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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

İbn Haldun Üniversitesinden:

İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/12/2017 tarihli ve 30259 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İbn Haldun

Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 7 nci madde-

sinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin öğretim elemanları arasından en fazla üç

yıl süreyle görevlendirilir. Müdür, tam zamanlı yönetici olarak görev yapar. Görev süresi biten

Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunamayacağı

durumlarda görevi sona erer.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İbn Haldun Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
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İstanbul Gedik Üniversitesinden:

İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/10/2016 tarihli ve 29869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul

Gedik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci

fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“c) Tez/Proje Danışmanı: Enstitüye kayıtlı öğrenciye tez veya proje dönemlerinin yü-

rütülmesi için enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,”

“ü) Akademik Danışman: Enstitüye kayıtlı öğrenciye rehberlik etmek üzere ilgili ana-

bilim/anasanat dalı başkanlığınca görevlendirilen öğretim üyesini,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Üniversite YÖK onayı ile lisansüstü uzaktan öğretim programları da açabilir. Uzak-

tan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve

kredi ile AKTS kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli,

yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin

diğer hususlar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci, ikinci ve dokuzuncu fıkraları

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin sekizinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kal-

dırılmıştır.

“(1) Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına

ve başvurduğu puan türünde, 55 puandan az olmamak üzere ALES puanına ya da Senato tara-

fından kabul edilen ALES puanına karşılık gösterilen GRE, GMAT puanına sahip olmaları ge-

rekir. Ancak, güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarların enstitülerdeki anabilim ve ana-

sanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

(2) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanı aranmayabilir.

ALES puanı istenildiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir.”

“(9) Kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim yapan tezli ve tezsiz yüksek lisans

programlarında en az 60 yabancı dil puan şartı aranır. Üniversitede yapılan yabancı dil yeterlik

sınavından veya YDS ve Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL)’ndan 60

puan veya eş değerliği kabul edilen sınavlardan bu puana denk puan almış olanlar yabancı dil-

den başarılı sayılırlar. Ancak; ilgili enstitü kurulunun teklifi üzerine Senatonun onayı ile yabancı

dil puanı yükseltilebilir. Kabul esnasında yabancı dil şartını sağlayamayan öğrenciler, kayıt

olarak öğrenimlerine İngilizce hazırlık sınıfından başlayabilirler.”
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönem başından itibaren her yarıyıl

tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır. Yüksek lisans programından süresinden önce me-

zun olabilecek öğrenciler ile ilgili düzenlemeler Senato tarafından belirlenir.

(4) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması

kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının

önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan

derslerden en fazla iki ders seçilebilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiş, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından

seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun

belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim ku-

rumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin ikinci bir da-

nışmanı gerektirdiği durumlarda, tez konusunun kapsamına uygun uzmanlık alanından olmak

ve makul gerekçe sunulması kaydı ile ikinci bir tez danışmanı enstitü yönetim kurulu kararı

ile Üniversite kadrosu dışından da, en az doktora derecesine sahip kişiler arasından seçilebi-

lir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve dör-

düncü fıkraları ile on birinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tezli yüksek lisans programındaki öğrenci, tezini İstanbul Gedik Üniversitesi

Tez/Proje Yazım Yönergesine uygun biçimde yazar. Tez çalışması sürecinde tezin içeriğinin

etik kurul onayı gerektirdiği durumda danışman Üniversite Etik Kurulunun uygunluğunu almak

zorundadır. Tez çalışmasının içeriğinde tüm insan araştırmaları ve kısmen insan araştırmalarını

içeren tüm faaliyetler, sponsor/destekleyici olup olmadığına bakılmaksızın Üniversite Etik Ku-

rulunun onayına bağlıdır.

(2) Yüksek lisans tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin beş nüshasını tez danış-

manına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğunu ve intihal oranını gösterir

ilgili onaylı program çıktısını ve tezin savunulabilir olduğuna ilişkin yazılı görüşünü tezler ile

birlikte ilgili enstitüye teslim eder. Yüksek lisans tezinde benzerlik oranı %20’den fazla ola-

maz.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı,

en az biri de Üniversite kadrosu dışından olmak üzere üç asıl iki yedek üyeden oluşur. Yedek

üyelerden de birinin Üniversite kadrosu dışından olması gerekir.
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(4) Enstitü tezin nüshalarını jüri üyelerine belge ile teslim eder ve jüri tarafından en

geç bir ay içinde belirlenen bir tarihte jüri üyelerini ve öğrenciyi tez savunmasına davet eder.

Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

Tez savunma sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan

dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.”

“Bir sanat dalında yüksek lisans yapan öğrencilerin enstitüye tezini teslim edebilmesi için sanat

eseri ve sanat eseri raporu hazırlamaları gerekir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü

anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bu-

lunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği

tarihtir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda

bilgi kazandırmak ve mevcut bilgiyi uygulamada nasıl kullanacağını göstermektir. Tezsiz yük-

sek lisans çalışmaları sonunda hazırlanacak dönem projesi; bilimsel bir yöntemi araştırma ve

inceleme niteliğindedir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak

kaydıyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarı-

yılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek

zorundadır. Dönem projesi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Dönem

projelerinde benzerlik oranı %20’den fazla olamaz.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması

kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Danışman atanması ve proje konusu belirlenmesi

MADDE 14 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında enstitü anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık ya-

pacak bir öğretim üyesi veya doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci

yarıyılın sonuna kadar belirler. Proje danışmanı belirlendikten sonra enstitü anabilim/anasanat

dalı başkanlığı öğrencinin proje danışmanıyla beraber belirlediği proje konusunu da enstitüye

önerir. Proje danışmanı ve proje konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fık-

raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Doktora programının kapsamı aşağıda belirtilmiştir:
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a) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için top-

lam 21 yerel krediden, bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla ve biri

bilimsel araştırma yöntemleri dersi veya modelleme ve tasarım teknikleri dersi veya bu derslere

eşdeğer olarak tanımlanan bir ders olmak üzere en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez

önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile

kabul edilmiş öğrenciler için de en az 45 kredilik 15 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi

ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

b) Seminer dersi kredisiz olup, başarılı (G) veya başarısız (K) olarak değerlendirilir.

(3) Doktora programlarında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ens-

titü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden

yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul

edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(4) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu

tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası

yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulus-

lararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. Bu asgari pu-

anların girilecek programların özelliklerine göre yükseltilmesine Senato tarafından karar veri-

lir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından

seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun

belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim ku-

rumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Doktora programlarında öğretim üyele-

rinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması

gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atana-

cak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişi-

lerden olabilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci, dördüncü ve beşinci fık-

raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans de-

recesi ile kabul edilen öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek

zorundadır. Doktora yeterlik sınavları; Mayıs-Haziran ve Kasım-Aralık aylarında olmak üzere

yılda iki kez yapılır. Öğrenci, yeterlik sınavına girebilmek için, yeterlik sınavına girmek iste-

diğini belirten bir dilekçeyi, yeterlik sınav dönemlerinden önce ilan edilen takvime göre enstitü

müdürlüğüne verir. İlan edilen tarihte yeterlik sınavına girmeyen öğrenci başarısız sayılır.”
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“(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavdan

60’ın altında not alan öğrenci sözlü sınava kabul edilmez. Her iki sınavın ağırlığı %50’dir ve

ortalaması 100 üzerinden en az 75 (75/100) olan öğrenci başarılı sayılır. Jüri üyelerinin her biri

soru sormak zorundadır. Yazılı ve sözlü sınavlarda her bir jüri üyesi 100 tam puan üzerinden

değerlendirme yapar, beş jüri üyesinin eşit ağırlıklı ortalama notu alınır. Yazılı sınav süresi en

az 60 en çok 120 dakika, sözlü sınavların süresi, her bir aday için 45 dakikadan az 120 daki-

kadan fazla olamaz. Yazılı ve sözlü sınavlar tutanakla kayıt altına alınır. Yeterlik sınavı sonucu,

enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca danışman vasıtasıyla yeterlik sınavını izleyen üç

gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci yazılı sınavdan başarı koşullarını bir önceki

sınavda sağlamışsa, yeterlik jürisi öğrenciyi yalnızca sözlü sınava alabilir. Bu sınavda da ba-

şarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ens-

titü kurulu” ibaresi “Senato” olarak, dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci

fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(4) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi

ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan

öğretim üyeleri ve en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere danışman

dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yö-

netim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden

oluşur. Atanması halinde ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(3) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yük-

seköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komis-

yonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir.

“(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının

önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu

dışından öğretim üyesi olmak üzere danışman dahil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı

olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması du-

rumunda jüri altı kişiden oluşur. Atanması halinde ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın

jüride yer alabilir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldı-

rılmış ve beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) İlgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi, Senatonun uygun görüşü ile güz

ve bahar yarıyıllarına ek olarak yaz öğretimi açılabilir. Bunların süresi ve şekli Senato tarafın-

dan belirlenir.”
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MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kal-

dırılmış ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Bilimsel hazırlık programında alınacak dersler ile ilgili devam, sınavlar, başarı pu-

anları ve diğer esaslar için öğrencinin ders aldığı programın tabi olduğu mevzuat hükümleri

uygulanır.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 34 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya en az lisans son sınıf öğ-

rencisi olup belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, enstitü anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığının onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

(2) Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı

olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde ve-

rilen derslerin %50’sini geçemez.

(3) Özel öğrencilik, ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim

olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından

yararlanamaz.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi ile

(d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (ç) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“Bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılını tamamlamış olan

başarılı öğrenci, Üniversite lisansüstü programlarına, aşağıdaki koşullarla yatay geçiş yolu ile

kabul edilebilir:”

“d) Yurt dışı üniversitelerin lisansüstü programlarından yatay geçişte, anabilim/anasanat

dallarınca kurulan intibak komisyonları, öğrencilerin intibak işlemlerini yürütür ve

anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla, gerektiğinde

hazırlık dersleri verilebilir.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin ikinci ve beşinci fıkraları aşağı-

daki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Akademik Danışman, öğrencinin kayıtlı olduğu lisansüstü programı için enstitü

yönetim kurulu tarafından kabul edilen programlardaki dersler arasından alacağı dersleri be-

lirler ve her yarıyılın başında öğrenci ile birlikte öğrenci bilgi sistemine girerek ders seçimini

yapar ve danışman onayını gerçekleştirir.”

“(5) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlamamış öğrenciler, tezli programa yatay

geçiş kayıt tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili enstitü müdürlüğüne transkript ve ders içe-

rikleri ile yazılı olarak başvurduğu takdirde, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, in-

tibak komisyonunun görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla derslerden muaf tutulabilir.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
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MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları yürür-

lükten kaldırılmış, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye

aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Lisansüstü programların kredi veya Yükseköğretim Kurulu tarafından ilgili prog-

ramın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine

göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak Senato tarafın-

dan belirlenen AKTS kredisine göre oluşturulmasında aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teorik

ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

b) İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere

o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı

ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz

önünde bulundurularak Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde AKTS ders kredileri

hesaplanır.

(5) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ilgili enstitü anabilim/anasanat dal-

ları başkanlarının önerileri üzerine enstitü kurulu tarafından belirlenir. Bu derslerin hangi öğ-

retim üyeleri tarafından verileceği ilgili enstitü anabilim/anasanat dalları başkanlarının önerileri

üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.”

“(11) Tez çalışması süren (S), Başarılı (G), Başarısız (K) olarak değerlendirilir. Seminer

dersi kredisiz olup, başarılı (G) veya başarısız (K) olarak değerlendirilir. Seminer sunum ta-

rihleri enstitüler tarafından belirlenerek ilan edilir.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(8) Yükseköğretim kurumları, Yükseköğretim Kurulu tarafından açılmasına izin verilen

lisansüstü programları rektörlüğünün bulunduğu il dışında sürdüremez.”

MADDE 27 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 28 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

26/10/2016 29869

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 12/11/2016 29886

2- 10/10/2017 30206

3- 1/11/2017 30227

4- 7/1/2018 30294

5- 17/10/2018 30568

6- 22/4/2019 30753
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 

Karaman Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 9437 

—— • —— 

Gaziosmanpaşa 11. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9435 

—— • —— 

Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9436 



Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 4 Kasım 2019 – Sayı : 30938 

 

Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9518 

—— • —— 
Alanya 7. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9588 

—— • —— 
İstanbul 22. İcra Ceza Mahkemesinden: 

 
 9482 
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Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 9527/1-1 

—— • —— 

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 9528/1-1 

—— • —— 

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 9529/1-1 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

KONUT ARSALARI SATILACAKTIR 

Karaman Belediye Başkanlığından: 

 

MAHALLESİ ADA PARSEL CİNSİ 

Y.ÖLÇÜMÜ 

m2 İMAR DURUMU 

MUHAMMEN 

BED. TL./ m2 

GEÇİÇİ 

TEMİNATI 

Kırbağı 4914 3 
Konut 

Arsası 
2.420,52 

E=1,20'yi 

geçmez / H 

MAK=Serbest 

620,00 45.022,00 

Kırbağı 4914 8 
Konut 

Arsası 
4.557,67 

E=1,20'yi 

geçmez / H 

MAK=Serbest 

620,00 84.773,00 

 

1. Mülkiyeti Belediyemize ait; yukarıda mahallesi, ada, parsel, cinsi, yüzölçümü, İmar 

durumu, TL./m2 muhammen bedeli ve geçici teminatı belirtilen konut arsası, sanayi arsası ve 

konut arsaları, Belediyemiz Encümeninin 10.10.2019 tarih 934 sayılı kararına istinaden, 2886 

sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince, Açık Teklif Artırma yapılmak usulü ile 

ilanat yapılmak suretiyle satılacaktır. 

2. Satışı yapılacak konut arsaları peşin olarak satılacaktır. 

3. İhaleye katılacaklardan istenilecek belgeler; 

Teminat makbuzu veya teminat mektubu, (ihale günü saat 13:00'a kadar yatırılmış olmalı) 

T.C. numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi, şirket adına katılacakların noter tasdikli imza sirküsü ve 

yetki belgesini ibraz etmeleri gerekir. 

4. İhale 14 Kasım 2019 tarihinde saat 14:00'da Belediye Binası Encümen Salonunda 

Encümen huzurunda basına açık olarak yapılacaktır. 

5. Satışı yapılacak gayrimenkulün tapu teslimi borç ödendikten sonra yapılacaktır. 

6. İhale ile ilgili şartname hakkında detaylı bilgi mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler 

Müdürlüğü Gelir Şef'liğinden ücretsiz olarak temin edilebilir veya Belediyemizin 

http://www.karaman.bel.tr adresinden ulaşılabilir. 

7. İhale kesinleştikten sonra ihale uhdesinde kalan, Satış Şartnamesine aykırı bir talepte 

bulunamaz. 

8. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17. Maddesinin 4/r bendine göre 

KDV'den istisnadır. 

9. Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım 

giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni 

süresinde ödenecektir. 

10. İhale Komisyonu (Encümen) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi 

yapıp yapmamakta serbesttir. Encümence uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise İTA 

AMİRİ'nin ONAY'ını müteakiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri'nin ihaleyi fesh etmesi 

halinde iştirakçi idareye karşı her hangi bir hak iddiasında bulunamaz. 

11. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta İhale Şartnamesi hükümleri 

uygulanacaktır. 

12. Geçici teminat her arsa için ayrı ayrı ve tutarında yatırılacaktır. 

13. 2886 sayılı Yasaya mani hali olmayan ve yukarıdaki şartları yerine getiren herkes 

ihaleye katılabilir. 

İlan olunur. 9230/1-1 
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Derince Belediye Başkanlığından: 

1 - İHALE KONUSU: Mülkiyeti Derince Belediye Başkanlığına ait olan Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı tarafından 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi 

Hakkında Kanun'un 2 inci ve Ek l inci maddelerine göre "Riskli Alan" ilan edilmesi hakkındaki 

01/05/2017 tarihli ve 2017/10214 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 01/06/2017 tarihli ve 30083 

sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Derince Yenikent Mahallesi 4712 ada 10 

parsel nolu taşınmaz üzerine kat karşılığı konut, sosyal tesis, ticaret, fırın inşa edilmesi işi 2886 

sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü Belediyeye bırakılacak 

bağımsız bölümlere ilave olarak belirlenen muhammen bedelin arttırımı suretiyle ihale 

edilecektir. 

2 - İHALE KONUSU İŞİN YAPILACAĞI TAŞINMAZLAR: 

 

İLİ İLÇESİ BÖLGE PAFTA ADA PARSEL 

TOPLAM ARSA 

ALANI (m2) Emsal 

KOCAELİ DERİNCE 
YENİKENT 

MAHALLESİ 
G23B24A4D 4712 10 29.943,18 1,70 

 

3 - İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI: İhale, 20 Kasım 2019 

tarih Çarşamba günü, saat 10:30’da “Çenedağ Mahallesi Denizciler Caddesi No: 81 DERİNCE/ 

KOCAELİ” adresindeki, Derince Belediye Başkanlığı Binası, Encümen Salonunda yapılacaktır. 

4 - ŞARTNAMENİN ALINACAĞI YER: İhale şartnamesi Çenedağ Mahallesi Denizciler 

Caddesi No: 81 DERİNCE/KOCAELİ adresindeki Derince Belediye Başkanlığı hizmet 

binasındaki, Etüt Proje Müdürlüğü’nden 5.000,00 (beşbin) TL. bedel ödenerek alınabilecektir. 

(İhale dosyası istekli veya isteklinin vekillerine verilir.) 

5 - İŞİN NİTELİĞİ, NEVİ VE MİKTARI: Derince Yenikent Mahallesi 4712 ada 10 parsel 

nolu taşınmaz üzerine kat karşılığı konut, sosyal tesis, ticaret, fırın inşa edilecektir. Paylaşım, 

bağımsız bölüm net alanları toplamı baz alınarak, toplam inşaat alanının yaklaşık %33’üne denk 

gelen işbu şartnamenin eki olan mahal listesinde Belediye sütununda işaretli bağımsız bölümleri 

idareye bırakmak suretiyle yapılacaktır. İhale bunun üzerine verilecek nakit Türk Lirasını en çok 

teklif eden istekli üzerinde bırakılacaktır. Belediyeye bırakılacak bağımsız bölümler üzerine teklif 

edilecek nakitin muhammen bedeli 2.800.000,00 (İkimilyonsekizyüzbin Türk Lirası) TL’dir. İhale 

sonucu ortaya çıkan ihale bedeli ita amiri onayından sonra 2886 sayılı Kanunda belirtilen süreler 

içinde peşin ödenecektir. Yüklenici kendi payına düşen konutlarda daire büyüklüklerinde (idare 

ile yapılacak istişare sonucunda) değişiklik yapabilecektir. Tüm daireler eş zamanlı yapılacak 

olup, inşaat bir bütünlük içinde yürüyecektir. İdarenin onayı ile vaziyet planında (bina 

yerleşimleri vb. gibi) değişiklik yapılabilecektir. İdarenin uygun görüşü ile proje tatbiki sırasında 

ve sözleşme süresince meydana gelebilecek uygulama imar planı değişikliklerden kaynaklı emsal 

değişikliklerinin tatbiki sırasında belirtilen vaziyet planı idarenin onayı ile yapılacak istişare 

sonucunda değiştirilebilecektir. Mahal listesinde belirtilen Belediyeye bırakılacak bağımsız bölüm 

sayısı ve net alanları bu değişikliklerle azaltılamaz. Emsal artışı olduğu taktirde alınan bağımsız 

bölüm oranı ile ihale bedeline göre Belediye pay alacaktır. 

Yüklenici ince işlere başlamadan önce bir adet numune daire yaparak idarenin onayını 

aldıktan sonra diğer tüm ince imalatları bu numune daireye uygun biçimde yapacaktır. Yüklenici 
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tüm konutlarda teknik şartnameye uygun 1. Sınıf malzeme kullanacak olup, kendi payına düşen 

konutlarda ve çevre düzenlemelerinde kullandığı malzemelerin (vitrifiye, tesisat, elektrik, yer 

döşemesi vb. gibi) aynılarını Belediye payına düşen konutlarda ve çevre düzenlemelerinde de 

kullanacaktır. 

6 - TAHMİNİ BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ: Toplam inşaat alanına göre, 

İnşaat Bedeli ve Çevre Düzenleme bedeli toplamı yaklaşık maliyet bedeli olarak alınmış olup 

buna göre, Yaklaşık Maliyet (Takribi bedel) 125.133.485,80 TL (Yüzyirmibeşmilyonyüzotuz 

üçbindörtyüzseksenbeş Türk Lirası seksen Kuruş)’dir. 

Başkanlık Makamının 16.04.2019 tarihli olurlarıyla oluşturulan Kıymet Takdir 

Komisyonunun raporuna göre arsa m2 birim fiyatı 1400 (Bindörtyüz Türk Lirası) TL’den toplam 

yaklaşık 41.920.452,00 TL (Kırkbirmilyondokuzyüzyirmibindörtyüzelliiki Türk Lirası)’dir. 

Buna göre toplam yaklaşık maliyet, inşaat yapım bedeli+arsa bedeli+muhammen bedelin 

toplamı olan 169.853.937,80 TL (Yüzaltmışdokuzmilyonsekizyüzelliüçbindokuzyüzotuzyedi 

Türk Lirası seksen Kuruş)’dır. 

Geçici teminat bedeli yaklaşık maliyet, arsa bedelinin toplamı ve muhammen bedel 

toplamının % 3’ü olan 5.095.618,13 TL (Beşmilyondoksanbeşbinaltıyüzonsekiz Türk Lirası onüç 

Kuruş)’dır. 

7 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI: İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya 

kişilerin aşağıdaki belgeleri vermesi ve geçici teminatı yatırması gerekir. 

A. İkametgâh belgesi, (Tüzel kişiler için D/a bendindeki belgenin verilmesi yeterlidir.)  

B. Tebligat için Türkiye'de adres gösterilmesi, 

C. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını 

bildirmeleri, 

D. a) Özel hukuk tüzelkişileri için, tüzelkişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri 

meslekî kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi, 

b) Gerçek kişiler için ticaret veya sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar odası siciline 

kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birine 

ait D/a ve D/b bentlerinde belirtilen esaslara göre temin edilecek belgeler. 

E. İhalenin ilan edildiği yıla ait noter tasdikli imza sirküleri,  

a. Gerçek kişi olması halinde, imza sirküleri, 

b. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği 

temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekâletname 

ile imza sirküleri, 

c. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzelkişilerin her 

birinin E/a ve E/b bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler, 

F. İsteklinin şirket olması halinde şirket tüzüğü ile şirket ortaklarını ve bunların hisse 

oranlarını ve görevlerini belirten belge, G. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılma söz konusu 

ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin ihalenin yapıldığı yıla ait noter tasdikli 

vekaletnameleri ve noter tasdikli imza sirküleri,  

H. İhale şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz, 

İ. İşe ait şartnamenin 10. maddesinde yazılı geçici teminat yatırıldığını gösteren makbuz, 
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J. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak 

hazırlanmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık 

sözleşmesi, 

K. İsteklinin vergi borcu olmadığına dair vergi dairesinden ihalenin yapılacağı yılda 

alınmış belge, 

L. İsteklinin prim borcu olmadığına dair SGK’dan ihalenin yapılacağı yılda alınmış belge, 

M. İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğünü belirtir idareden temin edilecek “Yer 

Gördü Belgesi”, 

N. İşe ait şartnamenin eki örneğe ve 11nci maddede belirtilen şartlara uygun olarak 

hazırlanmış teklif mektubu, O. İşe ait şartnamenin 8 inci ve İlanın 8 inci maddesinde belirtilen iş 

deneyimine sahip olduğuna dair belge, 

P. İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair beyanname, 

R. İhale konusu iş kapsamında işin devamı süresince aşağıda belirtilen personeli istihdam 

edeceğine dair taahhütname (Yüklenici idarenin izni ile inşaat yapım işini alt yüklenicilere 

yaptırabilir. Bu durumda teknik personel bildirimini alt yüklenici verecektir.) 

•  1 adet en az 5 yıl deneyimli inşaat mühendisi (şantiye şefi) 

•  1 adet en az 5 yıl deneyimli mimar 

•  1 adet en az 5 yıl deneyimli inşaat mühendisi (saha mühendisi) 

•  1 adet en az 5 yıl deneyimli makine mühendisi 

•  1 adet en az 5 yıl deneyimli elektrik mühendisi 

•  1 adet en az 3 yıl deneyimli inşaat teknikeri 

•  1 adet en az 3 yıl deneyimli Harita Mühendisi 

8 - YETERLİK DEĞERLENDİRMESİ: İşbu ihaleye teklif verebilmek için yeterlik 

alınmış olması gerekmektedir. İhale dosyası idare adına Etüt Proje Müdürlüğü’nden 5.000,00 

(beşbin) TL bedelle satın alınacak ve dosya satın alındı makbuzu yeterlik başvuru dilekçesine 

eklenecektir. (İhale dosyası istekli veya isteklinin vekillerine verilir.) İhalede yeterlik alabilmek 

için 7 inci ve 8 inci maddelerde belirtilen belgelerin asıllarının veya noter tasdikli suretlerinin 

eksiksiz olarak ve kapalı zarf içinde, Derince Belediye Başkanlığı Etüt Proje Müdürlüğü’ne 

hitaben yazılacak dilekçeye ekli olarak ihale tarihinden en geç iki gün önce 18/11/2019 Pazartesi 

günü saat 14:00’e kadar alındı karşılığı Etüt Proje Müdürlüğü’ne verilmesi gerekir. İsteklilerin 

yeterlik değerlendirmesi İta Amiri tarafından oluşturulacak Yeterlik Komisyonu tarafından 

yapılacak olup, yeterlik alan veya alamayan isteklilere yeterlikle ilgili herhangi bir belge 

verilmeyecektir. Yeterlik değerlendirmesi ile ilgili Yeterlik Değerlendirme Tutanağı kapalı zarf 

içinde Belediye Encümenine (İhale Komisyonuna) ibraz edilecek olup; yeterlik alanlar, ihale 

saatinde, bütün isteklilerin huzurunda Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) tarafından 

açıklanacaktır. Yeterlik müracaatında bulunmayan veya yeterlik alamayan isteklilerin teklifleri 

değerlendirme dışı bırakılarak, Teklif zarfları açılmadan ve başkaca herhangi bir işleme tabi 

tutulmadan kendilerine iade edilecektir. Yeterlik alan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye 

alınacaktır. 

9 - YETERLİLİK KRİTERLERİ: 

A. İşbu ihalenin ilan tarihinden sonra temin edilmiş tarih, sayı ve banka kaşesini ihtiva 

eden çift imzalı ve Genel Müdürlükten teyitli kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış 

teminat mektubu kredisini veya serbest mevduatını gösterir, yerli veya yabancı bankalardan 

alınacak belgeler (banka referans mektubu). İsteklinin bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi 
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veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatının bahse konu işin 

(yapılacak olan konut inşaatının) yaklaşık maliyetinin (Takribi Bedelin) %10’undan az olmaması 

gerekir. 

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans 

mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına 

bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. 

B. İlan tarihinden geriye doğru son on yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında 

taahhüt edilen ihale konusu işlerdeki deneyimini gösteren tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim 

belgesi; en az 20.000 m² inşaat yaptığına dair iş deneyimini gösteren belge (İsteklinin ortak 

girişim olması halinde ortaklardan birinin istenen şartları sağlaması halinde diğer ortaktan ayrıca 

iş deneyimi aranmaz.) 

C. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; bilançosu veya gerekli bölümleri 

veya bunlara eşdeğer belgeler; ibraz edilen belgelere göre,(bu kriterlerin sağlandığını göstermek 

üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından onaylı) 

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0.75 olması, 

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0.15 olması, 

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0.50`den küçük olması, yeterlik 

kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. 

10 - UYGULANACAK İHALE USULÜ: İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a 

maddesine göre kapalı teklif usulü Belediyeye bırakılacak bağımsız bölümlere ilave olarak 

belirlenen muhammen bedelin arttırımı suretiyle yapılacaktır. 

11 - TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI: Teklifler yazılı olarak şartnamede belirtilen usul 

ile yapılır. 

12 - TEKLİFLERİN VERİLMESİ: Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı 

alındılar karşılığında Etüt Proje Müdürlüğü’ne verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. 

Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine İdarenin adresi 

ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek 

tekliflerin ilânda belirtilen saate kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle 

işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. İdareye verilen 

teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Saat ayarında, Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) 

İdaresi’nin saat ayarı esastır. 

13 - ARTIRIM TEKLİFLERİ: Teklifler, ihale dosyasındaki teklif mektubu örneği ile 

sunulacak olup, bunun dışındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. İhale komisyonunca 

oturumda hazır bulunan isteklilerden teklif alınması aşamasında bedel artırımı ihale 

komisyonunun belirleyeceği en asgari artırım dilimleri üzerinden yapılacaktır. İhale, muhammen 

bedeli en fazla arttırımı yapan istekli üzerinde bırakılacaktır. 

14 - İDARENİN YETKİSİ: İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (Belediye 

Encümeni 2886 S.D.İ.K.nun 29. maddesi gereğince, ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun 

teklifi tespit etmekte serbesttir.) 

2886 sayılı Yasanın 17. Maddesi gereği ilan olunur. 

 9583/1-1 
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YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ VE ENH YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Diyarbakır Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan Diyarbakır Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesine ait, YG-

AG elektrik şebekesi ve ENH yapım işi birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli 

olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale 

edilecektir. 

1- İdarenin Adresi : S. Eyyubi Mah. Şanlıurfa Yolu 1. Km Sanayi ve Teknoloji 

Hizmet Binası 2. Kat Bağlar / DİYARBAKIR 

2- İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : YG-AG Elektrik Şebekesi ve ENH Yapım İşi 

b) Yapılacağı yer : DİYARBAKIR 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 

(Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 30/11/2021 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) Keşif Bedeli (2019 TEDAŞ B.F. ile) : 13.456.000 TL 

f) Geçici Teminatı : 403.680 TL 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. 

No: 154 1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu Çankaya- ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 21/11/2019 - Saat 10.00 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 

4) İş Deneyim Belgesi. 



Sayfa : 18 RESMÎ GAZETE 4 Kasım 2019 – Sayı : 30938 

 

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 

gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 

edilen bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim 

Belgesinin ve bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa 

ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo 

indirici ve dağıtım merkezi, şalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, dağıtım veya harici 

aydınlatma şebekesi yapımı işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 

ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 

değerlendirilmek üzere, Elektrik, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş 

veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 

39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Keşif bedelinin en az % 20 ‘si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 

Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 

bildirimi. 

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya 

daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 

durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 

veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden 

sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 

korunduğunu gösteren belge. 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

G) Keşif bedelinin % 3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 
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H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

J) İç Zarf. 

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf, kapalı zarf içerisinde 

teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda 

istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 

10.00 ‘a kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği 

gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim 

edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5- İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7- İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasında veya 

Diyarbakır Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının S. Eyyubi 

Mah. Şanlıurfa Yolu 1. Km Sanayi ve Teknoloji Hizmet Binası 2. Kat Bağlar / DİYARBAKIR 

adreslerinde görülebilir veya 400 TL karşılığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası 

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu 

odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

8- İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

10- KDV uygulaması, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 

ikincil mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye 

Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11- Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 9506/2-2 
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YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Kilis Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan Kilis Organize Sanayi Bölgesi (Tevsii) alanına ait, YG-AG 

elektrik şebekesi yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere 

işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1- İdarenin Adresi : Organize Sanayi Bölgesi 18 Nolu Cad. No:3 79000 KİLİS 

2- İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : YG-AG Elektrik Şebekesi Yapım İşi 

b) Yapılacağı yer : KİLİS 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 

(Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 30/11/2021 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) Keşif Bedeli (2019 TEDAŞ B.F. ile) : 5.700.000 TL 

f) Geçici Teminatı : 171.000 TL 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. 

No: 154 1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu Çankaya- 

ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 19 /11 /2019 - Saat 10.00 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
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4) İş Deneyim Belgesi. 

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 

gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 

edilen bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim 

Belgesinin ve bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa 

ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo 

indirici ve dağıtım merkezi, şalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, dağıtım veya harici 

aydınlatma şebekesi yapımı işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 

ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 

değerlendirilmek üzere, Elektrik, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş 

veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 

39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Keşif bedelinin en az % 20 ‘si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 

Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 

bildirimi. 

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya 

daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 

durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 

veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden 

sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 

korunduğunu gösteren belge. 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 
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G) Keşif bedelinin % 3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

J) İç Zarf. 

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf, kapalı zarf içerisinde 

teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda 

istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 

10.00 ‘a kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği 

gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim 

edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5- İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7- İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasında veya Kilis 

Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Organize Sanayi Bölgesi 18 Nolu Cad. 

No:3 79000 KİLİS adreslerinde görülebilir veya 400 TL karşılığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 

154 1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 

satın almaları zorunludur. 

8- İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

10- KDV uygulaması, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 

ikincil mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye 

Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11- Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

 9496/2-2 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili maddeleri, Öğretim 

Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi 

Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre 

öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır. 

İlgili Yönetmelikte belirtilen genel şartlar ile unvanlara ilişkin özel şartlara ve 657 sayılı 

Yasa’nın 48. maddesinde belirtilen şartlara haiz adayların T.C. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 

Topkapı Dr. Azmi Ofluoğlu Yerleşkesi Maltepe Mahallesi, Yılanlı Ayazma Caddesi, No: 26 P.K. 

34010 Cevizlibağ/ Zeytinburnu/İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. 

Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, süresi içinde yapılmayan 

ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

Sınav Takvimi 

 

İLK BAŞVURU TARİHİ : 04.11.2019 

SON BAŞVURU TARİHİ : 18.11.2019 

ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ : 20.11.2019 

SINAV GİRİŞ TARİHİ : 22.11.2019 

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 25.11.2019 

 

NOT: ilana ilişkin ayrıntılı bilgilere, istenen belgelere ve formlara; 

www.yeniyuzyil.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

 

Birim 

Kadro 

Sayısı 

Kadro 

Ünvanı 

ALES PUAN 

TÜRÜ Özel Şart 

Rektörlük 1 Öğr.Gör Sözel 

Türk Dili Ve Edebiyatı Lisans Mezunu Olmak, 

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Alanında 

Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak, Dil Bilimi 

Araştırmaları Alanında Doktora Yapıyor Olmak. 

Rektörlük 1 Öğr.Gör Sözel 

Türk Dili Ve Edebiyatı Lisans Mezunu Olmak, 

Eski Türk Edebiyatı Alanında Tezli Yüksek 

Lisans Yapmış Olmak Türk Dili Ve Edebiyatı 

Alanında Doktora Yapıyor Olmak., tercihen 

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifikasına 

Sahip Olmak. 

 9551/1-1 
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Ardahan Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. 

Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları 

taşımaları gerekmektedir. 

Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. 

PROFESÖR kadrosuna müracaat edecek adaylar; başvurdukları birim, bölüm, anabilim 

dalını belirten dilekçelerine, özgeçmiş, nüfus cüzdanı fotokopisi, askerlik belgesi, iki adet 

fotoğraf, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu (2 adet doldurulacak),noter tarafından 

onaylanmış öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora ve uzmanlık belgesi, doçentlik 

belgesi) ve Yurt dışında alınan diplomalara Y.Ö.K. Başkanlığınca verilen denklik belgesi, yayın 

listesi (başlıca araştırma eseri belirtilmiş) ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 

eserlerden oluşan 6 (altı) takım dosyayı (1 fiziksel+5 dijital (CD veya Flash Bellek)) ekleyerek 

Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvuracaklardır. 

DOÇENT kadrosuna müracaat edecek adaylar; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim 

dalını belirten dilekçelerine; özgeçmiş, nüfus cüzdanı fotokopisi, iki adet fotoğraf, askerlik 

belgesi, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu (2 adet doldurulacak),noter tarafından 

onaylanmış öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora ve uzmanlık belgesi, doçentlik 

belgesi), Yurt dışından alınan diplomalara Y.Ö.K. Başkanlığınca verilen denklik belgesi ve yayın 

listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı (1 fiziksel +3 

dijital (CD veya Flash Bellek)) ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla 

başvuracaklardır. 

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrosuna müracaat edecek adaylar; başvurdukları birim, 

bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine: özgeçmiş, nüfus cüzdan fotokopisi, iki adet 

fotoğraf, askerlik belgesi, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu (2 adet doldurulacak), 

noter tarafından onaylanmış öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora belgesi) (Yurt 

dışında alınan diplomalara Y.Ö.K. Başkanlığınca verilen denklik belgesi), yayın listesi, yabancı 

dil belgesi, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 4 (dört) takım dosyayı (1 fiziksel +3 dijital 

(CD veya Flash Bellek)) ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına/Yüksekokul Müdürlüklerine 

şahsen veya posta yoluyla başvuracaklardır. 

Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı 

kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi vermeleri gerekmektedir. 

Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecesine uygun 

olması gerekmektedir. 

Telf.: 0478 211 75 19 

 

Sıra Birimi 

Bölüm /  

Anabilim Dalı Unvanı Drc Adet Açıklama 

1 
İlahiyat 

Fakültesi 

Felsefe Ve Din 

Bilimleri 

Bölümü/İslam 

Felsefesi ABD 

Profesör 1 1 

Felsefe alanında doçentliğini almış 

olmak, İslam felsefesi alanında yüksek 

lisans ve doktora yapmış olmak. 

2 
İlahiyat 

Fakültesi 

Temel İslam 

Bilimleri 

Bölümü/Hadis 

ABD 

Doçent 1 1 Hadis alanında doçentliğini almış olmak. 

3 

Beden Eğitimi 

Ve Spor 

Yüksekokulu 

Spor Yöneticiliği 

Bölümü/ 

Spor Yöneticiliği 

ABD 

Doçent 1 1 
Spor Bilimleri alanında doçentliğini 

almış olmak. 
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4 

İnsani Bilimler 

Ve Edebiyat 

Fakültesi 

Coğrafya Bölümü/ 

Fiziki Coğrafya 

ABD 

Doçent 1 1 
Su Ürünleri alanında doçentliğini almış 

olmak. 

5 

İnsani Bilimler 

Ve Edebiyat 

Fakültesi 

Tarih 

Bölümü/Eskiçağ 

Tarihi ABD 

Doçent 1 1 
Eskiçağ Tarihi alanında doçentliğini 

almış olmak. 

6 

İnsani Bilimler 

Ve Edebiyat 

Fakültesi 

Tarih 

Bölümü/Ortaçağ 

Tarihi ABD 

Doçent 1 1 
Ortaçağ Tarihi alanında doçentliğini 

almış olmak. 

7 

İnsani Bilimler 

Ve Edebiyat 

Fakültesi 

Tarih 

Bölümü/Türkiye 

Cumhuriyeti Tarihi 

ABD 

Doçent 1 1 
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında 

doçentliğini almış olmak. 

8 

İnsani Bilimler 

Ve Edebiyat 

Fakültesi 

Tarih 

Bölümü/Osmanlı 

Müesseseleri Ve 

Medeniyet Tarihi 

ABD 

Doçent 1 1 
Osmanlı Müesseseleri Ve Medeniyet 

Tarihi alanında doçentliğini almış olmak. 

9 

İnsani Bilimler 

Ve Edebiyat 

Fakültesi 

Doğu Dilleri Ve 

Edebiyatları 

Bölümü/Fars Dili 

Ve Edebiyatı ABD 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 1 

Fars Dili Ve Edebiyatı alanında doktora 

yapmış olmak. 

10 

İnsani Bilimler 

Ve Edebiyat 

Fakültesi 

Halk Bilimi 

Bölümü/Halk 

Bilimi ABD 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
4 1 

Türk Halk Bilimi alanında doktora 

yapmış olmak. 

11 

İnsani Bilimler 

Ve Edebiyat 

Fakültesi 

Sosyoloji 

Bölümü/Toplumsal 

Yapı Ve Değişme 

ABD 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
4 1 

Sosyoloji alanında doktora yapmış 

olmak. 

12 
İlahiyat 

Fakültesi 

İslam Tarihi Ve 

Sanatları 

Bölümü/Siyer-İ 

Nebi Ve İslam 

Tarihi ABD/ 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
2 1 

İslam Tarihi alanında doktora yapmış 

olmak. 

13 
Güzel Sanatlar 

Fakültesi 

Türk Müziği Ve 

Temel Bilimler 

Bölümü/Türk 

Müziği Ve Temel 

Bilimler ABD 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
4 1 

Türk Müziği alanında doktora yapmış 

olmak. 

14 
Nihat Delibalta 

Göle MYO 

Eczane Hizmetleri 

Bölümü/Eczane 

Hizmetleri Pr. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
4 1 

Tıbbi Fizyoloji alanında doktora yapmış 

olmak. 

15 
Nihat Delibalta 

Göle MYO 

Eczane Hizmetleri 

Bölümü/Eczane 

Hizmetleri Pr. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
4 1 

Biyokimya alanında doktora yapmış 

olmak. 

16 
Nihat Delibalta 

Göle MYO 

Eczane Hizmetleri 

Bölümü/Eczane 

Hizmetleri Pr. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
4 1 

Biyokimya alanında doktora yapmış 

olmak. 

 9550/1-1 
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Munzur Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve 

“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak 

Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili 

maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır. 

 

Genel Şartlar: 

1. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı 

Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul 

ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te yer alan genel ve özel koşulları taşıyor olmak. 

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıyor 

olmak. 

 

Müracaat Edecek Adaylardan İstenen Belgeler: 

1. Başvuru Dilekçesi, 

2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 

3. Özgeçmiş, 

4. Lisans ve Yüksek Lisans Diplomalarının onaylı suretleri, 

5. Yüksek Lisans öğrenci belgesi, 

6. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir 

belgenin fotokopisi, 

7. Lisans ve Yüksek Lisans Transkripti (Onaylı Örneği), 

8. Merkezi Sınav (ALES) Belgesi (Son 5 yıl), 

9. 2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı), 

10. YDS veya YÖKDİL puanını gösterir belge veya eşdeğerliliği kabul edilen bir 

sınavdan bu puan muadili bir puan almış olduklarını gösteren belge, 

11. İlan şartında belirtilen bölümler için alanında çalışmış olduğuna dair belge, 

 

NOT:  

1- Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve postada meydana gelen 

gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

2- Yanlış beyanda bulunarak atanmaya hak kazanan adayların atamaları iptal edilecektir. 

3- Başvurular ilgili birimlere yapılacaktır. 

4- Ön değerlendirme sonuçları ile sınav giriş yeri ve saatine ilişkin bilgiler, atanmaya hak 

kazanan adaylara ilişkin nihai değerlendirme sonuçları, Üniversitemiz internet ana sayfasında 

duyurulacak olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

5- Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. 
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SINAV 

TAKVİMİ 

BAŞVURU 

TARİHİ 

SON 

BAŞVURU 

TARİHİ 

ÖN 

DEĞERLENDİRME 

TARİHİ 

GİRİŞ 

SINAVI 

TARİHİ 

SONUÇ 

AÇIKLAMA 

TARİHİ 

SONUÇLARIN 

AÇIKLANACAĞI 

YER 

AÇIKLAMA 

04.11.2019 18.11.2019 22.11.2019 29.11.2019 05.12.2019 www.munzur.edu.tr 

Web 

sayfamızdaki 

duyurular 

tebliğ niteliği 

taşımaktadır. 

 

BİRİM ADI A.B.D. / PR. UNVAN 

KADRO 

ADEDİ 

KADRO 

DERECESİ İLAN ŞARTI 

Güzel Sanatlar 

Fakültesi 

Müzik Bölümü/  

Müzik Bilimleri Anasanat 

Dalı 

Öğretim 

Görevlisi 
1 5 

Müzik veya Türk Musikisi 

Temel Bilimleri Bölümü 

Lisans mezunu olup, bu 

alanda Yüksek Lisans 

yapmış olmak ve alanında 

en az 3 yıl tecrübe sahibi 

olmak. 

Tunceli Meslek 

Yüksekokulu 

Finans Bankacılık ve 

Sigortacılık Bölümü/  

Maliye Programı 

Öğretim 

Görevlisi 
1 3 

Bankacılık ve Finans veya 

Matematik Bölümü Lisans 

mezunu olup, bu alanların 

birinden Yüksek Lisans 

yapmış olmak ve alanında 

en az 3 yıl tecrübe sahibi 

olmak. 

Tunceli Meslek 

Yüksekokulu 

Gıda İşleme Bölümü/  

Gıda Teknolojisi Programı  

Öğretim 

Görevlisi 
1 3 

Beslenme ve Diyetetik 

Bölümü Lisans mezunu 

olup, Beslenme ve 

Diyetetik alanında Yüksek 

Lisans yapmış olmak. 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Çocuk Gelişimi Bölümü, 

Çocuk Gelişimi Anabilim 

Dalı 

Araştırma 

Görevlisi 
2 7 

Çocuk Gelişimi veya Okul 

Öncesi Öğretmenliği 

Bölümü Lisans mezunu 

olup, ilgili alanda Yüksek 

Lisans yapıyor olmak. 

 9473/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAV İLANI 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından Genel 

İdare Hizmetleri sınıfından 8. derecede 5 adet Müfettiş Yardımcısı (İdari) kadrosuna atama 

yapılmak üzere yazılı ve sözlü sınav yapılacaktır. 

 

1 - Sınava Giriş Şartları: 

A - ÖSYM tarafından 2018 veya 2019 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme 

Sınavından, KPSS P48 puan türünden en az 80 ve üzeri puan alan adaylar arasından yapılacak 

başvurularda; en yüksek puan sıralamasına göre ilk 100 kişi içerisinde bulunmak (100’üncü 

adayla aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilirler.) 

B - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri haiz 

olmak, 

C- Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını 

doldurmamış olmak, 

D - Erkek adayların fiili askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmaları, 

E - Hukuk, İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile 

muadili yerli ve yabancı fakülteden birini bitirmiş olmak, 

F - Yapılacak soruşturma sonucunda, sicil ve karakteri bakımından mesleğe alınmasına 

engel bir hali olmadığı anlaşılmak (Bu araştırma Kurul Başkanlığı tarafından sözlü sınav öncesi 

yaptırılır.), 

G - Hizmet taahhüdü altında bulunmamak, 

H - Daha önce yapılmış olan Kurumumuz Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına iki defadan 

fazla girmiş bulunmamak, 

I - Sağlık durumu itibariyle, her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli bulunmak, 

 

2 - Müracaat İşlemleri: 

Başvurular MTA Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Müracaat 

Formuyla yapılacaktır. 

Form ekinde: 

A ) Nüfus cüzdanı fotokopisi 

B ) Yüksek Öğretim bitirme belgesi veya Teftiş Kurulunca onaylı örneği, 

C ) Görev yapmasına engel bir halin olmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı (Hizmet 

taahhüdü beyanı) 

D ) Askerlik durum beyanı, 

E ) 3 adet vesikalık fotoğraf, 

F ) Adli Sicil beyanı, 

G ) Sağlık durum beyanı 

H ) Özgeçmiş formu (kendi el yazısı ile yazılmış) 

I ) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuç belgesinin aslı veya Teftiş Kurulunca 

onaylı örneği, 

Yer alacaktır. 

Başvurusu kabul edilip, isimleri giriş sınavına katılacaklar arasında yer alanlardan, 

gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları 

yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve ayrıca haklarında Cumhuriyet 

Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. 

 

3 - Başvuru Şekli ve Yeri: 

Başvurular 11.11.2019 tarihinde başlayacaktır. Sınava katılabilmek için isteklilerin, 

müracaat formunda belirtilen belgelerle birlikte en geç 22.11.2019 günü mesai bitimine kadar; 

MTA Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı (F-Blok 3. Kat) Üniversiteler Mah. Dumlupınar 

Blv. No: 139 - 06800 Söğütözü-Çankaya/ANKARA adresine elden (şahsen) başvurmaları 

gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 



Sayfa : 30 RESMÎ GAZETE 4 Kasım 2019 – Sayı : 30938 

 

Sınava giriş şartlarına ve konularına ilişkin ayrıntılı bilgileri içeren müracaat formu ve 

diğer beyan formları, MTA Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı’ndan veya 

www.mta.gov.tr internet adresinden temin edilebilir. “Yazılı Sınava Girmeye Hak Kazananlar 

Listesi”, en geç 25.11.2019 tarihine kadar Kurumumuzun yukarıda belirtilen internet adresinden 

ilan edilecektir. Bunun haricinde adaylara ayrıca bir bildirim yapılmayacaktır. 

 

4 - Sınav Şekli ve Konuları: 

Sınav, 21/12/2019 Cumartesi günü saat 10.00’da Ankara Üniversitesi tarafından 

Ankara’da tek oturumda yapılacaktır. 

Adaylar; sınava girilecek yer ve zamanı gösteren Sınav Giriş Belgesine aday.ankara.edu.tr 

web adresinde bulunan ilgili linkten 13.12.2019 tarihi itibariyle ulaşacaklardır. 

Adaylar sınava gelirken Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi tarafından verilen 

sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden herhangi birini {T.C. Kimlik No yazılı güncel 

fotoğraflı nüfus cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (Yeni Kimlik), süresi geçerli 

pasaport, Mavi Kart, Geçici Kimlik Belgesi (Yeni kimlik çıkartmak için) KKTC Kimlik Kartı, 

Türk Silahlı Kuvvetleri Erbaş ve Erlerine Mahsus Kimlik Kartı (Subay Astsubay vb. kimliği 

kabul edilmez!)} yanlarında bulunduracaklardır. Sınav giriş belgesi yanında geçerli kimlik 

belgelerinden herhangi birisi olmayan veya adayın tanınmasını zorlaştıracak kadar deforme olmuş 

veya resmi kimlik özelliklerinden yoksun kimlik belgesine sahip (soğuk damga olmaması, mühür 

olmaması vb.) adaylar ve sınav başlama saatini izleyen ilk 15 dakikadan sonra gelen hiçbir aday 

sınava alınmayacaktır. Kurum kimliği geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmemektedir. 

Sınav binalarına, siyah tahta kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, şeffaf şişe içinde su, peçete 

(şeffaf ambalaj içinde veya ambalajsız), metal para, anahtarlıksız basit ev anahtarı, ulaşım kartı, 

geçerli kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi dışında çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve 

her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük 

(alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal 

içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, metal para, anahtarlıksız 

basit ev anahtarı, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç); her türlü 

elektronik/mekanik cihazlar ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü 

plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. 

kartlarla, cep bilgisayarı, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü 

bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla, her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri 

teçhizatla, müsvedde kâğıdı defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, 

açıölçer, cetvel vb. araçlarla, su hariç içecek yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle, ilaç, alçı, 

sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçları (engel durumunu daha önce bildiren 

adaylar hariç) alınmayacaktır. 

 

Sınav Konuları: 

 

A - Hukuk: 

1 - Anayasa Hukuku (Genel Esaslar) 

2 - İdare Hukuku (Genel Esaslar ve İdari Yargı) 

3 - Medeni Hukuk (Genel Esaslar ve Ayni Haklar) 

4 - Borçlar Hukuku (Genel Esaslar) 

5 - Ticaret Hukuku (Genel Esaslar ve Kıymetli Evrak) 

6 - Ceza Hukuku (Genel Esaslar) 

7 - Ceza Muhakemeleri Usulü Hukuku (Genel Esaslar) 

 

B - İktisat: 

1 - Genel Ekonomi Teorisi (Mikro - Makro Ekonomi v.d.) 

2 - Güncel Ekonomik Sorunlar 

3 - Milli Gelir 
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C - Maliye: 

1 - Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikası. 

2 - Türk Vergi Hukukunun Genel Esasları. 

3 - Bütçe ve Bütçe Çeşitleri. 

 

D - Muhasebe: 

1 - Genel Muhasebe 

2 - Bilanço Analizi ve Teknikleri. 

 

E - Yabancı Dil: 

İngilizce 

 

5 - Giriş Sınav Notlarının Değerlendirilmesi: 

Yazılı sınavda toplam 100 soru sorulacaktır. Sınav çoktan seçmeli ve 5 seçenekli 

olacaktır. Değerlendirme her alanda 100 puan üzerinden yapılacaktır. Yazılı sınavda her soru, 

puan olarak eşit ağırlığa sahip olup, iptal edilen soru/sorular olması durumunda bu soru/sorular 

değerlendirilmeye alınmayacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir. Sınavda 

başarılı olabilmek için adayların her alanda (Hukuk, İktisat, Maliye, Muhasebe, Yabancı dil) en az 

60 puan alması ve ortalamasının en az 65 puan olması zorunludur. 

Yazılı sınav puanı 65 ve daha yüksek olan adaylardan en yüksek puandan başlamak üzere, 

belirlenen kontenjanın dört katı aday (en son sıradaki aday ile aynı puanı alan adaylar dahil) 

başarılı sayılarak sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Sözlü sınav yeri ve tarihi 

www.mta.gov.tr internet adresinde ayrıca ilan edilecek ve posta yoluyla da bildirim yapılacaktır. 

Sözlü sınavlar, yazılı sınav gruplarına giren konularda yapılır. Bu sınavlarda ayrıca 

adayların zeka, intikal sürati, ifade kabiliyeti, tavır ve davranış gibi kişisel nitelikleri de göz 

önünde bulundurulur. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için sınav kurulu üyelerinin her birinin 

100 tam puan üzerinden verdiği notlar ortalamasının 65 den aşağı olmaması şarttır. 

Giriş sınav notu; yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır. 

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

olanlar tercih edilir. Sınav notlarının eşitliği halinde, yabancı dil notu üstün olan aday öncelik 

kazanır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz. Aynı giriş sınavında başarı 

gösterenlerin atamaları sınavdaki derece sırasına göre yapılır 

6 - Sınav Sonuçlarının Duyurulması ve İtiraz: 

Giriş sınavının yazılı ve sözlü bölümlerini kazanan adayların asıl ve asıl sayısı kadar 

yedek listesi Kurum internet sayfasında ilan edilecek ve iletişim adreslerine iadeli taahhütlü 

olarak tebliğ edilecektir. 

Adaylar, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının 

aday.ankara.edu.tr web adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde, sınav 

sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç 5 (beş) iş günü 

içinde T.C. Ziraat Bankası Ankara Beşevler Şubesi Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi 

Sınav Yönetim Merkezi IBAN: TR560001000799699103995014 numaralı hesaba 25 TL 

(Yirmibeş Türk Lirası) itiraz ücreti (İtiraz edilecek her bir soru için 25 TL ücret yatırılması 

gerekmektedir.) yatırarak alınan banka dekontu, itiraz konusunun ve iletişim adreslerinin açıkça 

yazılı olduğu dilekçe ile MTA Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı’na yapacaklardır. 

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ve adayın T.C. Kimlik Numarası, imza, adres ve 

banka dekontu olmayan dilekçeler ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. 

Ayrıca, Sınavla ilgili ayrıntılı bilgi (0312) 201 14 45- (0312) 201 14 46 numaralı 

telefonlardan alınabilir. 9553/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– İbn Haldun Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Gedik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

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.


