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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Çankaya Üniversitesinden:

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE 
ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE  DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 1/10/2010 tarihli ve 27716 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çankaya
Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin üçüncü
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(3) Özel öğrenciler, başarıyla tamamladıkları derslerden derece programına kayıtlı ol-
dukları üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünce uygun görülenleri, kredi ve not olarak trans-
fer ettirebilir. Alınan kredi ve notun üniversitedeki başarı notu karşılığı ise ilgili yönetim kurulunca
karara bağlanır. Üniversitenin öğrencisi olup özel öğrenci statüsünde başka bir yükseköğretim
kurumundan ders alan öğrencinin aldığı ders/dersler, o dönemki kredi yükünü geçemez.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 29 – (1) Bir dersteki başarı değerlendirmesi; yapılması zorunlu olan ara sı-

nav ve yarıyıl sonu sınavının yanı sıra, dersin türüne göre laboratuvar/atölye çalışması, ödev,
küçük sınav, makale çalışması, vaka takdimi, proje rapor ve sunumu ve derslere katılım gibi
ölçütler üzerinden yapılır. Ölçmenin her ders için nasıl yapılacağı, ilan edilen ders tanıtım form-
larında belirlenir. Her yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Ara sınav ve/veya yarıyıl sonu sınavı
gerektirmeyen derslerin değerlendirilmesi, ilan edilen ders tanıtım formlarında belirtilir.

(2) Yarıyıl sonu sınavları, akademik takvime göre ilan edilen yer ve zamanda yapılır.
Bu Yönetmeliğin 21 inci maddesinde belirlenen devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğ-
renciler, yarıyıl sonu sınavlarına alınmaz.

Sayı : 28486



(3) Bütünleme sınavı, öğrencilerin yarıyıl sonu sınavları sonunda başarısız oldukları
derslerden girecekleri sınavlardır. Bu hak bir sonraki yarıyıla devredilemez. Bütünleme sınavına
girebilmek için; sınavların yapılacağı yarıyılda, öğrencinin ilgili derslere kayıt yaptırmış olması
ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olması gerekir. Bü-
tünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer.

(4) Hastalık sebebi ile, 31/12/2002 tarihli ve 24980 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Çankaya Üniversitesi Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönetmeliğine uygun olarak
alınmış sağlık raporları ve geçerli bir nedenle ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, bütünleme sınavına
giremeyen öğrenciler için mazeret sınavı yapılır. 

(5) Sınav evrakları en az beş yıl süreyle saklanır.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2)

numaralı alt bendi  yürürlükten kaldırılmıştır. 
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının sonuna

aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak, söz konusu öğrenciler dönem sonu sınavları için, bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin
dördüncü fıkrasında belirtilen haklardan yararlanırlar.” 

MADDE 5 – Bu Yönetmelik 2012-2013 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak
üzere yayımı tarihinde  yürürlüğe girer.

MADDE  6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çankaya Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Gaziosmanpaşa Üniversitesinden:

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA 
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziosmanpaşa Üniversitesi Çocuk Eğitimi

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine ve yönetimine ilişkin usul ve esas-
ları düzenlemektir.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1/10/2010 27716

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 14/1/2011 27815

2- 16/3/2011 27876

3- 16/9/2011 28056

4- 6/1/2012 28165

5- 16/4/2012 28266

6- 8/7/2012 28347
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Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gaziosmanpaşa Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygula-

ma ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının

görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştır-

ma Merkezinin Danışma Kurulunu,

b) Koordinatör: Gerçekleştirilen etkinliklerin dâhil olduğu bilimsel, sosyal, sportif ve

kültürel alanlardan sorumlu öğretim elemanını,

c) Merkez: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini,

ç) Müdür: Merkez Müdürünü,

d) Müdür Yardımcısı: Merkez müdür yardımcısını,

e) Rektör: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörünü,

f) Üniversite: Gaziosmanpaşa Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı şunlardır:

a) Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki bireylerin bilim insanı olarak ye-

tişmelerine katkı sağlamak amacı ile çeşitli alanlarda eğitim programları, bilim ve doğa kamp-

ları, sergiler, bilim okulları ve uygulamalı öğrenme etkinlikleri düzenlemek.

b) Hedef kitlenin eğitimi amacı ile yeni etkinlikler geliştirmek, bunların değerlendiril-

mesini yapmak ve uygulamaları yerel, ulusal ve uluslararası çapta paylaşıma sunmak.

c) Hedef kitlenin eğitimi ile ilgili stratejiler geliştirmek, bu alandaki mevcut uygula-

maları değerlendirmek ve yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde güncel politikalar geliştirilme-

sine katkı sunmak.

ç) Bilim ve toplum ilişkisini etkin kılmak amacı ile hedef kitleyi de içine alacak prog-

ramlar geliştirmek.
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d) Hedef kitlenin bilim insanları ile çalışabilmelerine olanak sağlamak.

e) Herhangi bir alanda, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan program-

ların da ötesinde bilgi almak isteyen hedef kitle kapsamındaki bireylere, bu bilgiyi sağlamak

için teorik ve uygulamalı çalışmalar düzenlemek.

f) İlköğretim ve ortaöğretim sonrasında öğrencilerin bilinçli meslek seçimlerine katkı

sağlayacak uygulamalar geliştirmek.

g) Öğretim elemanlarının, alanları ile ilgili geliştirebilecekleri ve hedef kitlenin düze-

yine uygun ilgi çekici etkinlikleri uygulamalarına ve fikirlerini toplumla buluşturmalarına ola-

nak sağlamak.

ğ) Hedef kitledeki bireylerin zeka ve ilgi düzeyleri ile yetenek alanlarına göre eğitim

alabilmelerine olanak sağlamak.

h) Öğretmen, veli, diğer yetişkinler, resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile hedef kitlenin

eğitimi konusunda çalışmalar yürütmek.

ı) Hedef kitlenin milli, manevi ve evrensel değerleri tanımaları, benimsemeleri, geliş-

tirmeleri amacı ile sorumluluk alabilecekleri çalışmalara katılmalarına olanak sağlamak.

i) Hedef kitlenin bilişsel alanda gelişimlerine katkı sağlamanın yanında, duygusal ve

sosyal olarak ta gelişmelerine olanak sağlamak.

j) Hedef kitledeki bireylerin yeteneklerini fark edebilmeleri ve kapasitelerini geliştirerek

en üst düzeyde kullanabilmelerine olanak sağlayacak ortamlar oluşturmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Çocuk ve gençlerin bilim eğitimi ile ilgili politikalar oluşturulmasına mevcut politi-

kaların değerlendirilmesine ve güncelleştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

b) Hedef kitlenin eğitimine yönelik bilim, sanat, spor ve kültür alanlarında konferanslar,

kongreler, sempozyumlar, çalıştaylar, seminerler ve diğer çalışmaları düzenlemek.

c) Ulusal ve uluslararası düzeyde, çocuk eğitimi faaliyetleri kapsamında yapılan orga-

nizasyonlarla işbirliği yapmak.

ç) Hedef kitledeki farklı yetenek alanındaki bireyleri Merkezin imkânlarından yarar-

landırmak.

d) Hedef kitledeki bireylerin bilimi sevmelerine ve bir bilim insanı gibi çalışabilme

alışkanlığı kazanmalarına yönelik olarak ilgi çekici etkinlikler geliştirmek ve bu etkinlikleri

planlı bir şekilde uygulamak.

e) Hedef kitlenin eğitimi ile ilgili diğer kurum ve kuruluşların çalışmalarına katılmak

ve/veya danışmanlık yapmak.

f) Hedef kitledeki bireylerin bilişsel düşünme becerilerinin geliştirilmesi ve bilgilerinin

pekiştirilmesi amacı ile örgün öğrenimlerinin dışında teorik ve uygulamalı eğitimler almalarına

olanak sağlamak.
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g) Hedef kitlenin eğitimine yönelik olarak kitaplık ve müze kurmak, arşiv oluşturmak,

kurulmuş olanlarla işbirliği yapmak, bu tür çalışmalara katkıda bulunmak.

ğ) Hedef kitlenin eğitimine yönelik çalışmaların projelendirilerek diğer kurum ve ku-

ruluşların olanaklarının Merkezin çalışmalarına katkı sağlamasına çalışmak.

h) Hedef kitlenin eğitimine yönelik olarak bilimsel dergi, bülten, broşür, kitap hazırla-

ma, yayın veya çeviri çalışmaları gerçekleştirmek.

ı) Hedef kitledeki bireylerin uluslararası bağlantılar kurmasına katkı sağlayabilecek dil

kursları düzenlemek.

i) Hedef kitle kapsamında bulunan sosyo–ekonomik yönden dezavantajlı bireylerin eği-

time dâhil edilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

j) Hedef kitledeki bireylerin keşif ve icat yeteneklerini geliştirebilecekleri uygulamalar

gerçekleştirmek.

k) Hedef kitlede yer alan kaynaştırmaya tabi veya üstün yetenekli bireylerin tanılan-

masına ve eğitilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirmek.

l) Hedef kitledeki bireylerin eğitimi üzerine çalışan akademisyen ve öğretmenlerin bir

araya gelerek bilgi ve tecrübelerini paylaşabilecekleri programlar düzenlemek.

m) Akademik birimler bünyesinde hedef kitledeki bireylerin eğitimi ile ilgili bölüm ve

anabilim dallarının açılması ve geliştirilmesi hususundaki çalışmalara destek vermek.

n) Merkezde eğitim alan bireylerin, sonraki yaşamlarında, aldıkları eğitimin etkilerinin

belirlenmesi amacı ile araştırmalar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür ve müdür yardımcıları.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

ç) Koordinatörler.

Müdür ve müdür yardımcıları

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin alan eğitimi üzerinde uzmanlaşmış öğretim üye-

leri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir.  Süresi dolan Müdür yeniden

görevlendirilebilir. Müdürün izinli olduğu durumlarda, müdür yardımcılarından biri, Müdürlüğe

vekâlet eder. Vekâlet süresi altı ayı aştığı takdirde yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür, ça-

lışmalarından Rektöre karşı sorumludur.
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(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin çocuk eğitimi

konusunda teorik çalışması veya tecrübesi olan öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür

yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcısı, çalış-

malarında Müdüre karşı sorumludur. Müdürün görev süresinin dolması ya da herhangi bir se-

beple görevinden ayrılması halinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdür, gerek-

tiğinde müdür yardımcısını değiştirebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkez Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu toplantılarına başkanlık etmek, kararları

Rektörlüğe sunmak ve uygulamak.

c) Yönetim Kurulu ile Danışma Kurulunun gündemini hazırlamak.

ç) Merkezin çalışmalarını düzenlemek.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını

Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

e) Merkezi, amaçları doğrultusunda yönetmek.

f) Görevlendirilecek personel için Rektörlüğe teklifte bulunmak.

g) Merkezin ihtiyaç duyduğu maddi imkânlar hususunda ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar

ile iletişim kurmak.

Müdür yardımcılarının görevleri

MADDE 10 – (1) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Gerektiğinde Müdürlüğe vekâlet etmek.

b) Merkezin her türlü faaliyetinde Müdüre yardımcı olmak.

c) Merkezin her türlü eğitim, öğretim ve öğrenci işlerini yürütmek.

ç) Müdür tarafından verilen görevleri yerine getirmek.

d) Gerekli resmi evrak ve defterlerin kurallara göre hazırlanması, tutulması ve saklan-

masını sağlamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Müdürün önerisi

üzerine Rektör tarafından Üniversitenin alan eğitiminde en az doktora düzeyinde uzmanlık de-

recesine sahip öğretim elemanları arasından üç yıl süreyle görevlendirilen üç üye ile birlikte

toplam altı üyeden oluşur. Süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan

ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine her ay en az bir kez ve gerekli hallerde olağanüstü

olarak salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır, oyların eşitliği halinde Müdürün

kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(2) Yönetim Kurulu, Üniversite personelinin çocuklarının Merkezin faaliyetlerinden

yararlanması hususunda da ayrıca kararlar da alabilir.

(3) Yönetim Kurulu karar alırken, Danışma Kurulundan gelen görüş, öneri ve tespitleri

de değerlendirerek karar alır.
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Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili konularda karar almak.

b) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla ilgili işbirliği esaslarını

belirlemek.

c) Yıllık etkinlik raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek.

ç) Merkezin bütçesini yapmak.

d) Merkezin çalışmalarının değişik kurum ve kuruluşlarca desteklenmesi amacı ile ka-

rarları almak.

e) Merkezin programlarına katılacak öğrenci sayısı ile başvuru usulleri, öğrenci kabulü,

katılım ücreti, ücretsiz kabul edilecek öğrencilerin belirlenmesi gibi konularda kararlar almak.

f) Merkeze bağlı olarak kurulacak bilimsel araştırma birimi ile akademisyenlerinin Mer-

kezin araştırma imkânlarını kullanmaları hususunda çalışma usul ve esaslarını belirlemek.

g) Müdürün önereceği diğer hususları karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendir-

melerde bulunan istişari nitelikte görüş bildiren bir kuruldur. Danışma Kurulu; Merkezin amaç

ve çalışmalarına ilgisi olan, uzmanlık ve deneyimlerinden yararlanılabilecek akademisyenler

ile kamu ve özel sektörde çalışan şahıslar arasından Merkez Yönetim Kurulu tarafından öne-

rilen ve Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilen en fazla yirmi beş üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu her yıl Müdürün çağrısı ile belirlenen gündemi görüşmek üzere

en az iki kez toplanır. Danışma Kurulunun toplanmasında ve karar almasında salt çoğunluk

şartı aranmaz.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili önerilerde bulunmak.

b) Merkezin faaliyetleriyle ilgili değerlendirmeler yapmak.

(2) Müdür, müdür yardımcıları, Yönetim Kurulu üyeleri ve koordinatörler Merkez Da-

nışma Kurulunun doğal üyeleridir.

Koordinatörler ve görevleri

MADDE 15 – (1) Koordinatör; Üniversitede görevli akademik personel arasından, halk

oyunları, çeşitli spor dalları, fen bilimleri, tiyatro, şiir, müzik, görsel sanatlar, fotoğraf, sosyal

bilimler, yöresel sanatlar, güzel konuşma ve yazma, kitap okuma, çevre eğitimi, trafik eğitimi

ve diğer hususlarda Danışma Kurulundan, Üniversitenin öğretim elemanlarından, kurum dı-

şından gelen program, araştırma, gezi ve incelemeler ile benzeri etkinlikleri gerçekleştirir.

(2) Koordinatörler, açılması kararlaştırılan programlarda gerçekleştirilecek eğitim–öğ-

retim ve uygulama faaliyetlerinin yönetilmesinde görev yapmak üzere Müdür tarafından gö-

revlendirilir. Müdür gerektiğinde Koordinatörü değiştirebilir. Koordinatör çalışmalarında Mü-

düre karşı sorumludur.
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(3) Koordinatörün görevi; Danışma Kurulu tarafından önerilen ve Yönetim Kurulu ta-

rafından kabul edilen programların açılmasını sağlamak, açılacak programlara katılacak ço-

cukların Yönetim Kurulunun belirlediği ölçütlere göre seçimini gerçekleştirmek, etkinlikleri

ve akademik takvimi hazırlamak, programın eğitmenlerini ve programda görev alan akademik

ve idari personelin görev dağılımlarını belirlemek; program süresince katılımcıların sağlık ve

güvenlik içinde program etkinliklerinde yer almaları için gerekli önlemleri almak, programa

ilişkin çalışmalar yapmak, programın içeriğini ve aşamalarını hedef kitlenin düzeyine uygun

olacak şekilde oluşturmak,  programın yürütülmesi sürecinde meydana gelen ve programın ge-

nel gidişatına etki edebilecek durumlar hakkında Müdürü bilgilendirmek ve sorumlu olduğu

programı yürütmektir. Koordinatör, Yönetim Kurulunca açılması onaylanan programları Mü-

dürün onayından sonra uygular.

(4) Merkez; fen bilimleri, sosyal bilimler, güzel sanatlar, spor, dil ve edebiyat alan ko-

ordinatörlükleri ile faaliyetlerine başlar.

(5) Bunlardan başka hangi alanlarda koordinatörlüklerin kurulacağına, Danışma Kuru-

lunun önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile karar verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün öne-

risi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirile-

cek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 17 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Merkez

Müdürüne devredebilir.

Merkezin faaliyetlerini tamamlayanlara verilecek belge

MADDE 18 – (1) Merkez tarafından açılan programlara katılan çocuk ve gençlere,

Rektör ve Merkez Müdürünün onayını taşıyan bir katılım belgesi verilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Mustafa Kemal Üniversitesinden:

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE 

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesine bağlı ensti-
tülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim programlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Mustafa Kemal Üniversitesine bağlı enstitülerde
yürütülen; tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans, dok-
tora/sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin hü-
kümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-
nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
b) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Yükseköğretim yeterlilikler çerçevesinde

yedinci ve sekizinci düzey için belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yet-
kinliklerin kazandırılmasına dayalı öğrenci iş yükünü esas alan sistemi,

c) EABD/EASD: Enstitü anabilim dalını/enstitü ana sanat dalını,
ç) Enstitü: Mustafa Kemal Üniversitesine bağlı olarak lisansüstü eğitim-öğretim yapan

enstitüleri,
d) Enstitü Kurulu (EK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları

ve enstitüde öğretim programları bulunan anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,
e) Enstitü Yönetim Kurulu (EYK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür

yardımcıları ve müdürün göstereceği altı aday arasından enstitü kurulunca seçilecek üç öğretim
üyesinden oluşan kurulu,

f) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez dönemlerinde rehberlik etmek üze-
re Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim elemanını,

g) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans programı öğrencilerince hazırlanacak proje ça-
lışmasını,

ğ) Lisansüstü ikinci öğretim programı: Mesai saatleri dışında yapılan öğretim progra-
mını,

h) Lisansüstü uzaktan eğitim programı: Bilişim teknolojileri destekli internet aracılığı
ile gerçekleştirilen lisansüstü eğitim programını,

ı) Program: Yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik unvanlarına yönelik belirli sayıda
ve belirli içerikte zorunlu ve seçmeli dersler ile doktora/sanatta yeterlik, tez ve uygulamalarını,

i) Rektörlük: Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünü,
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j) Senato: Mustafa Kemal Üniversitesi Senatosunu,
k) Tez: En az 24 AKTS karşılığı olan, tezli yüksek lisans ve doktora tez çalışması ile

sanatta yeterlik eserini,
l) Tez çalışması, uzmanlık alan dersi ve seminer dersi: Her öğretim üyesinin, danış-

manlık yapmakta olduğu lisansüstü öğrencisine verdiği dersleri,
m) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,
n) Üniversite (MKÜ): Mustafa Kemal Üniversitesini,
o) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretime İlişkin Genel Esaslar

Öğretim dili
MADDE 5 – (1) Enstitülerde öğretim dili Türkçe’dir. Ancak, 4/12/2008 tarihli ve 27074

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve
Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerinde be-
lirtilen şartlara uygun olarak derslerin tamamı veya bir kısmı yabancı dilde verilebilir.

Program ve yeni ders açılması, ders görevlendirmeleri
MADDE 6 – (1) Enstitü ve bir EABD/EASD bünyesinde lisansüstü programı YÖK’ün

belirlemiş olduğu lisansüstü program açma ölçütlerine uygun olmak koşuluyla, 3/3/1983 tarihli
ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teş-
kilat ve İşleyiş Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde ilgili EABD/EASD başkanlığının teklifi,
anabilim/anasanat dalı kurulu kararı, EYK’nin uygun görüşü, Senatonun kabulü ve YÖK’ün
onayı ile açılır.

(2) Bir EABD/EASD’de yeni bir ders açılabilmesi için dersi verecek öğretim üyesi;
dersin içeriği, gerekçesi ve kaynaklarını içeren müracaatını EABD/EASD başkanlığına yapar.
EABD/EASD başkanlığının teklifi ve anabilim/anasanat dalı kurulu kararı sonrasında en geç
Mayıs ayı sonuna kadar ilgili enstitülere teklif edilen dersler, EYK’nin uygun görüşü ve Senato
onayı ile açılır.

(3) EABD/EASD’da bir yarıyılda açılacak ders ve dersi verecek öğretim üyelerinin gö-
revlendirilmeleri; ilgili anabilim/anasanat dalı kurulu kararı, EYK’nin uygun görüşü ve Senato
onayı ile gerçekleşir.

(4) EABD/EASD’de ders verecek öğretim üyelerinin görevlendirme değişiklikleri; ilgili
anabilim/anasanat dalı kurulu ve EYK kararıyla olur.

(5) Senato tarafından uygun görülmesi halinde bazı dersler sadece uzaktan öğretim veya
hem uzaktan hem de örgün öğretim yoluyla yürütülebilir. Bu konu ile ilgili uygulamalar 2547
sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümlerine göre yapılır.

(6) Enstitülerde, lisans programlarında yer alan derslerle aynı isim veya içerikte ders
açılamaz.

Lisansüstü programların kontenjanı, başvuru ilanı ve öğrenci kabulü
MADDE 7 – (1) Her program için kontenjan ve başvuru koşulları, ilgili EABD/EASD

kurulunun teklifi, EYK kararı ve Senato onayı ile belirlenir. Her dönem için yeni öğrenci kon-
tenjanları, ilgili EABD/EASD’deki öğretim üyelerinin danışmanlık yükleri dikkate alınarak
tespit edilir.

Sayfa : 10                               RESMÎ GAZETE                                  3 Aralık 2012 – Sayı : 28486

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 10



(2) Öğrenci kabulüne ilişkin şartlar Rektörlük tarafından duyurulur. Ayrıca; öğrenci ka-
bul edilecek programlar, kontenjanlar, başvuru koşulları, gerekli belgeler ile başvuru, kabul,
sınav, mülakat ve kayıt tarihleri enstitü müdürlüğü tarafından enstitünün internet sayfasında
ilan edilir.

(3) Lisansüstü programlara öğrenci kabulü için gerekli şartlar ve başarı değerlendirme-
lerinde Senatonun belirlediği esaslar uygulanır.

(4) Başvuru ve kayıt için istenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği
kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak
işlem yapılır. Kesin kayıt hakkını kazanan adaylardan, başvuru sırasında teslim ettiği belgeler
tekrar istenmez. Yanlış beyanda bulunanlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem
yapılır.

Bilim/sanat sınavı jürilerinin belirlenmesi
MADDE 8 – (1) Sınav jürileri, ilan edilen her program için ilgili EABD/EASD’nin

teklifi ve EYK onayı ile belirlenen üç asil iki yedek üyeden oluşur.
Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 9 – (1) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları EABD/EASD dı-

şındaki programlardan almış olan adayların eksiklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık
programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programı Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.
Özel öğrenci kabulü
MADDE 10 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu olup belirli bir konuda bilgisini

artırmak isteyenler, ilgili EABD/EASD kurulunun teklifi ve EYK’nin onayı ile lisansüstü ders-
lere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci kabulüne ilişkin olarak, ilgili mevzuat
hükümleri ve Senatonun belirlediği esaslar uygulanır.

Yatay geçiş yolu ile öğrenci kabulü
MADDE 11 – (1) Yurtiçindeki veya yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumunda li-

sansüstü programlarda kayıtlı Türk vatandaşı veya yabancı uyruklu öğrencilerin yatay geçiş
ile kabulüne ilişkin olarak ilgili mevzuat hükümleri ve Senato tarafından belirlenen esaslar uy-
gulanır.

Yabancı uyruklu öğrenci kabulü
MADDE 12 – (1) Yabancı uyruklu öğrencilerin kabulüne ilişkin olarak, ilgili mevzuat

hükümleri ve Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır.
Özel şartlı öğrenci kabulü
MADDE 13 – (1) Engelli ve birinci derece şehit yakınlarının ilgili programlara kabu-

lünde Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır.
Katkı payı ve öğrenim ücreti
MADDE 14 – (1) Katkı payı ve öğrenim ücreti ile ilgili hususlar, ilgili mevzuat hü-

kümlerine göre Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.
Kayıt ve ders alma
MADDE 15 – (1) Lisansüstü programlara kayıt hakkı elde eden adaylar ile öğrenime

devam eden öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri, öğrencilerin kayıt yaptırdıkları ders ya da
derslerin açılmaması durumu, kredi aktarma ve ders muafiyetleri, farklı üniversiteden/enstitü-
den ders alma durumları akademik takvimde belirlenen süre içinde Senato tarafından belirlenen
esaslara göre yürütülür.
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Danışman atama ve değişikliği

MADDE 16 – (1) Danışman/proje-tez danışmanı belirleme, ortak danışman atama ve

danışman/proje-tez danışmanı değişikliğiyle ilgili hususlar Senato tarafından belirlenen esaslara

göre yürütülür.

Tez/proje çalışması yazım dili

MADDE 17 – (1) Tez/proje yazımı ve çoğaltılması ile ilgili hususlar, enstitülerce ha-

zırlanıp Senato tarafından onaylanan tez ve proje yazım kılavuzunda belirtilir. Gerekli görülen

hallerde ilgili EABD/EASD kurulunun önerisi, EYK kararı ile tez bir başka dilde de yazılabilir.

Değerlendirme

MADDE 18 – (1) Öğrencilerin yarıyıl sonu başarı notu, aldıkları her ders için, öğretim

elemanı tarafından aşağıdaki harf notlarından biri ile değerlendirilir. Lisansüstü programlarla

ilgili devam, sınavdan başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, sınav notuna itiraz ve öğretim

üyesinin sınav sonucunu düzeltmesi ile ilgili hususlar Senato tarafından belirlenen esaslara

göre yürütülür. Harf notlarının sayısal eşdeğerleri aşağıda gösterilmiştir:

Tam not 100 esasına göre  Harfli not sistemine Tam puan 4.00 esasına

kazanılan not göre karşılığı göre karşılığı

90-100 AA 4,00

85-89 BA 3,50

80-84 BB 3,00

75-79 CB 2,50

70-74 CC 2,00

65-69 DC 1,50

60-64 DD 1,00

50-59 FD 0,50

0-49 FF 0,00

Muaf MU --

Dönem Sonu Sınavına Girmedi GR 0,00

Devamsız DZ 0,00

Genel ağırlıklı not ortalaması ve yükseltilmesi

MADDE 19 – (1) Genel ağırlıklı not ortalaması; her bir dersten elde edilen başarı no-

tunun AKTS kredisi ile çarpılmasından bulunan sonucun toplam AKTS kredisine bölünmesi

yolu ile bulunacak değerdir.

(2) Genel ağırlık not ortalaması hesabında virgülden sonra üç haneli işlem yürütülür

ve gösterim iki hane üzerinden yapılır. Yuvarlama işleminde virgülden sonraki üçüncü hane

0-4 ise aşağı, 5-9 ise yukarı yuvarlama yapılır.

(3) Genel ağırlıklı not ortalamasının yükseltilmesi amacıyla tekrar alınan derslerde son

not geçerlidir.

(4) Uzmanlık alan dersi/dönem projesi ve tez çalışması başarı notu ile değerlendirilir

ve not ortalamasına katılır. Uzmanlık alan dersinin başarı değerlendirmesi ve uygulaması, Se-

nato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.
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Kayıt silme
MADDE 20 – (1) Öğrencinin EYK kararıyla kaydının silindiği haller şunlardır;
a) Kendi isteği ile kaydını sildirmek istediğini yazılı olarak beyan etmek,
b) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-

rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma
cezası almak.

(2) Kaydı silinen öğrencinin ödemiş olduğu katkı payı ve öğrenim giderleri iade edil-
mez. Kaydı silinen öğrencinin durumu ilgili birim ve kurumlara bildirilir.

Disiplin
MADDE 21 – (1) Lisansüstü öğrencilerinin disiplin iş ve işlemleri hakkında, Yüksek-

öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç
MADDE 22 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrenciye bilimsel araştırma

yapma becerisinin yanında bilgiye erişme, değerlendirme, yorumlama, eleştiri ve çözüm önerisi
getirebilme yetkinliğini kazandırmaktır.

Kapsam
MADDE 23 – (1) Tezli yüksek lisans, toplam yirmibir krediden az olmamak koşuluyla

en az yedi adet ders ile seminer dersi ve tez çalışmasından oluşan, 120 AKTS kredilik bir prog-
ramdır.

(2) Bir yarıyıl 30 AKTS’den oluşur.
(3) Öğrencinin lisans eğitiminde başarılı olduğu dersler yüksek lisans eğitiminde ders

yüküne ve kredisine sayılmaz.
Başarı değerlendirmesi
MADDE 24 – (1) Tezli yüksek lisans yapan öğrencinin, tez aşamasına geçebilmesi için

ağırlıklı genel not ortalaması 2.00’den az olamaz. Öğrenci ortalama şartını sağlayıncaya kadar
ders almakla yükümlüdür. Mezuniyet için ağırlıklı genel not ortalaması 2.00’den az olamaz.
Tez savunma sınavında notu 2.00’nin altında olan öğrenci düzeltme alır veya başarısız sayılır.

Süre
MADDE 25 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi ilk iki yarıyıldaki

ders dönemine ait AKTS kredi yükünü tamamlamak ve en az iki yarıyılını tez çalışmasında
geçirmek kaydıyla dört yarıyıldır.

(2) Azami süre altı yarıyıldır. Bu süre sonunda AKTS kredi yükünü tamamlayamayan,
uzmanlık alan dersi ve tez savunma sınavında başarılı olamayan öğrencinin, ilgili döneme ait
katkı payı veya öğrenim ücretini ödemek koşuluyla öğrencilik haklarından yararlanmaksızın,
ders alma veya tez hazırlama hakkı saklı kalarak öğrencilik statüsü devam eder.

Yüksek lisans tez konusunun belirlenmesi/değiştirilmesi
MADDE 26 – (1) Tez konusu belirleme: Zorunlu ders yükünü tamamlayan öğrencinin

tez önerisi, danışmanın onayını taşıyan tez öneri formuyla birlikte EABD/EASD başkanlığına
teslim edilir. Anabilim/Anasanat Dalı kurulu teklifi ile izleyen yarıyılın ilk haftası içinde ens-
titüye iletilen tez önerisi, EYK kararı ile kesinleşir.
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(2) Tez konusu değişikliği, danışmanın onayını taşıyan tez öneri formu EABD/EASD

başkanlığına teslim edilir. Anabilim/Anasanat Dalı kurulu kararı ile ilgili enstitüye iletilen tez

konusu değişikliği EYK kararı ile kesinleşir.

(3) Tez konusu EYK kararı ile değiştirilen öğrenci, öğrenim süresi içinde EYK karar

tarihi itibarıyla altı ay geçmeden tezini teslim edemez.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 27 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları

tez yazım klavuzuna uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zo-

rundadır.

Tez savunma jürisi ve tez savunma sınavı

MADDE 28 – (1) Tez savunma jürisinin oluşumuna ilişkin esaslar şunlardır:

a) Jüri, ilgili EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile atanır. Önerilen jüri

üyelerinin çalışma alanları ile öğrencinin tez konusunun uyumlu olması gerekir. Jüri, biri öğ-

rencinin tez danışmanı ve en az biri Üniversite içinden başka bir anabilim dalından veya başka

bir üniversiteden olmak üzere en az doktora unvanlı üç veya beş asıl ve iki yedek üyeden oluşur.

Beş kişiden oluşan jürilerde ortak danışman jüride yer alabilir.

b) EYK, gerekli görmesi durumunda önerilen isimlerden birinin yerine Üniversite için-

den veya dışından bir öğretim üyesinin jüride yer almasına karar verebilir.

c) Tez yazım kılavuzuna uygun olarak yazılmayan tez için savunma jürisi oluşturul-

maz.

(2) Tez savunma sınavıyla ilgili esaslar şunlardır:

a) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir

ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.

b) Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler, katılamama gerekçelerini tezin ken-

dilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir hafta içinde enstitüye yazılı olarak bildirir.

c) Tez savunma sınavı dinleyiciye açık olarak yapılır.

ç) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölüm-

lerinden oluşur. Sınav esnasında öğrenciye sadece jüri üyeleri soru sorabilir.

d) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri üyeleri, tez çalışmasının başarı

durumunu değerlendirerek salt çoğunlukla başarılı/başarısız veya düzeltme kararı verir. Bu ka-

rar anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde tutanakla enstitüye bildirilir.

Tezin başarılı olması durumunda başarı notu tutanakta belirtilir.

e) Tez savunma sınavı sonunda başarılı bulunup mezuniyet not ortalaması şartını sağ-

layan öğrenci, tez savunma sınav tarihini takip eden bir ay içerisinde, şekil şartları yerine ge-

tirilmiş on adet ciltlenmiş tezi ile elektronik ortamda kaydedilmiş dört adet tez CD’si ve YÖK

tarafından istenen belge ve dokümanları tamamlayarak enstitüye teslim eder.

f) Düzeltme kararının verilmesi halinde, tezin düzeltilmesi için öğrenciye üç ay süre

tanınır. Öğrenci bu süre içerisinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini enstitüye teslim eder.

Düzeltilmiş tez enstitü tarafından aynı jüri üyelerine gönderilir. Jüri üyeleri, söz konusu tezin

kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi yeniden

tez savunma sınavına alır.
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g) Düzeltme kararı sonunda belirtilen süre içerisinde tez savunma sınavına katılmayan
ya da savunma sınavı sonunda başarısız sayılan öğrenci yeni bir tez konusu ile öğrenimine de-
vam eder. Bu durumdaki öğrenci için EABD/EASD kurulu önerisi ve EYK kararı ile yeni bir
danışman atanabilir.

ğ) Tez savunma sınavı sonunda başarısız sayılan veya sınava katılmayan öğrenci yeni
bir tez konusu ile öğrenimine devam eder. Bu durumdaki öğrenci için EABD/EASD kurulu
önerisi ve EYK kararı ile yeni bir danışman atanabilir.

h) Azami süreyi dolduran öğrenci, ilgili döneme ait katkı payı veya öğrenim ücretini
ödemek koşuluyla öğrencilik haklarından yararlanmaksızın,  tez hazırlama hakkı verilerek öğ-
rencilik statüsü devam eder.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 29 – (1) Tezi kabul edilen öğrenci; YÖK tarafından istenen belge ve dokü-
manları tamamlayarak enstitüye teslim eder ve EYK kararı ile yüksek lisans diploması almaya
hak kazanır.

(2) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu EABD/EASD’daki
programın onaylanmış adı bulunur.

(3) Öğrenciye diploma ile birlikte program süresince almış olduğu derslerin not dökümü
ve diploma eki verilir.

(4) Diplomanın kaybı halinde, ilgililere diplomaları ikinci nüsha olarak düzenlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç

MADDE 30 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda
bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz
yüksek lisans programları ikinci öğretim ve/veya uzaktan eğitim olarak yürütülür. Uzaktan eği-
tim lisansüstü programları Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Kapsam

MADDE 31 – (1) Tezsiz yüksek lisans, toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla
en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşan, 120 AKTS kredilik bir programdır.

(2) Bir yarıyıl 30 AKTS’den oluşur.
(3) Öğrencinin lisans öğreniminde başarılı olduğu dersler ders yüküne ve kredisine sa-

yılmaz.
Başarı değerlendirmesi

MADDE 32 – (1) Tezsiz yüksek lisans yapan öğrencinin; mezun olabilmesi için ağır-
lıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması ve yeterlik sınavında başarılı olması gerekir.
Ağırlıklı genel not ortalaması 2.00’den az olan öğrenciler ortalama şartını sağlayıncaya kadar
tekrar veya yeni ders almakla yükümlüdür.

(2) Yeterlik sınavı ile ilgili hususlar Senato tarafından belirlenir.
Süre

MADDE 33 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının süresi dört yarıyıl olup azami süre
altı yarıyıldır.
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(2) Azami süre sonunda AKTS kredi yükünü tamamlayamayan, dönem projesinden ve
yeterlik sınavından başarılı olamayan bir öğrencinin, ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya
öğrenim ücretini ödemek koşuluyla öğrencilik haklarından yararlandırılmaksızın, ders veya
proje hazırlama hakkı verilerek öğrencilik statüsü devam eder.

Dönem projesi konusunun belirlenmesi ve değerlendirilmesi
MADDE 34 – (1) Dönem projesi konusu, 90 AKTS ders kredisi tamamlandıktan sonra,

danışmanın onayı ile EABD/EASD başkanlığına teslim edilerek dönem projesine kaydolunan
yarıyılın başladığı tarihten itibaren onbeş gün içinde enstitüye bildirilir.

(2) Dönem projesi tez/proje yazım kılavuzuna uygun olarak yazılır ve danışmana teslim
edilir.

(3) Dönem projesi akademik takvimde belirlenen yarıyıl sonu sınav döneminde danış-
man tarafından not ile değerlendirilir. Başarılı bulunan dönem projesi basılı ve elektronik or-
tamda kaydedilmiş olarak enstitüye teslim edilir.

(4) Öğrenci, dönem projesinden başarısız olması durumunda, izleyen yarıyıl başında
dönem projesine kaydolmak şartıyla proje konusu değişikliği talebinde bulunabilir.

Yeterlik sınavı
MADDE 35 – (1) Yeterlik sınavı aşağıdaki esaslara göre yürütülür:
a) Öğrencinin, dönem projesi dersi dahil aldığı bütün dersleri başarı ile tamamladıktan

ve mezuniyet not ortalaması şartını sağladıktan sonra, danışmanın teklifi, EABD/EASD önerisi
ve EYK kararı ile oluşturulan, biri öğrencinin danışmanı olmak üzere üç kişilik jüri tarafından
sözlü olarak yapılır.

b) Sonuç, anabilim dalı başkanlığı tarafından sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye
tutanakla bildirilir.

c) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, takip eden yarıyılda öğrenci katkı payı veya
öğrenim ücreti ödemek koşulu ile akademik takvimde belirtilen yarıyılsonu sınav tarihlerinde
tekrar yeterlik sınavına girer.

Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 36 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulanan öğrenci,  tezsiz yüksek lisans dip-

loması almaya hak kazanır.
(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu EABD/EASD’daki

programın onaylanmış adı bulunur.
(3) Diplomaya mezuniyet tarihi, diploma numarası ve T.C. kimlik numarası yazılır ve

diploma ile birlikte program süresince almış olduğu derslerin not dökümü ve diploma eki ve-
rilir.

(4)  Diplomanın kaybı halinde, ilgililere diplomaları ikinci nüsha olarak düzenlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı

Amaç
MADDE 37 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere
ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda
hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yön-
temi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.
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Kapsam
MADDE 38 – (1) Doktora programı, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam

yirmibir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez
çalışmasından oluşan 240 AKTS kredilik bir programdır. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğ-
renciler için ise en az 42 kredilik ondört adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışma-
sından oluşan 300 AKTS kredilik bir programdır.

(2) Bir yarıyıl 30 AKTS’den oluşur.
(3) Öğrencinin lisans ve yüksek lisans eğitiminde başarılı olduğu dersler üst öğrenimde

ders yüküne ve kredisine sayılmaz.
Başarı değerlendirmesi
MADDE 39 – (1) Doktora yapan öğrencinin; yeterlik sınavına girebilmesi için ağırlıklı

genel not ortalamasının en az 2.50 olması gerekir. Ortalama şartını sağlayamayan öğrenci ye-
terlik sınavına giremez, tekrar veya yeni ders almakla yükümlüdür. Mezuniyet için genel ağır-
lıklı not ortalaması 2.50’den az olamaz. Tez savunma sınavında notu 2.50’nin altında olan öğ-
renci düzeltme alır veya başarısız sayılır.

Süre
MADDE 40 – (1) Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile ka-

bul edilenler için sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıldır.
(2) Doktora programını tamamlamak için azami süre yüksek lisans derecesi ile kabul

edilenler için oniki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için ondört yarıyıldır.
(3) Azami süre sonunda AKTS kredi yükünü tamamlayamayan, yeterlik, tez izleme ve

tez savunma değerlendirmelerinden başarılı olamayan bir öğrencinin öğrencilik statüsü, ilgili
döneme ait öğrenci katkı payı ücretini ödemek koşuluyla öğrencilik haklarından yararlandırıl-
maksızın, ders veya tez hazırlama hakkı verilerek devam eder.

Yeterlik sınavı
MADDE 41 – (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve doktora çalış-

masıyla ilgili konularda yeterli bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır.
(2) Yeterlik sınavları Senato tarafından belirlenen esaslara göre yılda iki kez yapılır.
(3) Yeterlik sınavları, EABD kurulu tarafından ilgili EABD’de görev yapan öğretim

üyeleri arasından önerilen ve EYK’ce onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından
düzenlenir ve yürütülür. Komite üyelerinin görev süresi üç yıldır.

(4) Doktora yeterlik komitesi; sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek ama-
cıyla, en az biri Üniversite dışından olmak kaydıyla ilgili alandan üç veya beş öğretim üyesini
sınav jürisi olarak önerir. Doktora yeterlik jürisi, her öğrenci için EYK kararı ile kesinleşir.

(5) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Sınavlardan
başarılı sayılmak için her iki sınavdan da en az 2.50 almış olmak gerekir.

(6) Bu sınavlardan herhangi birinde başarısız olan öğrenci, yeterlik sınavından başarısız
sayılır ve takip eden yeterlik sınavı döneminde aynı jüri önünde yazılı ve sözlü olmak üzere
her iki sınavı da tekrar eder.

(7) Doktora yeterlik komitesi, sınav jürisinin önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sı-
navlardaki başarı durumlarını değerlendirerek öğrencinin yeterli veya yetersiz olduğuna salt
çoğunlukla karar verir. Bu karar, EABD başkanlığı tarafından yeterlik sınavını izleyen üç gün
içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.
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(8) Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler, durumu sınav tarihinden önce ens-
titüye yazılı olarak bildirir.

Tez izleme komitesi

MADDE 42 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, ilgili EABD kuru-
lunun önerisi ve EYK onayı ile yeterlik sınavını takip eden bir ay içinde bir tez izleme komitesi
oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi, EABD kurulunca önerilen en az beş öğretim üyesi arasından,
danışmanından başka ilgili EABD içinden ve dışından birer üye olmak üzere EYK tarafından
seçilen üç öğretim üyesinden oluşur.

(3) Tez önerisi değerlendirmesi ile takip eden izleme değerlendirmeleri bu komite ta-
rafından yapılır. Ortak danışmanın olması durumunda, ortak danışman dilerse oy hakkı olmak-
sızın komite toplantılarına katılabilir.

(4) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili EABD kurulunun
gerekçeli önerisi ve EYK kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunma sınavı

MADDE 43 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, sınav tari-
hinden itibaren en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma pla-
nını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur.

(2) Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az onbeş gün
önce komite üyelerine dağıtır.

(3) Tez önerisi savunma sınavının yapılacağı yer ve saat, sınav tarihinden en geç yedi
gün önce enstitüye danışmanı tarafından yazılı olarak bildirilir.

(4) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt ço-
ğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez önerisi sınavını izleyen
üç gün içinde ilgili enstitüye tutanak ile bildirilir.

(5) EYK tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan komiteye süresi içinde rapor
sunmayan veya ilan edilen gün ve saatte sınava girmeyen öğrencinin tez önerisi reddedilmiş
sayılır.

(6) Tez önerisi reddedilen öğrenci yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sa-
hiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla
devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusu değiştiren bir öğrenci
ise altı ay içinde tekrar sınava girer. Tez önerisi son savunmada da reddedilen öğrenci için
EABD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile yeni bir danışman ve tez izleme komitesi atanır.
Bu durumdaki öğrenci yeni bir tez önerisi sunar.

(7) Tez önerisinin kabul edilmesi durumunda tez konusu, EYK kararı ile onaylanır.
Tez izleme komitesi değerlendirmesi

MADDE 44 – (1) Tez izleme komitesi, tez önerisi kabul edilen öğrenci için Ocak-Haziran
ve Temmuz-Aralık ayları arasında olmak üzere yılda iki kez toplanır.

(2) İki izleme değerlendirmesi arasında en az dört ay süre olması gerekir.
(3) Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce tez izleme komitesi üyelerine verilmek

üzere enstitüye yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o zamana kadar yapılan çalışmaların özeti ve
bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir.

Sayfa : 18                               RESMÎ GAZETE                                  3 Aralık 2012 – Sayı : 28486

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 18



(4) Tez izleme komitesi, değerlendirme sonucunda, öğrencinin tez çalışma sürecinin
başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Değerlendirme raporu toplantı ta-
rihini izleyen en geç üç gün içerisinde enstitüye yazılı olarak bildirilir.

(5) EYK tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan enstitüye süresi içinde rapor
sunmayan veya belirlenen gün ve saatte sınava girmeyen öğrencinin tez izleme değerlendirmesi
başarısız sayılır.

(6) Tez izleme değerlendirmesinde üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız
bulunan öğrenci için, enstitünün yazılı talebi, EABD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile yeni
bir danışman ve tez izleme komitesi atanır.

(7) Tez önerisi savunma sınavı sonucunda tez konusu kabul edilen, ancak takip eden
tez izleme değerlendirmeleri sonucunda tez konusu değişikliğinin söz konusu olduğu hallerde,
komite, konuya ilişkin bir rapor hazırlar ve enstitüye sunar. Rapor EYK tarafından incelenir
ve tez konusu değişikliği uygun görüldüğü takdirde öğrenci, karar tarihi itibari ile en geç altı
ay içerisinde tez önerisi savunma sınavına girer.

(8) Başarısızlıktan dolayı danışmanı ve/veya tez izleme komitesi değişen veya tez iz-
leme komitesi tarafından tez konusu değiştirilen öğrenci yeni bir tez önerisi ile en az üç tez iz-
leme değerlendirmesine girmek ve başarılı olmak zorundadır.

Doktora tezinin sonuçlanması
MADDE 45 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları tez yazım

klavuzuna uygun biçimde yazarak enstitüye teslim etmek ve tezini jüri önünde sözlü olarak
savunmak zorundadır.

(2) Tez savunma jürisinin oluşumuna ilişkin esaslar şunlardır:
a) Jüri, ilgili EABD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin

tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kuru-
munun öğretim üyesi olmak üzere beş asıl iki yedek üyeden oluşur.

b) Önerilen jüri üyelerinin uzmanlık alanları ile öğrencinin tez konusunun uyumlu ol-
masına dikkat edilir.

c) Tez yazım kılavuzuna uygun olarak yazılmayan tezlerin EYK tarafından savunma
jürileri oluşturulmaz.

(3) Tez savunma sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir

ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.
b) Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler, katılamama gerekçelerini en geç

yedi gün içinde enstitüye yazılı olarak bildirir.
c) Tez savunma sınavının yapılacağı yer ve saat, sınav tarihinden en geç yedi gün önce

enstitüye danışmanı tarafından yazılı olarak bildirilir. Sınav, dinleyiciye açık olarak yapılır.
ç) Tez savunma sınavı, bir saatten az olmamak kaydıyla tez çalışmasının sunulması ve

bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur. Sınav esnasında öğrenciye yalnız jüri üyeleri
soru sorabilir.

d) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri üyeleri, tez çalışmasını başarı
notu ile değerlendirir. Salt çoğunlukla başarılı/başarısız veya düzeltme kararı verir. Bu karar,
enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla
bildirilir.
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e) Düzeltme kararının verilmesi halinde, tezin düzeltilmesi için öğrenciye altı ay süre

tanınır. Öğrenci bu süre içerisinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini enstitüye teslim eder.

Düzeltilmiş tez enstitü tarafından aynı jüri üyelerine gönderilir. Jüri üyeleri, söz konusu tezin

kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi yeniden

tez savunma sınavına alır.

f) Tez savunma sınavına katılmayan ya da savunma sınavı sonunda başarısız sayılan

öğrenci için, enstitünün yazılı talebi, EABD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile yeni bir da-

nışman ve tez izleme komitesi atanır.

g) EYK kararı ile yeni danışman atama işlemi yapılan öğrencinin EYK kararı tarihinden

itibaren en geç bir ay içerisinde tez izleme komitesi oluşturulur. Tez izleme komitesinin oluş-

turulmasından sonra öğrenci en geç altı ay içerisinde tez öneri savunma sınavına alınır.

Doktora diploması

MADDE 46 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla;

doktora tezinin oniki adet ciltlenmiş kopyası ile elektronik ortamda kaydedilmiş dört adet kop-

yasını tez savunma sınav tarihini takip eden bir ay içerisinde enstitüye teslim eder. YÖK tara-

fından istenen belge ve dokümanları tamamlayan ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğ-

renci, doktora diploması almaya hak kazanır.

(2) Doktora diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu EABD programının onay-

lanmış adı bulunur.

(3) Diplomaya mezuniyet tarihi, diploma numarası ve T.C. kimlik numarası yazılır ve

diploma ile birlikte program süresince almış olduğu derslerin not dökümü ve diploma eki ve-

rilir.

(4) Diplomanın kaybı halinde, ilgililere diplomaları ikinci nüsha olarak düzenlenir.

ALTINCI BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Çalışması

Amaç

MADDE 47 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

sını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan bir yüksek-

öğretim programıdır. Hangi dallarda sanatta yeterlik programı açılabileceği Üniversitelerarası

Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

Kapsam

MADDE 48 – (1) Sanatta yeterlik programı, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için

toplam yirmibir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders ve uygulama ile tez veya

sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan oluşan 240 AKTS kredilik bir programdır.

Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise en az 42 kredilik ondört adet ders ve uy-

gulama ile tez veya sergi, proje ve resital, konser, temsil gibi çalışmalardan oluşan 300 AKTS

kredilik bir programdır.

(2) Bir öğrenci bir yarıyılda 30 AKTS kredilik ders almalıdır. AKTS kredi ve değer-

lendirme esasları Senato tarafından belirlenir.

(3) Öğrencinin lisans ve yüksek lisans eğitiminde başarılı olduğu dersler üst öğrenimde

ders yüküne ve kredisine sayılmaz.
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Başarı değerlendirmesi
MADDE 49 – (1) Sanatta yeterlik yapan öğrencinin; tez veya sergi, proje, resital, kon-

ser, temsil gibi çalışmalardan birine başlayabilmesi için ağırlıklı genel not ortalaması en az
2.50 olması gerekir. Ortalama şartını sağlayamayan öğrenci tekrar veya yeni ders almakla yü-
kümlüdür. Mezuniyet için genel ağırlıklı not ortalaması 2.50’den az olamaz. Jüri değerlendir-
mesine göre çalışması CB’nin altında olanlar başarısız sayılır veya düzeltme alırlar.

Süre
MADDE 50 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi

ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıldır.
(2) Sanatta yeterlik programını tamamlamak için azami süre yüksek lisans derecesi ile

kabul edilenler için oniki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on ondört yarıyıldır.
(3) Azami süre sonunda alması gereken AKTS kredi yükünü tamamlayamayan, tez

ve/veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarından başarılı olamayan bir öğrencinin
öğrencilik statüsü, ilgili döneme ait öğrenci katkı payı ücretini ödemek koşuluyla öğrencilik
haklarından yararlandırılmaksızın, ders veya tez hazırlama hakkı verilerek devam eder.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 51 – (1) Tez hazırlayan bir öğrenci tezini, sergi, proje, resital, konser veya

temsil hazırlayan bir öğrenci ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir metni, enstitüler tara-
fından hazırlanan ve Senato tarafından onaylanan yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve
ayrıca çalışmasını jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Sanatta yeterlik savunma jürisinin oluşumuna ilişkin esaslar şunlardır:
a) Jüri, ilgili EASD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile atanan en az biri başka bir

yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş asıl iki yedek üyeden oluşur.
b) Önerilen jüri üyelerinin uzmanlık alanları ile öğrencinin çalışma konusunun uyumlu

olmasına dikkat edilir.
(3) Sanatta yeterlik savunma sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Jüri üyeleri, söz konusu sanatta yeterlik çalışmasının kendilerine teslim edildiği ta-

rihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi savunma sınavına alır.
b) Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler, katılamama gerekçelerini en geç

yedi gün içinde enstitüye yazılı olarak bildirir.
c) Sanatta yeterlik savunma sınavının yapılacağı yer ve saat, sınav tarihinden en geç

yedi gün önce danışmanı tarafından enstitüye yazılı olarak bildirilir. Sınav, dinleyiciye açık
olarak yapılır.

ç) Sanatta yeterlik savunma sınavı, çalışmanın sunulması ve bunu izleyen soru-cevap
bölümlerinden oluşur. Sınav esnasında öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

d) Savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri üyeleri, sanatta yeterlik çalışmasını
not ile değerlendirir. Salt çoğunlukla başarılı/başarısız veya düzeltme kararı verir. Danışman
öğretim üyesi tarafından savunma sınavını izleyen üç gün içinde jüri üyeleri tarafından hazır-
lanan jüri değerlendirme raporları ile birlikte sınav tutanağı ilgili enstitüye teslim edilir.

e) Düzeltme kararının verilmesi halinde, öğrenciye altı ay süre tanınır. Öğrenci bu süre
içerisinde gerekli düzeltmeleri yaparak çalışmasını enstitüye teslim eder. Düzeltilmiş çalışma
enstitü tarafından aynı jüri üyelerine gönderilir. Jüri üyeleri, söz konusu çalışmanın kendilerine
teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi yeniden tez savunma
sınavına alır.
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f) Düzeltme kararı sonunda belirtilen süre içerisinde savunma sınavına katılmayan

ya da savunma sınavı sonunda başarısız sayılan öğrenci için, enstitü tarafından ilgili EASD

kurulundan yeni bir danışman önerisi istenir. EYK kararı ile danışman atama işlemi yapılan

öğrenci yeni danışman öğretim üyesi ile yeni bir çalışma konusu belirler.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 52 – (1) Sanatta yeterlik sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağ-

lamak kaydıyla; sanatta yeterlik çalışmasının oniki adet ciltlenmiş kopyası ile elektronik or-

tamda kaydedilmiş dört adet kopyasını ve YÖK tarafından istenen belgeleri tamamlayarak, sa-

vunma sınav tarihini takip eden bir ay içerisinde enstitüye teslim eden ve şekil yönünden uygun

bulunan öğrenci sanatta yeterlik diploması almaya hak kazanır.

(2) Sanatta yeterlik diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu EASD programının

onaylanmış adı bulunur.

(3) Diplomaya mezuniyet tarihi, diploma numarası ve T.C. kimlik numarası yazılır ve

diploma ile birlikte program süresince almış olduğu derslerin not dökümü ve diploma eki ve-

rilir.

(4) Diplomanın kaybı halinde, ilgililere diplomaları ikinci nüsha olarak düzenlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat

MADDE 53 – (1) Eğitim-öğretim, sınavlar ve benzeri konularda ilgili enstitü tarafından

yapılan her türlü ilan öğrencinin şahsına yapılmış sayılır. Öğrenci hakkındaki diğer bireysel

işlemler, ilk kayıtta öğrenci tarafından yazılı olarak beyan edilen veya daha sonra yazılı bildi-

rimle değiştirilen posta ve elektronik posta adresine yollanmak suretiyle tebliğ edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile YÖK ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 55 – (1) 29/9/2010 tarihli ve 27714 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mustafa

Kemal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2012-2013 eğitim-öğretim yılından önce Üniversitenin Fen,

Sağlık ve Sosyal Bilimler Enstitülerinde öğrenime başlamış olan öğrenciler, bu Yönetmeliğin

55 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılan yönetmelik hükümlerine tabidirler.

Yürürlük

MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelik, 2012-2013 eğitim-öğretim yılı başından geçerli

olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 57 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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3/12/12     PZTS     CAYMAZ 
9417 

MUTLAKA GÜNÜNDE 
ARTIRMADAN ORTASAYFA 

T.C. 
Resmî Gazete 

İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

Kuruluşu : 7 Ekim 1920 3 Aralık 2012 
PAZARTESİ Sayı : 28486 

İLÂN BÖLÜMÜ 
ARTIRMA EKSİLTME İHALE İLÂNLARI 

DEBİ VANASI YEDEKLERİ SATIN ALINACAKTIR 
Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 
Müdürlüğümüz ihtiyacı olan ve aşağıda özellikleri belirtilen Malzeme Alımları açık ihale 

usulü İle ihale edilecektir. 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ 
b) Telefon ve faks numarası : Tlf: (0344) 524 22 04-05 Faks: (0344) 524 22 02 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : afsın@euas.gov.tr 
2 - İhale konusu malın  
A - a) Dosya No : 2012/100 
b) Niteliği, türü ve miktarı : Debi Vanası Yedeklerinin Alımı 
c) Teslim yeri : EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ 
d) Teslim tarihi : Malzemelerin teslimi 150 (yüzelli) takvim günüdür. 
e) Şartname bedeli : 100,00.-TL 
f) İhale tarihi ve saati : 18/12/2012   Saat: 14.00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: İdari Şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir. 
5 - İhale tüm isteklilere açıktır. 
6 - İhale dokümanı Çoğulhan Kasabası P.K. 2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinde 

görülebilir ve ücreti karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler 18/12/2012 saat 14.00’e kadar EÜAŞ İşletme Müdürlüğü’ne verilebileceği 
gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - İstekliler tekliflerini, (mal kalemleri için birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 
sonucu üzerine ihale yapılan istekliye mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.) 

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 
olmalıdır. 

11 - Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son 
fıkrasına istinaden Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları 
doğrultusunda yapılacaktır. 

Duyurulur. 9417/1-1 
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İHTİYAÇ FAZLASI (ÖLÜ STOK) MALZEME VE YEDEKLERİ SATILACAKTIR 
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Elektronik Laboratuvarı İşletme Müdürlüğünden: 
1 - İhale dosya numarası: STŞ -2012 /01 
2 - İşletme Müdürlüğümüz ambarında ihtiyaç fazlası (ölü stok) malzeme ve yedekleri 

olarak bulunan muhtelif elektronik test ölçü aleti ve mekanik tezgahın kapalı zarf-açık artırma 
usulü ile piyasaya satışı “TEİAŞ İhtiyaç Fazlası (Ölü Stok) ve İhtiyaç Dışı (Kullanılamaz) 
Malzemeler, İhtiyaç Fazlası, Ekonomik Ömrünü Doldurmuş, Hurda Taşıt ve İş Makineleri 
Değerlendirme Yönetmeliği” doğrultusunda yapılacaktır. 

3 - İhale 20.12.2012 Perşembe günü saat 14.00’de TEİAŞ Elektronik Laboratuvarı İşletme 
Müdürlüğü Akköprü Trafo Merkezi Yenimahalle/ANKARA adresinde yapılacak olup teklifler 
20.12.2012 Perşembe günü saat 14.00’de satış komisyonu huzurunda alenen açılacaktır. 

4 - Satışla ilgili şartname TEİAŞ Elektronik Laboratuvarı İşletme Müdürlüğü Kat:1 Oda 
No:212 Akköprü Trafo Merkezi Yenimahalle/ANKARA Satın Alma Servisinde görülebilir ve 
aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların satışla ilgili şartnameyi satın 
almaları zorunludur. Şartname bedeli 10,00 TL’dir. İhale hakkında 384 40 72 / 259 no’lu 
telefondan bilgi alınabilir. 

5 - İstekliler tekliflerini en geç 20.12.2012 Perşembe günü saat 14.00’e kadar bizzat veya 
iadeli taahhütlü posta yoluyla yukarıda belirtilen adresimize gönderecektir. Postadaki gecikmeler 
kabul edilmeyecektir. 

6 - İhaleye iştirak edecek firmalar, teklif edilen bedelin %3’ü kadar Geçici Teminat 
yatıracaktır. 

7 - Teklifler 60 gün opsiyonlu olacaktır. 
8 - İstekliler satışı yapılacak malzemeleri TEİAŞ Elektronik Laboratuvarı İşletme 

Müdürlüğü Akköprü Trafo Merkezi Yenimahalle/ANKARA adresinde görebilirler. 
 9531/1-1 

—— • —— 
ENDOTOKSİN ANALİZ CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme 
Müdürlüğünden:  

Bolvadin’de kurulu bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası 
İşletme Müdürlüğünde kullanılmak üzere 1 adet Endotoksin Analiz Cihazı kapalı zarfla teklif 
alma yolu ile satın alınacaktır. 

Şartnamesi Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesindeki T.M.O. A.A.F. İşletme 
Müdürlüğünden, 50,-TL karşılığında temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin 
Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 nolu hesaba yatırılıp dekontunun  
(0 272 612 56 67) nolu numaraya fakslanması durumunda isteklilere şartname kargo ile 
gönderilecektir ve bu konuda 0272 612 6662 / 9353 nolu telefondan bilgi alabileceklerdir.  

İhalede geçici teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamelerde 
belirtilmiştir. İhale tarihi 18.12.2012 Salı günü Saat 14.00 olup; isteklilerin belirtilen saate kadar 
kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını A.A.F. İşletme Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. 

Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.  
Bu İhale Toprak Mahsulleri Ofisi İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır. 
 9508/1-1 
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POLİÜRETAN SIYIRICI SATIN ALINACAKTIR 
Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 
Müdürlüğümüz ihtiyacı olan ve aşağıda özellikleri belirtilen Malzeme Alımları açık ihale 

usulü İle ihale edilecektir. 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/Kahramanmaraş 

b) Telefon ve faks numarası : Tlf: (0344) 524 22 04-05  Faks: (0344) 524 24 08 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : afsın@euas.gov.tr 
2 - İhale konusu malın 
A-a) Dosya No : 2012/99 
b) Niteliği, türü ve miktarı : POLİÜRETAN SIYIRICI ALIMI (750 ADET) 
c) Teslim yeri : EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ 
d) Şartname bedeli : 100,00.-TL 
e) İhale tarihi ve saati : 18.12.2012  Saat: 14.00 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü/AFŞİN 
b) Şartname bedelinin yatırılacak yer : Vakıfbank Afşin Şb. :TR87 0001 5001 5800 7287 

7572 71 -Afşin Ziraat Bankası Şb. :TR17 0001 
0003 9037 7120 4354 40 no’lu hesaba 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler: İdari Şartnamenin 7.maddesinde belirtilmiştir. 

5 - İhale tüm isteklilere açıktır. 
6 - İhale dokümanı Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinde 

görülebilir ve ücreti karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler belirtilen tarihte saat 14.00’e kadar EÜAŞ İşletme Müdürlüğü’ne verilebileceği 
gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - İstekliler tekliflerini, (mal kalemleri için birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 
sonucu üzerine ihale yapılan istekliye mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.) 

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 
olmalıdır. 

11 - Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son 
fıkrasına istinaden Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları 
doğrultusunda yapılacaktır. 

Duyurulur. 9546/1-1 
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HASSAS DİKİŞLİ ÇELİK BORU SATIN ALINACAKTIR 
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
Hassas Dikişli Çelik Boru alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 
1 - İdarenin   
a) Adı : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 
b) Adresi : Mithatpaşa Cad. No: 14    06100 Yenişehir/ANKARA 
c) Telefon ve faks numarası : 0312-458 55 00 Faks: 0312-458 58 00 
d) Elektronik posta adresi :  
2 - İhale konusu malın  
a) Niteliği, türü ve miktarı : Hassas Dikişli Çelik Boru 
  1) 5 Kalemde toplam 69.250 Adet (242.740 Metre) Tephir 

ve Isıtıcı Borusu  
  2) 2 Kalemde toplam 2.500Adet (3.175 Metre) Vakum 

Borusu  
b) Teslim yeri : Muhtelif Şeker Fabrikaları.  
c) Teslim tarihi  : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlama 

tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.  
3 - İhalenin  
a) Yapılacağı yer : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 
  Mithatpaşa Cad. No: 14    06100 Yenişehir/ANKARA 
b) Tarihi ve saati : 17.12.2012 Pazartesi günü, saat 14.00  
4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.  
5 - İhale dokümanları Mithatpaşa Caddesi No: 14  06100 Yenişehir/ANKARA adresindeki 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.Genel Müdürlüğü Satınalma Servisi ile Kemeraltı Cad. Çullas İş 
Merkezi No: 26 Kat: 7 Karaköy - Beyoğlu - İSTANBUL adresindeki İrtibat Bürosunda görülebilir 
ve şartnameler TL/Tk.100.00 (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye 
teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler, 17.12.2012 Pazartesi günü, saat 14.00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No. 14 
06100 Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne 
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 
bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim 
günü olmalıdır. 

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 9359/1-1 
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SÖNMÜŞ TOZ KİREÇ (CA(OH) 2: %90 AĞIRLIKÇA) TEMİNİ (NAKLİYE DAHİL) VE 
EÜAŞ’A TESLİMİ İHALESİ YAPILACAKTIR 

EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 
Aşağıda özellikleri belirtilen malzeme açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  
İhale Kayıt Numarası : 2012/179353 
1 - Teşekkülün; 
a) Adresi : EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

P.K:8 Seyitömer/KÜTAHYA 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0–274–248 56 60 (Pbx) Fax: 0–274- 248 56 65  
c) Elektronik Posta Adresleri : www.euas.gov.tr & www.somtes.gov.tr 
2 - İhale konusu işin: a) 
 

Sıra No Malzemenin Adı Miktarı 
1 Sönmüş Toz Kireç (Ca(OH) 2: %90 Ağırlıkça) 2500 Ton (±%30) 

 
b) Teslim Yeri : EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Seyitömer/KÜTAHYA  
c) Teslim Süresi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 1 Yıl’dır. 
d) Dosya No : Ticaret 2012/107 
e) İhale Usulü : Açık İhale 
3 - İhalenin;  
a) Yapılacağı Yer : EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

İhale Komisyonu toplantı Odası 
b) İhale Tarihi ve Saati : 20/12/2012 Saat: 14.00 
4 - İhaleye Katılma ve istenilen Belgeler:  
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri teklifleri kapsamında 

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

elektronik posta adresi, 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odası belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 

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

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, 
tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 

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

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

d) Bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
e) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe 
Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

f) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
g) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
h) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 
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i) İmalatçı Firma TSE Yeterlilik Belgesi veya İmalatçı Firma 9001 Kalite Sistem 
Sertifikası Belgesi, 

j) İş Bitirme Belgesi veya kapasite raporu. 
Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren tek sözleşme 

kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet 
tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan, tutarı teklif edilen bedelin 
%30’dan az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş 
deneyimini gösteren belgenin sunulması zorunludur  

ı) Üretim Kapasite Raporu: (İstekli imalatçı ise kendi, satıcı ise imalatçının üretim 
kapasite raporu. Üretim kapasite raporu yıllık 2000 Ton Kireç üretildiğini gösterir üretim kapasite 
raporu. ) 

Benzer iş : Her türlü nakliye dahil kireç satımı işi benzer iş olarak kabul edilecektir.  
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (a), (b), (c) bentlerinde yer alan belgelerin her bir 

ortak tarafından ayrı verilmesi zorunludur. İhaleye katılabileceklerinin öngörülmesi halinde  
Konsorsiyumlarda (a), (b), (c) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı 

ayrı verilmesi gerekir. 
İsteklilerin yukarıda sayılan belgeleri sunarken aslını veya aslına uygunluğu noterce 

onaylanmış suretlerini vermeleri zorunludur. İstekliler belgelerin aslı yerine ihaleden önce 
EÜAŞ’ın yetkili personeli tarafından “Aslı İdaremizce Görülmüştür” şerhi taşıyan suretlerini 
verebilirler. 

İsteklinin teklifi ile birlikte yanıltıcı belge verdiği veya yanıltıcı beyanda bulunduğu, 
belgelerde tahrifat yapıldığı tespit edilirse, teklifi değerlendirmeye alınmaz ve geçici teminatı irad 
kaydedilir. Sözleşmenin imzalanmasından sonra böyle bir durum tespit edilirse, kesin teminatı 
EÜAŞ lehine irad kaydedilir ve sözleşme feshedilir. 

Her iki halde de İstekli / Yüklenici EÜAŞ’ a hiç bir itirazda bulunamaz 
5 - İhale Dökümanı: 
a) EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 

istenildiği takdirde KDV Dâhil 100,-TL (Yüz TL) Bedeli mukabili bu adresten temin edebilirler. 
İhaleye teklif verecek isteklilerin İhale dokümanı satın almaları zorunludur. 

b) Firmalar ihale doküman bedelini Müdürlüğümüz veznesine veya Kütahya Vakıflar 
Bankası Şubesi neznindeki TR89 0001 5001 5800 7281 1575 49 no’lu hesaba yatırıp doküman 
bedelinin yatırıldığını gösterir makbuz karşılığı elden veya tebligat adresi vergi dairesi ve vergi 
numarasını gösterir yazı ile istenebilir. 

6 - Teklifler ihale 20.12.2012 günü saat 14.00’e kadar EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı 
İşletme Müdürlüğü Muhaberat servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. Postadaki gecikme nedeni ile geç gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 Takvim günü 
olacaktır. 

8 - Bu İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı firmalar ile ortaklık yapan yerli 
firmalar bu ihaleye katılamazlar. 

9 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
10 - Konsorsiyumlar bu ihale konusu iş için teklif veremez. 
11 - Teklif zarfları ihale günü saat 14.00’de EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğünde katılımcılar huzurunda alenen açılacaktır. 
12 - İş bu ihale 4734 sayılı kanunun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında 04.12.2008 tarih 

27074 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “EÜAŞ Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunun 3.maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı Mal ve Hizmet alımı kapsamındaki 
yönetmelik” usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 9509/1-1 
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR 
Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Kamu Özel Ortaklığı Daire 

Başkanlığından:  
Yozgat Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yapım İşleri ile Ürün ve Hizmetlerin Temin 

edilmesi işine ilişkin İzleme ve Değerlendirme Danışmanlığı Hizmet Alım İşi “Sağlık Tesislerinin 
Kiralama Karşılığı Yaptırılması ile Tesislerdeki Tıbbi Hizmet Alanları Dışındaki Hizmet ve 
Alanların İşletilmesi Karşılığında Yenilenmesine Dair Yönetmelik” kapsamında açık ihale usulü 
ile ihale edilecektir. 

1 - İhale Konusu Hizmetin Niteliği; 
Hastanede; ihale kapsamında yer alan bütün binaların mimari, betonarme, elektrik, 

mekanik, altyapı ile çevre düzenlemesi ve hastanede medikal mühendislik projelerinin kontrolü 
ve organizasyonunu yapmak, İdare ile Yüklenici arasında imzalanan Sözleşmelerde, "Mühendis" 
sıfatıyla yapması düşünülen tüm yapı denetime ilişkin görevlerin [zemin, çevre, statik, elektrik, 
elektronik, mekanik (sıhhi tesisat ve ısıtma, soğutma, havalandırma), yangın, asansör, otomasyon, 
medikal mühendislik] yerine getirilmesini sağlamak, hazırlanan “As-built” çizimlerini incelemek 
ve gerekli görüşlerini içeren rapor ile birlikte, komple bir takımını Tamamlama Belgesinin 
yayınlanmasından sonra 28 (yirmi sekiz) gün içerisinde İdareye sunmak, 

Yüklenici tarafından hazırlanan, inşaatların kapsamına giren her türlü donanım ve 
tesisatın işletim ve bakım talimatlarını incelemek ve gerekli görüşlerini içeren rapor ile birlikte 
Tamamlama Belgesinin yayınlanmasından sonra 28 (yirmi sekiz) gün içinde İdareye teslim etmek 
gibi hizmetlerin alınması amaçlanmaktadır. 

Hizmetlerin sunum yeri Ankara ve Yozgat’tır. 
Sözleşme süresi işe başlama tarihinden itibaren 2 yıldır. 
2 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler 
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
b) Şartname ekinde verilen bilgi formları. 
3 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin koşullar: 
a) Asgari şart olarak, İsteklilerin ihale ilanının yayınlandığı yıldan önceki son beş yıllık 

ortalama cirolarının 1.750.000.-TL’ den daha düşük olmaması, 
b) Adayların bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da 

üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı toplam 1.000.000.-TL’ den daha az olmaması 
istenmektedir. 

4 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin koşullar: 
İsteklilerin yeterli sayılabilmeleri için aşağıda belirtilen asgari şartları sağlamaları 

gerekmektedir. 
a) Özel hizmet deneyimi koşulu 
İsteklilerin; ilk ilan tarihinden itibaren geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri 

tamamlanan, ilk yatırım maliyeti asgari 45.000.000 TL olan veya ilan tarihindeki T.C Merkez 
Bankası kurundan dönüşüm yapılarak hesaplanan tutara eşdeğer yapımla ilgili benzer bir işin; 
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Danışmanlık hizmetini en az % 80’i oranında gerçekleştirmek veya en az % 80 oranında 
denetlemek veya yönetmek koşuluyla, ihale konusu bir işi veya benzer bir işi gerçekleştirmeleri 
asgari şart olarak istenmektedir. Değerlendirmede, isteklilerin tek sözleşmeye dayalı olarak 
alınmış iş deneyimleri dikkate alınır. Birden fazla iş deneyimi, bunlar benzer işlere ait olsa dahi 
toplanarak değerlendirilmez. 

b) Benzer iş koşulu 
Bu ihalede iş deneyiminde kullanılacak benzer işler; Kamu Özel Ortaklığı [Public Private 

Partnership (PPP), Private Finance Initiative (PFI), Privately Financed Projects (PFP), vb.] 
Modeli ile yapılmış Sağlık Tesisi yapım işinin kontrolörlük ve/veya denetim danışmanlığını 
yapmış olmak benzer iş olarak değerlendirilecektir. 

c) Personel durumu koşulu 
1) İhale konusu Danışmanlık hizmeti işi için asgari olarak aşağıda pozisyon ve nitelikleri 

belirtilen kilit personelin çalıştırılması istenmektedir. 
 

POZİSYON 

Asgari 
Tecrübe 

(Yıl) Adet 
1 - Proje Yöneticisi 
(200 yataklı bir hastanenin konsept proje aşamasından, uygulama projesi 
aşamasına kadar olan süreçte görev almış veya inşaat aşamasında işin 
fiilen % 50’ sinde çalışmış mühendislik veya mimarlık dallarında eğitim 
almış)  

10 1 

2 - Tıbbi Donanım Planlayıcısı 
(Biomedikal, tıp, işletme, mimarlık veya mühendislik dallarında eğitim 
almış, en az 200 yataklı bir hastanenin tıbbi planlamasını 
gerçekleştirmiş) 

  5 1 

3 - Operasyon ve Hastane Yönetimi Planlayıcısı 
(Biomedikal, tıp, işletme, mimarlık veya mühendislik dallarında eğitim 
almış, en az 200 yataklı bir hastanenin operasyon planlaması veya 
yönetiminde görev almış)  

  5 1 

4 - Bilgi Teknolojileri Uygulayıcısı 
(Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Bilgisayar mühendisliğinde 
eğitim almış, 200 yataklı bir hastanenin Bilgi Teknolojileri alt yapısını 
planlamış, uygulamış veya denetlemiş) 

  5 1 

5 -Hukukçu 
Hukuk eğitimi almış, Kamu Özel Ortaklığı [Public Private Partnership 
(PPP), Private Finance Initiative (PFI), Privately Financed Projects 
(PFP), Built-Operate-……, vb.] Modeli ile yapılan projelerde hukuk 
danışmanlığı hizmeti vermiş olması. 

  5 1 

6 - Mimari - Mühendislik Bürosu 
En az 200 yataklı bir hastane veya en az 40.000 m2 kapalı alana sahip idari bina veya alışveriş 
merkezi vb. işlerine ilişkin tasarım, ön, avan, kesin veya uygulama projeleri gerçekleştirmiş 
veya kontrolörlüğünü yapmış yeteri kadar personele haiz, mimarlık - mühendislik bürosu 
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Asgari yeterlik kriteri olarak istenen kilit personelin (Proje Yöneticisi, Tıbbi Donanım 
Planlayıcısı, Operasyon ve Hastane Yönetimi Planlayıcısı, Bilgi Teknolojileri Uygulayıcısı, 
Hukukçu) ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde 
bulunuyor olması zorunludur. Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası kayıt 
süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası 
üye kayıt belgesiyle; isteklinin bünyesinde bulunuyor olduğu hususu ise, ilgili adına prim 
ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik 
edilir. 

Asgari yeterlik kriteri olarak istenen kilit ekip veya personelin iş planında tanımlanan iş 
akış şemasına göre belirlenen sürede veya ihtiyaç duyulduğunda 2 gün içerisinde gelmeleri 
koşuluyla idarede görev almaları zorunludur. 

Kilit personel olarak bildirilen personel, isteklinin bünyesinde çalıştıklarına ve ihale 
konusu işte isteklinin kilit personeli olarak çalışacaklarına ilişkin yazılı beyanlarını verirler. 

Kilit personel yukarıda belirtilen deneyimlere sahip olduklarına dair iş deneyim belgeleri 
ile tevsik etmeleri gerekiyor. 

Kilit personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda sözleşmenin uygulanmasında 
taahhüt teknik personel olarak istihdam edilemez. 

İstekliler 4.c.1 maddesinde belirtilen mesleki ve teknik yeterlilikleri alt danışmanların iş 
deneyimleri aracılığıyla da karşılayabilir. Bu durumda şartnamede belirtilen belgelerin sunulması 
gerekmektedir. 

2) İhale konusu danışmanlık hizmeti işi için asgari olarak uygulama projesi aşaması ve 
yapım aşamasında çalışmak üzere aşağıda tablolarda belirtilen pozisyon ve nitelikte taahhüt 
teknik personelin iş programı ve iş akışı ile uyumlu bir şekilde işyerinde devamlı bulundurulması 
istenilmektedir. Aşağıda belirtilen nitelikteki taahhüt teknik personeli iş mahallinde 
bulunduracağına dair Teknik Personel Taahhütnamesi verilmesi zorunludur. 

 
1. Uygulama projesi aşaması 

SIRA NO ÜNVANI ADET DENEYİM 

  1. Proje Müdürü (Mimar veya İnşaat Mühendisi) 1 15 YIL 
  2. Mimar 1 10 YIL 
  3. İnşaat Mühendisi 1 10 YIL 

  4. Makine Mühendisi 1 10 YIL 
  5. Elektrik Mühendisi 1 10 YIL 
  6. Harita Mühendisi 1 10 YIL 

  7. Medikal Mühendisi 1 10 YIL 
  8. Peyzaj Mimarı 1   5 YIL 
  9. İç Mimar 1   5 YIL 

10. Medikal Uzmanı 1 10 YIL 
11. Jeoloji Mühendisi 1 10 YIL 
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2. Yapım aşaması 

SIRA NO ÜNVANI ADET DENEYİM 

  1. Proje Müdürü (Mimar veya İnşaat Mühendisi) 1 15 YIL 

  2. Şantiye Şefi (Mimar veya İnşaat Mühendisi) 1 10 YIL 

  3. Mimar 4   5 YIL 

  4. İnşaat Mühendisi 4   5 YIL 

  5. Makine Mühendisi 2   5 YIL 

  6. Elektrik Mühendisi 1   5 YIL 

  7. Harita Mühendisi 1   5 YIL 

  8. Peyzaj Mimarı 1   5 YIL 

  9. Jeoloji Mühendisi 1   5 YIL 

10. Medikal Mühendisi 1   5 YIL 

 

Kilit personel ve taahhüt teknik personel olarak bildirilen kişiler, isteklinin bünyesinde 

görev yaptıkları süre boyunca, başka bir gerçek veya tüzel kişinin bünyesinde çalışamazlar.  

5 - İhale, başvuru koşullarını karşılayan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. İhaleye 

katılamayacak olanlar Yönetmelik’ in 11. maddesinde, ihale dışı bırakılacak olanlar 10. 

maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilmektedir. İş ortaklıkları ihaleye teklif verebilir, ancak 

konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.  

6 - İhalenin Yapılacağı Yer: Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığı, T.C. Sağlık Bakanlığı 

Ek Binası Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 102 Kat: 2 Balgat / ANKARA 

Tarihi ve Saati: 09.01.2013 - Saat: 15.00 

7 - İhale belgeleri, İdare’nin T.C. Sağlık Bakanlığı Ek Binası Ceyhun Atıf Kansu Cad. 

No:102 Kat:2 Balgat / ANKARA adresinde görülebilir ve Merkez Döner Sermaye Saymanlık 

Müdürlüğüne ait Halk Bankası Kurumsal Şubesi TR89 0001 2009 4520 0044 0000 04 hesap 

numarasına 500 TL yatırıldıktan sonra İdarenin adresinde ihale dokümanı temin edilebilir. İhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, 09.01.2013 saat 15.00’e kadar İdare’nin T.C. Sağlık Bakanlığı Ek Binası 

Ceyhun Atıf Kansu Cad. No: 102 Kat: 2 Balgat / ANKARA adresine elden teslim edilebileceği 

gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

İşbu ilanın Türkçe ve İngilizce metinleri arasında uyuşmazlık halinde Türkçe metin 

geçerli olacaktır. 9615/1-1 
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954 MCM UZUNLUĞUNDAKİ 380 kV ERENTES-EREĞLİ II- OSMANCA E.İ.HATTI 
KAMULAŞTIRMA HARİTASI YAPIM İŞİ 

TEİAŞ 5. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2012/176017 
1 - İdarenin 
a) Adresi  : TEİAŞ 5. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü 

Maltepe Mahallesi Orhangazi Cad. No: 74 54100 
Sakarya 

b) Telefon - faks numarası : 0264 2751040 - 0264 2753828 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : 5grupmd@teias.gov.tr 
2 - İhale Konusu Hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Hizmet Alımı; 954 MCM uzunluğundaki 380 kV 

Eren TES-Ereğli II-Osmanca E.İ. Hattı kamulaştırma 
haritası yapım işi  

b) Yapılacağı yer : Eren TES-Ereğli II-Osmanca 
c) İşin süresi : 240 Gün 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : TEİAŞ 5. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü / 

Sakarya 
b) Tarihi - Saati : 18.12.2012 14:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili 

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 
olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler/Muhasebe Birimlerine 
yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

d) Bu Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği TEİAŞ’nin 4734 
Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında 
Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 
noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
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f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 
uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

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

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

4.2. Ekonomik ve Mali Yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler: 

4.2.1. Mali durumu göstermek üzere bankalardan temin edilecek yeterlik belgesi, banka 
referans mektubudur. Banka referans mektubu, Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren 
bankalardan temin edilebilir. Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra 
düzenlenmiş olması zorunludur. 

Banka referans mektubuna ilişkin yeterlik kriterleri aşağıdaki esaslara göre belirlenir: 
a) İsteklinin bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da 

üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı, teklif edilen bedelin % 10’undan az olamaz. 
b) Bu 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. 
Gerek görüldüğünde, banka referans mektubunun teyidi ilgili bankanın genel 

müdürlüğünden veya şubesinden İdarece yapılır. Yapılan teyitlerin bankanın en az iki yetkilisinin 
imzasını taşıması zorunludur. 

4.2.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler : 
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;  
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan aday ve istekliler yıl 

sonu bilançosunu veya bilançonun idari şartnamede belirtilen gerekli kriterlerin sağlandığını 
gösteren bölümlerini, 

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan aday ve 
istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun aşağıda belirtilen gerekli kriterlerin sağlandığını 
gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya 
serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar. 

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler: 
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun, 
b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen 

hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş 
faturaların, 

Aday veya isteklinin yukarıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir. Serbest 
meslek erbabının iş hacmi serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir.  

İş hacmini gösteren belgelere ilişkin kriterler idari şartnamede ki esaslara göre belirlenir 
4.3. Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin belgeler 
6235 sayılı TMMOB Kanunu, 4958 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun, 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Serbest Mühendislik Müşavirlik Büroları Tescil 
Yönetmeliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Tescile Konu Olan Harita ve Planların 
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Kontrolü Hakkında Genelgesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerince aday ve isteklilerin mesleki 
faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren harita mühendislik 
hizmetleriyle ilgili meslek odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin 
içinde bulunduğu yılda alınmış tescil belgesini sunması zorunludur 

Aday ve isteklilerden; yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren 
tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; 

İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde kamu veya özel sektörde 
tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak 
gerçekleştirdiği ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak iş deneyimini gösteren 
belgelerden; İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 40’ından az olmamak üzere, ihale konusu iş 
veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini göstereninin sunulması zorunludur. 

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların 
her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların 
iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olmaması gerekir. 
Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak 
kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş 
deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin 
birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. 

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

Tüzel kişi tarafından tam olarak değerlendirilmek üzere sunulan iş denetleme belgesinin, 
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 veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve 
düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren 
belgenin sunulması zorunludur. 

Tüzel kişi tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgenin, ihale veya son başvuru 
tarihinden geriye doğru en az bir yıldır kesintisiz olarak aynı tüzel kişiliğin yarısından fazla 
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortağa ait iş deneyimini gösteren belgeler teminat 
süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz. 

Personel Durumuna İlişkin Belgeler: 
İhale konusu işin niteliğine göre istenilen teknik personelin niteliği, sayısı ve benzer iş 

deneyim süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmektedir. 
 

Pozisyon Meslek Unvanı Adet 

Asgari Mesleki 
Deneyim Süresi 

(Yıl) 

Asgari Benzer 
İş Deneyim 
Süresi (Yıl) 

Proje Müdürü Harita Mühendisi 1 10 5 
Proje Mühendisi Harita Mühendisi 1 7 5 

Harita 
Teknikeri/Teknisyeni 

Harita 
Teknikeri/Teknisyeni 

2 5 2 
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Ayrıca, aday veya isteklinin organizasyon yapısına ilişkin bilgi ve belgeler ile kendisi 
veya yönetici kadrosunun, teknik personelin eğitimini gösteren diploma veya mezuniyet belgesi 
ve toplam deneyim süresini gösteren ilgili meslek odası üye kayıt belgesi ve/veya hizmet çizelgesi 
ile özgeçmiş belgelerini sunmaları zorunludur. 

Teknik personelin, özel sektörde geçen toplam deneyim süresi ilgili meslek odası üye 
kayıt belgesiyle, kamuda geçen toplam deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye 
kayıt belgesiyle; ihale konusu iş ve benzer işlere ilişkin mesleki deneyimi özgeçmiş formuyla, 
ilgisine göre son başvuru veya ihale tarihi itibarıyla aday veya isteklinin bünyesinde bulunduğu 
hususu ise, son başvuru veya ihale tarihinden bir önceki aya ait Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı 
“Hizmet Bildirimi” ile tevsik edilir. İlgili mevzuat gereği kaydolabileceği bir meslek odası 
bulunmayan teknik personelin, özel sektörde geçen toplam deneyim süresi diploma veya 
mezuniyet belgesi ile, kamuda geçen toplam deneyim süresi ise hizmet çizelgesi ve/veya diploma 
ya da mezuniyet belgesiyle tevsik edilir. İş ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot 
ve özel ortaklara ait anahtar teknik ve teknik personelin tamamı değerlendirilir. Personelin 
niteliğini ve deneyim süresini gösteren belgeler sözleşmenin imzalanmasının ardından işe 
başlanmadan önce yüklenici tarafından idareye sunulur. 

İmarlı saha bulunan işlerde İstekli, yukarıdaki personele ilave olarak en az 5 yıl tecrübeli 
ve yeterli karne grubuna sahip bir Şehir Plancısını bünyesinde çalıştıracaktır. Bu iş için görev 
alacak Şehir Plancısı eğer isteklinin bünyesinde istihdam edilmiyorsa istekli en az 5 yıl tecrübeli 
ve yeterli karne grubuna sahip bir Şehir Plancısından taahhütname alacak ve taahhütnameyi 
ihalenin üzerinde kalması halinde sözleşme imzalanmadan önce İdareye verecektir. Şayet İstekli 
imar planı işlerini alt yüklenici kullanarak yaptıracaksa bu durumda imar planı hazırlanması 
işlerini, kayıtlı olduğu oda belgesine sahip Yetkili Serbest Şehirci veya Serbest Şehircilik Bürosu 
olarak faaliyet gösteren bir alt yükleniciye yaptırabilecektir.  

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında şeritvari olarak yapılan; (enerji iletim 
hatları, otoyol, devlet yolu veya il yolu, demiryolu, doğalgaz boru hattı, sulama kanalı v.b) 
projelerine ilişkin kamulaştırma mühendislik hizmetleri işleridir. Bu işler ayrı ayrı benzer iş 
olarak kabul edilecektir.  

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 Türk Lirası karşılığı TEİAŞ 

5.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü; Maltepe Mah. Orhangazi Cad. No:74 SAKARYA 
adresinde satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar … TEİAŞ 5.İletim Tesis ve İşletme Grup 

Müdürlüğü; Maltepe Mah. Orhangazi Cad. No:74 SAKARYA adresine elden teslim edilebileceği 
gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günüdür. 
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 9535/1-1 
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1272 MCM 154 kV YENİ ÇATES –ZONGULDAK2 - EREĞLİ2 ENERJİ İLETİM HATTI 
KAMULAŞTIRMA HARİTASI YAPIM İŞİ 

TEİAŞ 5. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2012/175736 
1 - İdarenin 
a) Adresi : TEİAŞ 5.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü 

Maltepe Mahallesi Orhangazi Cad. No: 74   54100 
Sakarya 

b) Telefon - faks numarası : 0264 2751040 - 0264 2753828 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : 5grupmd@teias.gov.tr 
2 - İhale Konusu Hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Hizmet Alımı; 1272 MCM 154 kV Yeni Çates –

Zonguldak2 – Ereğli2 Enerji İletim Hattı kamulaştırma 
haritası yapım işi 

b) Yapılacağı yer : Yeni Çates –Zonguldak2 – Ereğli2 
c) İşin süresi : 180 Gün 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : TEİAŞ 5. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü / 

Sakarya 
b) Tarihi – Saati : 18.12.2012 - 14:15 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili 

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 
olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler/Muhasebe Birimlerine 
yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

d) Bu Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği TEİAŞ’nin 4734 
Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında 
Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 
noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
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f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 
uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

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

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

4.2. Ekonomik ve Mali Yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler: 

4.2.1. Mali durumu göstermek üzere bankalardan temin edilecek yeterlik belgesi, banka 
referans mektubudur. Banka referans mektubu, Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren 
bankalardan temin edilebilir. Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra 
düzenlenmiş olması zorunludur. 

Banka referans mektubuna ilişkin yeterlik kriterleri aşağıdaki esaslara göre belirlenir: 
a) İsteklinin bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da 

üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı, teklif edilen bedelin % 10’undan az olamaz. 
b) Bu 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. 
Gerek görüldüğünde, banka referans mektubunun teyidi ilgili bankanın genel 

müdürlüğünden veya şubesinden İdarece yapılır. Yapılan teyitlerin bankanın en az iki yetkilisinin 
imzasını taşıması zorunludur. 

4.2.2 Bilanço veya eşdeğer belgeler : 
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;  
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan aday ve istekliler yıl 

sonu bilançosunu veya bilançonun idari şartnamede belirtilen gerekli kriterlerin sağlandığını 
gösteren bölümlerini, 

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan aday ve 
istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun aşağıda belirtilen gerekli kriterlerin sağlandığını 
gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya 
serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar. 

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler: 
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun, 
b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen 

hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş 
faturaların, 

Aday veya isteklinin yukarıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir. Serbest 
meslek erbabının iş hacmi serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir.  

İş hacmini gösteren belgelere ilişkin kriterler idari şartnamede ki esaslara göre belirlenir 
4.3. Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin belgeler 
6235 sayılı TMMOB Kanunu, 4958 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun, 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Serbest Mühendislik Müşavirlik Büroları Tescil 
Yönetmeliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Tescile Konu Olan Harita ve Planların 
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Kontrolü Hakkında Genelgesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerince aday ve isteklilerin mesleki 
faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren harita mühendislik 
hizmetleriyle ilgili meslek odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin 
içinde bulunduğu yılda alınmış tescil belgesini sunması zorunludur 

Aday ve isteklilerden; yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren 
tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; 

İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde kamu veya özel sektörde 
tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak 
gerçekleştirdiği ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak iş deneyimini gösteren 
belgelerden; İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 40’ından az olmamak üzere, ihale konusu iş 
veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini göstereninin sunulması zorunludur. 

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların 
her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların 
iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olmaması gerekir. 
Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak 
kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş 
deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin 
birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. 

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

Tüzel kişi tarafından tam olarak değerlendirilmek üzere sunulan iş denetleme belgesinin, 
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 veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve 
düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren 
belgenin sunulması zorunludur. 

Tüzel kişi tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgenin, ihale veya son başvuru 
tarihinden geriye doğru en az bir yıldır kesintisiz olarak aynı tüzel kişiliğin yarısından fazla 
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortağa ait iş deneyimini gösteren belgeler teminat 
süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz. 

Personel Durumuna İlişkin Belgeler: 
İhale konusu işin niteliğine göre istenilen teknik personelin niteliği, sayısı ve benzer iş 

deneyim süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmektedir. 
 

Pozisyon Meslek Unvanı Adet 

Asgari Mesleki 
Deneyim Süresi 

(Yıl) 

Asgari Benzer İş 
Deneyim Süresi 

(Yıl) 
Proje Müdürü Harita Mühendisi 1 10 5 

Proje Mühendisi Harita Mühendisi 1 7 5 
Harita 

Teknikeri/Teknisyeni 
Harita 

Teknikeri/Teknisyeni 
2 5 2 
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Ayrıca, aday veya isteklinin organizasyon yapısına ilişkin bilgi ve belgeler ile kendisi 
veya yönetici kadrosunun, teknik personelin eğitimini gösteren diploma veya mezuniyet belgesi 
ve toplam deneyim süresini gösteren ilgili meslek odası üye kayıt belgesi ve/veya hizmet çizelgesi 
ile özgeçmiş belgelerini sunmaları zorunludur. 

Teknik personelin, özel sektörde geçen toplam deneyim süresi ilgili meslek odası üye 
kayıt belgesiyle, kamuda geçen toplam deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye 
kayıt belgesiyle; ihale konusu iş ve benzer işlere ilişkin mesleki deneyimi özgeçmiş formuyla, 
ilgisine göre son başvuru veya ihale tarihi itibarıyla aday veya isteklinin bünyesinde bulunduğu 
hususu ise, son başvuru veya ihale tarihinden bir önceki aya ait Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı 
“Hizmet Bildirimi” ile tevsik edilir. İlgili mevzuat gereği kaydolabileceği bir meslek odası 
bulunmayan teknik personelin, özel sektörde geçen toplam deneyim süresi diploma veya 
mezuniyet belgesi ile, kamuda geçen toplam deneyim süresi ise hizmet çizelgesi ve/veya diploma 
ya da mezuniyet belgesiyle tevsik edilir. İş ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot 
ve özel ortaklara ait anahtar teknik ve teknik personelin tamamı değerlendirilir. Personelin 
niteliğini ve deneyim süresini gösteren belgeler sözleşmenin imzalanmasının ardından işe 
başlanmadan önce yüklenici tarafından idareye sunulur. 

İmarlı saha bulunan işlerde İstekli, yukarıdaki personele ilave olarak en az 5 yıl tecrübeli 
ve yeterli karne grubuna sahip bir Şehir Plancısını bünyesinde çalıştıracaktır. Bu iş için görev 
alacak Şehir Plancısı eğer isteklinin bünyesinde istihdam edilmiyorsa istekli en az 5 yıl tecrübeli 
ve yeterli karne grubuna sahip bir Şehir Plancısından taahhütname alacak ve taahhütnameyi 
ihalenin üzerinde kalması halinde sözleşme imzalanmadan önce İdareye verecektir. Şayet İstekli 
imar planı işlerini alt yüklenici kullanarak yaptıracaksa bu durumda imar planı hazırlanması 
işlerini, kayıtlı olduğu oda belgesine sahip Yetkili Serbest Şehirci veya Serbest Şehircilik Bürosu 
olarak faaliyet gösteren bir alt yükleniciye yaptırabilecektir.  

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında şeritvari olarak yapılan; (enerji iletim 
hatları, otoyol, devlet yolu veya il yolu, demiryolu, doğalgaz boru hattı, sulama kanalı 
v.b)projelerine ilişkin kamulaştırma mühendislik hizmetleri işleridir. Bu işler ayrı ayrı benzer iş 
olarak kabul edilecektir.  

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 Türk Lirası karşılığı TEİAŞ 

5. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü; Maltepe Mah. Orhangazi Cad. No:74 SAKARYA 
adresinde satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar … TEİAŞ 5. İletim Tesis ve İşletme Grup 

Müdürlüğü; Maltepe Mah. Orhangazi Cad. No:74 SAKARYA adresine elden teslim edilebileceği 
gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günüdür. 
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 9536/1-1 



3 Aralık 2012 – Sayı : 28486 RESMÎ GAZETE Sayfa : 41 

 

1272 MCM UZUNLUĞUNDAKİ 154 kV YENİ ÇATALAĞZI- KARABÜK ENERJİ İLETİM 
HATTI KAMULAŞTIRMA HARİTASI YAPIM İŞİ 

TEİAŞ 5. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2012/176087 
1 - İdarenin 
a) Adresi : TEİAŞ 5. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü 

Maltepe Mahallesi Orhangazi Cad. No: 74   54100 
Sakarya 

b) Telefon – faks numarası : 0264 2751040 – 0264 2753828 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : 5grupmd@teias.gov.tr 
2 - İhale Konusu Hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Hizmet Alımı1272 MCM uzunluğundaki 154 kV 

Yeni Çatalağzı- Karabük Enerji İletim Hattı 
kamulaştırma haritası yapım işi 

b) Yapılacağı yer : Çatalağzı- Karabük 
c) İşin süresi : 210 Gün 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : TEİAŞ 5. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü / 

Sakarya 
b) Tarihi – Saati : 18.12.2012 - 14:30 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler 
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili 

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 
olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler/Muhasebe Birimlerine 
yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

d) Bu Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği TEİAŞ’nin 4734 
Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında 
Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 
noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
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f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 
uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

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

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

4.2. Ekonomik ve Mali Yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler: 

4.2.1. Mali durumu göstermek üzere bankalardan temin edilecek yeterlik belgesi, banka 
referans mektubudur. Banka referans mektubu, Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren 
bankalardan temin edilebilir. Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra 
düzenlenmiş olması zorunludur. 

Banka referans mektubuna ilişkin yeterlik kriterleri aşağıdaki esaslara göre belirlenir: 
a) İsteklinin bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da 

üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı, teklif edilen bedelin % 10’undan az olamaz. 
b) Bu 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. 
Gerek görüldüğünde, banka referans mektubunun teyidi ilgili bankanın genel 

müdürlüğünden veya şubesinden İdarece yapılır. Yapılan teyitlerin bankanın en az iki yetkilisinin 
imzasını taşıması zorunludur. 

4.2.2 Bilanço veya eşdeğer belgeler: 
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;  
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan aday ve istekliler yıl 

sonu bilançosunu veya bilançonun idari şartnamede belirtilen gerekli kriterlerin sağlandığını 
gösteren bölümlerini, 

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan aday ve 
istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun aşağıda belirtilen gerekli kriterlerin sağlandığını 
gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya 
serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar. 

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler: 
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun, 
b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen 

hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş 
faturaların, 

Aday veya isteklinin yukarıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir. Serbest 
meslek erbabının iş hacmi serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir.  

İş hacmini gösteren belgelere ilişkin kriterler idari şartnamede ki esaslara göre belirlenir 
4.3. Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin belgeler 
6235 sayılı TMMOB Kanunu, 4958 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun, 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Serbest Mühendislik Müşavirlik Büroları Tescil 
Yönetmeliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Tescile Konu Olan Harita ve Planların 
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Kontrolü Hakkında Genelgesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerince aday ve isteklilerin mesleki 
faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren harita mühendislik 
hizmetleriyle ilgili meslek odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin 
içinde bulunduğu yılda alınmış tescil belgesini sunması zorunludur 

Aday ve isteklilerden; yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren 
tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; 

İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde kamu veya özel sektörde 
tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak 
gerçekleştirdiği ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak iş deneyimini gösteren 
belgelerden; İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 40’ından az olmamak üzere, ihale konusu iş 
veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini göstereninin sunulması zorunludur. 

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların 
her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların 
iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olmaması gerekir. 
Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak 
kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş 
deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin 
birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. 

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

Tüzel kişi tarafından tam olarak değerlendirilmek üzere sunulan iş denetleme belgesinin, 
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 veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve 
düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren 
belgenin sunulması zorunludur. 

Tüzel kişi tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgenin, ihale veya son başvuru 
tarihinden geriye doğru en az bir yıldır kesintisiz olarak aynı tüzel kişiliğin yarısından fazla 
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortağa ait iş deneyimini gösteren belgeler teminat 
süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz. 

Personel Durumuna İlişkin Belgeler: 
İhale konusu işin niteliğine göre istenilen teknik personelin niteliği, sayısı ve benzer iş 

deneyim süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmektedir. 
 

Pozisyon Meslek Unvanı Adet 

Asgari Mesleki 
Deneyim Süresi 

(Yıl) 

Asgari Benzer İş 
Deneyim Süresi 

(Yıl) 
Proje Müdürü Harita Mühendisi 1 10 5 

Proje Mühendisi Harita Mühendisi 1 7 5 
Harita 

Teknikeri/Teknisyeni 
Harita 

Teknikeri/Teknisyeni 
2 5 2 
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Ayrıca, aday veya isteklinin organizasyon yapısına ilişkin bilgi ve belgeler ile kendisi 
veya yönetici kadrosunun, teknik personelin eğitimini gösteren diploma veya mezuniyet belgesi 
ve toplam deneyim süresini gösteren ilgili meslek odası üye kayıt belgesi ve/veya hizmet çizelgesi 
ile özgeçmiş belgelerini sunmaları zorunludur. 

Teknik personelin, özel sektörde geçen toplam deneyim süresi ilgili meslek odası üye 
kayıt belgesiyle, kamuda geçen toplam deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye 
kayıt belgesiyle; ihale konusu iş ve benzer işlere ilişkin mesleki deneyimi özgeçmiş formuyla, 
ilgisine göre son başvuru veya ihale tarihi itibarıyla aday veya isteklinin bünyesinde bulunduğu 
hususu ise, son başvuru veya ihale tarihinden bir önceki aya ait Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı 
“Hizmet Bildirimi” ile tevsik edilir. İlgili mevzuat gereği kaydolabileceği bir meslek odası 
bulunmayan teknik personelin, özel sektörde geçen toplam deneyim süresi diploma veya 
mezuniyet belgesi ile, kamuda geçen toplam deneyim süresi ise hizmet çizelgesi ve/veya diploma 
ya da mezuniyet belgesiyle tevsik edilir. İş ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot 
ve özel ortaklara ait anahtar teknik ve teknik personelin tamamı değerlendirilir. Personelin 
niteliğini ve deneyim süresini gösteren belgeler sözleşmenin imzalanmasının ardından işe 
başlanmadan önce yüklenici tarafından idareye sunulur. 

İmarlı saha bulunan işlerde İstekli, yukarıdaki personele ilave olarak en az 5 yıl tecrübeli 
ve yeterli karne grubuna sahip bir Şehir Plancısını bünyesinde çalıştıracaktır. Bu iş için görev 
alacak Şehir Plancısı eğer isteklinin bünyesinde istihdam edilmiyorsa istekli en az 5 yıl tecrübeli 
ve yeterli karne grubuna sahip bir Şehir Plancısından taahhütname alacak ve taahhütnameyi 
ihalenin üzerinde kalması halinde sözleşme imzalanmadan önce İdareye verecektir. Şayet İstekli 
imar planı işlerini alt yüklenici kullanarak yaptıracaksa bu durumda imar planı hazırlanması 
işlerini, kayıtlı olduğu oda belgesine sahip Yetkili Serbest Şehirci veya Serbest Şehircilik Bürosu 
olarak faaliyet gösteren bir alt yükleniciye yaptırabilecektir.  

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında şeritvari olarak yapılan; (enerji iletim 
hatları, otoyol, devlet yolu veya il yolu, demiryolu, doğalgaz boru hattı, sulama kanalı v.b) 
projelerine ilişkin kamulaştırma mühendislik hizmetleri işleridir. Bu işler ayrı ayrı benzer iş 
olarak kabul edilecektir.  

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 Türk Lirası karşılığı TEİAŞ 

5.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü; Maltepe Mah. Orhangazi Cad. No:74 SAKARYA 
adresinde satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar … TEİAŞ 5.İletim Tesis ve İşletme Grup 

Müdürlüğü; Maltepe Mah. Orhangazi Cad. No:74 SAKARYA adresine elden teslim edilebileceği 
gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günüdür. 
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 9537/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz Atatürk Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İktisat Fakültesi, İlahiyat 

Fakültesi, İletişim Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Tıp Fakültesi, Sosyal Bilimler Meslek 
Yüksekokulu ve Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü’ne aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim 
Dallarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili 
maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini 
sağlamış olmak koşuluyla Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent alınacaktır. 

Profesör kadrosu Daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca 
Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili 
yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 6 takım başvuru dosyasını ekleyerek ilanın yayım 
tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir. 

Doçent kadrosu Daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, noter tasdikli 
Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru 
dosyasını dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze 
bizzat başvurmaları gerekmektedir. 

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora 
belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını 
dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Birime bizzat 
başvurmaları gerekmektedir. 

Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında 
Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin 
Yönetmelik uygulanmaktadır. 

Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 
olması gerekmektedir. 

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile 
postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

İlan olunur. 
 

ADRESLER 
M.Ü.Rektörlüğü: Göztepe Kampüsü-Kadıköy/İSTANBUL 
M.Ü.Atatürk Eğit. Fak.: Göztepe Kampüsü-Kadıköy/İSTANBUL 
M.Ü.Fen Edeb. Fak.: Göztepe Kampüsü-Kadıköy/İSTANBUL 
M.Ü.İktisat Fak.: Göztepe Kampüsü-Kadıköy/İSTANBUL 
M.Ü.İlahiyat Fak.: Mahir İz Cad. Bağlarbaşı 34662 Üsküdar/İSTANBUL 
M.Ü.İletişim Fak.: Nişantaşı Kampüsü Nişantaşı/Şişli/İSTANBUL  
M.Ü.Mühendislik Fak.: Göztepe Kampüsü-Kadıköy/İSTANBUL  
M.Ü.Tıp Fak.: Haydarpaşa Kampüsü Üsküdar/İSTANBUL 
M.Ü.Sos. Bil. Mes.Yük. Ok.: Soğanağa Mah. Nur Sok. No: 9/11 Beyazıt/İSTANBUL 
M.Ü.Ortadoğu Araş. Enst.: İshak Paşa Mah. Atmeydanı Sok. 34413 Sultanahmet/İSTANBUL  
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ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ 

BÖLÜM-ANABİLİM DALI 
KADRO 
ÜNVANI ADEDİ ARANAN ŞARTLAR 

İlköğretim-Sosyal Bilgiler 
Eğitimi 

Doçent 1 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 
Programında yer alan coğrafya 
derslerini verebilecek niteliklere 
haiz olmak. 

 
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

BÖLÜM-ANABİLİM DALI 
KADRO 
ÜNVANI ADEDİ ARANAN ŞARTLAR 

Bil. ve Bel. Yön.-Tarihi 
Devlet Arşivleri 

Yardımcı 
Doçent 

1 Tarihi Devlet Arşivleri Alanında 
çalışmaları olmak. 

  
İKTİSAT FAKÜLTESİ 

BÖLÜM-ANABİLİM DALI 
KADRO 
ÜNVANI ADEDİ ARANAN ŞARTLAR 

İng. İkt.-İktisat Politikası Profesör 1 İktisat mezunu olmak. Mikro 
Ekonomi, Sanayi Ekonomisi ve 
Antitröst Ekonomisi konularında 
yayınları olmak 

İktisat Teorisi Yardımcı 
Doçent 

1 İktisat Bölümü mezunu olmak, 
Yüksek Lisans ve Doktorasını 
İktisat Teorisi alanında yapmış 
olmak. 

Ekonometri Yardımcı 
Doçent  

1 Ekonometri Bölümü mezunu 
olmak, Yüksek Lisans ve 
Doktorasını ekonometri alanında 
yapmış olmak. Matematiksel İktisat 
alanında ders vermiş olmak.  

           
İLAHİYAT FAKÜLTESİ 

ANABİLİM DALI 
KADRO 
ÜNVANI ADEDİ ARANAN ŞARTLAR 

Din Sosyolojisi Yardımcı 
Doçent 

1 Din Sosyolojisi alanında bilimsel 
çalışmalar yapmış olmak. 

İslam Felsefesi Yardımcı 
Doçent 

1 İslam Felsefesi alanında bilimsel 
çalışmalar yapmış olmak. 

 
İLETİŞİM FAKÜLTESİ 

ANABİLİM DALI 
KADRO 
ÜNVANI ADEDİ ARANAN ŞARTLAR 

Kişilerarası İletişim Profesör 1 Çıkar Grupları ve Sivil Toplum 
Örgütleri Konularında Akademik 
Yayınlar yapmış olmak. 
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MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

BÖLÜM-ANABİLİM DALI 
KADRO 
ÜNVANI ADEDİ ARANAN ŞARTLAR 

Kimya Müh.-Proses ve 
Reaktör Tasarımı 

Yardımcı 
Doçent 

1 Kimya Mühendisliği Lisans 
derecesine sahip olmak. Organik 
kaplamalar veya yaşayan 
polimerizasyon teknikleri 
konularında yayınları bulunmak 
tercih sebebidir. 

 
TIP FAKÜLTESİ 

ANABİLİM DALI 
KADRO 
ÜNVANI ADEDİ ARANAN ŞARTLAR 

İç Hastalıkları Doçent 1 İç Hastalıkları ve Hematoloji 
Uzmanı olması ayrıca, Hemostaz 
ve Tromboz konusunda yurt 
dışında en az 1 yıl süre ile çalışma 
deneyiminin olması  

 
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 

BÖLÜM 
KADRO 
ÜNVANI ADEDİ ARANAN ŞARTLAR 

Otel Konaklama ve İkram 
Hiz. 

Yardımcı 
Doçent 

1 Yüksek Lisans ve Doktorasını 
Bizans Tarihi ve Sanatı alanında 
yapmış olmak. 

Pazarlama ve Reklamcılık Yardımcı 
Doçent 

1 İşletme alanında Doktora yapmış 
olmak. Sponsorluk ve Sosyal 
Pazarlama alanında yayınları 
bulunmak. 

   
ORTADOĞU ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ 

ANABİLİM DALI 
KADRO 
ÜNVANI ADEDİ ARANAN ŞARTLAR 

Ortadoğu İktisadı Doçent 1 İktisat Fakültesi mezunu olmak. İyi 
derecede Arapça ve İngilizce 
bilmek. 

Ortadoğu Sosyolojisi ve 
Antrop. 

Doçent 1 Ortadoğu alanında çalışmalar 
yapmış olmak. 

Ortadoğu Siy. Tar. ve Ulus. 
İliş. 

Yardımcı 
Doçent 

1 Ortadoğu ile ilgili Araştırma ve 
yayınları olmak. 

 9568/1-1 
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Diyanet İşleri Başkanlığından: 
MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAV İLANI 

Diyanet İşleri Başkanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığındaki genel idare hizmetleri 
sınıfına ait 7. derece 6 adet müfettiş yardımcılığı kadrosuna sınavla eleman alınacaktır. 

I. SINAVA KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR: 
1) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara ek 

olarak aşağıdaki özel şartları taşımak. 
a) En az lisans düzeyinde dini yükseköğrenim görmüş olmak, 
b) Sınavın yapıldığı tarihte 35 yaşını doldurmamış olmak, 
c) Başkanlık teşkilatında vaizlik, dengi ve üstü görevlerde en az 2 yıl görev yapmış olmak 

ve sınav ilan tarihinde Başkanlık teşkilatında çalışıyor olmak, 
ç) A Grubu kadrolara atanacaklar için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 

70 (yetmiş) puan almış olmak (21/05/2011 tarihinden önce Diyanet İşleri Başkanlığındaki 
kadrolara ilgili mevzuatı gereğince atanmış olanlarda bu şart aranmaz), 

d) Sağlık durumu her türlü iklim şartlarında müfettişlik yapmaya elverişli olmak. 
2) Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde belirtilen ortak 

nitelik şartını taşımak. 
3) Müfettiş yardımcılığı yarışma sınavında iki defa başarısız olanlar, bir daha bu sınava 

katılamazlar. 
4) Aylıktan kesme ve üstü disiplin cezası almamış olmak. 
II. BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER: 
1) Müfettiş Yardımcılığı sınavına girmek isteyenler, duyuruda yazılı süre içinde bir 

dilekçe ile Diyanet İşleri Başkanlığına başvururlar. Dilekçeye, isteklinin yazışma adresi yazılır ve 
aşağıdaki bilgi ve belgeler eklenir: 

a) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası. 
b) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı. 
c) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya Başkanlıkça onaylı örneği. 
ç) İki adet vesikalık fotoğraf. 
d) Adli sicil kaydına dair yazılı beyan. 
e) Adayın öğrenim gördüğü okulları, daha önce yaptığı iş ve görevleri, bildiği yabancı dil 

ve seviyesini, varsa katıldığı sosyal faaliyetler ile gerekli gördüğü diğer bilgileri içeren, kendi el 
yazısıyla yazılmış öz geçmiş. 

III. SINAV KONULARI VE ŞEKİLLERİ: 
Müfettiş Yardımcılığı sınavı, yazılı ve sözlü olarak yapılır. Yazılı sınavda başarılı 

olamayanlar sözlü sınava alınmazlar. 
Yazılı sınav şu konularda yapılır: Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 633 Sayılı Diyanet 

İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Başkanlığın Diğer Mevzuatı, 657 
Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin 
Yargılanması Hakkında Kanun, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi 
Kanunu, Türkçe Kompozisyon ve Arapça. 

Sözlü sınav şu konulardan yapılır: Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve Anlamı, Tefsir, Hadis, 
Akaid, Fıkıh, Siyer-i Nebi, Türk-İslam Tarihi, Genel Kültür ve Yazılı Sınav Konuları.  

Yazılı sınav sırasında kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı, sürücü belgesi 
veya pasaport gibi fotoğraflı bir kimlik belgesinin bulundurulması gerekir. 

IV. BAŞVURU ŞEKLİ: 
Başvurular, istenen belgelerle birlikte, en geç 04/01/2013 Cuma günü Saat 18:00’e kadar 

Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına bizzat veya posta ile yapılır. Postadaki 
gecikmeler dikkate alınmaz. 

V. SINAV TARİHİ VE YERİ: 
Giriş sınavının yazılı bölümü; 15/01/2013 Salı günü Saat: 14.00’de Diyanet İşleri 

Başkanlığında yapılacak, yazılı sınavı kazananlara sözlü sınav tarihi ve yeri ayrıca bildirilecektir. 
VI. MÜRACAAT ADRESİ 
Diyanet İşleri Başkanlığı, Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 147/A 06800 

Çankaya/Ankara 
İlanen duyurulur. 9556/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

— Çankaya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

— Gaziosmanpaşa Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

— Mustafa Kemal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 
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