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YÖNETMELİKLER

Beykent Üniversitesinden:

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/4/2017 tarihli ve 30037 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beykent
Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(2) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul
edilir. Gerekli hallerde askerlik durumuna ve adli sicil kaydına ilişkin belgeler istenebilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir. 

“(2) Kayıt yaptırmaya hak kazanan adayın Üniversite tarafından belirlenen tarihlerde
kaydını şahsen ya da noter kanalıyla belirlediği vekil vasıtasıyla yaptırması gerekir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Eğitim-öğretim yılı
MADDE 10 – (1) Eğitim-öğretim yılı akademik takvimde belirlenen başlangıç tarihinde

başlar ve bir sonraki eğitim-öğretim yılının akademik takvimde belirlenen başlangıç tarihinden
bir gün önce biter. Eğitim-öğretim yılı; esas olarak güz dönemi ve bahar dönemini kapsar. Yaz
öğretimi, bitmiş olan güz ve bahar yarıyıllarının devamıdır ve aynı akademik yıla aittir.

(2) Eğitim-öğretim yılı ile ilgili uygulama detayları akademik takvimde belirtilir ve
eğitim-öğretim yılı dönemi tamamlanmadan bir sonraki eğitim-öğretim akademik takvimi Üni-
versitenin internet sayfasında ilan edilir.

(3) Önlisans ve lisans diploma programına, akademik yılın bahar yarıyılında kayıt ola-

rak eğitim-öğretime başlayan veya kayıt olduğu eğitim-öğretim yılının güz döneminde bir ya-

rıyıl kayıt donduran öğrenci için normal öğrenim yılı, ilk defa kayıt olduğu eğitim-öğretim yı-

lının başlangıcı (güz yarıyılı) esas alınarak hesaplanır ve uygulanır.”
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Eğitim-öğretim dili

MADDE 11 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim; Türkçe eğitim-öğretim yapılan bölüm-

lerde Türkçe; yabancı dilde eğitim-öğretim yapılan bölümlerde ilgili yabancı dilde; karma eği-

tim-öğretim yapılan bölümlerde ise en az %30 oranında ilgili yabancı dilde yapılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin başlığı ile birinci, ikinci ve üçüncü

fıkralarında yer alan “Öğretim” ibareleri “Eğitim-öğretim” olarak değiştirilmiş ve aynı mad-

denin dördüncü fıkrasında yer alan “öğretim” ibaresi “eğitim-öğretim” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü ve sekizinci fıkraları yü-

rürlükten kaldırılmış, dördüncü fıkrasında yer alan “ikinci sınıftan itibaren,” ibaresi ile beşinci

fıkrasının ilk cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(6)  Yıllık öğrenim ücretini veya AKTS kredi öğrenim ücretini ödediği halde akademik

takvimde belirtilen süreler içinde derse yazılma işlemi yapmayan ve kayıt yenilemeyen öğren-

cinin derse yazılması; öncelikli olarak alt yarıyıldan DZ, FF, FD, K, S notu alarak başarısız ol-

duğu dersler ve hiç almadığı derslerden başlayarak bulunduğu dönemin dersleri olmak üzere

12 nci madde hükümleri çerçevesinde, ekle-sil süresini takip eden hafta içerisinde öğrenci oto-

masyon sistemi tarafından otomatik olarak yapılır ve tamamlanır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarında

yer alan “öğretim” ibareleri “eğitim-öğretim” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci, be-

şinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Öğrenci kayıt dondurma talebini; kayıt dondurma nedenine göre sağlık raporu, as-

kerlik belgesi, mülki amirden alınacak afet belgesi, yurt dışında öğrenim göreceğine dair bel-

geleri içeren ekler ile birlikte yazılı olarak doğrudan Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletir.”

“(5) Mücbir ve öngörülemeyen sebeplere dayalı olmayan kayıt dondurma başvuruları-

nın yarıyıl başında ve en geç derslerin başlamasını takip eden iki hafta içerisinde yapılması

gerekir. Kayıt dondurmayı gerekli kılan mücbir sebeplerin yarıyıl içerisinde meydana gelmesi

halinde, öğrencinin sebebin ortaya çıktığı andan itibaren beş iş günü içinde Öğrenci İşleri Daire

Başkanlığına dilekçe ve ekleri ile birlikte başvurması gerekir.”

“(8) Anadalında kayıt donduran çift anadal ve yan dal öğrencileri, çift anadal ve yan

dal yaptıkları programlarda da kayıtlarını dondurmak zorundadırlar. Anadal program kaydını

donduran öğrencinin kayıt dondurduğu ilgili yarıyıl/yarıyıllarda çift anadal veya yan dal yap-

tıkları programlardan kayıt oldukları derslerin notları transkripte aktarılmaz.” 

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiş ve altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
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“(2) Derslerde kullanılacak ölçme-değerlendirme yöntemleri akademik takvimde be-

lirlenen derse yazılma haftasından önce internet ortamında öğrencilere ilan edilir. Her yarıyılda

en az biri dönem içi ara sınav olmak üzere dersin yürütülmesine bağlı olarak gerekli sayıda

dönem içi değerlendirme çalışması yapılır. Ara sınav tarihi akademik takvimde Senato tarafın-

dan belirlenir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“d) Süren çalışma işareti (S); dönem sonunda tamamlanamayarak uzatma süresi alan

staj ve benzeri çalışmalara verilir. Uzatma süresi sonunda S işareti, G veya K başarı notuna

dönüştürülür.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Sınav notlarına itiraz, öğrenci tarafından ara sınav ve dönem sonu sınavı notlarının

ilanını takip eden en fazla üç iş günü içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına dilekçe ile yapılır.

Dersin öğretim elemanı tarafından öğrencinin sınav notu ile ilgili maddi hata tespit edilmesi

durumunda ilgili fakülte dekanlığı/yüksekokul müdürlüğü/meslek yüksekokulu müdürlüğüne

dilekçe ile başvurulur. Öğrencinin itirazının veya dersin öğretim elemanının başvurusunun ge-

çerlik kazanması için not itiraz dilekçesinin sınav notlarının ilanını takip eden üç iş günü içinde

ıslak imzalı olarak teslim edilmesi gerekir. Öğrencinin itirazı veya dersin öğretim elemanının

başvurusu dekanlığın/müdürlüğün oluşturacağı ilgili program başkanı ve öğretim elemanı dâhil

üç kişiden, program başkanı ve dersin öğretim elemanının aynı kişi olması durumunda beş ki-

şiden oluşan komisyon tarafından, o derse ilişkin değerlendirme ölçütleri çerçevesinde değer-

lendirilerek, maddi hata olup olmadığı tespit edilir ve komisyon raporu oluşturulur. Öğrencinin

itirazına veya dersin öğretim elemanının başvurusuna ilişkin ilgili fakülte/yüksekokul/meslek

yüksekokulu yönetim kurulu kararı komisyon raporu ekli olarak ilgili dekanlık/müdürlük ara-

cılığı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletilir ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından

kurul kararı sonucu öğrenci otomasyon sistemine aktarılır.”

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Beykent Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

13/4/2017 30037

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 20/7/2017 30129
2- 27/2/2018 30345
3- 18/10/2018 30569
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Erzurum Teknik Üniversitesinden:

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erzurum Teknik Üniversitesi Psikoloji Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını, faaliyet alanlarını, yönetim organlarını, yönetim

organlarının görevlerini ve çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Erzurum Teknik Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organla-

rının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Erzurum Teknik Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Erzurum Teknik Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları, Üniversite öğrencilerine uygulamalı eğitim ve

araştırma imkanı sağlamak ve Üniversite dışından kişilere ve bölge insanına talepleri doğrul-

tusunda psikolojik destek/psikoterapi hizmetleri sağlayarak Üniversitenin sahip olduğu bilgi

birikimini yansıtmak, psikoloji bilim dalı ile ilgili uygulamalar ve araştırmalar yapmak, Üni-

versite akademisyenlerine, yaptıkları araştırmalarla ilgili projeler geliştirmesine ve uygulama-

sına yardımcı olmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Psikolojik destek/psikoterapi ve danışmanlık hizmeti vermek.

b) Merkezin amaçları doğrultusunda yayın yapmak.

c) Çocuk ve ergen terapileri, aile/çift terapileri, yetişkin terapisi, grup terapilerini yapmak.
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ç) Klinik ölçme ve değerlendirme çalışmalarını gerçekleştirmek.

d) Eğitim kurumları, kamu kuruluşları, özel kuruluşlar ve benzeri kurum, kuruluş ve

kişilere yönelik eğitim ve seminerler düzenlemek.

e) Psikoloji bilim alanında gelişmeler ve yayınların izlenebilmesi amacıyla kitaplık ve

arşiv oluşturmak.

f) Psikoloji bilim alanında çalışmalar yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim

ağı kurmak.

g) Merkez Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

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

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri

arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür, yeniden görevlen-

dirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu

üyeleri arasından iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.

Süresi biten müdür yardımcısı, yeniden görevlendirilebilir. Müdür gerektiğinde yardımcılarının

değiştirilmesi için Rektöre teklifte bulunabilir. Müdür yardımcıları, Müdürün verdiği işleri yaparlar.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi, amaçları doğrultusunda yönetmek.

b) Merkezi temsil etmek.

c) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemini ha-

zırlamak ve bu kurulların başkanı olarak toplantıları yönetmek.

ç) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hak-

kındaki raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını Yönetim Kurulunun görüşünü de

aldıktan sonra Rektöre sunmak.

(2) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır.

Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde

yardımcılarının da görevi sona erer.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyetleri ile

ilgili alanlarda deneyim sahibi Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından

üç yıl için görevlendirilen beş üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Her-

hangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yön-

temle yeni bir üye görevlendirilir.
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(2) Yönetim Kurulu akademik bir organ olup Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araş-

tırma, danışmanlık ve yayın faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim

Kurulu yılda en az dört kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kuru-

lunun kararları oy çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği haline, Müdürün oy verdiği karar esas

alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki

görevleri yapar:

a) Merkezin faaliyet alanları kapsamındaki çalışmaları planlamak ve yürütmek.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve çalışma programını Rektörlüğe sunmak.

c) İlgili mevzuat hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili alanlarda deneyim

sahibi Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen

en az beş, en çok 11 üyeden oluşur. Süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni

bir üye görevlendirilir.

(2) Merkezin faaliyetleri hakkında istişare niteliğinde görüş bildiren Danışma Kurulu,

Müdürün başkanlığında, müdür yardımcılarının da katılımı ile yılda bir kez salt çoğunlukla

olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplan-

tıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetlerini, uzun vadeli bilimsel ve

yönetsel planlarını değerlendirerek Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, uzman kadro, teknik ve idari personel ihtiyacı

2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel

tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini kısmen

veya tamamen Müdüre devredebilir.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 16 – (1) Büro ve ekipmanlar Rektör tarafından Merkez kullanımına verilir.

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinden:

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ KAZAK KÜLTÜRÜ VE EĞİTİMİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/10/2018 tarihli ve 30573 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Niğde

Ömer Halisdemir Üniversitesi Kazak Kültürü ve Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yö-

netmeliğinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve iki öğretim üyesi olmak üzere top-

lam beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir.

Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü

yürütür.

—— • ——
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinden:

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRK DÜNYASI

ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/10/2019 tarihli ve 30912 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Niğde

Ömer Halisdemir Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Müdür; Üniversitedeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre için

görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının

düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

22/10/2018 30573

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

8/10/2019 30912
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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden:

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ EGZERSİZ VE

SPOR BİLİMLERİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Egzersiz ve Spor Bilimleri Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet

alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin

usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Egzersiz

ve Spor Bilimleri Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına,

yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri

kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Çalışma/koordinasyon grubu: Merkezin faaliyet alanlarında Merkez bünyesinde oluş-

turulan çalışma/koordinasyon grubunu,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Dış paydaş: Kamu kurum ve kuruluşu, vakıf, sivil toplum kuruluşu, yerel yönetim,

teknoloji geliştirme bölgesi, organize sanayi bölgesi ve özel sektör kuruluşlarını,

ç) İç paydaş: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi fakültelerini, enstitülerini, yük-

sekokullarını, meslek yüksekokullarını, uygulama ve araştırma merkezlerini,

d) Koordinatör: Müdür tarafından gerekli görüldüğü takdirde, koordinasyon ve/veya

çalışma gruplarının çalışmalarının uyumlu bir şekilde yürütülebilmesi için Müdür tarafından

görevlendirilen kişiyi,

e) KYK: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Kalite Yönetim Koordinatörlüğünü,

f) Merkez: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Egzersiz ve Spor Bilimleri Eği-

tim, Uygulama ve Araştırma Merkezini,

g) Müdür: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Egzersiz ve Spor Bilimleri Eğitim,

Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürünü,

ğ) Müdür yardımcısı: Merkez müdür yardımcısını,

h) Rektör: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörünü,

ı) Senato: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Senatosunu,

i) Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürleri Kurulu: Sakarya Uygulamalı Bilimler

Üniversitesi bünyesinde bulunan tüm merkez müdürlerinden oluşan kurulu,
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j) Üniversite: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesini,

k) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Sportif performansın artırılması amacıyla spor bilimlerinin çeşitli alanlarında eğitim,

araştırma ve uygulamalar yapmak.

b) Halk sağlığının korunması ve sporun yaygınlaştırılması amacı ile herkes için spor

anlayışı doğrultusunda spor bilimlerinin çeşitli alanlarında eğitim, araştırma ve uygulamalar

yapmak.

c) Merkeze başvuran ve spor içerisinde olan tüm bireylere (sporcu, antrenör, hakem,

taraftar, idareci, personel, aile, egzersiz katılımcısı ve benzeri) ihtiyaçları dahilinde gerekli hiz-

meti sunmak.

ç) Merkeze başvuran iç ve dış paydaşlara ihtiyaçları dahilinde gerekli hizmeti sunmak.

d) Egzersiz ve spor bilimleri alanlarında ihtiyaç duyulan personel (hizmet öncesi, hizmet

içi) yetiştirmek.

e) Egzersiz ve spor bilimlerinin çeşitli alt disiplinlerindeki eğitim, araştırma ve uygu-

lama hizmetlerinin kaliteli ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla, spor/rek-

reasyon ile ilgili konularda, iç ve dış tüm paydaşlarla işbirliği yapmak.

f) Egzersiz ve spor bilimleri ile ilgili tüm hizmetlerin verimliliğini ve niteliğini artır-

mak.

g) Egzersiz ve spor bilimleri ile ilişkili araştırma ve uygulamaların en üst düzeyde ger-

çekleşmesi için bilimsel araştırma koşullarını hazırlamak.

ğ) Merkezin stratejik planı ve hedefleri çerçevesinde modern spor bilimleri eğitim, uy-

gulama ve araştırma merkezleri işletme yönetimi ilkeleri doğrultusunda faaliyette bulunmak

ve spor bilimlerinin alt disiplinlerinde ulaşılabilir ve kaliteli hizmet sunulmasını sağlamak.

h) Egzersiz ve spor bilimleri alanında, beden eğitimi ve spor pedagojisi, egzersiz ve

spor fizyolojisi, fiziksel aktivite, spor ve sağlık, hareket ve antrenman, spor biyomekaniği ve

motor kontrol, rekreasyon, sporda sosyal alanlar, spor yönetimi, egzersiz metabolizması ve

beslenme ile ilgili ülkemizde karşılaşılan sorunlara yönelik araştırma yapmak isteyenlere kay-

nak sağlamak.

ı) Her yaş grubunda profesyonel ve amatör sporcuların sportif performans gelişimlerine

yönelik olarak danışmanlık yapmak.

i) Her yaş grubunu içine alan sağlıklı yaşam ve beslenme için aktiviteler düzenlemek

ve önermek.

j) İlkyardım kursları ve cankurtaran kursları açmak.

k) Özel gruplar ve engellilere yönelik sosyal ve sportif rehabilitasyon programları ge-

liştirmek, uygulamak ve bu amaçlar doğrultusunda ekipman desteği sağlamak.

l) Yaralanmış sporculara spora dönüş dönemlerinde destek olmak; bölge spor adamları

ve sporcularına egzersiz ve spor bilimi ile ilgili eğitim vermek.
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m) İhtiyaç duyulan yerlerde Merkezin amaçları kapsamındaki konularla ilgili danış-

manlık hizmeti vermek, araştırmalar yapmak ve araştırmalara destek sağlamak yoluyla yeni

uygulama modelleri ortaya koymak.

n) Araştırma yapmak isteyen lisans ve lisansüstü öğrencilere önerileri konusunda uzman

öğretim üyeleriyle görüşebilecekleri ve uygulamaya geçebilecekleri bilimsel araştırma zeminini

hazırlamak.

o) Spor ile ilgili araştırma grubunu ve diğer alanlarla ilgili bilimsel araştırma gruplarını

kurmak, bu grupların; araştırmalarını sürdürürken ve tamamladıktan sonra çalışabilecekleri bi-

limsel ortamı sunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bu-

lunur:

a) Spora katılım ve halk sağlığı ilişkisi içerisinde halk sağlığını olumsuz etkileyen ne-

denlere yönelik araştırmalar yapmak.

b) Spor yapan bir toplumun geliştirilmesini sağlamak amacı ile iç ve dış paydaşlar ile

işbirliği yapmak.

c) Toplumun spora katılım, spor-sağlık ilişkisi konularında bilgilendirilmesi ve eğitil-

mesi amacıyla; kitap, dergi, broşür ve benzeri yayınlar yapmak, yazılı ve görsel basın organ-

larında programlar; kurs, seminer, konferans, sempozyum ve benzeri etkinlikler düzenlemek.

ç) Üniversite öğrencilerinin spor yapma alışkanlığı kazanmaları, öğrencilerin spor bi-

limlerinin farklı alanları hakkında bilinçlenmeleri ve Merkez projelerinde etkin görev almalarını

sağlamak ve bu amaçlar doğrultusunda eğitsel faaliyetlerde bulunmak, spor bilimleri alanla-

rında çalışmak isteyenleri desteklemek.

d) Egzersiz ve spor bilimleri alanlarında hizmet almak üzere başvuran bireylere veya

iç ve dış paydaşlara çağdaş, bilimsel ve güvenilir bir şekilde hizmet sunmak.

e) Egzersiz ve spor bilimleri alanında istihdam edilecek personeli yetiştiren fakülte ve

diğer eğitim-öğretim birimleri için spor bilimleri araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin

altyapıyı hazırlamak ve uygulama yapmalarına katkıda bulunmak.

f) Egzersiz ve spor bilimleri alanlarındaki tüm faaliyetlerin (eğitim, araştırma, uygula-

ma) Türkiye’deki kalitesinin korunması ve geliştirilmesi için iç ve dış paydaşlarla işbirliği için-

de çalışmak.

g) Ulusal ve uluslararası iç ve dış paydaşlarıyla Merkezin amaçları doğrultusunda pro-

jeler hazırlamak, eğitim vermek, bilimsel görüş ve benzeri hizmetleri sunmak.

ğ) Rektörlüğün ve yönetim organlarının kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

h) Özel gruplar ve engellilere yönelik sosyal ve sportif rehabilitasyon programları ge-

liştirmek, engelli ve özel grupları çalıştırmak; bu amaçlar doğrultusunda ekipman ve malzeme

desteği sağlamak ve bu kişilerin ulaşımlarını sağlamak için ilgili mevzuat hükümleri doğrul-

tusunda araç ve araçlar satın almak ve/veya kiralamak, spor tesislerini engellilerin de kullana-

bileceği şekilde tasarlamak, bu kişilerin ulaşım araçlarının planlama çalışmalarını yapmak.

ı) Üniversite bünyesinde sporla ilgili branşlarda eğitim gören öğrencilerin uygulama

alanındaki bilgi ve becerilerini artırmalarına yardımcı olmak, egzersiz ve spor bilimleri alanında

araştırmalar yapmak, lisans ve lisansüstü programlara ve araştırmalara bilimsel kaynak, katkı

ve destek sağlamak.
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i) Profesyonel ve amatör sporculara yönelik beslenme, sağlıklı yaşam, antrenman prog-

ramları düzenlemek ve uygulamak; tüm spor branşları ile ilgili federasyonlarla işbirliği yapmak,

bu branşlarla ilgili yaz kış spor okulları, sertifika programları, akreditasyon, kurslar ve benzeri

faaliyetler düzenlemek, bu branşlarla ilgili olarak spor bölümü öğrencilerine staj imkanı sağ-

lamak; çocuk, genç ve yetişkinlere spor eğitimi vermek.

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 müdür yardımcıları

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl

süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir veya Rektör gerekli gör-

düğü durumlarda Müdürü süresi bitiminden önce görevden alabilir.

(2) Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere en fazla iki öğretim elema-

nını müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi

sona erdiğinde, yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer. Görev süresi dolan müdür

yardımcıları aynı usulle yeniden görevlendirilebilir veya süre bitiminden önce aynı usulle gö-

revden alınabilir.

(3) Müdür yardımcıları, görevlendirildikleri konularda Merkez hizmetlerinin yürütül-

mesinde Müdüre yardımcı olurlar.

(4) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak

bırakır. Göreve vekâletin altı aydan fazla olması durumunda yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görev ve sorumlulukları

MADDE 9 – (1) Müdür, Merkezin ilgili mevzuat hükümlerine göre yönetilmesinden

Rektöre karşı sorumlu olup görevleri şunlardır:

a) Merkezin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda gelişmesi için gerekli tedbirleri

almak, gerekli düzenleme ve çalışmaları yapmak.

b) Merkeze bağlı akademik, idari ve teknik personelin yönetim, koordinasyon, denetim

ve genel gözetimini ilgili mevzuat hükümlerine göre yapmak.

c) Merkezin mesai sonrası çalışma, nöbet ve yönetim hizmetleri ile ilgili düzenlemele-

rini belirlemek ve uygulanmasını sağlamak.

ç) Her yılın Ocak ayının ikinci haftasının son işgünü Merkezin gerekçeli bütçe-ödenek

ve personel ihtiyaçlarına ilişkin önerisini ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Yönetim Ku-

ruluna sunmak.

d) Merkez için bir arşiv kurmak.

e) Merkezin hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli her türlü cari mal ve hizmet alımının

gerçekleştirilmesi ile cihaz ve diğer demirbaş malzemeleri temin ve bakım-onarım ihtiyacının,

bina bakım-onarım ihtiyacının tespitini sağlamak ve bu ihtiyaçların zamanında temin edilmesi

için gerekli tedbirleri almak, koordinasyonu sağlamak ve girişimde bulunmak.
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f) Merkeze alınacak her türlü cari mal ve demirbaş malzemenin ilgili mevzuat çerçe-
vesinde giriş-çıkış, yılsonu devir ve düşüm işlemlerinin yapılmasına yönelik görevleri yerine
getirmek ve kurulacak muayene kabul komisyonlarının görev ve işlemlerini izlemek.

g) Merkez ile ilişkili dekanlık, bölüm başkanlığı ve anabilim dalı başkanlıklarının Mer-
kezin hizmetlerine ilişkin talep ve faaliyetlerinde gerekli koordinasyonu sağlamak.

ğ) Yönetim Kurulunda görüşülecek konuları tespit ederek Yönetim Kuruluna teklif et-
mek.

h) Merkez bünyesindeki birimlerin verimli çalışmasını sağlamak; çalışma kurul ve ko-
misyonlarının verimli çalışması için olanak sağlamak.

ı) Her yılın Aralık ayının ikinci haftasının son işgününe kadar ya da Rektörün isteği
üzerine, talebin geldiği tarihten itibaren on beş gün içerisinde Merkezin genel durumu ve işle-
yişi hakkındaki yıllık çalışma raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulu kararı ile Rektörlük
onayına sunmak.

i) Gerekli durumlarda koordinasyon/çalışma gruplarının oluşturulması için Yönetim
Kuruluna öneride bulunmak ve Yönetim Kurulu kararıyla Rektörlük onayına sunmak.

j) Gerekli durumlarda koordinasyon ve/veya çalışma gruplarının çalışmalarının uyumlu
bir şekilde yürütülebilmesi için bir Koordinatör görevlendirmek.

k) Yönetim ve Danışma Kurullarının periyodik toplantılarının yanı sıra gerekli hallerde
yapılacak toplantılar için gündem maddelerini oluşturmak, bu kurulları toplantıya çağırmak ve
bunlara başkanlık etmek, bu kurulların kararları ile çalışma programının ve Merkezin diğer ça-
lışmalarının Merkezin amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak.

l) Merkeze bağlı birimlerin veya koordinasyon/çalışma gruplarının ve idari personelin
düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak.

m) Merkezin amaç ve faaliyetlerine ilişkin Rektör tarafından verilen diğer görevleri
yapmak.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları, Üniversite öğretim

elemanlarından Rektör tarafından görevlendirilecek beş üye dahil toplam en fazla sekiz üyeden
oluşur. Yönetim Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyelerinin görev
süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle ayrılan
üyenin yerine, yine aynı yöntemle yeni üye görevlendirilir. Görevi sona eren üye tekrar görev-
lendirilebilir. Yönetim Kurulu, yılda en az iki defa olağan toplantı yapar; gerekli hallerde Mü-
dürün çağrısı üzerine Müdürün başkanlığında veya en az üç üyenin yazılı başvurusunu izleyen
5 işgünü içinde olağanüstü toplanır. Yönetim Kurulunda alınan kararlar Rektör tarafından onay-
landıktan sonra uygulamaya konulur. Müdür, gerekli hallerde ilgili birim sorumlularını ve yö-
neticilerini, görüşlerini almak üzere Yönetim Kurulu toplantılarına davet edebilir.

(2) Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır. Kararlar, açık oylama ve oy çokluğu ile
alınır. Oyların eşit olması halinde kapalı oylama yapılır. Kapalı oylama sonucunda eşitliğin
bozulmaması durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.
Üst üste iki kez izinsiz ve mazeretsiz, bir yılda toplam üç kez Yönetim Kurulu toplantısına ka-
tılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu kararıyla sona erdirilir. Yönetim Kurulunun rapor-
törlüğü Müdürün görevlendirdiği müdür yardımcılarından birisi tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu ilgili mevzuat doğrultusunda Merkezin etkin ve ve-

rimli olarak sevk ve idare edilmesinden Rektöre karşı sorumludur.
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(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkez bünyesinde eğitim, araştırma, uygulama faaliyetleri ile verilen tüm hizmet-

lerin yürütülmesi için gerekli kararları almak.
b) Müdürlükçe hazırlanan çalışma raporlarını ve istatistiki verileri değerlendirmek ve

gerektiğinde Merkez faaliyetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için önerilerde bulunmak.
c) Merkezin daha iyi hizmet verebilmesi için yönetim esaslarını, ilgili birimlerle işbirliği

içinde hazırlamak.
ç) Merkezin personel ve mali kaynaklarını inceleyerek bütçe teklifi hakkında Rektör-

lüğe sunulmak üzere görüş hazırlamak.
d) Gerekli durumlarda Müdür tarafından sunulan koordinasyon/çalışma gruplarının

oluşturulmasına yönelik önerileri karara bağlamak.
e) Koordinasyon/çalışma grubunun görevlerini, kimlerden ve kaç kişiden oluşacağını

ve görev süresinin ne kadar olacağına ilişkin hususları karara bağlamak.
f) Merkez ile Üniversitenin tüm birimleri ve iç/dış paydaşlar arasında Merkezin amaç-

ları doğrultusunda işbirliğinin sağlanmasında Müdüre yardımcı olmak.
g) Gerekli durumlarda dış paydaşlardan ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili bilim insanı,

araştırmacı, uzman, eğitimci, sanatçı, idari ve teknik personelin görevlendirilmesine yönelik
Rektöre sunulacak önerileri karara bağlamak.

ğ) İlgili mevzuat hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapmak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Rektör tarafın-

dan üç yıllığına görevlendirilen 7 kişi ile Rektör tarafından doğrudan görevlendirilen Merkezin
faaliyet alanları ile ilgili 4 uzman kişi de dahil olmak üzere 11 kişiden oluşur. Danışma Kuru-
lunun başkanı, Rektör tarafından Danışma Kurulu üyeleri arasından seçilir. Süresi biten üyeler
yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunur
ve istişarî nitelikte görüş bildirir. Danışma Kurulu yılda en az bir kez Danışma Kurulu Başka-
nının çağrısıyla olağan toplantısını yapar. Ancak Danışma Kurulunun görüşüne ihtiyaç duyul-
ması halinde Danışma Kurulunun Başkanı tarafından gündemli olarak olağanüstü toplantıya
da çağrılabilir.

(3) Danışma Kurulunun görevi, Merkezin çalışmaları ile ilgili konularda değerlendir-
meler yapmak ve Yönetim Kuruluna Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak tavsiye niteliğinde
görüş ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Koordinasyon/çalışma grupları
MADDE 13 – (1) Müdür tarafından gerekli görüldüğü takdirde, bir veya daha çok hiz-

met dalı için işlerin daha verimli yürütülebilmesi amacıyla, Müdürün önerisi ve Yönetim Ku-
rulu kararıyla, süreli/süresiz görev yapacak koordinasyon ve/veya çalışma grupları oluşturula-
bilir. Bir koordinasyon/çalışma grubunun görevleri, kimlerden ve kaç kişiden oluşacağı ve gö-
rev süresinin ne kadar olacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Uygulama ve Araştırma
Merkez Müdürleri Kurulu onayı ile kesinleşir.

Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün öne-

risi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek
personel tarafından karşılanır.
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Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ile

ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniver-

sitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Yeditepe Üniversitesinden:

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK PROGRAMLARI

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/4/2018 tarihli ve 30405 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeditepe

Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Programları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 3 üncü

maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“ğ) TestDaF: Test Deutsch als Fremdsprache sertifikasını,

h) DSH: Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang sertifikasını,

ı) ZDfB: Zertifikat Deutsch für den Beruf sertifikasını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) İngilizce hazırlık programı, güz-bahar ve yaz olmak üzere 3 akademik

yarıyıldan oluşur. Ancak, Çeviribilim, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Rus Dili ve Edebiyatı, İngilizce

Öğretmenliği, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca) ile Meslek Yüksek Okulu

(%30 Almanca) hazırlık programları, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur; bu programlar için

yaz öğretimi düzenlenebilir. Uluslararası İşletme Yönetimi (Almanca) hazırlık programı, güz-bahar

ve yaz olmak üzere 3 akademik yarıyıldan oluşur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasının birinci cüm-

lesinde yer alan “Uluslararası İşletme Yönetimi (Almanca)” ibaresinden sonra gelmek üzere

“ve Meslek Yüksek Okulu (%30 Almanca)” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent

eklenmiştir.

“c) Meslek Yüksek Okulu (%30 Almanca) programı öğrencilerinden TestDaF, Goethe-

Zertifikat, DSH, Deutsches DSD II, ZDfB, Österreichisches Sprachdiplom (ÖSD) sınavlarının

birinden B1 seviyesinde Almanca bilgisine sahip olduğunu belgeleyenler, Almanca yeterlik sı-

navından muaf tutulur. Belirtilen bu sınav sonuçlarının geçerli olabilmesi için öğrencilerin bu

sınavı Üniversite tarafından kabul edilen merkezlerin birinden alması gerekir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Ulus-

lararası İşletme Yönetimi (Almanca)” ibaresinden sonra gelme gelmek üzere “ve Meslek Yük-

sek Okulu (%30 Almanca)” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan

“Uluslararası İşletme Yönetimi (Almanca)” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye

aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
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“(5) Uluslararası İşletme Yönetimi (Almanca) hazırlık programında eğitim-öğretim aşa-
ğıda belirtilen 3 grupta yapılır:

a) A grubu (Avrupa Konseyi Dil Standartları A1-A2 Düzeyleri): Öğretim süresi bir ya-
rıyıl olup bu süre sonunda A grubunda başarılı olan öğrenci, bir üst gruba (B grubuna) devam
eder. Başarısızlık halinde, A grubunda öğrenime devam edilir.

b) B grubu (Avrupa Konseyi Dil Standartları B1-B2 Düzeyleri): Öğretim süresi bir ya-
rıyıl olup bu süre sonunda başarılı olan öğrenci, bir üst gruba (C1 grubuna) devam eder. Başa-
rısızlık halinde, B grubunda öğrenime devam edilir.

c) C1 grubu (Avrupa Konseyi Dil Standartları C1 Düzeyi): Öğretim süresi bir yarıyıl
olup bu süre sonunda başarılı olan öğrenci, yerleştirildiği programa geçmeye hak kazanır. Aksi
halde C1 grubunda öğrenimini tekrarlar.

(6) Meslek Yüksek Okulu (% 30 Almanca) programının öğretimi aşağıda belirtilen iki
grupta yapılır:

a) A grubu (Avrupa Konseyi Dil Standartları A1-A2 Düzeyleri): Öğretim süresi bir ya-
rıyıl olup bu süre sonunda A grubunda başarılı olan öğrenci, bir üst gruba (B1 grubuna) devam
eder. Başarısızlık halinde, A grubunda öğrenime devam edilir.

b) B1 grubu (Avrupa Konseyi Dil Standartları B1 Düzeyi): Öğretim süresi bir yarıyıl
olup bu süre sonunda başarılı olan öğrenci, yerleştirildiği programa geçmeye hak kazanır. Aksi
halde B1 grubunda öğrenimini tekrarlar.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yeditepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 512)

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B)
fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim
ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici
Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup, bu oranın Hazine ve Maliye
Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir.

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2019 yılı için % 22,58 (yirmiiki virgül
ellisekiz) olarak tespit edilmiştir.

Bu oran, aynı zamanda 2019 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.
Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan tebliğler de yürürlükte bulunmak-

tadır.
Tebliğ olunur.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/4/2018 30405

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

21/7/2019 30838
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 

İstanbul 4. Çocuk Mahkemesinden: 

 

 11100 
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Finike Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 11232 

—— • —— 

Finike Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 11233 

—— • —— 

Finike Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 11234 
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Rize 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 11211 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

KAPORTA BAKIM, ONARIM, YIKAMA KUMLAMA 

VE BOYA İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2019/675908 

1. İdarenin a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60 - 

225 72 72 

İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı : 15 Adet DE 24000 tipi Lokomotiflerin 

Kaporta Bakım ve Onarımı ile Yıkama, 

Kumlama ve Boya İşi teknik 

şartnamelere göre yaptırılacaktır. 

2. İhalenin a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı 

Salonu, 

b) Tarihi ve saati  : 06.01.2020 - Saat 14:00 

3. Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 

4. Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 

06/01/2020 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5. İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında 

görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 

adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

6. Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

7. Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 11245/1-1 
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YOZGAT İLİ, MERKEZ İLÇESİ, YUKARINOHUTLU 2. MINTIKA MAHALLESİNDE 

TAŞINMAZ ÜZERİNE KAN BAĞIŞ MERKEZİ İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR 

Türk Kızılay Genel Müdürlüğünden: 

1 - Yozgat İli, Merkez İlçesi, Yukarınohutlu 2. Mıntıka Mahallesi,1988 ada, 4 nolu 

parselde kayıtlı taşınmaz üzerine Kan Bağış Merkezi İnşaatı KIZILAY’ın yaptırdığı ve onaylattığı 

projeler ve detayları uyarınca, sözleşme ve eki şartnameler doğrultusunda, tüm işlerle ilgili vergi, 

resim, harç ve benzeri giderler, YÜKLENİCİ tarafından karşılanmak üzere anahtar teslimi götürü 

bedelle yapılması işidir. 

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

birlikte vereceklerdir. 

3 - İSTEKLİLERİN http://tedarikciportali.kizilay.org.tr/ ADRESİNDEN GİREREK 

“Tedarikçi Olmak İstiyorum” SEKMESİNDEN TEDARİKÇİ PORTALİNE KAYIT 

YAPTIRMASI GEREKMEKTEDİR. https://www.kizilay.org.tr/ adresinden “tedarikçi girişi” ve 

“tedarikçi olmak istiyorum” sekmelerinden de kayıt için erişim sağlanabilecektir.  

4 - İhaleye ait şartnameler “ Ataç 1 Sok. No:32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden, “Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No:28 Beyoğlu/İSTANBUL“ adresindeki 

İstanbul Müdürlüğümüzden 500,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.  

İdari, teknik ve mali şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 

5 - Firmaların ihale zarflarını en geç 15.01.2020 günü saat 10:00’a kadar Türk Kızılay 

Genel Müdürlüğü / Evrak Kayıt Servisine göndermiş olmaları gerekmektedir. 

6 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 16.01.2020 günü saat 11:00’da Genel 

Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

8 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.  

9 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 

 11210/1-1 

—— • —— 

ERZURUM’DA TÜRK KIZILAYI ADINA KAYITLI TAŞINMAZIN AŞEVİNE 

DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Türk Kızılay Genel Müdürlüğünden: 

1 - Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Soğuk Çermik Mahallesi, 7364 Ada, 2 Parselde kayıtlı 

taşınmazın Türk Kızılay Erzurum Aşevine dönüştürülmesine ait tadilat ve onarım işi kapalı zarfla 

teklif alınmak suretiyle yaptırılacaktır. 

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

birlikte vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler “ Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki 

Genel Müdürlüğümüzden, “İstanbul ili, Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No:28 Beyoğlu / 

İSTANBUL” adresindeki İstanbul Müdürlüğünden 250,00 TL karşılığında temin edilebilecektir. 

İhaleye ait şartnamelere  www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 14.01.2020 günü saat 11:00’a kadar Ataç-1 Sokak 

No:32 Yenişehir/Ankara adresindeki Türk 

Kızılay Evrak Servisine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 15.01.2020 günü saat 14:00’da “Ataç-1 

Sokak No: 32 Yenişehir/Ankara” adresindeki 

Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 

 11294/1-1 

http://tedarikciportali.kizilay.org.tr/
https://www.kizilay.org.tr/
http://www.kizilay.org.tr/
http://www.kizilay.org.tr/
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YAKLAŞIK YILLIK 20.000 TON (+%30) HAŞHAŞ KÜSPESİ  

SATIŞI İHALE EDİLECEKTİR 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO)Afyon Alkaloidleri Fabrikası 

İşletme Müdürlüğünden:  

TMO ihale yönetmeliği 22/3 maddesi kapsamında açık artırma yöntemi ile ihale 

edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İdarenin Adresi : İhsaniye Mahallesi Kızılhöyük Mevkii 03310 BOLVADİN/ 

AFYONKARAHİSAR 

Telefon ve faks numarası : 2726126660 - 2726125667 

Elektronik Posta Adresi : aafmalzeme.sb@tmo.gov.tr 

Niteliği, türü ve miktarı : Üretim faaliyeti sonucu atık madde olarak oluşan yaklaşık 

yıllık 20.000 ton (+%30) haşhaş kapsülü küspesinin İşletme 

Müdürlüğü sahasından satışı.  

Teslim yeri : Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü  

İhalenin Yapılacağı yer : Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü 

  Bolvadin/Afyonkarahisar 

Tarihi ve saati : 07/01/2020 Salı günü saat 14:30 

İhale tarihinde ihaleye katılımcı olmaması veya ihalede muhammen bedelin altında teklif 

Bulunulması durumunda aynı şartlarda 15/01/2020, saat 14:30 da tekrar ihale edilecektir. 

Söz konusu işin ton muhammen bedeli 62,00 TL; Toplam muhammen bedeli 

1.240,000.00TL Küspe Satışının geçici teminat miktarı 37,200.00 TL’dir. 

İhale dokümanları TMO AAF İşletme Müdürlüğünde görülebilir ve 100 TL bedel ile 

temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 

2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontun üzerine İletişim bilgileri, vergi 

dairesi ve numarasının işlenerek fakslanması veya e-mail gönderilmesi durumunda isteklilere 

şartname kargo ve e-mail ile gönderilecektir. 

Açık artırma suretiyle yapılacak ihalede Geçici ve kesin teminat miktarları ve bunların 

geri verilme şartları ve diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir. 

İsteklilerin belirtilen gün ve saatte Bolvadin Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme 

Müdürlüğünde hazır bulunmaları gerekmektedir. 

Bu İhale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç TMO İhale Yönetmeliğine göre 

yapılacaktır. TMO 08/09/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi 

kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir. 

 11343/1-1 

mailto:aafmalzeme.sb@tmo.gov.tr
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul Vakıflar 1. Bölge 

Müdürlüğünden:  

İŞÇİ ALIM İLANI 

İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere, 4857 sayılı İş 

Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla aşağıda 

yer alan tabloda dağılımı gösterilen “sürekli işçi” kadrolarına alım yapılacaktır. 

 

TEŞKİLATI İLİ BÖLÜMÜ 

NORMAL 

STATÜ 

KURA YERİ VE 

TARİHİ 

TAŞRA İSTANBUL 
GIDA 

TEKNİKERİ 
1 KİŞİ - 

TAŞRA İSTANBUL 

MAKİNE BAKIM 

ONARIM 

TEKNİSYENİ 

1 KİŞİ 

10/01/2020  

İstanbul Vakıflar 1. 

Bölge Müdürlüğü 

TAŞRA İSTANBUL ELEKTRİKÇİ 1 KİŞİ 

10/01/2020  

İstanbul Vakıflar 1. 

Bölge Müdürlüğü 

TAŞRA İSTANBUL 
FORKLİFT 

OPERATÖRÜ 
1 KİŞİ 

10/01/2020  

İstanbul Vakıflar 1. 

Bölge Müdürlüğü 

TAŞRA İSTANBUL KASAP 2 KİŞİ 

10/01/2020  

İstanbul Vakıflar 1. 

Bölge Müdürlüğü 

TAŞRA İSTANBUL 
TEMİZLİK 

GÖREVLİSİ 
4 KİŞİ 

09/01/2020  

İstanbul Vakıflar 1. 

Bölge Müdürlüğü 

 

GENEL ŞARTLAR: 

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe 

Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun 

hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak, 

2) 18 yaşını tamamlamış olmak, 

3) 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, 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, 
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4) Özel kanun ve diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak, 

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 

6) Görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmamak, 

7) ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan KPSS sınavına girmiş olmak, (Gıda Teknikeri 

başvurusu için) 

8) Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak. 

 

ÖZEL ŞARTLAR: 

1) Türkiye İş Kurumunun internet sitesinde yayınlanacaktır. 

 

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ: 

1) Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 23-27 ARALIK 2019 

tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacaktır. 

 

YERLEŞTİRME VE SONUÇLARIN DUYURULMASI: 

1) Türkiye İş Kurumu tarafından bildirilen başvurular arasından, KPSS puanına göre alım 

yapılacak Gıda Teknikeri hariç, ilan edilen diğer bölümlerden bildirilen talepler arasından açık iş 

sayısının 4 (dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday noter huzurunda çekilecek kura ile 

belirlenecektir. Asıl ve yedek aday sıralamaları noter huzurunda çekilen kura sırasına göre 

yapılacaktır. Kura çekimi İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünde ilanda belirtilen tarih ve 

saatte yapılacaktır.  

Kura sonucu belirlenen adaylar kurumun internet sitesinde (www.vgm.gov.tr) ilan 

edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

2) Nihai listede asıl olarak isimleri geçenler aşağıda belirtilen belgeleri getirerek şahsen 

müracaatta bulunacaklardır. 

 

SÖZLÜ SINAV İÇİN MÜRACAAT EDENLERDEN İSTENEN BELGELER: 

1) KPSS sonuç belgesi, (Gıda Teknikeri başvurusu için) 

2) Nüfus Cüzdanı fotokopisi, 

3) Diploma aslı veya Noter tasdikli sureti, 

4) Mesleki Deneyim Belgesi (SGK Hizmet Dökümü) 

5) Ustalık Belgesi 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ: 

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü 

Personel Şube Müdürlüğü 

Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No: 2 Taksim/Beyoğlu/İSTANBUL 

Tel: 0 (212) 251 88 10 Dahili: 7046 

Fax: 0 (212) 243 64 59 11202/1-1 

http://www.vgm.gov.tr/
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Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI 

T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığında 

görevlendirilmek üzere 4 adet Müfettiş Yardımcısı alınacaktır. 

Giriş sınavı ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir. 

A) Sınav Tarihi: Yazılı sınav 15 Şubat 2020 (Cumartesi) tarihinde, 09.30-15.30 saatleri 

arasında yapılacaktır. 

B) Sınav Yeri: TCDD Genel Müdürlüğü Hacı Bayram Mahallesi, Hipodrom Caddesi, 

No: 3, Altındağ-Ankara Kafeterya Salonudur. 

C) Sınava Katılma Şartları: 

1) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı niteliklere haiz olmak, 

2) 01/01/2020 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, 

3) Hukuk, Siyasal, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile en az 4 yıl 

eğitim veren ve bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ya da yurt dışındaki 

öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmak, 

4) ÖSYM tarafından 2018 ve 2019 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının A 

Grubu, KPSS P48 bölümünden 70 ve daha üzeri puan almış ilk 80 aday içerisinde bulunmak 

(Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların sayısının 80 kişiden fazla 

olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilk 80 aday giriş sınavına alınacak 

olup, 80.aday ile eşit puan alan tüm adaylar da sınava çağrılacaktır), 

5) Yapılacak soruşturma sonunda sicil ve karakter bakımından Müfettişliğe engel olacak 

bir hali bulunmamak (Bu koşul sadece yazılı sınavı kazanan adaylar yönünden söz konusu olup, 

sözlü sınavdan önce Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılacak inceleme ile belirlenir), 

6) Sağlık durumu bakımından, yurdun her tarafına giderek görev yapmaya elverişli 

olmak, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı 

ile özürlü bulunmamak, 

7) Temsil niteliği itibariyle, Müfettişliğin gerektirdiği yeterlikte bulunmak, 

8) Yapılacak sınava ilk veya ikinci defa giriyor olmak, 

D) Sınav Başvuruları: Sınav duyurusunun Resmi Gazete’de yayımlanmasını takip eden 

günden başlayarak 31.01.2020 Cuma günü mesai saati sonuna kadar TCDD Genel Müdürlüğü 

Teftiş Kurulu Başkanlığı Hacı Bayram Mahallesi, Hipodrom Caddesi, No: 3, 06050 Altındağ-

Ankara adresine şahsen veya posta ile yapılabilecek, bu tarihten sonra ulaşan başvurular dikkate 

alınmayacaktır. 

E) Yazılı sınavın şekli ve konuları: 

Yazılı sınav, çoktan seçmeli test usulüne göre yapılacaktır. Her sınav grubu için adaylara 

soru değeri dörder puan olmak üzere yirmibeşer soru, seçilecek her yabancı dil grubundan ise 

yirmişer soru sorulacaktır. 

Yazılı sınavın konuları aşağıda belirtilmiştir. 

1) Hukuk  

a) Anayasa Hukuku  

b) İdare Hukukunun Genel Esasları, İdari Yargı, İdari Teşkilat  

c) Ceza Hukuku (Genel Esaslar)  

ç) Medeni Hukuk (Aile Hukuku hariç)  

d) Borçlar Hukuku (Genel Esaslar)  

e) Ticaret Hukuku (Genel Esaslar)  

f) İcra İflas Hukuku (Genel Esaslar) 
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2) İktisat  

a) Mikro İktisat  

b) Makro İktisat  

c) Uluslararası İktisat  

ç) İşletme İktisadı 

3) Maliye  

a) Maliye Politikası  

b) Kamu Gelir ve Giderleri  

c) Bütçe  

ç) Türk Vergi Mevzuatının Genel Esasları 

4) Muhasebe  

a) Genel Muhasebe  

b) Bilanço Analiz ve Teknikleri  

c) Ticari Hesap 

5) Yabancı dil: İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden biri 

F) Değerlendirme: 

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar 

sözlü sınava alınamazlar. Giriş sınavında tam not yazılı sınav gruplarından ayrı ayrı, sözlü 

sınavda tek olmak üzere 100’dür. Yazılı sınavı başarmış sayılabilmek için yabancı dil dışındaki 

yazılı sınav gruplarından alınan notlardan her birinin 60’dan ve ortalamasının da 65’den az 

olmaması gerekir. Yazılı sınavı kazanan adayların isimleri TCDD Teftiş Kurulu Başkanlığı 

www.tcdd.gov.tr adresinden duyurulacak, ayrıca sınav sonuçları ile yazılı sınavı kazanan 

adaylara, sözlü sınav tarihi ve yeri, haberleşme adreslerine iadeli taahhütlü mektupla 

bildirilecektir. 

Sözlü sınavda; adayların genel olarak Hukuk, İktisat, Maliye ve Kamu Yönetimi bilgileri 

ile zeka, intikal sürati, ifade kabiliyeti, tavır ve hareket gibi şahsi vasıflarının yanı sıra sözlü sınav 

öncesi Teftiş Kurulu Başkanlığınca aday hakkında yapılacak araştırma sonuçları dikkate 

alınacaktır. 

Sözlü sınavı başarmış sayılabilmek için bu sınavdan alınan notun 65’den az olmaması 

gerekir. 

Müfettiş Yardımcılığı sınavını başarmış sayılmak için giriş sınav notunun 65’den az 

olmaması gerekir. Giriş sınav notu, yabancı dil dışında yazılı sınav notu ortalaması ile sözlü sınav 

notu toplamının ikiye bölünmesi ile bulunur. 

Sınavda başarı gösterenlerin sayısı, kadro sayısından fazla olursa giriş sınav notu üstün 

olanlar tercih edilir. Giriş sınav notunun eşitliği halinde, yabancı dil notu üstün olan aday öncelik 

kazanır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz. 

Giriş sınavının yazılı ve sözlü bölümlerini kazanan asil ve yedek adayların listesi, TCDD 

Teftiş Kurulu Başkanlığı ile www.tcdd.gov.tr adresinden ilan edilecek ayrıca, TCDD Teftiş 

Kurulu Başkanlığı tarafından gerekli tebligat yapılacaktır. 

G) Sınav için istenen belgeler ile diğer ayrıntılı bilgiler www.tcdd.gov.tr adresinden, 

TCDD Teftiş Kurulu Başkanlığının 0 (312) 520 00 00/4987, 4977, 4917 no.lu telefonlarından, 

“TCDD Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Formu” ise TCDD Teftiş 

Kurulu Başkanlığından veya www.tcdd.gov.tr adreslerinden temin edilebilir. 

İlan olunur. 
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TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali 

Müşavirler Odaları Birliğinden:  

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA 

İLİŞKİN İLAN 

5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci 

Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile değişen 16 

Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış "Yeminli Mali Müşavirlik ve 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği" hükümlerine göre, düzenlenen Serbest 

Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavları, aşağıda belirtilen tarihlerde Ankara, İstanbul, İzmir 

illerinde yapılacaktır. 

Bu sınava; stajını tamamlayan serbest muhasebeci mali müşavir aday meslek mensupları, 

Serbest Muhasebeci meslek mensupları ve anılan Yasa’nın 6’ncı maddesine göre, hizmet 

sürelerini stajdan saydıran aday meslek mensupları katılacaktır. 

 

2020/1 Dönemi, SMMM Sınav Tarihleri  : 14-15 Mart 2020 

İlk kez katılacaklar için başvuru tarihleri  : 16.12.2019-10.01.2020 

Tekrar katılacaklar için başvuru tarihleri  : 20.01.2020-21.02.2020 

 

İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların; 31.01.2020 tarihi itibariyle stajlarını 

fiilen tamamlamış olmaları (Stajdan sayılan hizmetler, stajdan sayılan kurslar v.b) ve staj bitirme 

belgelerinin dosyalarında bulunması gereklidir.  

 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına katılmak isteyen adaylar, ön başvurularını 

(https://ssi.tesmer.org.tr) web adresi üzerinden yapacaklardır.  

 

 İlk kez sınava katılacak adaylar, web adresi üzerinden ön başvurusunu yaptıktan sonra 

bu belgenin yazıcı çıktısını, sınav başvuru dosyası ile birlikte bağlı bulunduğu SMMM Odası 

Başkanlığına teslim edecektir. Sınav katılım şartını sağlayan adayların başvuruları, ilgili Oda 

Başkanlığı tarafından yine aynı web adresi üzerinden onaylanacaktır.  

 Tekrar sınava katılacak adayların ise web adresi üzerinden başvuru yapmaları 

yeterlidir.  

Sınava girecek adayların, yukarıda belirlenen süreler içerisinde başvurularını yapmaları 

gerekmektedir. Süresi içerisinde başvuru yapmayan adaylar sınava alınmayacaktır.  

SINAVLARA İLİŞKİN ESASLAR 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına girebilmek için;  

1.  Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal 

bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim 

Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun 

olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada 

belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olmak. 

2.  Stajını Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin yanında ve / 

veya onların denetim ve gözetiminde tamamlamış olmak, Kanunun 6.maddesinde staj süresinden 

sayılan hizmetleri bulunanlar için bu hizmetlerini stajdan saydırmış olmak, 

3.  Kanunun 4'ncü maddesindeki genel ve 5'nci maddesindeki özel şartları taşımaları 

yanında 45'nci madde ve 48'nci maddenin ikinci fıkrasının (c), (e) bentleri ile 49 uncu 

maddesinde belirtilen durumların bulunmaması, gerekir.  
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SINAV KONULARI 

19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 

Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanmış Sınav Yönetmeliği’ne göre, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına 

katılacak adaylar aşağıdaki konularından sınava tabi tutulmaktadırlar.  

 Finansal Muhasebe, 

 Finansal Tablolar ve Analizi, 

 Maliyet Muhasebesi, 

 Muhasebe Denetimi, 

 Vergi Mevzuatı ve Uygulaması, 

 Hukuk (Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, SSK ve Bağ-Kur 

Mevzuatı, İdari Yargılama Hukuku), 

 Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Meslek Hukuku, 

 Sermaye Piyasası Mevzuatı (19 Ağustos 2014 tarihinden sonra 3568 sayılı Yasa’nın 6. 

maddesinin 2. fıkrasının (a), (b), ( c), (d), (e), (f), (g), (h) ve (i) bentleri uyarınca, 3 yıllık hizmet 

süreleri, staj süresinden sayılmış / sayılacak adaylar bu sınav konusundan sorumlu olacaklardır. 

2015 yılı öncesinde staja giriş sınavlarından başarılı olan adaylar sorumlu olmayacaklardır.)  

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1.  Sınav dosyası (SMMM Odalarından temin edilebilir.)  

2.  Cumhuriyet Savcılığından veya e-Devlet kapısı üzerinden alınacak adli sicil belgesi 

(Adli sicil belgesinin, 3568 sayılı Kanunun 4/d bendinde belirtilen suçları kapsayacak ve adli sicil 

arşiv bilgilerini içerecek şekilde olması gerekir.), adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı 

fotokopisi, 

3.  Nüfus cüzdanı fotokopisi, 

4.  Mezun Belgesi (e-Devlet kapısı üzerinden alınmış, doğrulaması TESMER Şubesi/Oda 

tarafından yapılacak olan barkotlu mezun belgesi) ile birlikte mezuniyetin seviyesini (Doktora, 

Yüksek lisans, lisans) tespit edebilmek üzere diploma fotokopisi veya geçici mezuniyet belgesi 

fotokopisi 

Lisans / Yüksek Lisans / Doktora Mezun belgesi e-Devlet kapısında mevcut olmayan 

adaylar aşağıdaki belgelerden herhangi birisini sunabilirler. 

 

 Diploma noter onaylı örneği, (Diplomanın arka sayfasında kimlik bilgileri bulunması 

halinde arka sayfa da onaylatılacaktır.) 

 Diploma aslının TESMER Şubesi / Oda tarafından görülerek “Aslı Görülmüştür” 

şerhini içerecek şekilde imzalanarak, tarihlenmiş ve mühürlenmiş fotokopisi, (Diplomanın arka 

sayfasında kimlik bilgileri bulunması bu işlem arka sayfa için de yapılacaktır.) 

 Geçici mezuniyet belgesinin noter onaylı örneği, (Geçici mezuniyet belgesinin arka 

sayfasında kimlik bilgileri bulunması halinde arka sayfa da onaylatılacaktır.) 

 Geçici mezuniyet belgesinin TESMER Şubesi / Oda tarafından görülerek “Aslı 

Görülmüştür” şerhini içerecek şekilde imzalanarak, tarihlenmiş ve mühürlenmiş fotokopisi, 

(Geçici mezuniyet belgesinin arka sayfasında kimlik bilgileri bulunması halinde bu işlem arka 

sayfa için de yapılacaktır.) 

 Lisans ve yüksek lisans mezuniyetleri 3568 sayılı Yasa kapsamında olan adayların, her 

iki mezuniyete ilişkin belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir. 

 (Yabancı Öğrenim Kurumlarından alınmış diplomalar için Yüksek Öğretim 

Kurulu’ndan alınacak denkliği onay belgesi), 
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5.  3 adet (4.5 x 6) boyutunda renkli fotoğraf, 

6.  Serbest Muhasebeci olarak serbest çalışanlardan, ilgili vergi dairelerinden alınacak 

mükellefiyet tesis tarihini gösterir belge ile affa uğramış olsalar dahi kaçakçılık suçlarından dolayı 

hüküm giymiş olunmadığını gösterir belge, ruhsat fotokopisi, faaliyet belgesi; bağımlı 

çalışanlardan, oda kayıt belgesi, ruhsat fotokopisi, 

7.  Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik stajının tamamlanmış olduğunu gösteren belgeler,  

8.  TÜRMOB tarafından gerekli görülen diğer belgeler. 

9.  Sınav giderleri karşılığı olarak ders başına 170,00-TL olmak üzere, ilk defa sınava 

katılacak adaylardan; 7 dersten sorumlu olanlar için toplam 1.190,00-TL, 8 dersten sorumlu 

olanlar için ise toplam 1.360,00-TL ödemenin yapıldığına ilişkin belge, 

Sınav bedelleri, TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi’nin (TESMER) aşağıda yer 

alan banka hesaplarından birisine ödenebileceği gibi kredi kartı ile sınav başvurusu sırasında 

TESMER Otomasyon Sistemi üzerinden de ödenebilir.  

Banka bilgileri; 

 İş Bankası Ankara-Dikmen Şubesi 487 255,  

 Halk Bankası Ankara / Yenişehir Şubesi 16000 140  

DAHA ÖNCE SINAVA KATILAN ADAYLARDA ARANACAK BELGELER 

16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sınav 

Yönetmeliği’nin "Tekrar Sınava Girebilme" başlıklı 21.maddesinin (Değişik Madde 19.08.2014 / 

29093 Resmi Gazete) 2.fıkrasına göre, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavında başarılı 

olamayanlar, ilk sınav tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde yılda 3 kez açılacak tüm sınavlara 

girebilirler. Bu sınav süresi hiç bir nedenle uzatılamaz. 

Sınavda başarılı olamayanların, tekrar sınava girebilmek için sınav giderleri karşılığı 

olarak öngörülen bedeli ödedikten sonra https://ssi.tesmer.org.tr adresi üzerinden sınav 

başvurusunu yapmaları gerekir.  

BELGELERİN GÖNDERİLMESİ VE KABUL EDİLME 

Yasada öngörülen genel ve özel şartları taşıyanlar yukarıda istenilen başvuru belgelerini, 

son başvuru tarihi çalışma saati bitimine kadar Odalar aracılığı ile veya “Türkiye Serbest 

Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği -Temel Eğitim ve Staj 

Merkezi (TESMER) Dikmen Caddesi No:562 Dikmen/ ANKARA” adresine elden veya posta ile 

göndermeleri gerekmektedir (Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır). 

Ancak gerçeğe aykırı beyanda bulundukları ve 3568 sayılı Kanun'un 4. maddesinde düzenlenen 

genel şartlar ile 5.maddesinde düzenlenen özel şartları taşımadıkları anlaşılanların sınavı 

kazanmış dahi olsalar, ruhsatları iptal edilecektir. 

1.  Sınav başvuru formundaki soruların bir veya birkaçını yanıtsız bırakanlar ile belgeleri 

eksik olanların başvuruları dikkate alınmayacaktır. 

2.  Sınavın yapılacağı yerler ve sınav programı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler 

Odalarının ve TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezinin (TESMER)'in internet sitelerinde 

duyurulacaktır. 

3.  Sınav Giriş belgeleri, TESMER'in http://belge.tesmer.org.tr web adresinden yazıcı 

çıktısı olarak alınabilecektir.  

4.  Sınav Giriş Belgesi ve geçerli kimlik belgesi (T.C Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı 

Nüfus Cüzdanı, T.C Kimlik Kartı, Geçici Kimlik Belgesi, Süresi geçerli pasaport) yanında 

bulunmayanlar sınava alınmayacaktır. 

5.  Sınav listelerinde yer almayanlar sınava alınmayacaktır. 

6.  Sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödemeyenler sınava alınmayacaktır. 

7.  Sınava başvurup, katılmayanların sınav bedeli iade veya mahsup edilmeyecektir.  

8.  Sınav başvuru belgeleri geri verilmeyecektir. 

İlan Olunur. 11246/1-1 

http://teosweb.tesmer.org.tr/
http://teosweb.tesmer.org.tr/
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BAĞLI BİRİMLERİNDE 

İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE SÜREKLİ İŞÇİ ALINACAKTIR. 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bağlı birimlerinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanunun 4/d maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri 

kapsamında İŞ-KUR üzerinden sürekli işçi alınacaktır. Aranan şartlar ve sayılar aşağıda 

belirtilmiştir. 

Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, İŞ-KUR internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. 

Şartlara durumu uyan adayların, ilanın İŞ-KUR internet sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren 5 

gün içinde başvurularını İş Kurumu İl Müdürlüğüne / Hizmet Merkezine şahsen veya 

www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir. Son müracaat tarihi tatil gününe 

rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılacaktır. 

GENEL ŞARTLAR 

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe 

Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun 

hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak, 

2. 18 yaşını tamamlamış olmak 

3. İŞKUR da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen branşlarda istenilen belgelere sahip 

olmak, 

4. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki şartları taşıyor olmak 

(Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin 

işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar. Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, 

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), 

5. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak, 

6. Yaptırılacak güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak, 

7. Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek hastalığı veya bulaşıcı hastalığı 

bulunmamak. 

8. Vardiyalı veya dönüşümlü çalışmaya engel durumu olmamak. 

9. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak veya muaf olmak), 

10. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 

almıyor olmak, şartları aranır. 

TEMİZLİK GÖREVLİSİ (ESKİ HÜKÜMLÜ /TERÖRLE MÜCADELEDE MALUL 

SAYILMAYACAK ŞEKİLDE YARARLANAN) İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR 

1. En az ilkokul en çok ortaöğretim mezunu, 18-40 yaş arasında olmak. 

2. Eski hükümlü: 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, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahküm olmamak 

şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da 

ceza süresine bakılmaksızın 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 hüküm giyenlerden 

cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten 

yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirenleri ifade eder. 

3. Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan: 21/6/1927 tarihli ve 1111 

sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri 

Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 

sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri 

sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan sağlık raporu ve terörle mücadelede 

yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını belgelendirenleri ifade eder. 

http://www.iskur.gov.tr/
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-AÇIKLAMALAR 

1. Başvuru yapan adayların başvuru sürecini Üniversitemiz www.ogu.edu.tr internet 

adresinden takip etmeleri önem arz etmektedir. 

2. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya 

meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. 

3. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğin 12 inci maddesi gereğince, istihdam edilecek kadro sayısının dört katına 

kadar aday, İŞKUR tarafından bildirilen başvurular arasından noter huzurunda çekilecek kura 

sonucunda belirlenecektir. 

1- KURA İŞLEMİ, KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI 

1. İstekli adaylar kura çekimini izleyebilecektir. 

2. Kura işleminin 08.01.2020 tarihinde saat 14.00 ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezinde 

yapılması planlanmış olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda adaylara 

ayrıca duyurulacaktır. 

2- KURA İŞLEMİ SONUCUNDA SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ASİL 

ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER, TESLİM TARİHİ VE YERİ 

1. İstenen Belgeler, Belge teslim tarihi ve yeri, Üniversitemiz www.ogu.edu.tr adresinden 

adaylara duyurulacaktır. 

2. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılacak 

ve yerlerine sıralamada yer alan diğer kişiler dahil edilecektir. 

3- SÖZLÜ SINAV, SINAV TARİHİ VE YERİ 

1. Kura sonucunda belirlenen adaylar, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında 

Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 17 inci maddesi gereğince Başkanlığımızca 

sözlü sınava tabi tutulacaklardır. 

2. Sözlü sınavın gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi 

Üniversitemiz www.ogu.edu.tr internet sitesinde ilan edilecektir. 

3. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca 

tebligat yapılmayacaktır. 

4- SÖZLÜ SINAV, SÖZLÜ SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI, İTİRAZ, 

NİHAİ SONUÇLARIN AÇIKLANMASI; 

1. Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve 

becerilerden, yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve 

eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır. 

2. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan 

aday, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. 

3. Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup, 

adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sıralaması bu puan üzerinden tespit edilecektir. 

Ancak, başarı puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; yaşı büyük olana, yaşlarının aynı olması halinde 

diplomaları esas alınmak suretiyle daha üst öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim düzeylerinin de aynı 

olması halinde mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana öncelik verilerek en yüksek 

puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecektir. 

4. İlan edilen kadrolara iş başvurusunda bulunan adayların sınav yeri, sınav tarihi, sınav 

sonuçları, itiraz sonuçları, asıl ve yedek aday listeleri ile diğer her türlü duyurular Üniversitemiz 

internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve 

bu ilan tebligat yerine geçecektir. 

http://www.ogu.edu.tr/
http://www.ogu.edu.tr/
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5. Adaylar, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 3 (üç) iş günü içinde sınav sonuçlarına 

ilişkin itiraz dilekçeleri sınav kuruluna sunulmak üzere Başkanlığımız evrak birimine yazılı olarak 

verebilecektir. İtiraz dilekçeleri ivedi olarak sınav kuruluna iletilecek ve 3 (üç) iş günü içinde 

itirazları sonuçlandırarak, Üniversitemiz internet adresinde nihai karar ilan edilecek, yazılı 

tebligat yapılmayacaktır. 

6. Kura sonucunda ismi asil listede olup sözlü mülakata katılmayan adayların yerine 

Kurada yedek olarak belirlenen adaylardan sırayla sözlü mülakata çağrılacaktır. 

5 - ATAMA İŞLEMLERİ 

1. Sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle kadro sayısı 

kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınavda başarılı olup da ataması 

yapılanlardan işe başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe 

başlatılmayanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle atama 

yapılabilecektir. 

2. 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. 

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

feshedilecektir. 

Çalışma Adresi: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, İlahiyat 

Fakültesi, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ve Mahmudiye Atçılık Meslek 

Yüksekokulu 

Tercih Edilen İkametgah İlçeleri: Eskişehir Merkez ve İlçeleri 

KONTENJAN DAĞILIMI 

 

Meslek 

Kodu Durumu 

Öğrenim 

Durumu 

İhtiyaç 

Sayısı Çalışma Şekli Çalışma Yeri 

Temizlik 

Görevlisi 

Eski Hükümlü/ 

Terörle 

Mücadelede Malul 

Sayılmayacak 

şekilde yaralanan 

En az ilkokul 

en çok 

ortaöğretim 

mezunu olmak 

1 

Daimi/Tam 

Zamanlı/Deneme 

Süreli 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Temizlik 

Görevlisi 

Eski Hükümlü/ 

Terörle 

Mücadelede Malul 

Sayılmayacak 

şekilde yaralanan 

En az ilkokul 

en çok 

ortaöğretim 

mezunu olmak 

1 

Daimi/Tam 

Zamanlı/Deneme 

Süreli 

İlahiyat Fakültesi 

Temizlik 

Görevlisi 

Eski Hükümlü/ 

Terörle 

Mücadelede Malul 

Sayılmayacak 

şekilde yaralanan 

En az ilkokul 

en çok 

ortaöğretim 

mezunu olmak 

1 

Daimi/Tam 

Zamanlı/Deneme 

Süreli 

Kütüphane ve 

Dokümantasyon 

Daire Başkanlığı 

Temizlik 

Görevlisi 

Eski Hükümlü/ 

Terörle 

Mücadelede Malul 

Sayılmayacak 

şekilde yaralanan 

En az ilkokul 

en çok 

ortaöğretim 

mezunu olmak 

1 

Daimi/Tam 

Zamanlı/Deneme 

Süreli 

Mahmudiye 

Atçılık Meslek 

Yüksekokulu 

 10815/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI
–– 2020 Yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarına Uygulanacak Yeniden

Değerleme Oranının Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1839)

YÖNETMELİKLER
–– Beykent Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Erzurum Teknik Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kazak Kültürü ve Eğitimi Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Egzersiz ve Spor Bilimleri Eğitim,

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Yeditepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Programları Eğitim-Öğretim ve

Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ
–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 512)

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - 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.


