze-

rine Merkezin faaliyet alanı ile ilgili konularda çalışmaları bulunan Üniversite öğretim ele-

manları arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilen üyeler olmak üzere en fazla

yedi üyeden oluşur. Görev süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir ne-

denle görevi sona eren üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye

görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki defa olağan veya bunun

dışında gerekli hallerde üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya ka-

tılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğun-

luk sağlanmış sayılır.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili eğitim programlarının hazırlanması ve planlanması,

katılım koşullarının belirlenmesi, eğitim verecek birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması

konularında kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve çalışma programını değerlendirerek karara bağ-

lamak.

c) Sertifika programlarının sonunda başarı/katılım belgesi ve benzeri belgeleri düzen-

leyerek vermek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalarda bulunan

Üniversite öğretim elemanları ile istekleri halinde ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gös-

teren kurum ve kuruluş temsilcileri arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilen

en fazla beş üyeden oluşur. Görev süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir.
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(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez veya bunun dışında

gerekli hallerde üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların

oy çokluğu ile alınır.

(3) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.

b) Faaliyetler konusunda Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları

MADDE 11 – (1) Merkezin çalışma konularıyla ilgili faaliyetlerin verimliliğini ve et-

kinliğini artırmak üzere sürekli veya geçici çalışma grupları oluşturulabilir.

(2) Çalışma grupları, Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayıyla kurulur. Çalışma

grupları, Yönetim Kurulu kararı ile görevlendirilen bir grup başkanı sorumluluğunda iş görür

ve Merkez yönetimince verilen işleri yürütür; yapılan çalışmalarla ilgili olarak Müdüre raporlar

hazırlar, önerilerde bulunur. Çalışma gruplarında yer alan kişiler Yönetim Kurulunca öngörülen

süreler için görevlendirilir. Müdür, çalışma gruplarının faaliyetlerini izler ve denetler. Görev

süresi dolan kişiler Yönetim Kurulu tarafından yeniden görevlendirilebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik, idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü

yürütür.

—— • ——
OSTİM Teknik Üniversitesinden:

OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/12/2018 tarihli ve 30614 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan OSTİM

Teknik Üniversitesi Ana Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent

eklenmiştir.
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“gg) Organizasyon şemasında, Senatonun da görüşünü alarak gerekli görülen değişik-

likleri yapmak ve Genel Sekreterliğe ve Rektörlüğe bağlı birimlerin yerini değiştirmek, yeni

birimler kurmak.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin altıncı fıkrasına aşağıdaki bent ek-

lenmiştir.

“n) Organizasyon şemasında yapılacak değişikliklere, Genel Sekreterliğe ve Rektörlüğe

bağlı birimlerden yeri değişecek olanlara ve kurulacak yeni birimlere karar vermek.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(4) Üniversitedeki politika geliştirme ve uygulama ofisleri aşağıdakilerden oluşur:

a) Uluslararası İlişkiler Ofisi.

b) Proje Geliştirme ve Yönetimi Ofisi.

c) Teknoloji Transfer Ofisi.

ç) İş Dünyası ve Mezunlar ile İlişkiler Ofisi. 

d) Yeni İşler ve Yeni Beceriler Ofisi.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler

eklenmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“cc) İş Dünyası Kurulu.

çç) Uluslararası Danışma Kurulu.”

“(3) Yeni kurul, komisyon, komite, konsey ve kulüp kurulması ve idari birimlerin alt

teşkilatlanması veya alt teşkilatlarda değişiklik yapılması Rektörün teklifi ve Senatonun uygun

görüşü ile yapılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Üni-

versite Yönetim Kurulunca belirlenecek” ibaresi “Senato tarafından uygun görülecek” olarak

değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 27 – (1) Akademik yönetici ve akademik personelin haftalık asgari ders

yükü 2547 sayılı Kanunda öngörüldüğü gibidir. Üniversite Yönetim Kurulunun teklifi ve Rek-

törün onayı ile asgari ders yükleri arttırılabilir. Üniversite birimlerindeki öğretim elemanı ve

araştırma/proje personelinin iş yükünün belirlenmesinde; ders verme, ihtiyacı olan öğrencilere

akademik destek verme, işbaşı eğitimi ve stajlar ile laboratuvarda görev alma, proje hazırlama

ve uygulama, AR-GE, yayım, araştırma, tez danışmanlığı, paydaş kuruluşlara danışmanlık ve

çözüm ortaklığı hizmetleri, toplumsal hizmetler ile politika geliştirme ve uygulama ofisi, kurul,

komisyon, komite ve çalışma gruplarında görev alma ve yönetimin verdiği diğer görevler dik-

kate alınır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fık-

raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Rektör, idari birimlerin görev ve işlevlerini dikkate alarak politika geliştirme ve

uygulama ofisleri ve kurul/komisyon/çalışma gruplarını rektör yardımcılarının, Genel Sekre-

terin veya öğretim elemanlarının sorumluluğuna veya koordinasyonuna verebilir.
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(3) Senatonun teklifi ve Rektörün onayı ile Üniversite idari teşkilatında değişiklikler

yapılabilir. Genel Sekretere görevlerinde yardımcı olmak üzere en fazla üç genel sekreter yar-

dımcısı atanabilir.

(4) Üniversite idari teşkilatı aşağıdaki birimlerden oluşur:

a) Genel Sekreterlik.

b) Hukuk Müşavirliği.

c) Rektörlük Özel Kalem Müdürlüğü.

ç) İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı.

d) Mali Hizmetler Daire Başkanlığı.

e) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı.

f) Yapı İşleri, Teknik ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı.

g) Bilgi Yönetimi Daire Başkanlığı.

ğ) Basın-Halkla İlişkiler ve Tanıtım Daire Başkanlığı.

h) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı.

ı) Sağlık, Kültür ve Spor Müdürlüğü.

i) Fakülte Sekreterliği.

j) Enstitü Sekreterliği.

k) Meslek Yüksekokulu Sekreterliği.

l) Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü.

m) İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü.

n) Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü.

o) İktisadi İşletmeler Müdürlüğü.

ö) Kariyer Planlama ve İş Başı Eğitim Müdürlüğü.

p) Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı Sekreterliği.

r) Ortak Dersler Bölüm Başkanlığı Sekreterliği.

s) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 30 – (1) Üniversite idari personeli Genel Sekreter tarafından seçilir, Üni-

versite kadrosuna atanma Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyet Başkanının onayıyla tamamlanır

ve sözleşmeleri Mütevelli Heyet Başkanı tarafından imzalanır. Genel Sekreter, diğer idari bi-

rimler ile politika geliştirme ve uygulama ofisi yöneticileri Rektör tarafından Mütevelli Heyet

Başkanının onayıyla görevlendirilir ve aynı usulle görevden alınabilirler. İdari personelin norm

kadro, tayin, terfi ve yer değiştirmelerinde Senato tarafından hazırlanan ve Mütevelli Heyeti

tarafından kabul edilen yönerge uygulanır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki bent

eklenmiştir.

“f) Üniversitenin idari birimlerinde kurulacak alt birimleri Senatoya önermek.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Yıllık izin işleri, 4857 sayılı Kanuna göre yürütülür. Yıllık izin ve mazeret izni ha-

ricindeki diğer izinler ilgili mevzuata göre Rektörlük makamının oluru ile yürütülür.”

8 Kasım 2021 – Sayı : 31653                                 RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 7



MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 37 – (1) Üniversitenin danışma ve denetim birimleri aşağıdakilerden oluşur:

a) Üniversite Ekosistemi İstişare ve Yönlendirme Kurulu.

b) İç Kontrol ve İç Denetim Ofisi.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 47 – (1) Üniversitede, eğitim-öğretim dili lisans programlarında İngilizce,

Meslek Yüksekokulu programlarında ise Türkçedir. Ancak, Senatonun gerekçeli kararı, Rek-

törün önerisi, Mütevelli Heyetin uygun bulması ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile Üni-

versitenin bazı birim ve yükseköğretim programlarında tamamen Türkçe, kısmen İngilizce

veya İngilizce dışında bir yabancı dille de öğretim yapılabilir.

(2) Avrupa Ortak Dil Referans Çerçevesi (CEFR)’ndeki düzeyler esas alınarak; mezun-

ların İngilizce lisan seviyesinin kısmen İngilizce olan programlar için B1 düzeyinde, tamamen

İngilizce olan programlar için ise B2 düzeyinde olması sağlanır. Buna göre, mezunların günlük

hayatta ve işyerinde kendi konularında okuduğunu ve duyduğunu anlayabilecek, metinleri

Türkçeye çevirebilecek, yazı ve söz ile kendini ifade edebilecek düzeyde İngilizce kullanma

yetkinliğine sahip olması sağlanır. 

(3) Öğrencilerin İngilizce hazırlık okumaları kaydıyla, bütünüyle Türkçe dilinde eği-

tim-öğretim yapılan bölümlerde, ders kitabı başta olmak üzere İngilizce kaynaklar izlenebilir;

ödev, rapor ve proje gibi çalışmaların İngilizce dilinde yapılması ve hazırlanması istenebilir.

Üniversite, öğrencilerin ikinci bir yabancı dil öğrenmelerini teşvik eder, programlar hazırlar.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Yabancı dil hazırlık eğitim öğretimi

MADDE 53 – (1) Yabancı dille eğitim öğretim yapılan programlara kaydolan öğrenciler

ile isteğe bağlı İngilizce eğitimi almak isteyen öğrenciler, öğretim yılı başında açılacak İngilizce

yeterlik sınavına katılmaları ve bu sınavda başarısız olmaları halinde İngilizce hazırlık sınıfına

devam etmek zorundadırlar.

(2) Hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrencilerin, kaydoldukları lisans veya lisansüstü

programlarda öğrenimlerine başlayabilmeleri için hazırlık sınıfını başarı ile tamamlamaları ge-

rekir.

(3) Öğrencinin, hazırlık sınıfında geçirdiği öğrenim süresi, kayıt olduğu ön lisans, lisans

veya lisansüstü programı için 2547 sayılı Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen sürelerin dı-

şındadır.”

MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

3/12/2018 30614
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İLÂN BÖLÜMÜ 
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

10 ADET (10.000 KULLANICILI 3 YIL LİSANS SÜRELİ) VEDUBOX VB LMS 1000 
VİDEO KONFERANS YÖNETİMİ YAZILIMI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
T.C. Konya Büyükşehir Belediyesi ihtiyacı 10 adet (10.000 kullanıcılı 3 yıl lisans süreli) 

Vedubox VB LMS 1000 Video konferans Yönetimi Yazılımının hazırlanan teknik şartnamesine 
ve markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen 
şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

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

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 
firmaların, şartname bedelini (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 şartname, marka, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 
edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 
ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 15.11.2021 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 
dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine ve 
malzeme listesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler 
komisyonca belirlenecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif 
sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

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

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince istisna 
kapsamındadır. 

 10736/1-1 
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6 ADET ATC SES KAYIT/DİNLEME SİSTEMİ (VRS) ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden: 
6 Adet ATC Ses Kayıt/Dinleme Sistemi (VRS) Temini İşi DHMİ İhale Yönetmeliğinin 

14. maddesine Göre Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir. 
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale Dosya Numarası  :  2021/17 
1-Kuruluşun 
a) Adresi  :  Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı (Konya Yolu Üzeri) 

No: 32   06560 Yenimahalle/ANKARA 
b) Telefon ve faks numarası  :  +90 (312) 204 2000 - 204 2340 - 204 2341 - 204 2348 - 
  204 2626 - 204 2878 
  Faks no: +90 (312) 212 8158 
c) İhale dokümanının 
    görüleceği adres  : DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde bulunan Satın 

Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı Dış Satın Alma Şube 
Müdürlüğü Zemin Kat Z-136 No.lu Oda 

2-İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı  : 6 Adet ATC Ses Kayıt/Dinleme Sistemi (VRS) Temini İşi 
  - Mal alımı 
b) Teslim yeri  : DHMİ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Dairesi 

Başkanlığı  Merkez  İkmal  Müdürlüğü  Esenboğa/Ankara 
depolarıdır. 

c) Teslim Süresi  : Yüklenici, sipariş edilmiş malzemeyi sözleşmenin 
tebliğini müteakip en fazla 180 (yüzseksen) takvim günü 
içerisinde (teklifte belirtilen sürenin daha az olması 
halinde teklifteki bu süre dikkate alınacaktır) tek partide 
teslim etmiş olacaktır. 

3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer  : DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde bulunan Satın 

Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı 
b) Tarihi ve saati  : 21.12.2021 - 11:00 
4- İhaleye katılmak için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
4.1.3. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler Dairesi 
Başkanlığına/Kuruluşun göstereceği banka hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.4. İdari Şartnamenin 7.3 üncü maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 
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4.1.5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 
ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma 
uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
4.1.8. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı uygulanabilmesi için, bu avantajdan 

yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi, 
4.1.9. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve 
yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali 
müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 
bir yıldır kesintisiz olarak şartların korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

4.1.10. Yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli 
ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay 
çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki 
ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belge, 

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 
4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.1. maddesinde yer alan belgenin ayrı ayrı 

sunulması zorunludur. 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: 
İsteklinin ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri 

tamamlanan mal alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel 
içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin 
olarak deneyimini gösteren belge veya teknolojik ürün deneyim belgesi sunması zorunludur. 
İstekli tarafından teklif edilen bedelin %25’inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer 
işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim 
belgesinin sunulması gerekir. 

Bu ihale kapsamında satın alınacak cihazlar özel imalat süreci gerektirdiğinden, istekliler 
tarafından iş deneyim belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi veya üretim kapasite 
raporundan birinin sunulması yeterlidir. 

Üretim kapasite raporu teklif edilen cihaz miktarında (Teslimat süresi içerisinde 6 Adet 
ATC Ses Kayıt/Dinleme Sistemi (VRS) olacaktır. 

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: 
İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını 

belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi 
durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir: 

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 
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İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 
yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır: 
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite  

raporu, 
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat 

Yeterlik Belgesi, 
ç) İsteklinin adına veya unvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı 

belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi, 
d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak mevzuat uyarınca yetkili kurum 

veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler. 
4.3.3. İstekli; imalatçı ise ISO 9000 serisi kalite belgesini, yetkili satıcı ise imalatçının ve 

yetkili satıcının ISO 9000 serisi kalite belgesini teklif evrakları ile birlikte verecektir. 
4.3.4. Teknik Doküman, Katalog, Broşür vb.: 
4.3.4.1. Model ve versiyon olarak  teklif  edilen  sistemlere  ait  güncelleştirilmiş  ve  

Teknik Şartnamede  yer  alan  teknik  özellikleri  kapsayan  orijinal  (İngilizce  veya  Türkçe  
olarak hazırlanmış) katalog ve dokümanlar teklifle birlikte verilecektir. 

4.3.4.2. Teknik Şartnamede yer alan teknik özellikler, teknik dokümanın ilgili 
sayfalarında işaretlenecektir. (Teknik dokümanda referans gösterilen yerde, hangi maddeye 
karşılık geldiği belirtilecektir) 

4.3.3. Dokümanların yer aldığı ve teklif edilen sistemleri tanıtan CD/DVD (Windows 
ortamında kullanılmak üzere)  teklif ekinde yer alacaktır. 

4.3.5. Teknik Şartnameye verilecek cevaplar: 
4.3.5.1. Teknik Şartnameye verilen tüm cevaplar, istekli tarafından kaşelenmiş, antetli 

sayfalar üzerine hazırlanmış olacak ve her sayfa istekliler tarafından imzalanacaktır. 
4.3.5.2. Teknik şartnamenin bütün maddelerine sırası ile cevap verilecek, Teknik Hususlar 

bölümü dışındaki diğer bölümler de dâhil cevaplandırılmamış hiçbir madde kalmayacaktır. 
4.3.5.3. Teknik Şartnameye verilecek cevaplarda, ilk önce konu ile ilgili detaylı ve 

açıklayıcı bilgiler verilecek, daha sonra Teknik/İdari Dokümanların ilgili bölüm ve sayfaları 
mutlaka referans olarak gösterilecektir. (Örneğin; dosya 1, bölüm 2, sayfa 4, madde 6) Ayrıca; 
teknik/idari dokümanda, referans gösterilen yer işaretlenecek ve hangi maddenin cevabı olduğu 
belirtilecektir. 

4.3.5.4. Teknik Şartnameye Verilecek Cevaplar formatı aşağıdaki gibi olacaktır. Teknik 
şartnameye verilecek cevaplar 4 sütun halinde; 

1. Sütunda : Teknik Şartname Maddesi (tamamı aynen yazılacak),  
2. Sütunda : Karşılama Durumu, 
3. Sütunda : Açıklamalar, 
4. Sütunda : Referans, 
başlıkları altında hazırlanacaktır. 
4.3.5.5. Teknik şartnameye verilen cevaplarda "anlaşıldı", "not edildi" gibi cevaplar 

verilmeyecek, şartnamenin tüm maddeleri tam, açık, kesin ve yoruma kapalı bir şekilde 
cevaplandırılacaktır. 

4.3.5.6. Gerekli ve yeterli açıklama yapılmayan veya teknik şartnameye verilen  cevaplar 
ile dokümanlar arasında çelişkili maddeleri olan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 
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4.3.6. Fiyatlı 10 (on) yıllık Yedek Malzeme Listesi 
İstekliler garanti süresinin bitiminden itibaren 10 (on) yıl süreli ile yedek parça desteğini 

vereceğine ilişkin beyanı sunacaktır. 
4.3.7. Garanti süresi sonrasında, Kuruluşumuzun yedek malzeme ihtiyacını karşılamaya 

yönelik olarak Teknik Şartnamenin 5. Yedek Malzeme bölümüne göre düzenlenmiş Fiyatlı 10 
(on) yıllık Yedek Malzeme Listesini teklifi ile birlikte verecektir. 

İdare malzemeleri listede belirtilen fiyatlardan alıp almamakta serbesttir. (Yedek 
malzemelerin satın alınması durumunda Kuruluş sözleşme yapma, teminat alma hakkını saklı 
tutar.) 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
Bu ihalede benzer iş olarak telsiz cihazları ve/veya ses haberleşme sistemleri ve/veya 

ses/görüntü kayıt sistemleri kabul edilecektir. 
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 

(yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır 
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve 100,-TL(Yüz Türk Lirası) (KDV 

Dahil) karşılığı istekliler tarafından yetkili kişilerce imzalanmış istekli adres, vergi numarası vb. 
bilgilerinin mevcut olduğu antetli kağıda yazılmış bir dilekçe ile İstekli yabancı ise; temsilci tayin 
ettiği firma ya da kişiye ait “istekli mümessili/temsilcisi” olduğuna dair belge ve bir dilekçe ile 
birlikte Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı Dış Satın Alma Şube Müdürlüğü Zemin Kat Z-
136 no.lu odadan satın alınabilir. 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre 
kurulmuş tüzel kişilere doküman satışında EKAP’a kayıtlı olma şartı aranacaktır. (Bu şart yabancı 
isteklilerde aranmaz.) 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde 

bulunan Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı Dış Satın Alma Şube Müdürlüğü Zemin Kat Z-
136 no.lu odaya elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim 

günüdür. 
12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
13- Kuruluşumuz bu ihalede 4734 sayılı Kanun ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, satın alma mevzuunu teşkil eden işi, ihale edip etmemekte, 
kısmen ihale etmekte tamamen serbesttir. 

 10669/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 
Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden: 
İhalenin konusu:  
Kırıkkale ili, Merkez ilçesi, Yenimahalle’de bulunan Makine ve Kimya Endüstrisi 

Anonim Şirketi’ne ait 642 ada 22 ve 23 nolu parsellerin ihale yolu ile satılması. 
İhale konusu taşınmazın niteliği:  
642 ada 22 parsel toplam 900 m², 23 nolu parsel ise toplam 1.075 m² yüzölçüme sahiptir. 

642 ada 22 ve 23 parseller şahıslar tarafından bir kısmı üzerine gecekondu yapılarak, diğer 
kısımları ise bahçe olarak kullanılmaktadır.  

İhale konusu taşınmazın yeri:  
Kırıkkale ili, Merkez ilçesi, Yenimahalle mevkii sınırları içinde yer almaktadır.  
İhale konusu taşınmazın miktarı:  
Toplam 1.975 m²’lik alana sahip olan parselin ikisine birde teklif verilecektir.  
İhale yeri ve usulü: 
Yukarıda konusu, niteliği, yeri ve miktarı bildirilen taşınmaz; 07/12/2021 günü, saat 

14:00’da Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, Yatırım Koordinasyon 
ve Bakım Müdürlüğü, Dögol Cad. No: 2 PK:06330, 7. Kat, Oda No: 716 Yenimahalle/ANKARA 
adresinde, Kapalı Teklif Usulü (Sonrasında ihale komisyonu gerekli görmesi halinde açık artırma 
veya pazarlık usulü ile ihaleye devam edebilir) ile satışı yapılacaktır. 

İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınabileceği yer: 
İhale dokümanı; MKE Genel Müdürlüğü, Yatırım Koordinasyon ve Bakım Müdürlüğü, 

Dögol Cad. No:2 PK:06330 Kat:7 Yenimahalle/ANKARA) adreslerinde mesai saatleri içerisinde 
görülebilecek ve 200 TL bedel üzerinden satın alınabilecektir.  

Tekliflerin sunulacağı yer: 
İhaleye katılacak istekliler tekliflerini en geç 07/12/2021 günü saat 14:00’a kadar Makine 

ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, Yatırım Koordinasyon ve Bakım 
Müdürlüğü, Dögol Cad. No:2 PK:06330 7. Kat, Oda No: 718 Yenimahalle/ANKARA adresine 
“Tutanak” karşılığında verebileceklerdir.  

Muhammen bedel, geçici teminat ve kesin teminata ilişkin bilgiler: 
Bu satış ihalesi peşin şatış olması nedeniyle kesin teminat alınmayacaktır. İhale konusu 2 

adet taşınmazların muhammen bedeli 563.000,00 TL’dir. Geçici teminat tutarı 28.150,00 TL’dir.  
İsteklilerde aranan nitelikler ve İhaleye katılma şartları:  
İhaleye katılabilmek için; aşağıda sayılan belgeler, teklifin tamamlayıcı unsurları olarak 

sunulacaktır. 
a) Kanuni ikametgâh sahibi olmak, 
b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermek, 
c) Bu şartnamede varsa istisna edilen işler dışında geçici teminatı yatırmış olmak, 
d) İşin gereğine göre idarece tespit edilecek diğer belgeleri vermek, 
e) Tüzel kişilerde ise, yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu 

yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir 
makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile 
tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili 
olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri;  

şarttır. 
Şirketimiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve mevzuatına tabi olmayıp ihaleyi yapıp 

yapmamakta veya satış işlemini yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 
İlan olunur. 10658/2-1 
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MUHTELİF SARF MALZEME ALINACAKTIR 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 

Muhtelif Sarf Malzeme Mal Alımı Usul ve Esasların 15 inci maddesine göre açık ihale 

usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2021/711916 

1- İdarenin 

a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü 

     Çukurambar Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 33/A 

     06530 Çankaya/Ankara 

b) Telefon ve faks numarası : 0312 201 20 55 - 285 42 70 

c) Elektronik posta adresi : 

ç) İhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi (varsa) : 

2- İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal Alımı, 7 Kalem 

     Teknik Şartnamede özellikleri belirtilen Muhtelif Sarf 

Malzeme Alımı. 

b) Teslim yeri/yerleri : MTA Genel Müdürlüğü Maden Analizleri ve Teknolojisi 

     Dairesi Başkanlığı Ambarları. 

c) Teslim tarihi/tarihleri : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idare tarafından 

yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği 

adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden 

itibaren mal teslim edilecek/ işe başlanabilecektir. 

Teslim süresi, İşe başlama talimatı tebliğinden itibaren 

90 (doksan) takvim gündür. 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları. 

b) Tarihi ve saati : 19/11/2021 - 10:30 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler; 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza 

beyannamesi, 

Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık 

oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgilere ait son durumu 
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gösterir belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) 

İdareye sunulur. Yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen 

hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur. 

4.1.2. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif 

mektubu, 

4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma 

uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ilgili Mali 

Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.4. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

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

kriterler: 

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter ön görülmemiştir. 

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

İdaremizce Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter ön görülmemiştir. 

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

6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli malı teklif eden istekliye ihalenin 

tamamında % 20 (yüzdeyirmi) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00 Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten (MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü 

(214 Nolu Oda) Çankaya/ANKARA) satın alınabilir. 

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

8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube 

Müdürlüğü 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. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13- İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 

    10673/1-1 
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MUHTELİF ÇELİK HASIR ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
İşin Adı: Muhtelif çelik hasır alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında 

hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği hükümleri çerçevesinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  
İhale kayıt numarası  : 2021 / 706611 
Dosya no  : 2128087 
1-İDARENİN  :  
a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak 

No:2 67090-ZONGULDAK 
b) Telefon ve Faks numarası  : Tel : 0.372 252 40 00 ( 70 Hat) 
  Faks : 0.372 251 19 00 
c) Elektronik posta adresi  :  
2- İHALE KONUSU MALIN :  
a) Niteliği, türü ve miktarı  : Muhtelif çelik hasır– 3 kalem 
b) Teslim yeri  :  Karadon ve Kozlu T.İ.M. iş sahası/ZONGULDAK 
c) Teslim tarihi  :  İşe başlanmasını müteakip ilk parti 30 takvim günü 

içinde olmak üzere 1 yıldır.  
3-İHALENİN  
a) Yapılacağı yer  :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi 
No:125 ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 29/11/2021 Pazartesi günü saat: 15:00 
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

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

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

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

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

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin siciline 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, ilgilisine 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,  
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d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
e) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 
f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
g) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 
h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.  
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve (c) 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………………………………………………………………………………………… 
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplamda en düşük fiyat esasına göre 

belirlenecektir. 
6- İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.  
7- İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 
Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA 
adresinde görülebilir ve şartnameler 150,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye 
teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8- Teklifler en geç 29/11/2021 Pazartesi günü 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 iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 
ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.  

10- İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda 
geçici teminat vereceklerdir. 

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

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

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

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

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 10624/1-1 
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ÖN YETERLİK İLANI 
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden: 
İ.Ü.-Cerrahpaşa Üniversitesine 11 Adet Dergi İçin 3 Kalem Hizmet Alımı işi için, 4734 

sayılı Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak 
hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 19. maddesine göre belli 
istekliler arasında ihale usulüyle ihale edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
1- İdarenin 
a) Adresi : İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Avcılar 
Kampüsü İdari Birimler Binası, Avcılar/İSTANBUL 

b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0 212 404 07 94-95 / Faks: 0 212 404 0701 
c) Elektronik Posta Adresi : bapsatinalma@iuc.edu.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği  
    internet adresi (varsa) : 
2- Ön yeterlik konusu malın/hizmetin 
 

1- İleri düzey yayıncılık ve sekreterya hizmeti (11 dergi için) 12 Ay 
2- Dil kontrolleri (11 dergi için) 1.000.000 Kelime 
3- Web tabanlı hizmet alımı (ScholarOne,Publons,Web sayfası) 11 Dergi 

 
a) İhale Kayıt No : 2021/710172 
b) Teslim yerleri : İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü / Avcılar 

Kampüsü / Veteriner Fakültesi 
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 02.01.2022 / 
  31.12.2022 tarihine kadar teslim edilecektir. (12 ay) 
d) İhale Tarihi ve Saati : 23.11.2021 Salı Günü Saat: 11.00’da 
3- Ön yeterlik değerlendirmesinin 
a) Yapılacağı yer : İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü / Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Avcılar 
Kampüsü İdari Birimler Binası, Avcılar / İSTANBUL 

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik 
değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 

4.1. Adayların aşağıda sayılan belgeleri, ön yeterlik başvuruları kapsamında sunmaları 
gerekir: 

4.1.1. (Mülga bent: 25/01/2017-29959 R.G./9. md.) 
4.1.2. (Değişik bent: 20/06/2021-31517 R.G./8. md., yürürlük: 19/08/2021) Ön yeterlik 

başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren belgeler; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, başvuru mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza 

beyannamesi. 
Tüzel kişilerde; adayların yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık 

oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece 
EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı adaylar tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı 
dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur. 

4.1.3. Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
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4.1.4. Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 
mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe 
Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.4. Ön Yeterlilik Şartnamesinin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği 
Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

4.1.5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya 
ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 
uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan 
isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi, 

4.1.8. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 
yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi, 

4.1.9. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 
kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 
belge 

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

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman; 
4.3.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.3.3. Kalite ve standart ile ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler: 
4.3.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
5- Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir. 
5.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
6- Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
6.1. İhale dokümanı İ.Ü.-Cerrahpaşa Rektörlüğü - Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi - Avcılar Kampüsü Avcılar/İSTANBUL adresinden görülebilir ve 100,00- 
Türk Lirası karşılığı İ.Ü.-Cerrahpaşa Strateji Geliştirme Başkanlığına (TR19 0001 2009 8200 
0004 0001 16) yatırılan bedelin makbuzu ile yine aynı adresten satın alınabilir. 

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur. 
7- Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar İstanbul 

Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Avcılar Kampüsü, Bilimsel Araştırma Projeleri 
Koordinasyon Birimi, Avcılar Kampüsü İdari Birimler Binası, Avcılar / İSTANBUL adresine 
elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8- Kısmi Teklif Verilmesi 
8.1. Bu ihalede işin tamamına teklif verilecektir. 
9- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
 10666/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimleri için 2547 sayılı Kanunun 26. 24. ve 23. 

maddesinde belirtilen asgari koşulların yanında, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan 

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama 

Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır. 

Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca 

Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın 

listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye 

katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım yayınlarını USB taşınabilir belleğe ekleyerek 

Rektörlüğümüze ilan tarihinden itibaren on beş (15) gün içinde bizzat başvurmaları 

gerekmektedir. 

Doçent kadrosu daimi statüde olup, atanmak isteyen adayların özgeçmişlerini, noterden 

tasdikli doçentlik belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 takım halinde USB taşınabilir 

belleğe ekleyerek dilekçeyle birlikte ilan tarihinden itibaren Rektörlüğümüze on beş (15) gün 

içinde bizzat başvurmaları, ayrıca Doçent kadrosuna başvuracak adayların Üniversitelerarası 

Kurul tarafından değişecek bilim alanları için ayrı ayrı belirlenen ve halen yürürlükte olan 

Doçentlik kriterlerini sağlamış olmaları gerekmektedir. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli 

doktora belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 takım hâlinde USB taşınabilir belleğe 

ekleyerek dilekçe ile birlikte ilan tarihinden itibaren on beş (15) gün içinde ilgili birime bizzat 

başvurmaları gerekmektedir. 

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim 

Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. maddesinin 7. fıkrasının (ç) bendi 

uyarınca yabancı dille eğitim yapan bölümlerde yabancı dil şartı aranmaktadır. 

Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 

olması gerekmektedir. 

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile 

postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

TIP FAKÜLTESİ 

Anabilim Dalı 
Kadro 

Unvanı 
Adet Aranan Şartlar 

Tıbbi Biyoloji Doçent 1 
- Tıbbi Biyoloji doçenti olmak ve kanser genetiği 

konusunda deneyimli olmak. 

Radyoloji Doçent 1 - Radyoloji Doçenti olmak. 

Genel Cerrahi Doçent 1 - Genel Cerrahi Doçenti olmak. 
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Ruh Sağlığı ve 

Hastalıkları 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 - Psikiyatri uzmanı olmak. 

Anatomi 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

- Yüksek lisans ve Doktora derecelerini Anatomi alanında 

almış olmak. 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

Bölüm 
Kadro 

Unvanı 
Adet Aranan Şartlar 

Hemşirelik 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

- Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak.Hemşirelik 

Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. 

Beslenme ve 

Diyetetik 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

- Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans mezunu olmak. 

Beslenme ve Diyetetik programında doktora yapmış olmak. 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

Anabilim Dalı 
Kadro 

Unvanı 
Adet Aranan Şartlar 

Psikoloji 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 - İleri Nörolojik Bilimler alanında doktora yapmış olmak. 

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 

Kadro Unvanı Adet Aranan Şartlar 

Profesör 1 - Acil Tıp Doçenti olmak. 

Doçent 1 - Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçenti olmak. 

Doçent 1 - Anestezi Doçenti olmak. 

Doçent 1 - Patoloji Doçenti olmak. 

Doçent 1 - Göğüs Cerrahisi Doçenti olmak. 

Doçent 1 - Genel Cerrahi Doçenti olmak. 

Dr. Öğr. Üyesi 2 - Acil Tıp uzmanı olmak. 

Dr. Öğr. Üyesi 1 - Üroloji uzmanı olmak. 

BAŞVURU ADRESİ: 

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 

Kerem Aydınlar Kampüsü, Kayışdağı Cad. No: 32 Ataşehir-İSTANBUL 

Tel: 0216 500 44 44 
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Bursa İli Nilüfer Belediye Başkanlığından: 
SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ADANMIŞ BİR YAPIT YARIŞMASI İLANI 

1. YARIŞMAYI DÜZENLEYEN İDARE VE İLETİŞİM BİLGİLERİ  
Sağlık Çalışanlarına Adanmış Bir Yapıt Yarışması" Yarışma Raportörlüğü İletişim 

Bilgileri: 
Nilüfer Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Konak Kültürevi Konak Mahallesi 

Yakut Sokak No: 2   16110 Nilüfer/Bursa  
Tel  : 0224 452 45 00 – 0552 914 44 76 
E-posta  : nilufersanatyarisma@nilufer.bel.tr  
Web Adresi  : http://yarisma.nilufer.bel.tr/ 
Yarışmaya katılmak isteyenler, 50 TL (Elli Türk Lirası) karşılığında kayıt 

yaptıracaklardır. İdare’nin belirtmiş olduğu mobil telefon numarası üzerinden iletişime geçilerek 
ödeme sicil numarası alınacaktır. Şartname bedeli, idare tarafından verilecek sicil numarası 
vasıtasıyla www.e-islem.net internet adresi “Hızlı Ödeme” menüsü üzerinden kredi kartıyla 
gerçekleştirilecektir. Yarışmaya kayıt için son tarih; yarışma takviminde projelerin teslimi olarak 
belirtilen gündür.  

Yarışma şartnamesi ve ekleri http://yarisma.nilufer.bel.tr/ adresinden indirilebilecektir.  
2. YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ  
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesi ile Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, 

Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri 
Yarışmaları Yönetmeliği doğrultusunda açılan serbest, ulusal, sanat eseri uygulama yarışmasıdır.  

3. YARIŞMANIN KONUSU VE AMACI  
Yarışmanın konusu, 2020 yılı Ocak ayından bu yana, COVİD-19 Pandemisi’nde en ön 

saflarda mücadele eden ve bu uğurda yaşamlarını yitirmiş sağlık çalışanlarının anısını yaşatacak 
ve halk sağlığı için gösterdikleri büyük özveri karşısında duyduğumuz minnet ve şükran 
duygularını ifade edecek özgün bir sanat yapıtının elde edilmesidir.  

4. YARIŞMANIN YERİ  
Yarışmanın yeri; Ahmet Taner Kışlalı Caddesi üzerinde, 1131 Ada, 3 Parsel numaralı ve 

Pafta numarası: H21-C-04-A-3-D konumundadır. Sanatçılar, hâlihazırda boş olarak verilen parkın 
istedikleri bir bölgesini kullanmakta serbesttirler. Alanın nasıl kullanılacağına, yapıtın nereye 
nasıl yerleşeceğine ilişkin bilgi ve çizimler yarışmacılar tarafından teslim edilecek belgelerde 
açıklanmalıdır. 

5. YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI 
Yarışmaya katılacakların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur. Ekip olarak 

katılanların idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere bir kişiyi ekip temsilcisi olarak 
belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müştereken ve 
müteselsilen sorumludurlar.  

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar şu şekildedir:  
• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve T.C kimlik numarasına sahip olmak.  
• Yarışma, üniversitelerin ilgili fakültelerinin sanat ve tasarım bölümlerinde en az lisans 

eğitimini tamamlamış tüm kişilere açıktır.  
• Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak. 
• Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bu kişilerin 1. dereceden akrabaları, 

ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.  
• Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak.  
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• Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, 
sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.  

• Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında 
olmamak. 

• Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek. Ekip olarak 
katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir. 

• Yarışma şartnamesinde öngörülen özel koşullara uymak. 
Bu şartlara uymayanların projeleri jüri değerlendirmesine alınmaz.  
6. YARIŞMA TAKVİMİ  
• Yarışmanın İlanı: 9 Kasım 2021, Salı  
• Son Soru Sorma Tarihi: 22 Kasım 2021, Pazartesi  
• Soruların Yanıtlarının İlanı: 26 Kasım 2021, Cuma 
• Projelerin Son Teslim Tarihi: 7 Ocak 2022, Cuma Saat 17’ye kadar.  
• Posta/ Kargo ile Teslim Alım İçin Teslim Tarihi : 11 Ocak 2022 Salı Saat 17:00’ye 

kadar. 
• Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi: 14 Ocak 2022, Cuma 
• Yarışma Sonucunun İlanı: 18 Ocak 2022, Salı 
• Kolokyum ve Sergi : 29 Ocak 2022, Cumartesi 
7. JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLER  
7.1. Danışman Jüri Üyeleri  
• Nejla Aslan, Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü  
• Aslıhan Ayradilli, Nilüfer Belediyesi Kentsel Tasarım Danışmanı, Peyzaj Mimarı 
• Kayıhan Pala, Türk Tabipleri Birliği COVİD-19 İzleme Grubu Üyesi 
7.2. Asli Jüri Üyeleri 
• Hakan Demirel, Mimar 
• Nilüfer Ergin Doğruer, Heykeltraş, Jüri Başkanı  
• İnci Eviner, Sanatçı 
• Ali Kayaalp, Sanat Tarihçisi  
• Bige Örer, Küratör  
7.3. Yedek Jüri Üyeleri  
• Zeki Çoşkun, Sanat Tarihçisi 
• Sinan Logie, Mimar, Sanatçı 
• Dilek Winchester, Sanatçı  
7.4. Raportörler 
• Dilan Deniz, Sanat Tarihçisi  
• Sultan Karakuş, Sanat Tarihçisi 
8. ÖDÜLLER  
• 1. Ödül: 60.000 TL 
• 2. Ödül: 40.000 TL 
• 3. Ödül: 30.000 TL 
• Mansiyon 10.000 TL 
• Mansiyon 10.000 TL 
• Mansiyon 10.000 TL 
Değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül ve mansiyon tutarları 

net olarak, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara en geç 30 gün 
içinde ödenecektir. 
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Ege Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI 

Ege Üniversitesi Hastanesinde istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu 
Kurum Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 
kapsamında İş-Kur üzerinden 3 Sürekli işçi alınacaktır. 

MESLEK ADI KADRO SAYISI ÖĞRENİM DÜZEYİ 
Temizlik Görevlisi 2 Ortaokul Mezunu 
Güvenlik Görevlisi 1 Lise Mezunu 

AÇIKLAMALAR 
1- Atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu ile mezkûr Kanuna dayanılarak 

çıkarılan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecektir. 

2- Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir mesleğe başvuru yapacaktır. 
3- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre noter huzurunda yapılacak kura sonucu belirlenen 
açık iş sayısının 4 katı asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sözlü sınava katılmaya hak 
kazanan asil adaylardan gerekli belgeler istenecektir. İstenilen evrakları teslim etmeyen, 
durumlarını belgeleyemeyen veya yanlış beyanda bulunan asil adaylar sözlü sınava katılma 
hakkını kaybedecek olup yerlerine sıralamada yer alan yedek adaylardan gerekli belgeler 
istenecektir. 

4- İlan edilen kadrolara iş başvurusunda bulunan adayların; kura tarihi ve saati, kura yeri, 
kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, sözlü sınavın tarihi, saati, yeri ile sınava 
katılmaya hak kazanan adaylar, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular 
Üniversitemiz www.ege.edu.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir 
yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir. 

5- Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, 
yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri 
yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların 
nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve 
başlatılmayacaktır. 

6- Yerleştirme işlemi yapılan ve ataması yapılanlardan, 30 gün içerisinde göreve 
başlamayanlar (doğum, hastalık vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar hariç) ile 
atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanların ya da göreve 
başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanların yerine sözlü sınavda yedek olarak 
belirlenen listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartları haiz olanlardan atama 
yapılabilecektir. 

7- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar” 
ibaresindeki hüküm mezkûr yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. 

GENEL ŞARTLAR 
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) 

bendinin (1), (4), ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak, 35 yaşından gün 
almamak 

2. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak. 
3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 

almıyor olmak 
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4. Askerlik yapmış ya da muaf olmak. 
5. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya 

meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. 
6. 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması 

ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince yaptırılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv 
Araştırması olumlu sonuçlanmak. 

7. Deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri 
feshedilecektir. 

8. Adaylar vardiyalı çalışma düzenini kabul etmiş sayılır ve vardiyalı çalışmaya engel bir 
durumu olmaması gerekir. 

9. Göreve başlayacak personelin görevini devamlı yapmasına engel bedenen, aklen ve 
ruhen sağlık sorununun olmadığını belgelemeleri gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul 
etmiş sayılacaktır. (atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.) 

10. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmeliğinin 9. maddesinde “Talebin ilanından itibaren, adaylara (…)(1) beş günlük 
başvuru süresi tanınır. Kamu kurum ve kuruluşlarının işgücü taleplerine yapılan başvurularda 
kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. (Ek cümle: 
3/4/2015-2015/7525 K.; Değişik üçüncü cümle: 24/4/2017-2017/10092 K.) İlçe, il veya bölge 
düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı 
yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmez.” 

11. Temizlik personeli olarak alınacak adaylar, Hastanemiz yataklı servis, poliklinik, 
genel alanlar, idari ofisler, bahçe alanları, tıbbi atık taşıma, çevre düzenleme, taşıma, yemekhane 
temizlik ve mutfak alanları dahil olmak üzere görevlendirileceklerdir.  

12. Başvuran adaylar Ege Üniversitesi Hastanesindeki diğer çalışma koşullarını peşinen 
kabul etmiş sayılırlar. 

GÜVENLİK GÖREVLİSİ (SİLAHSIZ):  
1. 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak 

ve Valilik tarafından düzenlenen Özel Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak, (başvuru tarihi 
itibariyle geçerlilik süresi olan) (Silahlı güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olanlar da başvuru 
yapabilir) 

2. 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait ve görevi yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık 
sorunu bulunmamak, 

3. 18 yaşını tamamlamış, 37 yaşından gün almamış olmak.  
4. Kadın adaylarda en az 165 cm boyunda olmak, Erkek adaylarda en az 175 cm boyunda 

olmak. Boy kilo arasında +/- 10 kilo olacaktır. (Sağlık kuruluşlarından belgelendirilmelidir) 
5. En az Lise mezunu olmak. 
6. Güvenlik görevlisi (silahsız) olarak istihdam edilecekler için, yukarıda belirtilen 

şartlara ilave olarak, 5188 sayılı Kanun’un 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (1), 
(2) ve (3) alt bendindeki şartlar ile (g) ve (h) bendindeki şartları taşımak. 

TEMİZLİK PERSONELİ 
1. En az Ortaokul mezunu olmak – En fazla lise mezunu olmak. 
2. 18 yaşını tamamlamış, 37 yaşından gün almamış olmak.  
3. 24 saat çalışan kamu kurumu olması nedeniyle nöbetli çalışmaya müsait, ulaşım sorunu 

bulunmamak. 
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KURA İŞLEMİ, KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI 
1. Kura işleminin 23/11/2021 tarihinde saat 10:00’da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Muhiddin Erel Amfisi’nde yapılması planlanmış olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda 
www.ege.edu.tr adresinden adaylara ayrıca duyurulacaktır. 

2. Noter kurasına katılacakların isim listesi, kura tarihi, yeri, saati ve sonuçları 
www.ege.edu.tr adresinden ayrıca duyurulacaktır.  

BELGE TESLİM TARİHİ VE YERİ 
1. Kura sonucunda belirlenen adaylar; istenilen belgeleri Üniversitemize ibraz 

edeceklerdir. 
2. Belge teslim tarihi ve yeri, www.ege.edu.tr adresinden adaylara duyurulacaktır. 
3. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılacak 

ve yerlerine sıralamada yer alan yedek adaylar dâhil edilecektir. 
ÖNEMLİ NOT: 
İlan edilen kadrolara iş başvurusunda bulunan adayların; kura tarihi ve saati, kura yeri, 

kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, sözlü sınavın tarihi, saati, yeri ile sınava 
katılmaya hak kazanan adaylar, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular 
Üniversitemiz www.ege.edu.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir 
yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir. Bu yüzden Üniversitemiz 
internet sitesinde yayımlanan duyuruların adaylar tarafından takip edilmesi önem arz etmektedir. 

 10555/1-1 
—— • —— 

Hakkari Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda 
unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin; 

a) 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları, 
b) Adayların 2547 sayılı Kanun'un 23., 24. ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları 

sağlamış olmaları, 
c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin 

onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.  
Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların; 
1) Profesör kadrosuna başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; Özgeçmişlerini, 

Doçentlik Belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını 6 (altı) nüsha dosyayı ekleyerek CD ile 
beraber Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. 

2) Doçent kadrosuna başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; Özgeçmişlerini, 
Doçentlik Belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek CD ile 
beraber Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. 

3) Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı 
dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgeleri ile bilimsel çalışma ve 
yayınlarını kapsayan 4 (Dört) nüsha dosya ve CD ile beraber ilgili birimlere başvurmaları 
gerekmektedir. 

4) Başvurular, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün 
içerisinde yapılacaktır. 
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İLAN EDİLEN ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA AİT BİLGİLER 
BİRİM/BÖLÜM/ABD/ 

PROGRAM 
KADRO 
ADEDİ 

DERECE UNVAN ÖZEL ŞARTLAR 

Eğitim Fakültesi 
Beden Eğitimi ve Spor 

Bölümü 
Beden Eğitimi ve  

Spor ABD. 

1 1 Profesör 

Spor Bilimleri Bilim Alanında Doçentlik 
Unvanına Sahip Olmak. 

Egzersiz Fizyolojisi Alanında 
Çalışmaları Bulunmak. 

Mühendislik Fakültesi 
Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği Bölümü 
Elektronik ABD. 

1 2 Doçent 
Elektrik-Elektronik Mühendisliği  
Alanında Doçentlik Belgesine 

Sahip Olmak. 

Eğitim Fakültesi 
Matematik ve Fen 

Bilimleri Eğitimi Bölümü 
Matematik Eğitimi ABD. 

1 5 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

Matematik Eğitimi Anabilim Dalında 
Doktora Yapmış Olmak. 

Eğitim Fakültesi 
Özel Eğitim Bölümü 

Zihin Engelliler  
Eğitimi ABD. 

1 4 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

Özel Eğitim Anabilim Dalında  
Doktora Yapmış Olmak. 

Eğitim Fakültesi 
Türkçe ve Sosyal 

Bilimler Eğitimi Bölümü 
Türkçe Eğitimi ABD. 

1 4 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

Doktorasını Türkçe Eğitimi Alanında 
Yapmış Olmak. 

Eğitim Fakültesi  
Yabancı Diller Eğitimi 

Bölümü İngiliz Dili Eğitimi 
ABD. 

1 1 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

İngiliz Dili ve Edebiyatı Üzerine 
Doktora Yapmış Olmak 

İlahiyat Fakültesi 
İslam Tarihi ve Sanatları 

Bölümü 
Siyer-i Nebi ve İslam 

Tarihi ABD. 

1 1 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

İslam Tarihi Alanında Doktora  
Yapmış Olmak. 

İlahiyat Fakültesi 
Felsefe ve Din Bilimleri 

Bölümü 
Din Bilimleri ABD. 

1 4 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

Din Psikolojisi Alanında Doktora 
Yapmış Olmak. 

Eğitim Fakültesi 
Güzel Sanatlar Eğitimi 

Bölümü 
Müzik Eğitimi ABD. 

1 5 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

Müzik Alanında Doktora  
Yapmış Olmak. 

Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Beslenme ve Diyetetik 

Bölümü  
Beslenme Bilimleri ABD. 

2 5 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

Beslenme ve Diyetetik Alanında 
Doktora Yapmış Olmak. 

Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Çocuk Gelişimi Bölümü 
Çocuk Gelişimi ABD. 

2 5 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi veya Çocuk 
Sağlığı ve Eğitimi Alanında  

Doktora Yapmış Olmak. 
 10566/1-1 
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünden: 
DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE İSTİHDAM 

EDİLMEK ÜZERE 4857 SAYILI İŞ KANUNUNA TABİ İŞÇİ ALIMI İLANI 
AÇIKLAMALAR 
1. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün İstanbul’da, Dikilitaş Mahallesi 

Yenidoğan Sokak No:55 Beşiktaş ve Orhantepe Mah. Tekel Cad. No:6 Cevizli  Kartal 
adreslerinde bulunan işyerlerinde istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ile bu Kanuna 
dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi alınmasında Uygulanacak Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 18 meslek için 46 kamu işçisi alımı 
yapılacaktır.    

2. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde işçi kadrolarına yerleşen adaylar 2 
ay deneme süreli olarak yasal asgari ücretle göreve başlatılacaktır. 

3. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya 
meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul 
edilmeyecektir. 

4. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre ihtiyaç duyulan hizmet türlerinde işe alınacak 
işçiler, İŞKUR tarafından bildirilen ve talep şartlarına uygun açık iş sayısının (ilan edilen kadro 
sayısı) 4 katı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday arasından Genel Müdürlük tarafından 
gerçekleştirilecek sözlü (mülakat) sınav ile belirlenecektir.  

5. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, 
yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri 
yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların 
nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve 
başlatılmayacaktır.  

6. Yerleştirme işlemi yapılan ve ataması yapılanlardan, 30 gün içerisinde göreve 
başlamayanlar (doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar 
hariç) ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanların ya da göreve 
başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanların yerine yedek listenin ilk 
sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartları haiz olanlardan atama yapılabilecektir.  

7. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar” 
ibaresindeki hüküm mezkûr yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.  

ALIM YAPILACAK MESLEKLER VE BAŞVURU ŞARTLARI 
Yönetmelik Kapsamında KPSS’ ye Tabi Alımlar 
Kimya Laboratuvarı Görevlisi 
Açık pozisyon sayısı 3 
İş Alanı/Kadro Darphane/Vasıflı İşçi 
Çalışma Yeri İstanbul 
Öğrenim Durumu Ön Lisans (Kimya Teknolojisi veya Laboratuvar 

Bölümlerinden birinden mezun olmak) 
Yaş Durumu İlan tarihi itibariyle 20 yaşından büyük olmak, 35 yaşını 

doldurmamış olmak  
Askerlik Durumu Askerlikle ilişiği bulunmamak 
Aranan Özellikler  Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım 

çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli 
çalışan, Microsoft Office programlarını kullanabilen. 
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Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Teknikeri 
Açık pozisyon sayısı 2 
İş Alanı/Kadro Darphane/Vasıflı İşçi 
Çalışma Yeri İstanbul 
Öğrenim Durumu Ön Lisans (Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü 

mezunu) 
Yaş Durumu İlan tarihi itibariyle 20 yaşından büyük olmak, 35 yaşını 

doldurmamış olmak  
Askerlik Durumu Askerlikle ilişiği bulunmamak 
Aranan Özellikler  Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım 

çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli 
çalışan, Microsoft Office programlarını kullanabilen. 

 
Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Teknikeri 
Açık pozisyon sayısı 2 
İş Alanı/Kadro Darphane/Vasıflı İşçi 
Çalışma Yeri İstanbul 
Öğrenim Durumu Ön Lisans (Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama/  

Bilgisayar Programcılığı/ Bilgisayar Teknolojileri/ 
Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri/ Bilgisayar 
Teknolojileri ve Yönetimi/ Bilgisayar Teknolojisi 
Bölümlerinden birinden mezun olmak) 

Yaş Durumu İlan tarihi itibariyle 20 yaşından büyük olmak, 35 yaşını 
doldurmamış olmak  

Askerlik Durumu Askerlikle ilişiği bulunmamak 
Aranan Özellikler  Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım 

çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli 
çalışan, Microsoft Office programlarını kullanabilen. 

 
Yönetmelik Kapsamında Kuraya Tabi Alımlar 
Elektrik Teknikeri 
Açık pozisyon sayısı 2 
İş Alanı/Kadro Darphane/Vasıflı İşçi 
Çalışma Yeri İstanbul 
Öğrenim Durumu Ön Lisans (Elektrik Bölümü/ Elektrik Teknolojisi 

/Elektrik-Elektronik Bölümü/ Elektrik-Elektronik 
Teknikerliği Bölümü/ Elektrik-Elektronik Teknolojisi  
Bölümlerinden birinden mezun olmak)   

Yaş Durumu İlan tarihi itibariyle 20 yaşından büyük olmak, 35 yaşını 
doldurmamış olmak  

Askerlik Durumu Askerlikle ilişiği bulunmamak 
Deneyim 2 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtları ile belgelemek  
Aranan Özellikler  Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım 

çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli 
çalışan, Microsoft Office programlarını kullanabilen. 
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İnşaat Teknolojisi Teknikeri 
Açık pozisyon sayısı 1 
İş Alanı/Kadro Darphane/Vasıflı İşçi 
Çalışma Yeri İstanbul 
Öğrenim Durumu Ön Lisans (İnşaat Teknikerliği/ İnşaat/ İnşaat  
 Teknolojisi Bölümlerinden birinden mezun olmak) 
Yaş Durumu İlan tarihi itibariyle 20 yaşından büyük olmak, 35 yaşını 

doldurmamış olmak  
Askerlik Durumu Askerlikle ilişiği bulunmamak 
Deneyim 2 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtları ile belgelemek  
Aranan Özellikler  Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım 

çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli 
çalışan, Microsoft Office programlarını kullanabilen. 

 
Matbaa İşçisi 
Açık pozisyon sayısı 6 
İş Alanı/Kadro Darphane/Vasıflı İşçi 
Çalışma Yeri İstanbul 
Öğrenim Durumu Lise ve dengi okul mezunu 
Yaş Durumu İlan tarihi itibariyle 20 yaşından büyük olmak, 30 yaşını 

doldurmamış olmak  
Askerlik Durumu Askerlikle ilişiği bulunmamak 
Deneyim 2 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtları ile belgelemek  
Aranan Özellikler  Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım 

çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli 
çalışan. 

 
Tornacı (Torna Tezgahı İşçisi) 
Açık pozisyon sayısı 2 
İş Alanı/Kadro Darphane/Vasıflı İşçi 
Çalışma Yeri İstanbul 
Öğrenim Durumu Lise ve dengi okul mezunu 
Yaş Durumu İlan tarihi itibariyle 20 yaşından büyük olmak, 30 yaşını 

doldurmamış olmak  
Askerlik Durumu Askerlikle ilişiği bulunmamak 
Deneyim 2 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtları ile belgelemek  
Aranan Özellikler  Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım 

çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli 
çalışan. 
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Elektrik Teknisyeni 
Açık pozisyon sayısı 3 
İş Alanı/Kadro Darphane/Vasıflı İşçi 
Çalışma Yeri İstanbul 
Öğrenim Durumu Lise ve dengi okul mezunu (Elektrik/Elektrikçilik 

Bölümlerinden birinden mezun olmak) 
Yaş Durumu İlan tarihi itibariyle 20 yaşından büyük olmak, 30 yaşını 

doldurmamış olmak  
Askerlik Durumu Askerlikle ilişiği bulunmamak 
Aranan Özellikler  Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım 

çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli 
çalışan. 

 
Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi / Otomatik Kumanda / Endüstriyel Otomasyon 

Teknolojisi ( Elektronik) / Kontrol ve Enstrümantasyon Teknisyeni  
Açık pozisyon sayısı 1 
İş Alanı/Kadro Darphane/Vasıflı İşçi 
Çalışma Yeri İstanbul 
Öğrenim Durumu Lise ve dengi okul mezunu (Elektrik-Elektronik Teknolojisi 

(Otomasyon)/Elektrik-Elektronik Teknolojisi/Endüstriyel 
Otomasyon/Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri/Endüstriyel 
Otomasyon Teknolojisi (Elektronik)/Endüstriyel Otomasyon 
Teknolojisi (Endüstriyel Kontrol) Bölümlerinden birinden 
mezun olmak) 

Yaş Durumu İlan tarihi itibariyle 20 yaşından büyük olmak, 30 yaşını 
doldurmamış olmak  

Askerlik Durumu Askerlikle ilişiği bulunmamak 
Deneyim 2 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtları ile belgelemek  
Aranan Özellikler  Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım 

çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli 
çalışan. 

 
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Teknisyeni 
Açık pozisyon sayısı 4 
İş Alanı/Kadro Darphane/Vasıflı İşçi 
Çalışma Yeri İstanbul 
Öğrenim Durumu Lise ve dengi okul mezunu 
Yaş Durumu İlan tarihi itibariyle 20 yaşından büyük olmak, 30 yaşını 

doldurmamış olmak  
Askerlik Durumu Askerlikle ilişiği bulunmamak 
Deneyim 2 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtları ile belgelemek  
Aranan Özellikler  Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım 

çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli 
çalışan. 
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Bilgisayar Destekli Tasarım - İmalat Elemanı (Cad - Cam) 
Açık pozisyon sayısı 2 
İş Alanı/Kadro Darphane/Vasıflı İşçi 
Çalışma Yeri İstanbul 
Öğrenim Durumu Lise ve dengi okul mezunu 
Yaş Durumu İlan tarihi itibariyle 20 yaşından büyük olmak, 30 yaşını 

doldurmamış olmak  
Askerlik Durumu Askerlikle ilişiği bulunmamak 
Deneyim 2 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtları ile belgelemek  
Aranan Özellikler  Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım 

çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli 
çalışan. 

 
Yüzey İşlemcisi (Kuyumculuk) 
Açık pozisyon sayısı 1 
İş Alanı/Kadro Darphane/Vasıflı İşçi 
Çalışma Yeri İstanbul 
Öğrenim Durumu Lise ve dengi okul mezunu 
Yaş Durumu İlan tarihi itibariyle 20 yaşından büyük olmak, 30 yaşını 

doldurmamış olmak  
Askerlik Durumu Askerlikle ilişiği bulunmamak 
Deneyim 2 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtları ile belgelemek  
Aranan Özellikler  Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım 

çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli 
çalışan. 

 
Metal Kaplamacı (Sıcak Daldırma) 
Açık pozisyon sayısı 1 
İş Alanı/Kadro Darphane/Vasıflı İşçi 
Çalışma Yeri İstanbul 
Öğrenim Durumu Lise ve dengi okul mezunu 
Yaş Durumu İlan tarihi itibariyle 20 yaşından büyük olmak, 30 yaşını 

doldurmamış olmak  
Askerlik Durumu Askerlikle ilişiği bulunmamak 
Deneyim 2 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtları ile belgelemek  
Aranan Özellikler  Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım 

çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli 
çalışan. 
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Kuyumcu- Altın ve Gümüş İşleme 
Açık pozisyon sayısı 2 
İş Alanı/Kadro Darphane/Vasıflı İşçi 
Çalışma Yeri İstanbul 
Öğrenim Durumu Lise ve dengi okul mezunu 
Yaş Durumu İlan tarihi itibariyle 20 yaşından büyük olmak, 30 yaşını 

doldurmamış olmak  
Askerlik Durumu Askerlikle ilişiği bulunmamak 
Deneyim 2 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtları ile belgelemek  
Aranan Özellikler  Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım 

çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli 
çalışan. 

 
Ofset Baskı Operatörü 
Açık pozisyon sayısı 2 
İş Alanı/Kadro Darphane/Vasıflı İşçi 
Çalışma Yeri İstanbul 
Öğrenim Durumu Lise ve dengi okul mezunu 
Yaş Durumu İlan tarihi itibariyle 20 yaşından büyük olmak, 30 yaşını 

doldurmamış olmak  
Askerlik Durumu Askerlikle ilişiği bulunmamak 
Deneyim 2 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtları ile belgelemek  
Aranan Özellikler  Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım 

çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli 
çalışan. 

 
Makine Bakım Onarım Teknisyeni/ Makine Bakım Onarımcısı 
Açık pozisyon sayısı 7 
İş Alanı/Kadro Darphane/Vasıflı İşçi 
Çalışma Yeri İstanbul 
Öğrenim Durumu Lise ve dengi okul mezunu 
Yaş Durumu İlan tarihi itibariyle 20 yaşından büyük olmak, 30 yaşını 

doldurmamış olmak  
Askerlik Durumu Askerlikle ilişiği bulunmamak 
Deneyim 2 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtları ile belgelemek  
Aranan Özellikler  Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım 

çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli 
çalışan. 
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Metal Teknolojisi Teknisyeni 
Açık pozisyon sayısı 3 
İş Alanı/Kadro Darphane/Vasıflı İşçi 
Çalışma Yeri İstanbul 
Öğrenim Durumu Lise ve dengi okul mezunu 
Yaş Durumu İlan tarihi itibariyle 20 yaşından büyük olmak, 30 yaşını 

doldurmamış olmak  
Askerlik Durumu Askerlikle ilişiği bulunmamak 
Deneyim 2 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtları ile belgelemek  
Aranan Özellikler  Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım 

çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli 
çalışan. 

 
Elektronik Teknisyeni 
Açık pozisyon sayısı 2 
İş Alanı/Kadro Darphane/Vasıflı İşçi 
Çalışma Yeri İstanbul 
Öğrenim Durumu Lise ve dengi okul mezunu (Elektronik Teknolojisi/ 

Elektronik Bölümlerinden birinden mezun olmak) 
Yaş Durumu İlan tarihi itibariyle 20 yaşından büyük olmak, 30 yaşını 

doldurmamış olmak  
Askerlik Durumu Askerlikle ilişiği bulunmamak 
Deneyim 2 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtları ile belgelemek  
Aranan Özellikler  Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım 

çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli 
çalışan. 

 
BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ 
- Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 

08.11.2021 – 12.11.2021 tarihleri arasında yapılacaktır. 
- Online başvurular dışında şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul 

edilmeyecektir. 
NOTER KURA İŞLEMLERİ 
- İŞKUR tarafından bildirilen nihai listelerde olup belge teslimi ve kontrolü neticesinde 

başvuru şartlarını taşıdığı tespit edilen adayların sayısının açık pozisyon sayısının 4 (dört) 
katından fazla olması durumunda kura işlemi gerçekleştirilecektir. Noter tarafından kura ile, açık 
iş sayısının 4 (dört) katı oranında asil ve açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında yedek aday 
belirlenecektir. 

- Noter kura çekimi 14.12.2021 günü saat 14.00’de Darphane ve Damga Matbaası Genel 
Müdürlüğü’nde gerçekleşecektir. COVID-19 Pandemisi ile mücadele kapsamında alınan tedbirler 
dolayısıyla kuranın yapılacağı salona herhangi bir aday alınmayacaktır. 

- Kura çekimi tarihi ve yerinde değişiklik olması durumunda Genel Müdürlüğün 
https://www.darphane.gov.tr internet adresinde duyurulacaktır. 

- Kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular https://www.darphane.gov.tr internet 
adresinde ilan edilecektir. Adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. Bu ilanlar 
tebligat yerine geçecektir. 

- Noter tarafından kura ile seçilen “asil aday” listesinde yer alan adaylar, tarih ve saati 
bilahare ilan edilecek Sözlü Sınava tabi tutulacaktır. Asil adaylar içinden açık pozisyon sayısı 
kadar başarılı aday olmaması halinde yedek aday listesinde yer alan adaylar sözlü sınava 
çağrılacaktır. 

İlanen duyurulur. 10727/1-1 

 



8 Kasım 2021 – Sayı : 31653 RESMÎ GAZETE Sayfa : 39 

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden: 
HUKUK FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI 

İlanın Çıkılacağı 
Yer: 

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Hukuk Fakültesi 

Kadro Unvanı: Araştırma 
Görevlisi 

Duyuru Başlama Tarihi: 08.11.2021 

Kadro Sayısı: 1 Son Başvuru Tarihi: 22.11.2021 
Kadro Derecesi: --- Ön Değerlendirme 

Tarihi: 
23.11.2021 

ALES (EA) Puanı: 70 Sınav Giriş Tarihi: 29.11.2021 
YDS 
(İngilizce)/Dengi 
(İngilizce): 

85 Sonuç Açıklama Tarih: 30.11.2021 

Başvuru Tipi: Şahsen Sonuçların Açıklanacağı 
İnternet Adresi: 

https://hukuk.bilkent.edu.tr 

Başvuru Yeri: İ.D. BİLKENT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 
Üniversiteler Mah. 1598. Sokak, B Binası, Kat: 2, Oda: B210C, Bilkent, 
Çankaya / Ankara. 
E-posta: hukuk@bilkent.edu.tr 

 

Özel Şartlar: 

1. Hukuk Fakültesi lisans derecesi sahibi olmak, 
2. Lisans ortalaması en az 3.00 olmak, 
3. Tezli yüksek lisansını Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku alanında 
yapmış olmak, 
4. Doktora tez çalışmalarını tam zamanlı olarak Ceza ve Ceza Muhakemesi 
Hukuku alanında sürdürüyor olmak, 
5. Doktora yeterlik sınavını başarılıyla geçmiş olmak, 
6. Doktora öğrencisi olarak başvuru tarihinde 11. döneme başlamamış 
olmak, 
7. Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku alanında en az iki tane ulusal veya 
uluslararası hakemli makale yayınlamış olmak. 
8. 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır. 

Genel Şartlar: 

1. 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak 
2. Öğretim üyesi dışındaki ögretim elemanı kadrolarına yapılacak 
atamalarda ALES'ten (EA) en az 70 puan almış olmak 
3. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil 
sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan 
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS/İngilizce) en az 85 
puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan 
(İngilizce) bu puan muadili bir puan almış olmak, 
4. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim 
Kurulu tarafından onaylanmış olması. 
5. Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti 
notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not 
sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. 

 

mailto:hukuk@bilkent.edu.tr


Sayfa : 40 RESMÎ GAZETE 8 Kasım 2021 – Sayı : 31653 

Unvan Şartları: 

1. Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için en az lisans mezunu 
olmak ve ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış 
olmak gerekir. 
2. ALES Eşit Ağırlıklı’dan en az 70, GMAT’tan 550 veya GRE’den (sözel) 
150 puan almış olmak. 

 

İstenen Belgeler: 

1. Bilkent Üniversitesi Akademik Personel Başvuru Formu 
2. Detaylı özgeçmiş 
3. Lisans ve yüksek lisans diploma fotokopileri (Belgeyi veren kurum veya 
noter onaylı) 
4. Denklik belgesi (Yurtdışından alınmış diplomalar için) 
5. Mezun olduğu lisans ve yüksek lisans ile devam etmekte olduğu doktora 
programlarına ait transkriptlerin asılları 
6 Halen öğrenim gördüğü doktora programına ilişkin öğrenci belgesi 
7. Nüfus cüzdanı fotokopisi 
8. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tesbit Sınavı (YDS) Sonuç Belgesi 
(İngilizce) veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınav sonuç 
belgesi (Aday en az 85 puan almış olmalıdır. 18 Ekim 2016’dan sonra 
alınmış belgeler kabul edilir.) 
9. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), GMAT 
veya GRE (sözel) sonuç belgesi (Aday, ALES Eşit Ağırlıklı’dan en az 70, 
GMAT’tan en az 550 veya GRE (sözel)’den en az 150 puan almış 
olmalıdır. 18 Ekim 2016’dan sonra alınmış belgeler kabul edilir.) 
10. Askerlik terhis / muafiyet / tecil belgesi (Erkek adaylar için) 
11. Vesikalık fotoğraf (2 adet - son altı ayda çekilmiş) 

 10593/1-1 
—— • —— 

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ, TARİH BÖLÜMÜ 

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI 
İlanın Çıkılacağı 

Yer: 
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler 
Fakültesi, Tarih Bölümü 

Kadro Unvanı: 
Araştırma 
Görevlisi 

Duyuru Başlama Tarihi: 08.11.2021 

Kadro Sayısı: 1 Son Başvuru Tarihi: 22.11.2021 

Kadro Derecesi: --- 
Ön Değerlendirme 

Tarihi: 
24.11.2021 

ALES (SÖZ) Puanı: 70 Sınav Giriş Tarihi: 29.11.2021 
YDS (İngilizce) 

/Dengi (İngilizce): 
85 Sonuç Açıklama Tarih: 30.11.2021 

Başvuru Tipi: Şahsen 
Sonuçların Açıklanacağı 

İnternet Adresi: 
https://history.bilkent.edu.tr/tr/ 

Başvuru Yeri: 
İ.D. BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL 
BİLİMLER FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ 
E-posta: hist@bilkent.edu.tr 
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Özel Şartlar: 

1. Tarih alanında lisans ve Master derecesi sahibi olmak.. 
2. Doktora tez çalışmalarını tam zamanlı olarak Tarih Bölümü’nde Osmanlı 
tarihi anabilim alanında sürdürüyor olmak ve doktora yeterlik sınavını 
başarıyla olarak geçmiş olmak. 
3. Uluslararası konferanslarda Osmanlı tarihi ile ilgili en az bir tebliğ 
sunmuş olmak. 
4. 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır. 

Genel Şartlar: 

1. 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak 
2. Ögretim üyesi dışındaki ögretim elemanı kadrolarına yapılacak 
atamalarda ALES'ten (SÖZ) en az 70 puan almış olmak. 
3. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil 
sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan 
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS / İngilizce) en az 85 
puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan 
(İngilizce) bu puan muadili bir puan almış olmak, 
4. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim 
Kurulu tarafından onaylanmış olması gerekir. 
5. Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti 
notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not 
sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. 

Unvan Şartları: 

1. Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için en az lisans mezunu 
olmak ve ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış 
olmak gerekir. 
2. ALES Sözel’den en az 70 veya GRE Sözel’den en az 150 puan almış 
olmak. 

İstenen Belgeler: 

1. Bilkent Üniversitesi Akademik Personel Başvuru Formu 
2. Detaylı özgeçmiş 
3. Lisans ve varsa yüksek lisans diploma fotokopileri (Belgeyi veren kurum 
veya noter onaylı) 
4. Denklik belgesi (Yurtdışından alınmış diplomalar için) 
5. Mezun olduğu lisans ve varsa yüksek lisans ile devam etmekte olduğu 
doktora programlarına ait transkriptlerin asılları 
6. Halen öğrenim gördüğü doktora programına ilişkin öğrenci belgesi 
7. Nüfus cüzdanı fotokopisi 
8. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) Sonuç Belgesi 
(İngilizce) veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınav sonuç 
belgesi (Aday, en az 85 puan almış olmalıdır. 18 Ekim 2016’dan sonra 
alınmış belgeler kabul edilir.) 
9. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) veya 
GRE sonuç belgesi (Aday, ALES Sözel’den en az 70 veya GRE Sözel’den 
en az 150 puan almış olmalıdır. 18 Ekim 2016’dan sonra alınmış belgeler 
kabul edilir.) 
10. Askerlik terhis / muafiyet / tecil belgesi (Erkek adaylar için) 
11. Vesikalık fotoğraf (2 adet - son altı ayda çekilmiş) 

 10594/1-1 
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İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI 

Üniversitemiz GSTMF, Grafik Tasarımı Bölümü'ne 2547 sayılı Kanunun 31. maddesine, 

09 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan Öğretim Üyesi dışındaki 

Öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına 

ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik maddelerine ve Üniversitemizin Akademik Yükseltme 

ve Atama Esaslarına uygun, tam gün statüde çalışacak Öğretim Görevlisi alınacaktır. 

Adayların ekinde özgeçmiş, diploma, yurtdışı diplomalar için denklik belgesi bulunan 

dilekçelerini işbu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde GSTMF Dekanlığına teslim 

etmeleri gerekmektedir. Belirtilen belgeleri taşımayan, süresi içerisinde teslim edilmeyen ve 

posta/kargodaki gecikmeler nedeniyle süresinden sonra iletilen başvurular dikkate alınmayacaktır. 

İlk başvuru tarihi : 08.11.2021 

Son başvuru tarihi : 22.11.2021 

Ön değerlendirme tarihi : 23.11.2021 (Sonuçlar http://gra.bilkent.edu.tr/index.php 

  adresinde yayınlanacaktır.)  

Giriş sınav tarihi : 29.11.2021 

Sonuç açıklama tarihi : 30.11.2021 

FAKÜLTE : Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 

BÖLÜM : Grafik Tasarımı Bölümü 

AKADEMİK UNVANI : Öğretim Görevlisi  

ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI: 1 

ÖZEL KOŞULLAR: Grafik Tasarımı veya ilgili alanda lisans ve yüksek lisans derecesine 

sahip olmak. Etkileşimli medya tasarımı,  kullanıcı deneyimi tasarımı ve animasyon konularında 

en az üç senelik mesleki tecrübe ile birlikte gerekli yazılımları etkin biçimde kullanabiliyor 

olmak. En az iki sene mesleki uygulamalı konularda lisans dersleri verebilme tecrübesine sahip 

olmak 

BAŞVURU ADRESİ: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve 

Mimarlık Fakültesi 06800, Bilkent Ankara 

 10592/1-1 
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Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden: 

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Üniversitemize 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 

Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı 

Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli 

Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan ek 

2’nci maddenin (b) fıkrasına göre 2020 yılı KPSSP3 (Lisans) puan sırası esas alınmak suretiyle 

aşağıda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacaktır. 

UNVANI KODU ADEDİ ARANILAN NİTELİKLER (ÖZEL ŞARTLAR) 

Büro Personeli 

(Üniversitemiz 

Özel Kalem 

Müdürlüğünde 

istihdam edilmek 

üzere) 

BP-1 2 

- Üniversitelerin Lisans Programlarından Grafik Tasarımı veya 

Görsel İletişim Tasarımı bölümlerinden mezun,  

- Sergi, resmi tören, seminer, konferans, konser gibi 

etkinliklerin davetiye, afiş, billboard, broşür vb. grafik 

görsellerinin tasarımı, grafik uygulamaları ile baskı takibini 

yapmak ve sonlandırmak.  

- Kitap, katalog, almanak, dergi vb. yayınların kurumsal 

kimliğe uygun olarak tasarımı, uygulaması ve baskıya 

hazırlanması.  

- Organizasyonlarda sahne düzeni, sunumları dijital ortamda 

hazırlama ve sahne üstünde teknik yönetim konusunda Adobe 

(Creative Cloud, Illustrator, Photoshop, Indesign, Flash, After 

Effects) başta olmak üzere grafik tasarım programlarını yetkin 

düzeyde kullanım becerisine ve uygulamalarına hakim, Ofset 

ve Dijital Baskı tecrübesi olan,  

- Sosyal medya, e-Ticaret siteleri ve Web siteleri gibi dijital 

mecra alanlarında özgün grafik tasarım gerçekleştirme 

konusunda tecrübeli,  

- Belgelendirmek kaydı ile Grafik Tasarımcı konumunda kamu 

veya özel kuruluşlarda en az 3 (üç) yıl çalışmış/deneyim sahibi 

olup bu deneyimi SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek. 

BAŞVURU YAPACAK ADAYLARDA ARANILAN ŞARTLAR: 

1) Yukarıda belirtilen özel şartları taşımak. 

2) 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak. 

3) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak. 
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UYARI: 5917 sayılı Kanunun 47. maddesinin 5. fıkrası a (2) bendi gereğince, sözleşmeli 

(4/B) olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle 

kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu 

Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden 

itibaren bir (1) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam 

edilemezler. 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER: 

1- Nüfus Cüzdanı aslı 

2- Fotoğraflı başvuru formu (www.msgsu.edu.tr adresinden temin edilecektir)  

3- Diploma/ mezuniyet belgesi aslı veya onaylı fotokopisi 

4- KPSS-2020 sınavı KPSSP3 sonuç belgesi 

5- Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen belgeler 

6- Adayların aranılan niteliklerde belirtilen nitelikleri ile çalışma sürelerini, çalışmış 

oldukları kurumun antetli (ıslak imza ve kaşeli) yazısı ve Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet 

dökümü ile belgelendirilmesi gerekmektedir. 

BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ VE ZAMANI: 

Adayların başvurularını, gerekli belgeler ile birlikte Resmî Gazetedeki ilan tarihinden 

itibaren (15) gün içinde Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığı’na şahsen yapmaları 

gerekmektedir. (Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.) Son başvuru tarihinden sonra 

yapılan başvurulara, nitelikleri uygun olmayan veya eksik belge ile başvuran adayların 

müracaatlarına işlem yapılmayacaktır. Başvuru ve işe başlama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı 

beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi 

yapılmaz ve hiçbir hak talebinde bulunamazlar. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir. Bu 

kişiler hakkında yasal işlem yapılır, kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile 

birlikte tazmin edilir. 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI: 

Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSSP3 puan sıralaması dikkate alınarak 

oluşturulacak olan liste en geç (5) iş günü içinde www.msgsu.edu.tr web adresimizde 

yayınlanacaktır. Sonuçların açıklanmasından itibaren en geç (10) iş günü içinde işe başlaması için 

gerekli evrakları teslim etmeyen aday hakkını kaybedecek olup, yerine KPSS puanı en yüksek 

olan aday (1.yedek) yerleştirilecektir. 

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından adaylara yazılı ya da sözlü bir tebligat 

yapılmayacaktır. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir. 

    10743/1-1 
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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünden: 
4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 

Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) 
fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” da yer alan ek 
2’nci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, aşağıda belirtilen 
unvanlarda çalıştırılmak üzere, Ön lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı ve 
Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas alınmak suretiyle aşağıda 
yer alan pozisyonlara toplam 3 (üç) adet sözleşmeli personel alınacaktır. 

İlan 
Sıra 
No 

Unvanı Adet Cinsiyet 

İstenilen 
KPSS 
Puan 
Türü 

Mezuniyet 
Durumu 

Azami 
Aylık Brüt 

Ücret 
ARANAN NİTELİKLER 

1 
Destek 

Personeli 
2 Erkek KPSSP93 Ön lisans 3.788,21 

Üniversitemiz merkez ve ilçe tüm 
birimlerinde temizlik, basit bakım ve ısıtma 
gibi hizmetleri yerine getirmek için istihdam 
edilmek üzere; 
MEB veya Yükseköğretim Kurumları onaylı 
Hijyen Eğitim ve Katı ve Sıvı Yakıtlı 
Kalorifer Ateşçisi Sertifikası sahibi olmak. 
Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 35 
yaşını doldurmamış olmak. 
Ön lisans mezunları için 2020 KPSSP93 
puan türünden 60 ve üzeri Ortaöğretim 
mezunları için 2020 KPSSP94 puan 
türünden 60 ve üzeri puan almak. 

2 
Destek 

Personeli 
1 Erkek KPSSP94 Ortaöğretim 3.788,21 

ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR    
1) Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin (A) 

bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır: 
a) Türk Vatandaşı olmak,  
b) Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,  
c) Bu Kanunun 41 nci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak, 
ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak 
2) 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, milli 
savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, 
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin 
iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık 
suçlarından mahkûm olmamak. 

3) Çeşitli KHK’ler ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak. 
4) Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak veya askerlikten muaf olmak. 
5) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak 

kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engeli 
bulunmamak. 

6) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 
7) Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet 

sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin 
feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen 
istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.  
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8) Belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve 
belgelendirmek. 

9) Başvuracak adaylarda ilgili KPSS puanları esas alınarak sıralama yapılacaktır. 2020 
KPSS (B) grubu ön lisans mezunları için KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puanı 
esas alınacaktır. 

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI  
Adayların ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 (on beş) gün içinde, 

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi resmi internet sayfası https://www.nevsehir.edu.tr’den 
temin edilecek başvuru formu, başvuru dilekçesi ve istenilen diğer belgeleri, Üniversitemiz İdari 
ve Mali Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. Süresi içinde 
yapılmayan başvurulardan, eksik belgeli dosyalardan, postada meydana gelen gecikmelerden 
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi sorumlu değildir.  

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER  
1-) Başvuru Formu (https://www.nevsehir.edu.tr  web adresinden temin edilecektir. )   
2-) Başvuru Dilekçesi (https://www.nevsehir.edu.tr  web adresinden temin edilecektir.)  
3-) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
4-) Diploma veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi. (e-Devletten alınan karekodlu belge 

veya fotokopisi) 
5-) 2020 KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi. (e-Devletten alınan karekodlu belge veya 

fotokopisi) 
6-) SGK Hizmet Dökümü. (e-Devletten alınan karekodlu belge veya fotokopisi) 
7-) Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi. (e-Devletten alınan karekodlu belge veya 

fotokopisi) 
8-) Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınan karekodlu belge veya fotokopisi) 
9-) 1 (Bir) Adet Vesikalık Fotoğraf. (Son altı ay içerisinde çekilmiş olacak.) 
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI  
Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS (B) grubu puan 

sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler ve 
evrakların teslim edileceği yer ve zaman bilgisi başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (on) iş 
günü içerisinde https://www.nevsehir.edu.tr web adresinden ilan edilecektir. Bu pozisyonlara 
ilişkin sonuçlar asil ve yedek olarak ilan edilecektir. 

Değerlendirmeler, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esasların Ek 2’nci maddesi 
uyarınca oluşturulan komisyon tarafından KPSS puan sıralamasına göre yapılacak olup adayların 
aynı puanı alması durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun da aynı 
olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır. 

İlan edilen kadronun 2 (İKİ) katı kadar yedek aday belirlenecektir.  
Sözleşme yapmaya hak kazanan adayların, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) 

iş günü içerisinde Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri 
gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen veya müracaat etmeyen 
adaylar hakkını kaybetmiş sayılır. Atanmaya hak kazanan adaylardan zamanında başvuran 
olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan başarı 
puanı dikkate alınarak sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.  

Başvuru sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği 
sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir. 

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. İlanda 
bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.  

İLETİŞİM:   
Adres: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2000 

Evler Mah. Zübeyde Hanım Cad. Nevşehir  
Telefon : (0384) 2281000-10316-10322 10735/1-1 
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Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI 

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere 375 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ile 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, sözlü ve uygulamalı mülakat sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 15 (on 
beş) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır. 

2020 veya 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan 
KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile 2016 yılından itibaren (2016 yılı dahil) 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 5 (beş) katı aday, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından 13/12/2021 – 
17/12/2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek sözlü ve uygulamalı mülakata 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. Mülakat sonucunda oluşacak başarı sırasına göre sözleşmeli bilişim 
personeli istihdam edilecektir.  

1. BAŞVURU ŞARTLARI: 
A - GENEL ŞARTLAR 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 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, (Bu maddede belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret 
tavanının 2 (iki) katı ödenecek pozisyonlar için başvuru yapabilirler.) 

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, 

f) "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli 
Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" te belirtilen özlük 
hakları ve diğer kuralları kabul etmek, 
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g) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya muvazzaf 
askerlik hizmetinden muaf ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

h) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme edebilme yeteneğine sahip 
olmak, 

i) Tutum ve davranışların göreve uygun olması gibi kriterlere sahip olmak. 
B - ÖZEL ŞARTLAR 
B.1. Kıdemli Yazılım Uzmanı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına 

kadar) 
Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 2 (iki) kişi sözleşmeli bilişim 

personeli olarak istihdam edilecektir.  
a) Genel şartlar (b) bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 
b) Microsoft. NET platformu üzerinde yazılım geliştirme konusunda iyi derecede 

deneyim sahibi olmak, 
c) .Net Core konusunda iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
d) ORM (Object Relational Mapping),  Micro Service Mimarisi, Design Patterns 

konularında iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
e) ASP.NET MVC ile yazılım geliştirme konusunda iyi derecede deneyim sahibi olmak, 
f) JQUERY, AngularJS, NodeJS konularında yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,  
g) Kendo UI of Telerik veya Devexpress kütüphanelerinden  en az birine hâkim olmak, 
h) Windows Communication Foundation (WCF), SOAP, REST Servisler, Extensible 

Markup Language (XML) Web servis kullanımı ve yazımı konularına hakim olmak, 
i) Katmanlı mimari kullanarak yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak, 
j) Nesne tabanlı yazılım geliştirme metodolojileri konularında deneyimli olmak, 
k) Javascript, Hypertext Markup Language (HTML) ve Cascading Style Sheets (CSS) 

konularına hakim olmak, 
l) MSSQL, Oracle, PostgreSQL veri tabanlarından en az biri ile entegre uygulama 

geliştirmiş olmak,  
m) T-SQL veya PL/SQL, Stored Procedure ve Function konularına hâkim olmak, 
n) ReactJS, VueJS, AngularJS gibi modüler JavaScript frameworklerini kullanarak 

yazılım geliştirme konusunda tecrübe sahip olmak, 
o) Yazılım yaşam döngüsü ve Çevik (Agile) yazılım geliştirme konusunda bilgi ve 

tecrübe sahibi olmak, 
p) KAFKA, RabbitMQ gibi kuyruk yönetimi araçlarının kullanımı ve yönetimi konusunda 

bilgi ve tecrübe sahibi olmak,  
q) Dağıtık ön bellek mimarilerinin (Redis, MEMCACHED vb) kullanımı ve yönetimi 

konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
r) Team Foundation Server (TFS), GIT ve benzeri kaynak yönetim araçları ile proje 

geliştirme konusunda deneyimli olmak, 
s) Tercihen NoSQL veri tabanlarından herhangi birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
t) Elastic Search ve KİBANA konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak. 
B.2. .Net Yazılım Uzmanı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına 

kadar)  
Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim 

personeli olarak istihdam edilecektir. 
a) Genel şartlar (b) veya (c) bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 
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b) Microsoft. NET platformu üzerinde yazılım geliştirme konusunda iyi derecede 
deneyim sahibi olmak, 

c) ASP.NET MVC ile uygulama geliştirme konusunda iyi derecede deneyim sahibi 
olmak, 

d) Kendo UI of Telerik veya Devexpress kütüphanelerinden  en az birine hâkim olmak, 
e) Windows Communication Foundation (WCF), Extensible Markup Language (XML) 

Web servis kullanımı ve yazımı konularına hakim olmak, 
f) Katmanlı mimari kullanarak yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak, 
g) Nesne tabanlı yazılım geliştirme metodolojileri konularında deneyimli olmak, 
h) Javascript, JQUERY, Hypertext Markup Language (HTML) ve Cascading Style Sheets 

(CSS) konularına hakim olmak, 
i) MSSQL, Oracle, PostgreSQL veri tabanlarından en az biri ile entegre uygulama 

geliştirmiş olmak, 
j) .Net Core ile uygulama geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
k) T-SQL veya PL/SQL, Stored Procedure ve Function konularına hâkim olmak, 
l) Team Foundation Server (TFS), GIT ve benzeri kaynak yönetim araçları ile proje 

geliştirme konusunda deneyimli olmak, 
m) Tercihen ReactJS, VueJS, AngularJS gibi modüler JavaScript frameworklerini 

kullanarak yazılım geliştirme konusunda tecrübe sahip olmak. 
B.3. Yazılım Test Uzmanı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına 

kadar) 
Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 2 (iki) kişi sözleşmeli bilişim 

personeli olarak istihdam edilecektir.  
a) Genel şartlar (b) veya (c) bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 
b) Programlama konusunda en az temel düzeyde bilgi sahibi olmak, 
c) Temel düzeyde SQL bilgisine sahip olmak, 
d) Test teknikleri ve metodolojileri konusunda bilgi sahibi olmak, 
e) Sorun tespit ve problem çözme yeteneğine sahip olmak, 
f) Ara yüz, performans, regresyon ve yük testi konularında bilgi sahibi olmak, 
g) SOAP UI veya Postman kullanımı konusunda tecrübe sahibi olmak, 
h) JMeter, Octopus vb. araçlardan en az birinde tecrübe sahibi olmak, 
i) Takım çalışması için TFS, JIRA vb. araçlardan en az biri üzerinde tecrübe sahibi olmak, 
j) Tercihen test otomasyon araçları (Selenium, Appium vb.) hakkında tecrübe sahibi 

olmak. 
B.4. Veri Tabanı ve Orta Katman Yönetim Uzmanı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme 

ücret tavanının 4 katına kadar) 
Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim 

personeli olarak istihdam edilecektir.  
a) Genel şartlar (b) bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 
b) Oracle veri tabanı yöneticisi ve orta katman yöneticisi olarak en az 5 (beş) yıllık iş 

tecrübesine sahip olmak, 
c) MongoDB, SQL Server ve PostgreSQL veri tabanı yöneticisi olarak en az 3 (üç) yıllık 

iş tecrübesine sahip olmak, 
d) Elasticsearch yöneticisi olarak en az 3 (üç) yıllık iş tecrübesine sahip olmak,  
e) Veri tabanı takım lideri olarak çalışmış olmak, 
f) Linux işletim sistemi yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
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g) Performans tuning, kapasite planlama ve güvenlik yönetimi konularında bilgi ve 
tecrübe sahibi olmak, 

h) İleri seviyede PL/SQL, TSQL, PL/pgSQL bilgisine ve tecrübesine sahip olmak, 
i) Weblogic, IIS kurulum, konfigürasyon, yönetim ve versiyon yükseltme konularında 

bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
j) Büyük sistemlerde (en az 10.000 kullanıcılı uygulamalar) Weblogic, Apache, IIS vb. 

ortamların kurulumu ve yönetim tecrübesine sahip olmak, 
k) Oracle Forms and Reports 11g, 12c kurulum, konfigürasyon, yönetim ve versiyon 

yükseltme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
l) Exadata, Exalogic, Exalytics ve ZFS Storage konfigürasyon, yönetim ve versiyon 

yükseltme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,  
m) Elasticsearch Cluster kurulumu ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,  
n) Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu /normalizasyonu hakkında ileri 

derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
o) Veri tabanı yedeklemeleri ve yedekten geri dönme (restore) konularında bilgi ve 

tecrübe sahibi olmak, 
p) Oracle, MS SQL, MySQL, PostgreSQL ve MongoDB veri tabanları kurulum, 

konfigürasyon, yönetim ve versiyon yükseltme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
q) Oracle, MS SQL, MySQL, PostgreSQL ve MongoDB veri tabanları  "high availibility" 

konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,   
r) Elasticsearch, Oracle, MS SQL, MySQL, PostgreSQL ve MongoDB veri tabanları arası 

veri aktarım (ETL) süreçlerine ve araçlarına hakim olmak.  
B.5. MSSQL Veri Tabanı Uzmanı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 

katına kadar) 
Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim 

personeli olarak istihdam edilecektir.  
a) Genel şartlar (b) bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 
b) SQL Server veri tabanı yöneticisi olarak en az 5 (beş) yıllık iş tecrübesine sahip olmak, 
c) Performans tuning, kapasite planlama ve güvenlik yönetimi konularında bilgi ve 

tecrübe sahibi olmak, 
d) İleri seviyede TSQL bilgisine sahip olmak,  
e) MS SQL "high availibility" konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
f) MS SQL sunucularından diğer veri tabanlarına doğru veya tersi yönde veri aktarım 

(ETL) süreçlerine ve araçlarına hakim olmak,  
g) Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu/normalizasyonu hakkında ileri 

derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,  
h) Veri tabanı yedeklemeleri ve yedekten geri dönme (restore) konusunda bilgi ve tecrübe 

sahibi olmak. 
B.6. PostgreSQL Veri Tabanı Uzmanı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 

3 katına kadar) 
Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim 

personeli olarak istihdam edilecektir.  
a) Genel şartlar (b) bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 
b) Veri tabanı yöneticisi olarak en az 5 (beş) yıllık iş tecrübesine sahip olmak, 
c) PostgreSQL veri tabanı yöneticisi olarak en az 3 (üç) yıllık iş tecrübesine sahip olmak, 
d) Linux işletim sistemi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
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e) Performans tuning, kapasite planlama ve güvenlik yönetimi konularında bilgi ve 
tecrübe sahibi olmak, 

f) İleri seviyede PL/pgSQL bilgisine sahip olmak, 
g) PostgreSQL "high availibility" konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
h) PostgreSQL sunucularından diğer veri tabanlarına doğru veya tersi yönde veri aktarım 

(ETL) süreçlerine ve araçlarına hakim olmak,  
i) Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu/normalizasyonu hakkında ileri 

derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
j) Veri tabanı yedeklemeleri ve yedekten geri dönme (restore) konusunda bilgi ve tecrübe 

sahibi olmak, 
B.7. MSSQL Veri Tabanı Uzmanı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 

katına kadar) 
Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim 

personeli olarak istihdam edilecektir.  
a) Genel şartlar (b) veya (c) bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 
b) SQL Server veri tabanı yöneticisi olarak en az 3 (üç) yıllık iş tecrübesine sahip olmak, 
c) Performans tuning, kapasite planlama ve güvenlik yönetimi konularında bilgi ve 

tecrübe sahibi olmak, 
d) İleri seviyede TSQL bilgisine sahip olmak,  
e) MS SQL "high availibility" konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
f) MS SQL sunucularından diğer veri tabanlarına doğru veya tersi yönde veri aktarım 

(ETL) süreçlerine ve araçlarına hakim olmak,  
g) Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu/normalizasyonu hakkında ileri 

derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,  
h) Veri tabanı yedeklemeleri ve yedekten geri dönme (restore) konusunda bilgi ve tecrübe 

sahibi olmak. 
B.8. PostgreSQL Veri Tabanı Uzmanı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 

2 katına kadar) 
Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim 

personeli olarak istihdam edilecektir.  
a) Genel şartlar (b) veya (c) bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 
b) Veri tabanı yöneticisi olarak en az 3 (üç) yıllık iş tecrübesine sahip olmak, 
c) PostgreSQL veri tabanı yöneticisi olarak en az 1 (bir) yıllık iş tecrübesine sahip olmak, 
d) Linux işletim sistemi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
e) Performans tuning, kapasite planlama ve güvenlik yönetimi konularında bilgi ve 

tecrübe sahibi olmak, 
f) İleri seviyede PL/pgSQL bilgisine sahip olmak, 
g) PostgreSQL "high availibility" konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
h) PostgreSQL sunucularından diğer veri tabanlarına doğru veya tersi yönde veri aktarım 

(ETL) süreçlerine ve araçlarına hakim olmak,  
i) Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu/normalizasyonu hakkında ileri 

derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
j) Veri tabanı yedeklemeleri ve yedekten geri dönme (restore) konusunda bilgi ve tecrübe 

sahibi olmak. 
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B.9. Kıdemli Ağ Güvenliği Uzmanı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 
katına kadar) 

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 3 (üç) kişi sözleşmeli bilişim 
personeli olarak istihdam edilecektir.  

a) Genel şartlar (b) bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 
b) Ağ yönetimi ve güvenliği alanında en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak, 
c) LAN, WAN, Data Center, Wired/Wireless ağ sistemleri ile VPN ve veri iletişim 

teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak, 
d) Omurga anahtar ve kenar anahtar yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
e) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat vb.) 

yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
f) Ağ tasarım, kurulum, işletim, optimizasyon ve sorun giderme konularında bilgi ve 

tecrübe sahibi olmak, 
g) Checkpoint, Fortinet, Palo Alto güvenlik duvarlarından en az ikisi hakkında bilgi ve 

tecrübe sahibi olmak, 
h) Temel güvenlik sistemlerinin (Güvenlik Duvarı, Saldırı Tespit Sistemi, Yük 

Dengeleme Sistemi, Web Uygulama Güvenlik Duvarı Sistemi, Eposta Güvenliği Sistemi, Ağ 
Kontrol Sistemi, DDoS Atak Engelleme Sistemi, Paket Yönlendirme Sistemi, SSL Şifreleme 
Sistemi) hakkında bilgi ve tecrübeye sahibi olmak, 

i) 2016 yılından itibaren (2016 yılı dahil) alınmış Cisco CCNP veya Huawei HCIP 
sertifikaya sahip olmak, 

j) 2016 yılından itibaren (2016 yılı dahil) alınmış Checkpoint CCSE, Fortinet NSE7, Palo 
Alto PCNSE sertifikalarından en az birine sahip olmak, 

k) Tercihen 2016 yılından itibaren (2016 yılı dahil) alınmış CEH (Certified Ethical 
Hacker) sertifikasına sahip olmak. 

B.10. Ağ Güvenliği Uzmanı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına 
kadar) 

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim 
personeli olarak istihdam edilecektir.  

a) Genel şartlar (b) veya (c) bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 
b) Ağ yönetimi ve güvenliği alanında en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak, 
c) LAN, WAN, Data Center, Wired/Wireless ağ sistemleri ile VPN ve veri iletişim 

teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak, 
d) Omurga anahtar ve kenar anahtar yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
e) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat vb.) 

yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
f) Ağ tasarım, kurulum, işletim, optimizasyon ve sorun giderme konularında bilgi ve 

tecrübe sahibi olmak, 
g) Checkpoint, Fortinet, Palo Alto güvenlik duvarlarından en az biri hakkında bilgi ve 

tecrübe sahibi olmak, 
h) Temel güvenlik sistemlerinin (Güvenlik Duvarı, Saldırı Tespit Sistemi, Yük 

Dengeleme Sistemi, Web Uygulama Güvenlik Duvarı Sistemi, Eposta Güvenliği Sistemi, Ağ 
Kontrol Sistemi, DDoS Atak Engelleme Sistemi, Paket Yönlendirme Sistemi, SSL Şifreleme 
Sistemi) hakkında bilgi ve tecrübeye sahibi olmak, 

i) Tercihen 2016 yılından itibaren (2016 yılı dahil) alınmış Cisco CCNA veya Huawei 
HCIA sertifikaya sahip olmak, 
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j) Tercihen 2016 yılından itibaren (2016 yılı dahil) alınmış Checkpoint CCSA, Fortinet 
NSE4, Palo Alto PCNSA sertifikalarından en az birine sahip olmak, 

k) Tercihen 2016 yılından itibaren (2016 yılı dahil) alınmış CEH (Certified Ethical 
Hacker) sertifikasına sahip olmak. 

B.11. Windows Sunucu Uzmanı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 
katına kadar) 

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim 
personeli olarak istihdam edilecektir.  

a) Genel şartlar (b) veya (c) bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 
b) Windows sunucu işletim sistemlerinin yönetimi konusunda iyi derecede deneyim sahibi 

olmak, 
c) Etki alanı sunucusu Active-Directory sistemine hakim olmak,  
d) Microsoft Exchange Server sistemlerine hakim olmak, 
e) System Center Configuration Manager (SCCM) hakkında kurumsal ölçekte deneyimli 

olmak,  
f) System Center Operations Manager (SCOM) hakkında kurumsal ölçekte deneyimli 

olmak,  
g) Windows Sanallaştırma Platformu olan Hyper-V hakkında kurumsal ölçekte deneyimli 

olmak, 
h) Microsoft Windows Server 2012, Internet Information Services (IIS), Windows Server 

Update Services (WSUS), Domain Name Server (DNS), Dynamic Host Configuration Protocol 
(DHCP) konularında kurulum ve yönetim deneyimine sahip olmak, 

i) Shell Scripting kodlama konularına hakim olmak, 
j) Storage yönetimi, LUN tahsisi, storage sanallaştırma konularında deneyimli olmak, 
k) SAN konfigurasyonu konusunda tecrübeli olmak, 
l) Temel network bilgisine sahip olmak, 
m) Tercihen son 3 yıl içerisinde alınmış Microsoft Certified Solution Expert (MCSE), 

MCSE-Security, Microsoft Certified Solutioun Associate  (MCSA) : Windows Server 2016, All-
Flash Storage Yönetimi sertifikalarından en az birine sahip olmak. 

2. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ 
a) Adaylar,  başvurularını 08/11/2021 – 26/11/2021 tarihleri arasında saat 23:59:59’a 

kadar e-Devlet üzerinde Sağlık Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı 
https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek olup duyuruda belirtilen süre 
içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

b) İlanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.  
c) Adaylar sözleşmeli bilişim personeli pozisyonlarından sadece birisini seçebilirler.  
3. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 
a) https://sbsgm.saglik.gov.tr/Eklenti/41828/0/ozgecmisdoc.doc linki üzerinden indirilerek 

doldurulacak fotoğraflı özgeçmiş, 
b) Yabancı Dil (İngilizce) Sınav Sonuç Belgesi (e-Devlette yer almayan ve ÖSYM 

tarafından YDS denkliği kabul edilen sınav belgesi beyanı yapılması durumunda yüklenecektir) 
(Yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak 
değerlendirilecektir), 

c) Özel şartlar altında yer alan bölümler dışındaki bölümlerden veya yurtdışındaki 
üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının 
değerlendirilmeye alınabilmesi için e-Devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması 
altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri 
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gerekmektedir. (e-Devlet üzerinde mezuniyet bilgileri bulunan adayların denklik belgesi ibraz 
etmesine gerek yoktur) 

d) 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. Adayın başvuru yaptığı tarih itibari ile mesleki tecrübe 
süresini doldurmuş olması gerekmektedir. 

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

f) Her bir pozisyon için özel şartlar bölümünde istenilen sertifikalar, 
g) Mülakat sonucunda sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan “akıl ve ruh sağlığı 

yerindedir raporu” istenilecektir. 
4. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, 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 her pozisyon için sıralama yapılacak ve aday listesi oluşturulacaktır.  

b) Aday listesine göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşme yapılacak her pozisyon 
sayısının 5 (beş) katı kadar aday mülakata çağırılacaktır. 

c) Mülakata katılmaya son sırada hak kazanan adaylardan aynı puana sahip birden fazla 
adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı mülakata kabul edilecektir. 

d) Mülakata katılmaya hak kazanan adayların listesi sbsgm.saglik.gov.tr  sitesinde 
06/12/2021 – 10/12/2021 tarihleri arasında ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin 
bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Bu ilan tebligat yerine geçecek olup 
ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 

5. SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI 
a) Sınav sözlü ve uygulamalı mülakat olarak yapılacaktır.  
b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı 

bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Aksi 
halde adaylar sınava alınmayacaklardır. 

c) Sözlü ve uygulamalı mülakat konuları yukarıdaki genel şartlar (e), (h) ve (i) bentleri ile 
pozisyonlara uygun olarak özel şartlarda belirtilen konulardır. 

d) Adaya özel şartlarda belirtilen bilgi, deneyim ve tecrübeyi ölçmeye yönelik sorular 
sorulacaktır. 

e) Uygulama mülakatında adaydan bilgisayar başında uygulama yapması istenilecektir. 
6. SINAV YERİ, TARİHİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ 
a) Sözlü ve uygulamalı mülakat 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.  
b) Sözlü ve uygulamalı mülakattan 70 (yetmiş) puan ve üzeri puan alanlar başarılı 

sayılacaktır. 
c) Başarılı sayılanlardan en yüksek puanlıdan başlamak koşuluyla sınav başarı sırası 

oluşturulacaktır. 
d) Sözlü ve uygulamalı mülakat 13/12/2021 – 17/12/2021 tarihleri arasında Üniversiteler 

Mah. Dumlupınar Bulvarı 6001. Cad. No:9 Bilkent Çankaya/Ankara adresinde bulunan Sağlık 
Bakanlığı Merkez Binasında yapılacaktır.  
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e) Covid-19 salgını nedeniyle sözlü ve uygulamalı mülakat tarihi ertelenebilir, mülakat 
yapılacak yer Ankara ilinde olmak şartıyla başka bir yerde yapılabilir. Tarih ve yer bilgisinde 
değişiklik olması halinde sbsgm.saglik.gov.tr  internet sitesi üzerinden en az 7 (yedi) gün önce 
ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden 
görüntüleyebilecektir. 

7. SONUÇLARIN İLANI VE İŞE BAŞLAMA 
a) Bilişim personeli olarak sözleşme yapılabilecek boş pozisyon sayısı 15 (on beş) dir. 
b) Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylar başarı sırasına göre asil ve yedek olarak 

sbsgm.saglik.gov.tr  internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylar ayrıca sınavlarına ilişkin bilgileri 
Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.  

c) Listede adı bulunan asil adaylara ilandan itibaren  en geç 5 (beş) iş günü içinde 
postalanmak suretiyle yapılacak bildirimde, tebligatın tebliğ tarihinden 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 Genel 
Müdürlüğümüze 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 sayılır. 

e) Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine varsa ilan edilen yedek 
adaylardan işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır. 

f) Sözlü ve uygulamalı mülakatı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı 
beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve sözleşme yapılmaz. Bunların 
sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç 
duyurusunda bulunulur.  

8. SÖZLEŞME ÜCRETLERİ 

Özel 
Şartlar Bilişim Personeli Pozisyonu 

Aylık Brüt Sözleşme 
Ücreti Katsayı 

Tavanı 

Alınacak 
Personel 

Sayısı 

Aylık Brüt 
Sözleşme 

 Ücreti 
Tavanı (TL) 

B.1. Kıdemli Yazılım Uzmanı 3 katına kadar 2 26.318,58 
B.2. .NET Yazılım Uzmanı 2 katına kadar 1 17.545,72 
B.3. Yazılım Test Uzmanı 2 katına kadar 2 17.545,72 

B.4. Veri Tabanı ve Orta Katman 
Yönetim Uzmanı 4 katına kadar 1 35.091,44 

B.5. MSSQL Veri Tabanı Uzmanı 3 katına kadar 1 26.318,58 
B.6. PostgreSQL Veri Tabanı Uzmanı 3 katına kadar 1 26.318,58 
B.7. MSSQL Veri Tabanı Uzmanı 2 katına kadar 1 17.545,72 
B.8. PostgreSQL Veri Tabanı Uzmanı 2 katına kadar 1 17.545,72 
B.9. Kıdemli Ağ Güvenliği Uzmanı 3 katına kadar 3 26.318,58 

B.10. Ağ Güvenliği Uzmanı 2 katına kadar 1 17.545,72 
B.11. Windows Sunucu Uzmanı 2 katına kadar 1 17.545,72 

TOPLAM   15   
* 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 vb.) 
başkaca bir ödeme yapılamaz. 

* Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. 
* Aylık brüt sözleşme tavan ücreti Hazine ve Maliye Bakanlığının 2022 yılı için 

belirleyeceği oranda arttırılacaktır. 
İletişim Bilgileri  
Tel: 0 312 471 83 50 10644/1-1 
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Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 

Üniversitemizde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS (B) 
grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yapılacak yazılı sınav sonucu aşağıda başvuru 
şartları belirtilen 2 (iki) adet sözleşmeli personel alınacaktır. 

KPSS B grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle (Lisans Mezunları için 2020 yılı 
KPSS(B) grubu KPSSP3 puan türü, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) veya 
dengi dil belgesine İngilizce dil düzeyi (D düzeyinde) almış olmak. Sınava katılma şartlarını 
taşıyan usulüne uygun olarak başvuranlar arasından yapılacak sıralamaya göre KPSS(B) grubu 
KPSSP3 puanı en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere sözleşmeli personel pozisyonunun 10 
(on) katı aday yazılı giriş sınavına alınacaktır. (Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip 
birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilir.) Sınava alınacak 
adayların listesi Üniversitemiz internet sayfasında (https://www.eskisehir.edu.tr/) ilan edilecektir. 
Sadece bir unvan için başvuruda bulunulacaktır. Birden fazla unvan için başvuru yapılması 
halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.) yerleştirme 
yapılacak unvanlar; 

POZİSYON 
UNVANI ADET ÖĞRENİM 

DURUMU 

KPSS 
PUAN 
TÜRÜ 

ARANAN NİTELİKLER 

Programcı 2 Lisans 
KPSS P3 
(EN AZ 

60 PUAN) 

Yükseköğretim kurumlarının Bilgisayar 
Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim 
Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojisi 
ve Bilişim Sistemleri Bölümü mezun olmak ve en 
az D düzeyinde YDS veya dengi yabancı dil 
belgesine sahip olmak. 

I - BAŞVURU ŞARTLARI 
Genel Şartlar: 
1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı DMK’ nın 48. 

maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır. 
a) Türk vatandaşı olmak, 
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
c) Türk Ceza Kanunu’nun 53. 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, 
irtikap, 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) Erkekler için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilişkisi bulunmamak, Muvazzaf 
askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

e) 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı 
yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 

f) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak. 
2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak. 
3- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı DMK’nın 4/B maddesinin “Bu şekilde 

istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca 
sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile 
belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir 
yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne 
uygun olması gerekmektedir. 
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4- İlgililerin, ilanın gazetede yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde (15. Günün 
mesai saati bitimine kadar) istenilen belgeler ile birlikte Eskişehir Teknik Üniversitesi Personel 
Dairesi Başkanlığı – İki Eylül Kampüsü Eskişehir adresine şahsen veya son başvuru tarihine 
kadar Üniversitemize ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler 
ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul 
edilmeyecektir. 

5- Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi 
sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri 
zorunludur. ( Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans ve lisansüstü 
transkript belgesi veya 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.) 

(Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, 
atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise 
bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.) 

BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI 
İlan şartlarını taşıyan ve müracaat için istenen belgeleri ibraz edenlerin, 2020 KPSS-P3 

puanı en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere sözleşmeli personel pozisyonunun 10 (on) katı 
aday yazılı giriş sınavına çağırılır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla 
adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilir. Bu sonuç esas alınarak 
belirlenen aday seçimi, sınava girmeye hak kazanacak, adayların listesi, sınav yeri ve tarihi 
başvuru bitim tarihinden itibaren 15 gün içinde Üniversitemiz internet sayfasında 
(https://www.eskisehir.edu.tr/) ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ilgililere 
ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

SINAV YERİ, ŞEKLİ VE SINAV KONULARI 
Sınav yazılı olarak yapılacaktır. İlgili gruplarda belirtilen mesleki bilgiyi ölçer nitelikte 

olacaktır. Yazılı sınav, Eskişehir Teknik Üniversitesi adresinde, kurumsal internet sitesinde ilan 
edilen tarihinde yapılacaktır. 

ADAYLARIN SINAV DEĞERLENDİRMESİ: 
1. Yazılı sınavda başarılı olmak için 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan 

almış olmak şarttır. 
2. Yazılı sınav başarı sırasına göre kendi kategorilerinde (yetmiş puanın üzerinde) puan 

alan ilk 2 (iki) aday sınavı kazanmış kabul edecektir. 
3. Puan eşitliği halinde sırasıyla alanında yüksek lisans mezunu olanlar, İngilizce dil puanı 

yüksek olanlar, Lisans mezuniyet tarihi önce olanlar öncelikle yerleştirilecektir. 
4. Yerleştirmeye hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde göreve başlamayanların 

yerine ilan edilen pozisyon sayısı ve aldıkları puan sırasına göre (yetmiş puan ve üzeri alanlardan) 
en yüksek puandan başlamak üzere yerleştirme yapılacaktır. 

5. Yazılı sınav notu 70 (yetmiş) altında olan adaylar boş kadro bulunsa dahi 
yerleştirilmeye tabi tutulmayacaktır. 

İstenilen Belgeler: 
1- Başvuru formu (Üniversitemiz internet sayfasında bulunmaktadır.) 
2- Özgeçmiş 
3- Öğrenim belgesi veya onaylı örneği.(Bölüm adı değişmesi halinde değiştiğine ilişkin 

belgenin mezun olunan okuldan alınması ve eklenmesi gerekmektedir.) 
4- YDS veya dengi sınav belgesi örneği 
5- 2 adet fotoğraf 
6- 2020 yılı KPSS Sınav Sonuç Belgesi örneği 
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7- Nüfus cüzdanı fotokopisi 
8- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösteren belge 
9- İstenilen programlama dillerini bildiğini gösteren belgelerin aslı veya okul tasdikli 

örneği 
Bilgi için  : Eskişehir Teknik Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı  
Telefon  : (222) 321 35 50 / 1256-1257 
İlan Tarihi  : 08/11/2021  
Son Başvuru Tarihi  : 22/11/2021 
 10567/1/1-1 

—— • —— 
Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 

Üniversitemizde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS (B) 
grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, 60 (altmış) adet sözleşmeli personel alınacaktır. 

Özel Şartlar: 
KPSS B grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle (Lisans Mezunları için 2020 yılı 

KPSS(B) grubu KPSSP3 puan türü, Ön Lisans mezunları için 2020 yılı KPSS(B) grubu KPSSP93 
puan türü ve Ortaöğretim mezunları için 2020 yılı KPSS(B) grubu KPSSP94 puan türü dikkate 
alınacaktır. Sadece bir unvan için başvuruda bulunulacaktır. Birden fazla unvan için başvuru 
yapılması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.) 
yerleştirme yapılacak unvanlar; 

POZİSYON 
UNVANI ADET ÖĞRENİM 

DURUMU 

KPSS 
PUAN 
TÜRÜ 

ARANAN NİTELİKLER 

Destek Personeli 30 Ortaöğretim 
KPSS P94 

(EN AZ 
65 PUAN) 

Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak. 
İşyerinin bürolarında, açık alanlarında 
temizlik/evrak taşıma/içecek hazırlama ve 
servis yapma/ tarımsal faaliyetler ve peyzaj 
hizmetlerinde istihdam edilmek üzere; 
-Görevlerini devamlı yapmasına engel 
olabilecek hastalık ve benzeri engelleri 
bulunmamak. 
-İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine 
uyum sağlamak. 
-Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını 
tamamlamamış olmak. 

Büro Personeli 2 Lisans 
KPSS P3 
(EN AZ 

75 PUAN) 

Yükseköğretim kurumlarının Bilgi ve Belge 
Yönetimi, Kütüphanecilik ve Bilgi 
Çalışmaları, Dokümantasyon ve 
Enformasyon, Arşivcilik ve Kütüphanecilik 
Lisans Programlarının birinden mezun olmak. 

Büro Personeli 17 Ön Lisans 
KPSS P93 
(EN AZ 

75 PUAN) 

Yükseköğretim kurumlarının Büro Yönetimi 
ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici 
Asistanlığı, Sekreterlik, Büro Hizmetleri ve 
Yönetici Asistanlığı Programlarının birinden 
mezun olmak. 
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Büro Personeli 1 Lisans 

KPSS P3 
(EN AZ 

75 
PUAN) 

Rekreasyon amaçlı kampüs etkinliklerinin 
danışmanlığı, liderliği, projelendirilmesi, 
programlanması ve uygulanmasında görev 
yapmak üzere Yükseköğretim Kurumlarının 
Rekreasyon Bölümü Lisans mezunu olmak. 

Hemşire 2 Lisans 
KPSS P3 
(EN AZ 

75 PUAN) 

Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik 
Bölümü Lisans mezunu olmak. 

Psikolog 1 Lisans 
KPSS P3 
(EN AZ 

75 PUAN) 

Yükseköğretim Kurumlarının Psikoloji 
Bölümü Lisans mezun olmak. 

Teknisyen 
(Tesisat 

Teknolojisi ve 
İklimlendirme/ 
Yapı Tesisat 
Sistemleri) 

1 Ortaöğretim 
KPSS P94 
(EN AZ 

60 PUAN) 

Alanıyla ilgili en az ortaöğretim dengi 
mesleki teknik öğrenim görmüş olmak. 
Alanında en az 3 yıl mesleki tecrübe sahibi 
olmak. 

Teknisyen 
(Cephe 

Sistemleri ve 
PVC Doğrama / 

Ahşap 
Teknolojisi) 

1 Ortaöğretim 
KPSS P94 
(EN AZ 

60 PUAN) 

Alanıyla ilgili en az ortaöğretim dengi 
mesleki teknik öğrenim görmüş olmak. 
Alanında en az 3 yıl mesleki tecrübe sahibi 
olmak. 

Teknisyen 
(Elektrik-
Elektronik 

Teknolojisi) 

1 Ortaöğretim 
KPSS P94 
(EN AZ 

60 PUAN) 

Alanıyla ilgili en az ortaöğretim dengi 
mesleki teknik öğrenim görmüş olmak. 
Alanında en az 3 yıl mesleki tecrübe sahibi 
olmak. 

Teknisyen 
(İnşaat 

Teknolojisi) 
2 Ortaöğretim 

KPSS P94 
(EN AZ 

60- 
PUAN) 

Alanıyla ilgili en az ortaöğretim dengi 
mesleki teknik öğrenim görmüş olmak. 
Alanında en az 3 yıl mesleki tecrübe sahibi 
olmak. 

Teknisyen 
(Makine 

Teknolojisi) 
2 Ortaöğretim 

KPSS P94 
(EN AZ 

60- 
PUAN) 

Alanıyla ilgili en az ortaöğretim dengi 
mesleki teknik öğrenim görmüş olmak. 
Alanında en az 3 yıl mesleki tecrübe sahibi 
olmak. 

I - BAŞVURU ŞARTLARI 
Genel Şartlar: 
1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı DMK’ nın 48. 

maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır. 
a) Türk vatandaşı olmak, 
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
c) Türk Ceza Kanunu’nun 53. 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 mahkûm olmamak, 
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d) Erkekler için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilişkisi bulunmamak, Muvazzaf 
askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

e) 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı 
yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 

f) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak. 
2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak. 
3- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı DMK’nın 4/B maddesinin “Bu şekilde 

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

4- İlgililerin, ilanın gazetede yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde (15. Günün 
mesai saati bitimine kadar) istenilen belgeler ile birlikte Eskişehir Teknik Üniversitesi Personel 
Dairesi Başkanlığı – İki Eylül Kampüsü Eskişehir adresine şahsen veya son başvuru tarihine 
kadar Üniversitemize ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler 
ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul 
edilmeyecektir.  

(Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, 
atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise 
bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.) 

ADAYLARIN DEĞERLENDİRMESİ: 
1. Lisans Mezunları için 2020 yılı KPSS(B) grubu KPSSP3 puan türü, Ön Lisans 

mezunları için 2020 yılı KPSS(B) grubu KPSSP93 puan türü, Ortaöğretim mezunları için 2020 
yılı KPSSP94 puan türü dikkate alınacaktır. 

2. 2020 yılı KPSS(B) grubu puan sıralamasına göre her bir unvan için belirlenecek 
kontenjan sayısı kadar asil ile yedek adayların isimleri, istenecek belgeler ve diğer hususlar 
başvuru bitim tarihinden itibaren 15 iş günü içinde Üniversitemiz internet sayfasında 
(https://www.eskisehir.edu.tr/) ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere 
ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

İstenilen Belgeler: 
1- Başvuru formu (Üniversitemiz internet sayfasında bulunmaktadır.) 
2- Özgeçmiş 
3- Öğrenim belgesi veya onaylı örneği.(Bölüm adı değişmesi halinde değiştiğine ilişkin 

belgenin mezun olunan okuldan alınması ve eklenmesi gerekmektedir.) 
4- 2 adet fotoğraf 
5- 2020 yılı KPSS Sınav Sonuç Belgesi örneği 
6- Nüfus cüzdanı fotokopisi 
7- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösteren belge 
8- Mesleki tecrübe belgesi ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak hizmet 

dökümü. (İlgili eğitim alanı mezuniyetinden sonraki süreler dikkate alınacaktır.) 
Bilgi için  : Eskişehir Teknik Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı  
Telefon  : (222) 321 35 50 / 1256-1257 
İlan Tarihi  : 08/11/2021  
Son Başvuru Tarihi  : 22/11/2021 
 10567/2/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Manisa Celal Bayar Üniversitesi İnsan Haklarını Güçlendirme ve Şiddetle

Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– OSTİM Teknik Üniversitesi Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük

Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


