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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Bursa Uludağ Üniversitesinden:

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bursa Uludağ Üniversitesi Çevre Sorunları
Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve
yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bursa Uludağ Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama
ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organ-
larının 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 grupları: Yönetim Kurulu tarafından kurulan çalışma gruplarını,
b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Merkez (ULUÇAM): Bursa Uludağ Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

6 Ocak 2020
PAZARTESİ

Sayı : 31000



ç) Merkez Sekreteri: Merkezin sekreterini,
d) Müdür: Merkezin müdürünü,
e) Rektör: Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörünü,
f) Rektörlük: Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünü,
g) Üniversite (BUÜ): Bursa Uludağ Üniversitesini,
ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, çevre konusunda bilimsel ve teknolojik araştırma
ve uygulamalar yapmak, çevre sorunlarını çözmek için yöntem ve öneriler geliştirmek, ilgili
paydaşları bilinçlendirmek ve eğitmek, çalışma sonuçlarını ilgili yurt içi ve yurt dışı kuruluşlar
ile paylaşmak, çevre ile ilgili yayın, danışmanlık, eğitim, proje ve üretime yönelik çalışmalar
yapmak, yaptırmak, yürütmek ve koordine etmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Çevre sorunları, kentleşme, ekolojik sürdürülebilirlik ve çevre eğitimi ile ilgili bi-

limsel ve teknolojik araştırma ve uygulamalar yapmak, yaptırmak, bunları teşvik ve koordine
etmek.

b) Üniversitede çevre, kentleşme, çevre eğitimi, mimarlık ve ekolojik sürdürülebilirlik
konularında araştırma ve uygulama yapacak öğretim elemanı ve öğrenciler ile araştırma, uy-
gulama ve eğitim alt yapısını desteklemek.

c) Yurt içinde ve yurt dışında üniversiteler ve diğer araştırma kurumları ve uluslararası
kuruluşlar ile iş birliği ve ortak çalışmalar yapmak.

ç) Ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, kongre, sempozyum ve buna ben-
zer bilimsel toplantılar düzenlemek veya bu toplantılara katılmak.

d) Ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, yaz okulu ve buna benzer mezuniyet sonrası
ve/veya hizmet içi eğitim programları düzenlemek ve gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili serti-
fikalar vermek.

e) Merkezin kuruluş amacına uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında her türlü yayın
yapmak, süreli yayınlar çıkarmak, yayın çalışmalarına katılmak ve desteklemek, veri bankası
oluşturmak, kitaplık ve dokümantasyon merkezi kurmak.

f) Çevre kalitesinin izlenmesi ve denetlenmesi için modeller geliştirmek, uygulamak,
talep üzerine ilgili mevzuat uyarınca işletme ve tesis kontrol çalışmaları yapmak.

g) Yurt içi ve yurt dışı kamu ve özel kesim kuruluşlarının, gerçek ve tüzel kişilerin talep
ve ihtiyaçları doğrultusunda etüt, proje, analiz, laboratuvar deneyleri ve buna benzer çalışmaları
yapmak; rapor hazırlamak, danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri vermek.

ğ) Teknoloji transferi ve özgün teknolojilerin geliştirilmesi için araştırma ve uygula-
malar yapmak.

h) Çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik teknolojik uygulamalar ve üretim çalışmaları
yapmak veya yaptırmak, çalışma alanları doğrultusunda laboratuvar, atölye ve gözlem yerleri
kurmak ve yönetmek.
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ı) Merkezin kuruluş amacı ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine

uygun olan ve lüzumlu görülen 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 müdür yardımcıları

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin çevre konusu ile ilgili bir bilim dalında tam gün

çalışan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren

Müdür, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Merkezin yönetiminde kendisine yardımcı olmak ve yokluğunda temsil et-

mek üzere, Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki müdür yardımcısı görevlendi-

rebilir. Müdür yardımcıları oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılırlar.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak Merkezi idare ve temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve kararlarını uygulamak.

c) Yıllık bütçe önerilerini hazırlayarak Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

ç) Çalışma gruplarında yer alacak öğretim elemanları ile uygulama ve araştırma proje-

lerini yapacak proje ekiplerini, proje yürütücülerini ve üretime yönelik faaliyetlerin sorumlu-

larını belirlemek ve görevlendirilmelerini sağlamak üzere Yönetim Kuruluna teklif etmek.

d) Merkez bünyesindeki çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek, iz-

lemek ve denetlemek.

e) Merkez ile aynı amaçları güden yurt içindeki veya yurt dışındaki diğer uygulama ve

araştırma merkezleri, kamu ve özel sektör kuruluşları ya da uluslararası kuruluşlarla Yönetim

Kurulunun onayı ile iş birliği yapmak.

f) Merkezin ve çalışma gruplarının faaliyetleriyle ilgili olarak yılın ilk üç ayı içinde

Yönetim Kuruluna rapor vermek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ile birlikte dokuz üyeden oluşur. Müdür ha-

ricindeki sekiz Yönetim Kurulu üyesi, Rektör tarafından Üniversitenin Eğitim, Fen-Edebiyat,

İktisadi ve İdari Bilimler, Mimarlık, Mühendislik, Tıp, Veteriner ve Ziraat Fakültesi Dekanla-

rının Merkezin çalışma alanı ile ilgili bilim dallarında akademik çalışmalar yürüten kendi öğ-

retim elemanları arasından önerdikleri üçer aday arasından üç yıl süre için görevlendirilir. Sü-

resi biten üyeler aynı usulle yeniden önerilebilir ve görevlendirilebilir. Süresi bitmeden üye-

likten ayrılanların veya altı aydan uzun bir süreyle Üniversite dışında görevlendirilenlerin ye-

rine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle görevlendirme yapılır.
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(2) Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi işlemlerinde gerekli koordinasyon Müdür
tarafından sağlanır.

(3) Yönetim Kurulunda toplantı nisabı, üye tam sayısının yarısından bir fazlasıdır. Ka-
rarlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

(4) Yönetim Kurulu olağan olarak üç ayda bir toplanır. Müdür gerekli gördüğünde Yö-
netim Kurulunu toplantıya çağırabilir. Mazeretsiz olarak ardı ardına üç kez toplantıya katılma-
yanların üyelikleri sona erer.

(5) Toplantı gündemi en az iki işgünü öncesinden üyelere bildirilir.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Kuruluş amaçları doğrultusunda ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Merkezin

yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararlar almak, Danışma Kurulunca sunulan önerileri değer-
lendirmek.

b) Merkez bünyesinde konuların özelliklerine göre geçici veya sürekli çalışma grupla-
rını kurmak, bu gruplarda görevlendirilecek kişiler ile yöneticiler, yönetici yardımcıları, koor-
dinatörler, danışmanlar ve diğer elemanlara ilişkin Müdürün önerilerini inceleyerek karara bağ-
lamak ve gerektiğinde görevlendirilmelerini sağlamak üzere Rektöre sunmak.

c) Merkez tarafından desteklenecek araştırma ve uygulamaların desteklenme esaslarını
belirlemek ve destek taleplerini karara bağlamak.

ç) İlgili mevzuata göre, telif ve patent hakları ile gelirlerin dağıtım şekillerini tespit etmek.
d) Araştırıcı ve uygulayıcı elemanların araştırma ve yayın konularında yurt içinde veya

yurt dışında yapacakları çalışmalara ilişkin esasları belirlemek, bu çalışmalara ilişkin mali ve
diğer her türlü destek taleplerini karara bağlamak.

e) Müdürün önerisi üzerine, Merkezin idari ve teknik eleman ihtiyaçlarını tespit etmek
ve bu yapılacak görevlendirmeler ile ilgili önerileri karara bağlayarak Rektörün onayına sunmak.

f) Müdürün bütçe teklifini inceleyip karara bağlamak.
g) Yıllık faaliyet programı ve raporunu hazırlamak ve Rektöre sunmak.
ğ) Müdürün gerekli gördüğü diğer konuları görüşüp karara bağlamak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin amaç ve faaliyet konularını kapsayacak

şekilde kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından Müdürün teklifi üzerine Rektör ta-
rafından belirlenecek oniki üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyeleri aynı zamanda Danışma Kurulu üyesi olamazlar. Danışma
Kurulunun Üniversite dışındaki üyelerine gerekli bildirimler Rektörlük tarafından yapılır.

Danışma Kurulu toplantıları
MADDE 13 – (1) Rektör, Danışma Kurulunun doğal başkanıdır. Danışma Kurulu, üye-

lerinin görevlendirilmesinden itibaren en geç bir ay içinde toplanır ve bir başkan yardımcısı
ile bir raportör seçer. Müdür, oy hakkı olmaksızın Danışma Kurulu toplantılarına katılır.

(2) Danışma Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve hazır bulunanların
çoğunluğu ile karar alır.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 14 – (1) Danışma Kurulu, başkanın daveti üzerine yılda en az bir kez topla-

narak Merkez faaliyetleriyle ilgili değerlendirmeler yapar ve önerilerde bulunur. Danışma Ku-
rulunun önerileri Yönetim Kurulu tarafından öncelikli olarak dikkate alınır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez Sekreteri
MADDE 15 – (1) Merkezin idari işlerinin yürütülmesi amacıyla, Rektör, Müdürün tek-

lifi üzerine uygun göreceği bir idari personeli sekreter olarak görevlendirebilir. Sekreter Yö-
netim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmaksızın raportör olarak katılır. Merkez Sekreteri Mü-
dürün vereceği diğer işleri yapar.

Personel ihtiyacı
MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek per-
sonel tarafından karşılanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 17 – (1) 14/4/2004 tarihli ve 25433 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulu-

dağ Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ULUÇAM) Yönetmeliği
yürürlükten kaldırılmıştır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri ile BUÜ Senatosu ve Yönetim Kurulunun kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
—— • ——

İstanbul Okan Üniversitesinden:
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/5/2018 tarihli ve 30421 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Okan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin
birinci fıkrasında yer alan “ulusal veya uluslararası dergilerde bir yayın (kongre bildirimleri
de dahil) yapma  zorunluluğu” ibaresi “ulusal veya uluslararası bir yayın (kongre bildirileri de
dahil) yapmak” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ulus-
lararası hakemli dergilerde bir yayın yapma zorunluluğu” ibaresi “uluslararası hakemli dergi-
lerde yayın yapmak” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Okan Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

14/5/2018 30421

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

19/12/2019 30983
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Necmettin Erbakan Üniversitesinden:

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 

YABANCI DİL ÖĞRETİMİ VE YABANCI DİL İLE 

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Necmettin Erbakan Üniversitesi Yabancı Dil-

ler Yüksekokulunda yürütülecek olan yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi ve zorunlu ortak ya-

bancı dil dersleri ile sınavlarda uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Necmettin Erbakan Üniversitesi Yabancı Diller Yük-

sekokulunda yürütülecek olan yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi ve ortak zorunlu yabancı

dil dersleri ile sınavlarda uygulanacak usul ve esaslara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 14 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ara Sınav: Öğrencilerin sınıf içi çalışmalarla edindikleri bilgi ve becerileri ölçmek

için ve yılsonu yeterlik sınavına hazırlık amacıyla yapılan sınavı,

b) Final Sınavı: Hazırlık öğretiminin sonunda Akademik takvimde öngörülen tarihler

içerisinde yapılan ve tüm yılı kapsayan sınavı,

c) Hazırlık Sınıfı: Necmettin Erbakan Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfını,

ç) Hizmet İçi Eğitim Grubu: Öğretim elemanlarının dil öğretimi alanındaki en son yön-

temler hakkında bilgilendirilmelerini ve mesleki açıdan gelişmelerine yönelik hizmet içi eğitim

programlarının düzenlenmesini sağlamak amacıyla; YDYO Kurulu tarafından NEÜ YDYO’da

görev yapan öğretim üyeleri arasından üç yıl için olmak üzere seçilerek Müdür tarafından gö-

revlendirilen ve toplam üç kişiden oluşan grubu,

d) Müdür: Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürünü,

e) Müdürlük: Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünü,

f) Program ve Materyal Geliştirme Grubu: Yabancı dil eğitim-öğretim program ve ma-

teryalinin belirlenmesini, geliştirilmesini, bu gelişimin sürekliliğinin sağlanmasını ve materyal

arşivi oluşturulmasını, kullanılması gereken ek materyalin ve proje konularının belirlenmesini

ve duyurulmasını temin etmek amacıyla; NEÜ YDYO Kurulu tarafından NEÜ YDYO’da görev

yapan öğretim elemanları arasından üç yıl için seçilen ve görevlendirilen toplam dört kişiden

oluşan grubu,
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g) Rektör: Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörünü,

ğ) Senato: Necmettin Erbakan Üniversitesi Senatosunu,

h) Seviye Tespit Sınavı: Öğrencinin hazırlık sınıfı eğitimine hangi düzeyden devam

edeceğini belirleyen sınavı,

ı) Sınav Değerlendirme Komisyonu: Program ve Materyal Geliştirme Grubu ile iş bir-

liği içerisinde yoklama, ara sınav, mazeret, genel, bütünleme, yeterlik, seviye tespit sınavı ile

bu sınavların testli veya klasik veya web-tabanlı veya sözlü olmasını ve projelerin içeriğinin

ve uygulanma yönteminin belirlenmesini, hazırlık sınıfının devam takibinin yapılmasını ve sı-

nav sonuçlarının değerlendirilip, programı destekleyen verilerin toplanabilmesi için gerekli

karar ve tedbirlerin alınmasını sağlamak amacıyla; YDYO Kurulu tarafından NEÜ YDYO’da

görev yapan öğretim elemanları arasından üç yıl için seçilerek Müdür tarafından görevlendirilen

ve dört kişiden oluşan komisyonu,

i) Üniversite: Necmettin Erbakan Üniveritesini,

j) Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO): Necmettin Erbakan Üniversitesi Yabancı Diller

Yüksekokulunu,

k) Yeterlik Sınavı: Öğrencinin diploma programı için istenen yabancı dil yeterliliğine

sahip olup olmadığını ölçen dil sınavını,

l) Yüksekokul Kurulu: Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulunu,

m) Yüksekokul Yönetim Kurulu: Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yabancı Dil Hazırlık Öğretimi ve Sınavlar

Yabancı dil öğretiminin amacı

MADDE 5 – (1) Yabancı dil öğretiminin amacı, öğrencileri ön lisans, lisans, yüksek

lisans ve doktora programlarından mezun olduklarında aldığı yabancı dilin temel kurallarını

öğrenmiş, yabancı dil kelime dağarcığını geliştirmiş, yabancı dilde okuduğunu ve duyduğunu

anlayabilme ve kendisini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme kabiliyetini kazanmış duruma

getirmeyi sağlamaktır.

Hazırlık sınıfı eğitim-öğretiminin yürütülmesi

MADDE 6 – (1) Yabancı dil hazırlık sınıflarında eğitim-öğretim, YDYO tarafından

yürütülür.

Kayıt

MADDE 7 – (1) Öğrencilerin zorunlu hazırlık sınıfına kayıt işlemleri, Üniversiteye ilk

kayıt sırasında kendi fakültesi/yüksekokulu tarafından yapılır. Ancak, YDYO tarafından yapılan

yeterlik sınavında veya 11 inci maddenin dokuzuncu fıkrasında belirtilen merkezi veya ulus-

lararası sınavlardan birinde başarılı olan öğrenciler, doğrudan kendi bölümlerine/programlarına

kayıt olmaya hak kazanır.

6 Ocak 2020 – Sayı : 31000                                   RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 7



Akademik takvim

MADDE 8 – (1) Yabancı dil hazırlık sınıfı öğretim takvimi Yüksekokul Kurulu önerisi

üzerine Senato tarafından belirlenir ve ilan edilir.

Eğitim süresi

MADDE 9 – (1) Hazırlık sınıfında eğitim-öğretim süresi güz yarıyılı 16 hafta ve bahar

yarıyılı 16 hafta olmak üzere bir yıldır. Hazırlık sınıfında haftalık 30 saat ders verilir. Hazırlık

sınıfına bir yıl devam edip başarısız olan öğrenciler için eğitim süresi ilave bir yıl daha uzatı-

labilir. 

(2) Hazırlık sınıfına devam edecek öğrenciler her yarıyıl başında Üniversitenin belir-

leyeceği esaslara göre kayıtlarını yenilemek zorundadırlar.

(3) Yabancı dil hazırlık sınıfına devam edip yılsonunda başarılı olan öğrenciler, ön li-

sans, lisans veya lisansüstü öğretim programlarına devam etmeye hak kazanırlar.

Sınavlar ve sınav uygulamalarına ilişkin esaslar

MADDE 10 – (1) Yabancı dil hazırlık programında; yeterlik sınavı, final sınavı, ara sı-

navlar, mazeret sınavı, yoklama sınavları ve bütünleme sınavı uygulanır.

(2) Yabancı dil hazırlık eğitimi ile ilgili sınavlar şunlardır:

a) Yeterlik sınavı; güz ve bahar yarıyılı başında, yabancı dil hazırlık programı akademik

takviminde önceden belirtilen tarihte yapılır. Yeterlik sınavında başarı notu 100 üzerinden en

az 70’tir. Güz ve bahar yarıyılı başındaki bu sınav seviye tespit sınavı olarak da kullanılabilir

ya da ayrı bir seviye tespit sınavı yapılabilir. Bu sınava;

1) Üniversitenin zorunlu hazırlık sınıfı bulunan bölümlerine/programlarına yeni kayıt

yaptıran,

2) Hazırlık sınıfının ilk yılı veya tekrar yılı sonunda başarısız ya da devamsız olan,

3) Hazırlık sınıfı süresi içerisinde kayıt donduran,

4) Hazırlık sınıfında devam şartını sağlamış, ancak başarılı olamadan kendi bölü-

müne/programına devam eden,

5) Yurt dışında veya yurt içinde yabancı dil hazırlık sınıfı olmayan başka bir yüksek-

öğretim kurumundan Üniversitenin zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı olan bölüm/programlarına

yatay geçiş yapmak isteyen, 

öğrenciler girebilir.

b) Yoklama sınavları; Bir yılda kaç sayıda yoklama sınavı yapılacağı ve sınavın esasları,

her eğitim-öğretim yılı başında Sınav ve Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlenir.

c) Ara sınavlar; her yarıyıl içinde iki kez yapılır. Ara sınav tarihleri YDYO akademik

takviminde önceden belirtilir.

ç) Final sınavı; yılda bir kez, eğitim-öğretim yılı sonunda, yabancı dil hazırlık programı

akademik takviminde önceden belirtilen tarihte yapılan sınavdır. Öğrencinin, bahar yarıyılı so-

nunda yapılan bu sınava girme hakkını elde edebilmesi için 14 üncü maddede belirtilen devam

zorunluluğunu yerine getirmesi ve yıl içi başarı notunun en az 40 puan olması gerekir. Devam

zorunluluğunu yerine getiremeyen ve yıl içi başarı notu 40 puanın altında olan öğrenciler, güz

ve bahar yarıyılı başında yapılan yabancı dil yeterlik sınavına girebilirler.
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d) Mazeret sınavı; haklı ve geçerli nedenlerle herhangi bir ara sınava katılamayan ve

mazeretleri Yüksekokul Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı yapılır.

e) Bütünleme sınavı; yılda bir kez, YDYO akademik takviminde önceden belirtilen ta-

rihte yapılan sınavdır. Devam şartını yerine getirmiş ve yıl içi başarı notu olan 100 üzerinden

40 ve üzeri puan alıp final sınavına girmeye hak kazanmış ve final sınavından başarısız olan

öğrenciler ile final sınavına girme şartlarını sağladıkları halde sınava giremeyen öğrenciler,

bütünleme sınavına girebilirler.

(3) Yoklama sınavları, yeterlik ve final sınavları için mazeret sınavı düzenlenmez.

Başarı, değerlendirme ve muafiyet

MADDE 11 – (1) Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimi olan programlara kayıtlı olup

bir yıl hazırlık eğitimi sonunda başarısız olan öğrenciler, ikinci yıl hazırlık sınıfına devam

etmek zorundadırlar. 

(2) Zorunlu hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin prog-

ramla ilişiği kesilir. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğ-

retim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır. 

(3) Öğretim dili tamamen Türkçe olan programlara kayıt yaptıran öğrenciler, isteğe

bağlı hazırlık eğitimi alabilirler. Bu öğrenciler, isteğe bağlı almış oldukları hazırlık eğitiminden

başarısız olmaları halinde eğitimlerine kendi bölüm ve programlarında devam ederler. Hazırlık

eğitimine devam etmiş ancak başarısız olmuş öğrenciler isteğe bağlı hazırlık öğrenimine ikinci

yıl devam edemezler. Mezuniyetlerine kadar yapılan tüm yeterlik sınavlarına girebilirler. 

(4) Hazırlık sınıfında öğrenci başarısı, final sınavı ve yıl içi başarı notlarına göre belir-

lenir. Bu bağlamda, yıl içinde yapılan ara sınavlar, yoklama sınavları ve öğrencinin derse de-

vamı, katılımı, ödev ve proje hazırlamadaki gayreti ve başarı düzeyi gibi sınıf içi değerlendirme

notları ve final sınavı esas alınır. Final sınavının %50’si ile diğer sınavların %50’sinin toplamı

en az 70 olan öğrenciler başarılı kabul edilir. Geçme notu Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı

ile 60’a kadar çekilebilir. Öğrenci başarı puanının hesaplanmasındaki iki temel yöntem ve ağır-

lıkları aşağıdaki şekildedir:

a) Yıl İçi Başarı Notu : %50. 

b) Final Sınavı : %50.

(5) Yıl içi başarı notunun hesaplanmasında yıl içinde yapılan sınavların ağırlıkları aşa-

ğıdaki gibidir:

a) Ara sınavlar %80.

b) Yoklama sınavları %15.

c) Sınıf içi değerlendirme %05.

(6) Hazırlık sınıflarında okuyan ve devam koşulunu sağlayan öğrencilerden yıl içi not

ortalaması 80 ve üzeri olanlar final sınavına girmeyebilir. Bu koşulu sağladığı halde final sı-

navına girmek isteyen öğrenciler ise final sınavından beş gün öncesine kadar öğrenci işlerine

dilekçe vererek final sınavına girebilir. Bu öğrencilerin yıl içi not ortalamaları genel başarı

notu olarak kabul edilir. Yıl içi not ortalaması 100 üzerinden 39 ve altında olan hazırlık sınıfı

öğrencisi final ve bütünleme sınavlarına giremez.
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(7) Bütünleme sınav notunun genel başarı notuna etki oranı ile final sınav notunun genel

başarı notuna etki oranı aynıdır. 

(8) Yabancı dil hazırlık sınıfından;

a) Yeterlik sınavında başarılı olanlar,

b) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak ko-

nuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim, lisans, yüksek lisans

kurumlarında eğitim görüp, öğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar,

c) Yurt dışında veya yurt içinde yabancı dil hazırlık sınıfı olan başka bir yükseköğretim

kurumundan Üniversitenin yabancı dil hazırlık sınıfı olan bölüm/programlarına yatay geçiş

yapan öğrenciler,

ç) Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen merkezi ve uluslararası sınavlardan son

beş yıl içerisinde yine Senato tarafından belirlenen puanı alanlar, 

muaf sayılırlar.

(9) Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlar ve alınması gereken asgari puanlar

aşağıdaki tablolarda belirtilmiştir.

Yabancı Dil Hazırlık Yeterlik Sınavı, Merkezi Yurtiçi-Yurtdışı Yabancı Dil (İngilizce)

Sınavları Eşdeğerlik Çizelgesi:

Yabancı Dil Hazırlık Yeterlik Sınavı, Merkezi Yurtiçi-Yurtdışı Yabancı Dil (Almanca)

Sınavları Eşdeğerlik Çizelgesi:

Bu tablolarda bulunmayan, ancak Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerlikleri ka-

bul edilen sınavlar için, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen eşdeğerlik çizelgeleri esas

alınır.
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Mazeret sınavları

MADDE 12 – (1) Öğrencilerin mazeretleri nedeniyle ara sınavlara katılmaması duru-

munda mazeretli sayılmasına Senato tarafından belirlenen esaslara göre Yüksekokul Yönetim

Kurulunca karar verilir. Mazeretler kabul edilip mazeret sınavı hakkı tanınan öğrenciler sınav

haklarını Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenen gün, yer ve saatte kullanır.

(2) Mazeretlere ilişkin başvurular belgeleriyle birlikte, mazeretin bitimini izleyen üç

gün içerisinde yazılı olarak Müdürlüğe yapılır. Bu süre geçtikten sonra yapılan mazeret baş-

vuruları dikkate alınmaz.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 13 – (1) Sınav notlarında maddi hatalar dışında değişiklik yapılmaz. Sınav

notuna itirazlar notların duyurulmasını izleyen yedi iş günü içerisinde Yüksekokul Müdürlü-

ğüne yazılı olarak yapılır. Herhangi bir maddi hata ile ilgili itiraz, ilgili öğretim elemanının da

görüşü alındıktan sonra Yönetim Kurulunca incelenir ve karara bağlanır.

Devam zorunluluğu

MADDE 14 – (1) Yabancı dil hazırlık sınıfında derslere devam zorunludur. Öğrenciler,

bulundukları sınıfın derslerinin %80’ine devam etmekle yükümlüdür. Devamsızlık sınırını aşan

öğrenciler, YDYO tarafından final sınavından önce ilan edilir. Devam koşulunu yerine getir-

meyen hazırlık sınıfı öğrencileri, yılsonunda yapılacak final ve bütünleme sınavlarına giremez,

güz ve bahar yarıyılları başında yapılacak olan yeterlik sınavına girebilirler. Bu sınavda başa-

rısız olunması durumunda bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen başarı ve değerlen-

dirmeye ilişkin hükümler uygulanır.

(2) Hazırlık sınıfını tekrar eden öğrenciler, tekrar yılında da derslere %80 oranında de-

vam etmek zorundadır.

(3) Öğrencilerin alacakları sağlık raporları, derse devam sürelerinin hesaplanmasında

dikkate alınmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ortak Zorunlu Yabancı Dil Derslerine İlişkin Esaslar

Ortak zorunlu yabancı dil dersleri

MADDE 15 – (1) Ortak zorunlu yabancı dil dersleri, Üniversiteye kayıt yaptıran öğ-

rencilerin, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince, birinci

ve ikinci yarıyılda almak zorunda oldukları Yabancı Dil I ve II dersleridir.

Ortak zorunlu yabancı dil dersinden muafiyet

MADDE 16 – (1) Her yıl güz yarıyılı başında, akademik takvimde belirlenen tarihte

YDYO tarafından ortak zorunlu Yabancı Dil muafiyet sınavı yapılır. Bu sınavdan 60 ve üstü

not alan öğrenciler, ortak zorunlu Yabancı Dil I ve II derslerinden muaf olur.

(2) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan bölüm/programlarda yapılan yabancı dil

hazırlık sınıfı muafiyet sınavında başarılı olan veya yabancı dil hazırlık sınıfını başarı ile ta-

mamlayan öğrenciler, ders programlarında bulunan ortak zorunlu yabancı dil derslerinden de

muaf sayılırlar.
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(3) Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavından 60 ve üstü not alan öğrencilerin not-

ları, yürürlükteki Üniversite Ön Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre işlenir.

(4) Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavlarına hazırlık sınıfı öğrencileri de not yük-

seltmek amacıyla girebilirler.

(5) Daha önce bir başka yükseköğretim kurumunda bu dersleri almış ve başarılı olmuş

öğrenciler de ortak zorunlu yabancı dil derslerinden muaf sayılırlar.

(6) Öğrencinin, ortak zorunlu yabancı dil derslerinden muafiyetine ilişkin kararlar, kendi

fakülte/yüksekokul yönetim kurulu tarafından verilir.

(7) Ortak zorunlu yabancı dil derslerinden sınava girip muaf olmak isteyen öğrencilerin,

YDYO tarafından belirlenen süre içerisinde Müdürlüğe başvurmaları gerekir.

Ortak zorunlu yabancı dil derslerinin verilmesi

MADDE 17 – (1) Ortak zorunlu yabancı dil derslerini verecek öğretim elemanları Mü-

dürlükçe görevlendirilirler.

(2) Derslerin yürütülmesinden, fakülte dekanlıkları/yüksekokul müdürlükleri sorum-

ludur.

Ortak zorunlu yabancı dil derslerinin sınavları

MADDE 18 – (1) Ara ve genel sınavlar, ilgili öğretim elemanı tarafından müfredata

uygun olarak, akademik takvimde öngörülen tarihlerde yapılır.

Başarı durumu

MADDE 19 – (1) Başarı durumu, Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim ve Sınav

Yönetmeliği esaslarına göre belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Necmettin Erbakan

Üniversitesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 21 – (1) 25/12/2012 tarihli ve 28508 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nec-

mettin Erbakan Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dil-

le Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik 2019-2020 eğitim-öğretim yılı başından geçerli ol-

mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden:

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ DEPREM ÇALIŞMALARI
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

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

Deprem Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yö-
netim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekillerine ilişkin usul ve esas-
ları düzenlemektir.

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

Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim or-
ganlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekillerinin belirlenmesine 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.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkez Danışma Kurulunu,
b) Merkez (SUBU-DAMER): Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Deprem Ça-

lışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Misafir araştırmacı: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi çalışanı olmayıp Mer-

kez bünyesinde araştırma faaliyetinde bulunacak araştırmacıları,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Rektör: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Depremlerin nedenleri, yapılar ve insanlar üzerindeki etkileri ile deprem hasarlarının

azaltılması konularında çalışmalar yapmak, danışmanlık yapmak.
b) Deprem mühendisliği konularında araştırma ve uygulama çalışmaları yapmak, teşvik

ve koordine etmek, akademik ve bilimsel toplantılar düzenlemek.
c) Kamu kurumları, yerel yönetimler ve özel sektör ile gerekli koordinasyon ve plan-

lamayı sağlayarak ortak çalışmalar yürütmek.
ç) Kentsel dönüşüm ve benzeri çalışmalar kapsamında danışmanlık ve teknik destek

taleplerini karşılamak.

6 Ocak 2020 – Sayı : 31000                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 13



d) Depreme dayanıklı yapı tasarımında kamu ve özel kuruluşlara proje ve danışmanlık
hizmetleri yapmak.

e) Diri faylar üzerinde çalışmalar yapmak ve bu fayların deprem üretme potansiyellerini
değerlendirmek.

f) Merkez bünyesinde seminerler, konferanslar, kongreler gibi bilimsel toplantılar dü-
zenlemek.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez; bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlara ulaş-

mak için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Merkez bünyesinde deprem mühendisliği alanında araştırma gruplarının oluşturul-

masını sağlamak ve Üniversitenin yüksek nitelikli bilimsel araştırma projeleri yürütme potan-
siyelini artırmak.

b) Ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel
toplantılar düzenlemek veya bu tür faaliyetlere destek vermek.

c) Merkezin ilgi ve çalışma alanlarında gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası araştırma
sonuçlarını rapor, bülten, kitap, dergi ve diğer ortamlarda yayınlamak.

ç) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde yürütülen eğitim öğretim faaliyetlerine des-
tek olmak.

d) Merkezin çalışma alanlarında; kamu kurum/kuruluşları, yerel yönetimler ve özel
sektör ile işbirliği içinde olmak ve ortak çalışmalar yapmak.

e) Depreme dayanıklı yapı tasarımı konusunda, etüd ve proje çalışmalarını gerçekleş-
tirmek ve bu yönde sektörden gelecek bilimsel görüş, danışmanlık ve benzeri hizmetleri yap-
mak ve bu hizmetlere ilişkin raporlar düzenlemek.

f) Mevcut yapıların (bina, sanayi yapıları, çeşitli altyapı tesisleri, enerji tesisleri ve ben-
zeri) deprem güvenliğini değerlendirmek, onarım-güçlendirme projelerini yapmak, danışmanlık
yapmak.

g) Deprem etkisini göz önüne alarak zemin etüd raporları, temel ve iksa projeleri ha-
zırlamak, zeminlerin sıvılaşma potansiyellerini belirlemek ve zemin iyileştirme projeleri ha-
zırlamak, yapı-zemin etkileşimlerini incelemek.

ğ) Farklı büyüklük ve özellikteki yerleşim birimleri veya kent ölçeğinde deprem tehli-
kesinin belirlenmesi ve yapılaşmaya uygun alanların tespitinin yapılması amacıyla mikro böl-
geleme çalışmaları yapmak.

h) Kentsel dönüşüm çalışmalarına katılmak, danışmanlık ve benzeri hizmetleri yap-
mak.

ı) Deprem tehlikesini belirleme amaçlı ve deprem zararlarını azaltmaya yönelik araş-
tırma ve uygulama yapmak.

i) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen amaçlara uygun diğer faaliyetleri yürütmek.
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.
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Müdür ve görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin tam zamanlı çalışan öğretim üyeleri arasından

üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür aynı usulle ye-
niden görevlendirilebilir.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitenin tam zamanlı çalışan
öğretim üyeleri arasından en fazla iki kişi Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından müdür
yardımcısı olarak görevlendirilir.

(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı durumlarda yerine müdür yardımcılarından bi-
rini vekil olarak bırakır.

(4) Müdür; Merkezin işleyişinden Rektöre karşı sorumludur.
(5) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
b) Merkezin amaçları doğrultusunda yapılacak çalışmaların düzenli bir biçimde yürü-

tülmesini sağlamak.
c) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya davet etmek, Yönetim Kurulu-

nun geçici gündemini belirlemek ve alınan kararları bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak
ve bu kararların uygulamasını denetlemek.

ç) Merkezin personel ihtiyacını tespit etmek, Yönetim Kurulunun görüşünü alarak Rek-
töre sunmak.

d) Merkez çalışanlarının görevlerini planlamak, koordine etmek ve denetlemek.
e) Merkez ile diğer birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.
f) Yönetim Kuruluna ve Merkezin birimlerine üye seçimi için Rektöre öneride bulun-

mak.
g) Merkezin etik ve bilimsel kurallar ile Üniversite ilkeleri doğrultusunda faaliyet gös-

termesini temin etmek.
Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcısı/yardımcıları ile Üni-

versitenin tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi ile Rektör tara-
fından görevlendirilen üyeler olacak şekilde en fazla yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup süresi biten üyeler yeniden aynı
usulle görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan daha fazla Üniversite
dışında görevlendirilen üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye
görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine en az altı ayda bir kez üye tam sayısının
salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır. Oyların
eşitliği halinde Başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir. Yönetim Kurulu top-
lantısına üst üste üç defa özürsüz katılmayan üyenin üyeliği Yönetim Kurulu kararı ile sona
erdirilebilir. Müdürün olmadığı zamanlarda toplantıya müdür yardımcısı başkanlık eder. Müdür,
ihtiyaç duyulduğunda Merkezde çalışan diğer uzman ve akademik personeli, oy hakkı olmadan,
Yönetim Kurulu toplantılarına davet edebilir.

(4) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Müdürün önerisi ile Merkezin amaçları doğrultusunda hazırlanan çalışma programını

kontrol etmek, onaylamak.
b) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda çalışma esaslarını tespit etmek.
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Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin etkinlik alanlarıyla ilgili konularda görüş

ve tavsiyelerde bulunan bir danışma organıdır.

(2) Danışma Kurulu; Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili konularda istekleri halinde üni-

versiteler, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektörün bu alandaki uzman temsilcileri ve Mer-

kezin ihtiyaç duyduğu diğer alanlardaki kişiler arasından üç yıllığına Rektör tarafından görev-

lendirilen yedi üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeliğine seçilme ve üyeliğe son verme Yönetim

Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve Rektörün onayı ile olur.

(3) Danışma Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder. Danışma Kurulu, Müdürün

gerekli gördüğü hâllerde ve yılda en az 1 kez olmak üzere, Müdürün çağrısı üzerine toplanır.

Danışma Kurulu toplantılarının yapılabilmesi için toplantı yeter sayısı aranmaz. Danışma Ku-

rulu, kararları toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile alır. Oyların eşitliği durumunda Mü-

dürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sekreter ve diğer personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından kar-

şılanır.

(2) Sekreter, Rektör tarafından her defasında bir yıllığına görevlendirilir. Süresi doldu-

ğunda yeniden görevlendirilebilir.

(3) Sekreter oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu toplantılarında

raportör olarak görev yapar. Merkezin faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili faaliyetleri, iş ve iş-

lemleri yürütür.

Merkezin ilgili birimleri

MADDE 12 – (1) Merkezin ilgili birimleri Yönetim Kurulunca oluşturulur. Merkeze

bağlı olarak kurulan laboratuvarlar ile Merkezin idari birimleri, Müdüre karşı sorumludur.

Araştırma grupları ve komisyonlar

MADDE 13 – (1) Müdürün önerisi ile uzmanlık alanı gerektiren konularda araştırma

veya uygulamalar yapmak üzere araştırma grupları veya komisyonlar oluşturulabilir. Bu grup-

ların faaliyetleri Müdür tarafından izlenir ve denetlenir. Araştırma grupları veya komisyonlar

içerisinde farklı üniversite, özel ve kamu kuruluşları, araştırma merkezleri ve benzer kurum-

lardan misafir araştırmacılar yer alabilir. Araştırma grubu veya komisyon üyeleri, Müdür tara-

fından önerilir ve Yönetim Kurulunca onaylanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun

ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniver-

sitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Aydın 6. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 41 

—— • —— 
Bozüyük 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 37 

—— • —— 
Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 38 



Sayfa : 18 RESMÎ GAZETE 6 Ocak 2020 – Sayı : 31000 

 

Fethiye 4. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 40 

—— • —— 
İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 35 

—— • —— 
İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 33 
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Kayseri 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 36 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
YARIMAMÜL (BİG-BAG TORBALI) KURUÇAY NAKLİYE İHALESİ YAPILACAKTIR 

Arhavi Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

Arhavi (Kavak) Çay Fabrikaları Müdürlüğünden - Ankara Pazarlama Ürt. Böl. 
Müdürlüğüne 

 
 50/1-1 
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DÜZELTME İLANI  

Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürlüğünden: 

30.12.2019 tarihli ve 30994 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan ihale 

ilanımız aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 

 

İhale Kayıt Tarih/Sayı ve Numarası 30.12.2019/30994-11626/1-1 

Açıklama  Aşağıda bilgileri bulunan taşınmazın İhale İlan 

Metninde düzeltme yapılmıştır 

1- İDARENİN 

Adresi Gümüşsuyu Mah. İnönü Caddesi No:2 Taksim-

Beyoğlu-İstanbul 

Telefon ve Faks Numarası 0212 251 88 10 (7250) - 0212 243 64 59 

Elektronik Posta Adresi  İstanbul@vgm.gov.tr. 

İhale Konusu İşin Adı 

 

İstanbul-Fatih İlçesi, 969 ada, 5 parselde kayıtlı 

taşınmazın “Kagir Han Mağazaları Müştemil 

Sanasaryan Hanı Demekle Maruf Kagir Han 

Vasıflı” 35 Yıl Süreli Restorasyon veya Onarım 

Karşılığı Kiralanması İşi. 

Düzeltmeye Konu Maddeler Eski Hali  Düzeltmeye Konu Maddeler Yeni Hali  

-Sözleşme esnasında şirket sahibi ve/veya 

hisse çoğunluğuna sahip ortaklardan şahsi 

kefalet alınacaktır. 

-Sözleşme esnasında şirket sahibi ve/veya hisse 

çoğunluğuna sahip ortaklardan şahsi kefalet 

alınacaktır. (Kamu kurum ve kuruluşları ile bu 

kuruluşların sermayesinin yarısından fazlasına 

sahip olduğu şirketleri, Genel Müdürlük ve Mazbut 

Vakıfların birlikte sermayesinin yarısından 

fazlasına sahip olduğu şirketlerde 

aranmayacaktır.) 

İLAN OLUNUR 94/1-1 
 
 



6 Ocak 2020 – Sayı : 31000 RESMÎ GAZETE Sayfa : 21 

 

4 KALEM DİREKT ENJEKSİYONLU YAKIT SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden; 
İhale Kayıt Numarası : 2020/1683 
1 - İdarenin ; 
a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0(222) 225 99 56  
c) Elektronik Posta Adresi : tulomsas@tulomsas.com.tr 
2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : 4 kalem Direkt Enjeksiyonlu Yakıt Sistemi 
Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 

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

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 
Müdürlüğüne 29.01.2020 günü ve saat 15:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 
Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 
Müdürlüğünden (KDV Dahil) 200,00 TL bedelle temin edilebilir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 64/1-1 
—— • —— 

4 KALEM ENDİREKT ENJEKSİYONLU YAKIT SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden; 

İhale Kayıt Numarası : 2020/1617 
1 - İdarenin; 
a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/ 

TÜRKİYE 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0(222) 225 99 56  
c) Elektronik Posta Adresi : tulomsas@tulomsas.com.tr 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : 4 kalem Endirekt Enjeksiyonlu Yakıt Sistemi 
Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 

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

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 
Müdürlüğüne 29.01.2020 günü ve saat 14:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 
Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 
Müdürlüğünden (KDV Dahil) 200,00 TL bedelle temin edilebilir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 65/1-1 

mailto:tulomsas@tulomsas.com.tr
mailto:tulomsas@tulomsas.com.tr
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İHALEYE DAVET (İD) 
Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden(İPKB): 
İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) 

“EĞİTİM YAPILARI YENİDEN YAPIM 
İKMAL İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ” 

(KFW-WB4-YAPIM-41) 
 
1. Türkiye Cumhuriyeti, Dünya Bankası (IBRD), Avrupa Yatırım Bankası (EIB), Avrupa 

Konseyi Kalkınma Bankası (CEB), İslam Kalkınma Bankası (IDB) ve Alman Kalkınma 
Bankası’ndan (KfW), İstanbul’daki Hastane, Okul ve İdari Binaları İçeren Kamu Binalarının 
yeniden yapımında kullanılmak üzere kredi almıştır. 

 
2. Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB), 

firmaları aşağıdaki tabloda belirtilen inşaat sözleşme paketi kapsamındaki yapıların anahtar 
teslimi götürü bedel yapım işleri için Dünya Bankası’nın satın alma esas ve usulleri 
doğrultusunda, Ulusal Rekabetçi İhale (National Competitive Bidding – NCB) yöntemiyle kapalı 
tekliflerini sunmaya davet etmektedir. 

 
İnşaat Sözleşme Paketi – (KFW-WB4-YAPIM-41) 
 
İstanbul İlinde 2 adet okulun yeniden yapım işi anahtar teslimi götürü bedel olarak 

gerçekleştirilecektir. 
 

İhale 
Paketi 

S. 
No İlçesi Bina Adı 

K
FW

-W
B

4-
Y

A
PI

M
-4

1 

1 Zeytinburnu 
Reşat Tardu İlköğretim Okulu 
Beştelsiz Mahallesi, 114/1 Sokak, No: 18 / Zeytinburnu / 
İSTANBUL 

2 Zeytinburnu Sümer İlköğretim Okulu-Eski Bina 
Sümer Mahallesi, 27/10 Sokak / Zeytinburnu / İSTANBUL 

 
3. İnşaat Sözleşme Paketi için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aşağıda 

belirtilmektedir. 
I. Gerçekleştirilmiş olan inşaat işleri bazındaki 2016-2017-2018 yıllarının, Yeminli Mali 

Müşavir (YMM) onaylı hakediş belgeleri ile tevsik edilmiş, Yeminli Mali Müşavir (YMM) veya 
Vergi dairesi onaylı yıllık inşaat cirosunun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı karne katsayıları 
kullanılmak sureti ile 2019 yılına çevrilmiş tutarlarının aritmetik ortalamasının en az 25.000.000 
TL olması gerekmektedir. Teklif Sahibinin yükleniminde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi 
(İPKB) kapsamında ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamış 
sözleşmeler bulunması durumunda beyan ettiği inşaat cirosu toplamından; ihalesini kazandığı 
ve/veya yükleniminde olan işlerin sözleşme bedelleri toplamı düşülerek işlem yapılır. Bu işlem 
neticesinde bulunan değerin aritmetik ortalaması yukarıda istenilen ortalama ciro değeri altına 
düşerse yeterlilik alamaz. Yüklenimi altında bulunan işleri özel ortaklık olarak aldıysa, özel 
ortaklıktaki hissesinin sözleşme bedeli ile çarpımından bulunan rakam toplam ciro rakamından 
düşülür. Bu işlem neticesinde bulunan değerin aritmetik ortalaması yukarıda istenilen ortalama 
ciro değeri altına düşerse yeterlilik alamaz. 
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II. Teklif sahibinin son 5 (beş) yıl (2015-2019) içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu 
veya özel sektöre ana yüklenici, ortak girişim ortağı veya alt yüklenici olarak yaptığı ve işin 
yapıldığı Kurum ve Kuruluşundan alınan İş Bitirme belgeleri (Gerçek kişi veya kamu kurum ve 
kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar dışındaki tüzel kişilere gerçekleştirilen işlere 
ait iş bitirme belgeleri için, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ise ilgili belediye 
tarafından, belediye sınırları veya mücavir alan dışında ise ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 
tarafından onay alınmak zorundadır) ile tevsik edilmek koşuluyla, bu ihale konusu işlerle benzer 
mahiyette ve karmaşıklıkta olmak üzere tek bir Sözleşme Paketi kapsamında en az 20.000 m2 
yeni bina inşaatı(alan hesaplamalarda kapalı alan toplamı dikkate alınacaktır) işini/işlerini 
şartnamesine uygun olarak başarılı bir şekilde tamamlamış olması gerekmektedir. Son teklif 
verme tarihine kadar alınan iş bitirme belgeleri de değerlendirmeye alınacaktır. İş durum belgeleri 
geçerli sayılmayacaktır. 

III Teklif sahibinin mevcut nakit kredi olanaklarının minimum miktarının 6.250.000 TL 
olması, Teklif Sahibinin yükleniminde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) kapsamında 
ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamış sözleşmeler bulunması 
durumunda; Teklif Sahibinin ihalede yeterlilik alabilmesi için, en az teklif verdiği sözleşme paketi 
ve İPKB ihalesini kazandığı veya yükleniminde olan işler için ihale aşamasında istenen kredi 
olanaklarının toplamı kadar banka nakit kredi olanaklarına sahip olması gerekmektedir. Teklif 
Sahibinin IPKB kapsamında yükleniminde olan işleri ortak girişim halinde yürütmesi durumunda 
ise, sözleşme paketi(leri) kapsamındaki hissesi oranında işlem yapılır. 

IV. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve İhale Davet 
Belgelerinde istenen diğer belgeler ve şartlar sağlanacaktır. Ancak, bir ortak girişimin yeterli 
görülebilmesi için, ortaklardan her birinin I, II. ve III maddelerdeki asgari kriterlerin en az 
%25'ini, Sorumlu ortağın (Pilot Ortak) ise bu kriterlerin en az %50'sini karşılaması 
gerekmektedir. Ancak Ortakların toplamda mutlaka %100 değerine ulaşması gerekmektedir. 

V. İşin tatminkâr bir şekilde yapımı için gerekli olabilecek adet ve tecrübede kilit personel 
ve bütün donanımlar ihaleyi alan firma tarafından sağlanacaktır. 

VI. Başvuru sahibinin son beş yıl içinde taahhüt ettiği işlere ilişkin muhatabı olduğu 
davalarla ilgili bilgiler, 

VII. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve ihale davet 
belgelerinde istenen diğer belgeler. 

4. Teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri ve ihale dokümanını İstanbul Proje 
Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin aşağıda belirtilen adresinden mesai saatleri olan 09:00-17:00 
arasında temin edebilir ve inceleyebilirler. Teklif sahipleri aşağıdaki adrese yazılı olarak 
başvurarak, bu paket ile ilgili ihale dokümanını, 600 TL karşılığında aynı adresten satın 
alabileceklerdir. İhale doküman bedeli, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin İstanbul 
Vakıfbank Mercan Şubesinde bulunan: IBAN-NO: TR31 0001 5001 5800 7286 1036 53 
numaralı hesabına, teklifin verileceği sözleşme paketine ait referans numarası (KFW-WB4-
YAPIM-41) yazılarak yatırılacak, dokümanı satın almak için WEB sitemizde örneği bulunan 
dilekçe eşliğinde başvurulacak olup yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. 

5. Teklifler, teklif açılış tarihinden itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacak ve teklif 
para birimi cinsinden veya konvertibl başka bir para birimi cinsinden ihale paketi için 600.000 TL 
veya eşdeğeri bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 06 Şubat 2020 günü saat (yerel 
saat) 14:00’e kadar teslim edilmelidir. Elektronik teklife izin verilmeyecektir. 
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6. Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve 
saatte aşağıdaki adreste açılacaktır 

7. Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir. 
 
Türkiye Cumhuriyeti 
İstanbul Valiliği 
İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) 
Kısıklı Mah. Alemdağ Yan Yolu Cad. No:6 34692 
Üsküdar/İSTANBUL/TÜRKİYE 
Tel  : +(90) (216) 505 55 00 
Fax  : +(90) (216) 225 04 85 
E-mail : info@ipkb.gov.tr 
Web : www.ipkb.gov.tr 
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İHALEYE DAVET (İD) 

Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden(İPKB): 

İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) 
“EĞİTİM YAPILARI YENİDEN YAPIM 
İKMAL İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ” 

(KFW-WB4-YAPIM-42) 
 

1. Türkiye Cumhuriyeti, Dünya Bankası (IBRD), Avrupa Yatırım Bankası (EIB), 
Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (CEB), İslam Kalkınma Bankası (IDB) ve Alman Kalkınma 
Bankası’ndan (KfW), İstanbul’daki Hastane, Okul ve İdari Binaları İçeren Kamu Binalarının 
yeniden yapımında kullanılmak üzere kredi almıştır. 

2. Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB), 
firmaları aşağıdaki tabloda belirtilen inşaat sözleşme paketi kapsamındaki yapıların anahtar 
teslimi götürü bedel yapım işleri için Dünya Bankası’nın satın alma esas ve usulleri 
doğrultusunda, Ulusal Rekabetçi İhale (National Competitive Bidding – NCB) yöntemiyle kapalı 
tekliflerini sunmaya davet etmektedir. 

İnşaat Sözleşme Paketi – (KFW-WB4-YAPIM-42) 
İstanbul İlinde 2 adet okulun yeniden yapım işi anahtar teslimi götürü bedel olarak 

gerçekleştirilecektir. 
 

İhale Paketi S. No İlçesi Bina Adı 

KFW-WB4-YAPIM-42 

1 Üsküdar 
Küplüce İlkokulu 
Küplüce Mahallesi, Beylerbeyi Mektebi Sk. No:34, 
34676 Üsküdar/İstanbul 

2 Üsküdar 
Dilaver Cebeci İlkokulu 
Murat Reis Mahallesi, Hatmi Sk. 13-1, 34664 
Üsküdar/İstanbul 

http://www.ipkb.gov.tr/
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3. İnşaat Sözleşme Paketi için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aşağıda 
belirtilmektedir. 

I. Gerçekleştirilmiş olan inşaat işleri bazındaki 2016-2017-2018 yıllarının, Yeminli Mali 
Müşavir (YMM) onaylı hakediş belgeleri ile tevsik edilmiş, Yeminli Mali Müşavir (YMM) veya 
Vergi dairesi onaylı yıllık inşaat cirosunun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı karne katsayıları 
kullanılmak sureti ile 2019 yılına çevrilmiş tutarlarının aritmetik ortalamasının en az 25.000.000 
TL olması gerekmektedir. Teklif Sahibinin yükleniminde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi 
(İPKB) kapsamında ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamış 
sözleşmeler bulunması durumunda beyan ettiği inşaat cirosu toplamından; ihalesini kazandığı 
ve/veya yükleniminde olan işlerin sözleşme bedelleri toplamı düşülerek işlem yapılır. Bu işlem 
neticesinde bulunan değerin aritmetik ortalaması yukarıda istenilen ortalama ciro değeri altına 
düşerse yeterlilik alamaz. Yüklenimi altında bulunan işleri özel ortaklık olarak aldıysa, özel 
ortaklıktaki hissesinin sözleşme bedeli ile çarpımından bulunan rakam toplam ciro rakamından 
düşülür. Bu işlem neticesinde bulunan değerin aritmetik ortalaması yukarıda istenilen ortalama 
ciro değeri altına düşerse yeterlilik alamaz. 

II. Teklif Sahibinin son 5 (beş) yıl (2015-2019) içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu 
veya özel sektöre ana yüklenici, ortak girişim ortağı veya alt yüklenici olarak yaptığı ve işin 
yapıldığı Kurum ve Kuruluşundan alınan İş Bitirme belgeleri (Gerçek kişi veya kamu kurum ve 
kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar dışındaki tüzel kişilere gerçekleştirilen işlere 
ait iş bitirme belgeleri için, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ise ilgili belediye 
tarafından, belediye sınırları veya mücavir alan dışında ise ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 
tarafından onay alınmak zorundadır) ile tevsik edilmek koşuluyla, bu ihale konusu işlerle benzer 
mahiyette ve karmaşıklıkta olmak üzere tek bir Sözleşme Paketi kapsamında en az 20.000 m2 
yeni bina inşaatı(alan hesaplamalarda kapalı alan toplamı dikkate alınacaktır) işini/işlerini 
şartnamesine uygun olarak başarılı bir şekilde tamamlamış olması gerekmektedir. Son teklif 
verme tarihine kadar alınan iş bitirme belgeleri de değerlendirmeye alınacaktır. İş durum belgeleri 
geçerli sayılmayacaktır. 

III. Teklif sahibinin mevcut nakit kredi olanaklarının minimum miktarının 6.250.000 TL 
olması, Teklif Sahibinin yükleniminde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) kapsamında 
ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamış sözleşmeler bulunması 
durumunda; Teklif Sahibinin ihalede yeterlilik alabilmesi için, en az teklif verdiği sözleşme paketi 
ve İPKB ihalesini kazandığı veya yükleniminde olan işler için ihale aşamasında istenen kredi 
olanaklarının toplamı kadar banka nakit  kredi olanaklarına sahip olması gerekmektedir. Teklif 
Sahibinin IPKB kapsamında yükleniminde olan işleri ortak girişim halinde yürütmesi durumunda 
ise, sözleşme paketi(leri) kapsamındaki hissesi oranında işlem yapılır. 

IV. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve İhale Davet 
Belgelerinde istenen diğer belgeler ve şartlar sağlanacaktır. Ancak, bir ortak girişimin yeterli 
görülebilmesi için, ortaklardan her birinin I, II. ve III maddelerdeki asgari kriterlerin en az 
%25'ini, Sorumlu ortağın (Pilot Ortak) ise bu kriterlerin en az %50'sini karşılaması 
gerekmektedir. Ancak Ortakların toplamda mutlaka %100 değerine ulaşması gerekmektedir. 
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V. İşin tatminkâr bir şekilde yapımı için gerekli olabilecek adet ve tecrübede kilit personel 

ve bütün donanımlar ihaleyi alan firma tarafından sağlanacaktır. 

VI. Başvuru sahibinin son beş yıl içinde taahhüt ettiği işlere ilişkin muhatabı olduğu 

davalarla ilgili bilgiler, 

VII. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve ihale davet 

belgelerinde istenen diğer belgeler. 

4- Teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri ve ihale dokümanını İstanbul Proje 

Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin aşağıda belirtilen adresinden mesai saatleri olan 09:00-17:00 

arasında temin edebilir ve inceleyebilirler. Teklif sahipleri aşağıdaki adrese yazılı olarak 

başvurarak, bu paket ile ilgili ihale dokümanını, 600 TL karşılığında aynı adresten satın 

alabileceklerdir. İhale doküman bedeli, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin İstanbul 

Vakıfbank Mercan Şubesinde bulunan: IBAN-NO: TR31 0001 5001 5800 7286 1036 53 

numaralı hesabına, teklifin verileceği sözleşme paketine ait referans numarası (KFW-WB4-

YAPIM-42) yazılarak yatırılacak, dokümanı satın almak için WEB sitemizde örneği bulunan 

dilekçe eşliğinde başvurulacak olup yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. 

5- Teklifler, teklif açılış tarihinden itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacak ve teklif 

para birimi cinsinden veya konvertibl başka bir para birimi cinsinden ihale paketi için 575.000 TL 

veya eşdeğeri bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 11 Şubat 2020 günü saat (yerel 

saat) 14:00’e kadar teslim edilmelidir. Elektronik teklife izin verilmeyecektir. 

6- Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve 

saatte aşağıdaki adreste açılacaktır 

7- Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir. 

 

Türkiye Cumhuriyeti 

İstanbul Valiliği 

İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) 

Kısıklı Mah. Alemdağ Yan Yolu Cad. No:6 34692 

Üsküdar/İSTANBUL/TÜRKİYE 

Tel : +(90) (216) 505 55 00 

Fax : +(90) (216) 225 04 85 

E-mail : info@ipkb.gov.tr 

Web : www.ipkb.gov.tr 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 
Üniversitemize 2547 Sayılı Kanun’un İlgili Maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen Fakülte ve 
Bölüme/Anabilim Dalı tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır. 

Profesör kadrosuna başvuracak adayların, dilekçeleri ile birlikte 4 adet vesikalık fotoğraf, 
YÖK formatlı güncel özgeçmişi, nüfus cüzdanı sureti, askerlik durumunu gösteren belge örneği, 
Doktora Belgesinin Onaylı örneği, Doçentlik Belgesinin Onaylı örneği, Profesörlük Belgesinin 
Onaylı örneği, yayın listesi, yüksek lisans ve doktora tezleri, bilimsel çalışma ve yayınları, verdiği 
dersleri ve yönettiği doktora çalışmalarını kapsayan (onaylı tüm mezuniyet diplomaları dahil) altı 
(6) takım dosya ile Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü’ne başvuruda bulunmaları 
gerekmektedir.  

Başvurular şahsen veya posta yolu ile KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları 
Koordinatörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine 
yapılacaktır. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Eksik belgeli ve süresi 
içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.  

Duyurulur. 
 
İlk Başvuru Tarihi : 06.01.2020 
Son Başvuru Tarihi : 21.01.2020 

 

BİRİM BÖLÜM/ALAN ÜNVANI SAYISI ARANAN ŞARTLAR 

Mühendislik 
Fakültesi 

Metalurji ve 
Malzeme 
Mühendisliği 
Bölümü 

Prof. Dr. 1 

Fizik lisans mezunu olmak, 
Doktora ve Doçentliğini bu 
alanda almış olmak. Yüksek 
Enerji ve Parçacık Fiziği 
alanında çalışmaları olmak. 
Avrupa Nükleer Araştırma 
Merkezi (CERN)’nde 
yürütülen araştırma 
projelerinden en az birine 
katılmış olmak. 

 11727/1-1 

—— • —— 
İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 
03 Ocak 2020 tarihli 30997 sayılı Resmi Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanan 

Üniversitemiz birimlerine alınacak Öğretim Elemanı ilanına ilişkin ilan tarihleri aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.  

İlan olunur. 
Duyuru Başlama Tarihi : 03.01.2020 
Son Başvuru Tarihi : 17.01.2020 
Ön Değerlendirme Tarihi : 20.01.2020 
Sınav Giriş Tarihi : 22.01.2020 
Sonuç Açıklama Tarihi : 24.01.2020 
 150/1-1 



Sayfa : 30 RESMÎ GAZETE 6 Ocak 2020 – Sayı : 31000 

 

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 
 

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV İLANI 
 
Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 375 sayılı 

Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ıncı maddesine uyarınca 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı 
Resmî Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem 
Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında 
Yönetmelik" uyarınca 8 (sekiz) adet sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır. 

Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü̈ sınava katılacak adayların 
seçiminde; anılan Yönetmeliğin 8 inci maddesi gereğince 2018 KPSS B Grubu P3 puan türündeki 
puanının yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının (YDS) yüzde otuzunun toplamı esas alınarak 
yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak alınacak personel sayısının on (10) 
katı aday arasından seçilecektir. KPSS puanı olmayan veya belge ibraz edemeyen adayın KPSS 
puanı 70 sayılacaktır. Yabancı dil belgesi ibraz etmeyenlerin puanı (0) sıfır olarak 
hesaplanacaktır. (Sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sınava katılmaya 
hak kazanacaklardır.) 

 
I-BAŞVURU ŞARTLARI; 
 
A-GENEL ŞARTLAR; (NİTELİKLER) 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları 

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

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği bölümlerinden ya da 
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca 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 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 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak 
(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) hizmet sürelerinin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki 
hizmetler dikkate alınacaktır. 

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi 
sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek, 
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f) Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya 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. 

g) İyi derecede yazılı / sözlü İngilizce bilmek, 
h) "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, 

i) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise 
muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya muaf olmak. 

j) Mevcut projelere/yazılımlara hızlı adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve 
problem çözme yeteneklerine sahip olmak, 

k) Yoğun iş ortamında, grup içinde çalışma ve paylaşım düşüncesini benimsemek, 
l) Yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlara yönelebilmek ve öğrenmeye açık olmak. 
m) Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak. 
 
B-ÖZEL ŞARTLAR; 
 
a) YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (.NET) (3 Kat) Bu kadroda 5 (beş) personel 

istihdam edilecektir 
• Çok iyi derecede .NET/C#/ASP.NET ortamında yazılım geliştirme bilgi ve becerisine 

sahip olmak. 
• Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak, 
• CSS, JavaScript, HTML gibi web teknolojilerinde deneyimli olmak, 
• Responsive uygulama geliştirme konusunda tecrübeli olmak, 
• .NET Framework 4.5, ASP .NET, C#, WPF, MVC konularında deneyimli 
• Unit test konusunda bilgi sahibi olmak, 
• Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing, ORM 

(Entity framework ) konularında bilgi sahibi olmak, 
• Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak. 
• Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi 

olmak, 
• Oracle veya MSSQL Server veritabanı sistemlerinde uygulama geliştirmiş olmak. 
• İleri seviyede PLSQL veya T-SQL bilgisine sahip olmak, 
• Versiyon Kontrol Sistemlerini ( TFS,GIT,SVN vb. ) kullanmış olmak 
• En az 5 yıl .NET/C#/ASP.NET platformlarında kurumsal yazılım geliştirme 

süreçlerinde çalışmış olmak. 
Tercihen; 
• Yüksek lisans mezunu olmak. 
 
b) YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (.NET) (2 Kat) Bu kadroda 2 (iki) personel 

istihdam edilecektir. 
• .NET/C#/ASP.NET ortamında yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak. 
• Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak, 
• CSS, JavaScript, HTML gibi web teknolojilerinde deneyimli olmak, 
• .NET Framework 4.5, ASP, .NET, C#, WPF, MVC konularında deneyimli 
• Unit test konusunda bilgi sahibi olmak, 
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• Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing, ORM 
(Entity framework ) konularında bilgi sahibi olmak, 

• Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak, 
• Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi 

olmak, 
• Oracle veya MSSQL Server veritabanı sistemlerinde uygulama geliştirmiş olmak. 
• PLSQL veya T-SQL bilgisine sahip olmak 
• Versiyon Kontrol Sistemlerini ( TFS,GIT,SVN vb. ) kullanmış olmak, 
• En az 3 yıl .NET/C#/ASP.NET platformlarında kurumsal yazılım geliştirme 

süreçlerinde çalışmış olmak. 
Tercihen; 
• PHP ile yazılım geliştirmiş olmak.  
 
c) İŞ ANALİSTİ (2 Kat) Bu kadroda 1 (bir) personel istihdam edilecektir. 
• İş analizi, süreç modelleme ve kurumsal iş akışları konusunda en az 3 yıl tecrübeli 

olmak. 
• Program Destek, Analist ve Yazılım Ekipleri arasında koordinasyon tecrübesi olmak. 
• Kalite Yönetimi, Dokümantasyon ve ISO standartları konusunda bilgili olmak. 
• İş süreçleri geliştirme, tasarım ve simülasyon araçları (QPR, Visio) konusunda bilgili 

olmak. 
• Nesneye yönelik analiz, tasarım, yazılım dokümantasyonu ve raporlama konularında 

deneyimli olmak. 
• Projelerinin analizi, tasarımı ve test aşamalarının her birinde tecrübe sahibi olmak. 
• Veri tabanı modelleme bilgisine sahip olmak. 
• UML diyagramları ile modelleme bilgisine sahip olmak. 
 
Tercihen; 
• Yüksek lisans mezunu olmak. 
• Büyük Ölçekli bilişim projelerinde, yazılım analizi ve fizibilite süreçlerinde görev 

yapmış olmak. 
• 5 yıl ve üzeri bilişim sektörü tecrübesi sahibi olmak. 
 
II- BAŞVURU ŞEKLİ, İSTENİLEN BELGELER, BAŞVURU YERİ VE TARİHİ 
 
a) Başvuru Şekli, Yeri ve Tarihi 
 
Başvurular 06/01/2020 ile 20/01/2020 tarihleri arasında http://www.istanbul.edu.tr 

adresinde bulunan “Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Talep Formu’nun doldurulmasından sonra, 
fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle aşağıda sayılan belgelerle birlikte, 20/01/2020 
tarihi mesai bitimine kadar İstanbul Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Beyazıt-
Fatih/İSTANBUL adresine elden teslim edilmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste 
olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır (Anılan tarihten sonra yapılan 
başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir). 
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b) İstenilen Belgeler 
 
a. Başvuru formu (Fotoğraflı) 
b. Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının 

ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır.) 
c. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge. 
d. Adli sicil belgesi (Son altı ay içerisinde alınmış olmalıdır.) 
e. GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (d) maddesinde belirtilen mesleki 

tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübe sürelerinde, lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler 
dikkate alınacaktır.) 

f. GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (e) maddesinde belirtilen, en az iki 
güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge. 

g. Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR’da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya 
deneyimi gösteren belgeler. 

h. Özgeçmiş 
i. İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya 

bu dilde yapılan yabancı dil sınavlarından ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi 
puanı gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi 
Kurumumuzca onaylanacaktır). 

 
III- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ 

DUYURULMASI 
 
Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS 

puanının %70’i (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak 
dikkate alınır) ile yabancı dil puanının %30’ununun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya 
göre en yüksek puanlıdan başlanarak toplam her pozisyon aday miktarının on (10) katı aday yazılı 
sınava çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın 
bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir. Yazılı sınava girmeye hak 
kazanan adayların listesi ve sınav yerinin açık adresi www.istanbul.edu.tr internet adresinde 
24/01/2020 tarihinde ilan edilecek ve başvuru sahiplerine e-posta yolu ile sonuç bildirimi 
yapılacaktır. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 

 
IV- SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ 
1. Proje Yönetimi 
2. Yazılım Mühendisliği 
3. Veritabanı sorgulama, tasarımı ve yönetim sistemleri 
4. Programlama Dilleri (C#, SQL, PL/SQL,.NET) 
5. Yazılım mimarisi 
6. Bilgi Güvenliği 
7. İşletim Sistemleri 
8. Karar Destek Sistemi ile ilgili konular 
9. Web Programlama ve teknolojileri 
10. Pozisyonla ilgili diğer konular, 

http://www.istanbul.edu.tr/
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İş Tanımı Yazılı ve Sözlü̈ Sınav Konuları 
Yazılım Geliştirme Uzmanı 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 sırasında 

belirtilenler 
İş Analisti 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10 sırasında 

belirtilenler 
Yazılı sınav, 04/02/2020 tarihinde saat 10:00- 12:30 Saatleri arasında İstanbul 

Üniversitesi İktisat Fakültesi Ek Bina 1 Süleymaniye Mah. Besim Ömerpaşa Cad. No:13, Kat: 2, 
IK 201 Nolu Salon, Beyazıt / İstanbul adresinde yapılacaktır. Uygulamalı sınav tarihi ve yeri ise 
yazılı sınav tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde www.istanbul.edu.tr internet 
adresinde ilan edilecek ve başvuru sahiplerine e-posta yolu ile sonuç bildirimi yapılacaktır. Ayrıca 
yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 

 
V-DEĞERLENDİRME 
 
Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 50 puan ve üzeri alan adaylar uygulamalı 

sınava çağrılacaktır. Yazılı ve uygulamalı sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması 
alınmak suretiyle 100 tam puan üzerinden 70 ve üstü puan alan adayların Sözleşmeli Bilişim 
Personeli Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine 
göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar adayla sözleşme yapılacaktır. Gerçeğe 
aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan 
adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem 
yapılacaktır. 

 
VI - SINAV SONUÇLARININ İLANI 
 
Yazılı sınav sonucunda başarılı olup, uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar, 

yazılı sınav tarihinden itibaren on beş gün içerisinde www.istanbul.edu.tr internet adresinde ilan 
edilecek ve e-posta yolu ile adaylara sonuç bildirimi yapılacaktır. Uygulamalı sınav sonuçları da 
yine www.istanbul.edu.tr internet adresinde ilan edilecek ve e-posta yolu ile adaylara sonuç 
bildirimi yapılacaktır. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 

 
VII-SÖZLEŞME ÜCRETİ 
 
Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine 

göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 
üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanının B) bendinde yer alan özel şartlarda 
unvan bazında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan 
ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. Sınav başvurusu ve/veya 
atama aşamasında yanlış bilgi, beyan ve sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve 
kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda 
bulunulur. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum ayrıca çalıştıkları kurumlara da 
bildirilir. 

İlan olunur. 
 2/1-1 

http://www.istanbul.edu.tr/
http://www.istanbul.edu.tr/
http://www.istanbul.edu.tr/
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Diyanet İşleri Başkanlığından: 
“DİYANET İŞLERİ UZMAN YARDIMCISI ALIM İLANI 

Diyanet İşleri Başkanlığı merkez teşkilatında münhal bulunan, aşağıda sınıfı, unvanı, 
kadro derecesi, öğrenim durumu ve adedi belirtilen “Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı” 
kadrolarına atama yapmak için yarışma sınavı yapılacaktır.  
 

MÜNHAL KADROLARA AİT BİLGİLER 

SINIF UNVAN YERİ ÖĞRENİM DURUMU 
PUAN 

TÜRÜ 

KADRO 

DERECESİ 
ADEDİ 

GİH 
Diyanet İşleri 

Uzman Yardımcısı 

Merkez 

Teşkilatı 

En az dört yıllık dini 

yükseköğrenim mezunu 

olmak. 

KPSS P3 9 15 

 
I. BAŞVURU ŞARTLARI 
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 
2. En az lisans düzeyinde dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,  
3. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin 

(b) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,  
4. Sınavın yapılacağı yılın ilk günü (01.01.2020) itibariyle 35 (otuz beş) yaşını 

doldurmamış olmak,  
5. 2018 veya 2019 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının (KPSS) KPSSP3 

puan türünden en az altmış (60) puan almış olmak, 
6. Daha önce Diyanet işleri uzman yardımcısı kadroları için yapılmış olan yarışma 

sınavlarında iki defa başarısız olmamak.  
 
II. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve ZAMANI  
1. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 07.01.2020–20.01.2020 (saat 08:30-16:30) tarihleri 

arasında (dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/Kurumdisi) adresi üzerinden sınav başvuru formunu 
doldurduktan sonra başvurularını onaylatmak üzere yukarıda belirtilen tarihler ve saatlerde 
istenen belgelerle birlikte herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir.  

● İstenen belgeleri getirmeleri halinde yurtdışındakiler ile askerlik görevini yapmakta 
olanların başvurularını, üçüncü şahıslar yaptırabilecektir.  

2. İl veya ilçe müftülüklerindeki DİBBYS sorumluları, adayın sınav başvuru formuna 
girdiği bilgiler ile ibraz ettiği belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu tespit ettikten sonra onaylama 
işlemini gerçekleştireceklerdir. Belgeleri eksik olan adayların başvuru onaylama işlemi 
yapılmayacaktır. 

3. Adaylar, başvuru ekranında ilgili alana 1000 karakteri aşmayacak şekilde 
özgeçmişlerini yazacaklardır.  

4. Başkanlığımız (dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/Kurumdisi) adresi üzerinden sınav 
başvuru formunu doldurmayan ve il veya ilçe müftülüklerinde başvuru onay işlemini yaptırmayan 
adayların talepleri dikkate alınmayacaktır.  

https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/Kurumdisi
https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/Kurumdisi
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5. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak 
yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır. 

6. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa 
olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır. 

7. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.   
 
III. SINAV BAŞVURU ÜCRETİ ve ÖDEME ZAMANI 
1. Başvuru yapan adaylar arasından KPSS puan sırasına göre atama yapılacak kadro 

sayısının 20 (yirmi) katına giren adaylar 23.01.2020–27.01.2020 (saat 23:59:59’a kadar) 
tarihleri arasında 80 (seksen) TL sınav başvuru ücreti ödemesi yapacaklardır. Ödeme işlemi, 
(dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/Kurumdisi) adresi üzerinden sadece kredi kartı veya 
banka/bankomat kartı ile gerçekleştirilecektir.  

2. Sınav başvuru ücretini yatırmayan adaylar, sınava giremeyecektir. 
3. Başvuru şartlarını taşımayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen/giremeyen, 

sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavda başarısız olan veya sınavı geçersiz sayılan adaylara 
ücret iadesi yapılmayacaktır. 

 
IV. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 
1. T.C. Kimlik No’lu kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport),  
2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (Diploma yabancı bir 

ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi), (e-Devlet üzerinden alınan belgeler 
geçerlidir.)  

3. 2018 veya 2019 yılına ait KPSS sonuç belgesi, 
4.Görev yapmaya mani bir engeli (sağlık vb.) bulunmadığına, adli sicil kaydı 

bulunmadığına ve erkek adayların askerlik durumlarına dair yazılı beyanı, 
● Başvuruları alan personele gerekli belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları 

kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir. 
● Yazılı beyan istenen hususlar tek bir dilekçede yer alacaktır. 
● Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime 

teslim edilecektir. 
 
V. SINAVA ÇAĞIRMA, SINAVIN YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ ve KONULARI 
1. Yarışma sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır. 
2. Yazılı sınav test usulünde, 22.02.2020 tarihinde Ankara’da yapılacaktır. 
3. KPSS puan sırasına göre, atama yapılacak kadro sayısının 20 (yirmi) katı aday, son 

sıradaki adayla aynı puanı alanlar dahil olmak üzere yazılı sınava çağrılacaktır.  
● Adayın 2018 ve 2019 yıllarına ait her iki KPSS’den puanı olması halinde yüksek olan 

puanı dikkate alınacaktır.   
4. Yazılı sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan almak şartıyla en yüksek puana sahip olan 

adaydan başlamak suretiyle, atama yapılacak kadro sayısının 3 (üç) katı aday, son sıradaki adayla 
aynı puanı alanlar dahil olmak üzere sözlü sınava çağrılacaktır. 

https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/Kurumdisi
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5. Sınav Konuları; 
A) Yazılı sınav: 
1- Başkanlığın hizmet alanı ve meslek bilgisi, (80 puan) 
2- Devlet memurları mevzuatı ve Başkanlık mevzuatı, (20 puan)  
B) Sözlü sınav: 
1- Yazılı sınavda belirtilen konulardaki bilgi düzeyi, (50 puan) 
2- Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği, (10 puan) 
3- Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, (10 puan) 
4- Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 puan) 
5- Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan), 
6- Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan). 
6. Sınava (yazılı ve sözlü) katılacaklarda Başkanlığımız web sayfasında yayımlanan 

“Diyanet İşleri Başkanlığı Personel Yeterlikleri” içerisindeki “Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı 
Temel ve Özel Yeterlikleri” esas alınacaktır.  

7. Sözlü sınav tarihi yazılı sınav sonuçlarının açıklanması ve sözlü sınav için gerekli 
hazırlıkların tamamlanmasından sonra Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan 
Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ayrıca ilan edilecektir. 

8. Adaylar, sınava (yazılı ve sözlü) gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik 
belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi 
ve sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı veya pasaport 
dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir. 

9. Sınava (yazılı ve sözlü) girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde 
sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara hiç bir 
şekilde ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.  

 
VI. DEĞERLENDİRME ve BAŞARI SIRALAMASI 
1. Sınavda başarılı olabilmek için yazılı ve sözlü sınavın her birinden en az 70 (yetmiş) 

puan almak gerekmektedir. 
2. Yazılı sınavın değerlendirilmesi sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda hatalı 

bulunan soru/sorular adaylar lehine doğru kabul edilecektir.  
3. Sınavın nihai puanı yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması 

alınarak hesaplanacaktır. 
4. Yazılı ve sözlü puanların aritmetik ortalamasının eşit olması halinde sırasıyla, yazılı 

sınav puanı yüksek olana, sırasıyla KPSS puanı yüksek olana, KPSS’ye katıldığı öğrenim 
belgesinin mezuniyet tarihi önce olana, yaşı büyük olana, KPSS puanı yeni olana öncelik 
verilecektir. 

5. Başarılı olanlardan ilan edilen kadro sayısı kadarı asıl, diğerleri de yedek olarak 
sıralanacaktır. 

 
VII. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ 
1. Sınav (yazılı ve sözlü) sonuçlarına ilişkin itirazlar her bir sınavın sonuçlarının ilan 

edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel 
Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır.  
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2. İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek karara bağlanacak ve adaya 
bildirilecektir.  

3. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı 
olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, 
adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faks yoluyla yapılan itirazlar dikkate 
alınmayacaktır. 

 
VIII. ATAMA İŞLEMLERİ 
1. Atamalar, başarılı olan adaylar arasından en yüksek puandan başlamak suretiyle başarı 

sırasına göre ilan edilen kadro sayısınca yapılacaktır.  
2. Atamaya ilişkin diğer hususlar ilgili birimce daha sonra ilan edilecektir. 
 
IX. DİĞER HUSUSLAR 
1. Adaylar; sınav (yazlı ve sözlü) için “Sınav Giriş Belgesi” alma ve sınav sonuçlarını 

öğrenme işlemlerini (dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/Kurumdisi) adresi aracılığıyla 
gerçekleştireceklerdir. 

2. Sınav başvurularında adayın beyanı esas alınacaktır. Başkanlık, sınav ve atama 
sürecinin her aşamasında aday tarafından belirtilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.  

3. Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda 
bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görev alsalar dahi 
görevleriyle ilişikleri kesilecektir. Bu durumdaki adaylar hiçbir hak talebinde 
bulunamayacaklardır. 

4. Sınav süreciyle ilgili Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan 
Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara 
ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

5. Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail yolu ile işlem yapılmayacaktır. Adayların 
ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne (Personel Sistemleri 
Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı) ulaştırmaları gerekmektedir.  

6. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 
633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Diyanet İşleri Uzman 
ve Uzman Yardımcılığı Sınav ve Atama Yönetmeliği ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar 
İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir. 

 
X. İLETİŞİM 
Yazışma adresi : Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü 
Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı  
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800  
Çankaya ANKARA 
e-mail : persis@diyanet.gov.tr 
Telefon : (0312) 295 70 00 
Fax : (0312) 285 85 72 
İlgililere duyurulur. 3/1-1 

  

https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/Kurumdisi
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Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları 

Birliğinden:  

YEMİNLİ 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 Gazete’de yayımlanmış "Yeminli Mali Müşavirlik ve 

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

Mali Müşavirlik Sınavları aşağıda belirtilen tarihlerde Ankara'da yapılacaktır. 

 

2020/1. Dönem YMM Sınav Tarihleri : 4-13 Nisan 2020 

* İlk kez sınava katılacaklar için başvuru tarihleri : 2-31 Ocak 2020 

* Tekrar sınava katılacaklar için başvuru tarihi : 17.02.2020-16.03.2020 

 

İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların, 31.12.2019 tarihi itibariyle sınava 

katılım için gerekli olan hizmet sürelerini fiilen tamamlamış olmaları gereklidir. 

 

• İlk kez sınava katılacak adayların, (https://ssi.tesmer.org.tr) adresi üzerinden ön 

başvuru yaptıktan sonra bu belgenin yazıcı çıktısını alarak, sınav başvuru dosyası ile birlikte 

Başkanlığımıza göndermeleri gerekmektedir. 

• Tekrar sınava katılacak adayların ise https://ssi.tesmer.org.tr adresi üzerinden 

başvuru yapmaları yeterlidir. 

İlk kez sınava girmek isteyen adayların, başvurularını yukarıda belirtilen son başvuru 

günü mesai saati bitimine kadar kargo veya PTT yolu ile TÜRMOB - Temel Eğitim ve Staj 

Merkezi Başkanlığı Dikmen Cad. No:562 Çankaya/Ankara adresine göndermeleri gerekmektedir. 

 

Tekrar sınava girecek adayların ise son başvuru günü saat 23:59'a kadar 

https://ssi.tesmer.org.tr) üzerinden sınav başvurusunu yapmış olmaları yeterlidir. Süresi içerisinde 

başvuru yapmayanlar sınava alınmayacaktır. 

SINAVLARA İLİŞKİN ESASLAR 

Yeminli Mali Müşavirlik Sınavına girebilmek için: 

Sınavlara girecek adaylarda; Kanunun 4 üncü maddesindeki genel ve 9 uncu maddedeki 

özel şartları taşımaları yanında 45 inci madde ve 48 inci maddenin ikinci fıkrasının (c), (d), (e) 

bentleri ile 49 uncu maddesinde belirtilen durumların bulunmaması gerekir. 
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Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı; 

1) İleri Düzeyde Finansal Muhasebe, 

2) Finansal Yönetim, 

3) Yönetim Muhasebesi, 

4) Denetim, Raporlama ve Meslek Hukuku, 

5) Revizyon, 

6) Vergi Tekniği, 

7) Gelir Üzerinden Alınan Vergiler, 

8) Harcama ve Servet Üzerinden Alınan Vergiler, 

9) Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatı, 

10) Sermaye Piyasası Mevzuatı, 

konularından yapılır. 

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

Sınava katılabilmek için gerekli koşulları taşıyan adayların; 

1. Sınav Başvuru Dosyası (SMMM - YMM Odalarından sağlanabilir.) 

2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 

3. Mezun Belgesi (e-Devlet kapısı üzerinden alınmış) ile birlikte mezuniyetin seviyesini 

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

belgesi fotokopisi, 

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.) Geçici mezuniyet belgesinin noter onaylı örneği, (Geçici 

mezuniyet belgesinin arka sayfasında kimlik bilgileri bulunması halinde arka sayfa da 

onaylatılacaktır.) 

- Yabancı Öğrenim Kurumlarından alınmış diplomalar için Yüksek Öğretim 

Kurulu’ndan alınacak denklik belgesi, 

4. Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet 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, 

5. 3 adet (4.5 x 6) boyutunda renkli fotoğraf, (Son 6 ay içinde çekilmiş olması 

gerekmektedir.) 

6. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ruhsat fotokopisi 

7. Bağımlı çalışanlardan oda kayıt belgesi, serbest çalışanlardan faaliyet belgesi, (Kayıtlı 

olduğu SMMM Odasından alınacak) 

8. Taahhütname 
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9. Özel sektörde bağımlı olarak çalışanlardan "Oda Giriş Ücreti ve Maktu Aidatın Tam 

Ödendiğine Dair Belge" (Kayıtlı olduğu SMMM Odasından alınacak) 

10. Sınav bedelinin ödendiğine dair banka dekontu, 

11. Sınav Dosyası bedelinin ödendiğine dair banka dekontu 

12. Kanunda belirtilen 10 yıllık çalışma süresini gösterir aşağıdaki belgeler: 

a-1) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik faaliyetini serbest olarak sürdürenlerden, 

mükellefiyeti süresince bağlı olduğu vergi dairelerinin tümünden alınacak; mükellefiyetin 

konusunu, başlangıç ve bitiş tarihlerini gösteren (Devam edenler için devam ettiğine dair) belge 

ile affa uğramış olsalar dahi kaçakçılık suçlarından dolayı hüküm giymiş olunmadığını gösterir 

belge, 

a-2) Mesleki faaliyetini Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ortaklığı ( A.Ş, Ltd.) 

biçiminde sürdürenlerden; yukarıdaki (a-1) maddedeki belgeye ek olarak şirket ortağı, şirket 

müdürü ya da yönetim kurulu üyesi olduğunu gösterir ticaret sicil gazetesi ve şirket genel imza 

sirküleri örneği, 

b-1) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik faaliyetini, Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavirlik veya Yeminli Mali Müşavirlik bürolarında bağımlı çalışarak sürdürenlerden; işe giriş 

bildirgesi ve sigortalı hizmet dökümü (SGK onaylı veya barkodlu), büro sahibinin ruhsat 

fotokopisi, 

b-2) Mesleki faaliyetini Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik veya Yeminli Mali 

Müşavirlik ortaklığı (AŞ, Ltd.) biçimindeki iş yerlerinde bağımlı çalışarak sürdürenlerden, 

şirketin ticaret sicil gazetesi,(ilgili dönemi kapsayan) işe giriş bildirgesi ve sigortalı hizmet 

dökümü (SGK onaylı veya barkodlu), 

b-3) Ticari işletmelerde bağımlı çalışanlardan; işe giriş bildirgesi, sigortalı hizmet 

dökümü (SGK onaylı veya barkodlu), çalışma süresini kapsayan, şirketin ticaret sicil gazetesi 

(A.Ş’lerde genel kurul gazeteleri) ve görev tanım yazısı (İlgili firmadan alınacak) 

c) Kanunun 9. maddesinde belirtilen vergi inceleme yetkisine haiz olarak çalışanlardan 

kurumlarından alacakları hizmet belgesi, (SMMM belgesi olmayanlardan yukarıda yer alan 6,7 ve 

9’ncu maddelerdeki belgeler aranmaz.), 

d) Kanunda belirtilen bilim dallarında öğretim üyeliği veya görevliliği yapmış olanlardan 

kurumlarından alacakları hizmet belgesi, (SMMM belgesi olmayanlardan yukarıda yer alan 6,7 ve 

9’ncu maddelerdeki belgeler aranmaz.) 

e) Sınavına girecek adayların, sınav giderleri karşılığı olarak başvurdukları her sınav için 

ders başına 210,00-₺ olmak üzere, ilk defa sınava katılacaklar toplam 2.100,00-₺ 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. 

http://www.tesmer.org.tr/files/www2/post/148/smmm_oda_giris_ve_maktu_aidat_dilekcesi.pdf_jsXdhhmQ.pdf
http://www.tesmer.org.tr/files/www2/post/148/smmm_oda_giris_ve_maktu_aidat_dilekcesi.pdf_jsXdhhmQ.pdf
http://www.tesmer.org.tr/files/www2/matbu/YMM_Oda_Giris_Ucreti_ve_Maktu_Aidatin_Tam_Odendigine_Dair_Belge.pdf
http://www.tesmer.org.tr/files/www2/matbu/YMM_Oda_Giris_Ucreti_ve_Maktu_Aidatin_Tam_Odendigine_Dair_Belge.pdf
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Banka bilgileri; 
• İş Bankası Ankara-Dikmen Şubesi 487 269, 
• Halk Bankası Ankara / Yenişehir Şubesi 16000 140, 
f) TÜRMOB tarafından gerekli görülen diğer belgeler. 
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) 1.fıkrasına göre, Yeminli Mali Müşavirlik sınavında başarılı olamayanlar, 
ilk sınav tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde yılda 3 kez açılacak tüm sınavlara girebilirler. 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 EDİLMESİ 
 
1) Yukarıda belirtilen koşulları taşıyanlardan Yeminli Mali Müşavirlik sınavına katılma 

isteğinde bulunacakların, sınav dosyasında yer alan Sınav Başvuru Formunu doldurup, 
imzaladıktan sonra istenen belgeleri bu forma ekleyerek, yukarıda belirtilen son başvuru 
tarihleri mesai saati bitimine kadar “Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli 
Mali Müşavirler Odaları Birliği - Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) Dikmen Cad. No:562 
Dikmen / ANKARA” adresine elden veya posta ile göndermeleri gerekmektedir (Postada 
meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır). Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları 
anlaşılanların, sınavı kazanmış dahi olsalar, İzin Belgeleri (ruhsatları) iptal edilecektir. 

2) Başvuru formundaki soruların bir veya birkaçını yanıtsız bırakanlar ile belgeleri eksik 
olanların başvuruları dikkate alınmayacaktır. 

3) Sınavın yapılacağı yerler ve sınav programı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler 
Odalarının ve TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezinin (TESMER)'in internet sitelerinde 
duyurulacaktır. 

4) Sınav Giriş belgeleri, http://belge.tesmer.org.tr adresinden yazıcı çıktısı olarak 
alınabilecektir. 

5) Sınav sırasında, 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. 

6) Sınav listelerinde yer almayanlar sınava alınmayacaktır. 
7) Sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödemeyenler ile başvurusu 

olmayanlar sınava alınmayacaktır. 
8) Sınav Başvuru belgeleri geri verilmeyecektir. 
9) Sınava başvurup, katılmayanların sınav bedeli iade veya mahsup edilmeyecektir. 
İlan Olunur. 141/1-1 

 

http://teosweb.tesmer.org.tr/
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Bursa Uludağ Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

–– İstanbul Okan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Necmettin Erbakan Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil

Öğretimi ve Yabancı Dil ile Öğretim Yönetmeliği

–– Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Deprem Çalışmaları Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği

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.


