
T.C.
Resmî Gazete

http://www.basbakanlik.gov.tr                                                     e-posta: resmigazete@basbakanlik.gov.tr

Kuruluşu : 7 Ekim 1920                                                                                               İçindekiler 48. Sayfadadır.

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

4 Aralık 2017
PAZARTESİ

Sayı : 30260

       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                             1 Aralık 2017
      69471265-305-81275

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                            Binali YILDIRIM
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                   1 Aralık 2017
      68244839-140.02-12-857

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI



BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                             1 Aralık 2017

      69471265-305-81278

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                            Binali YILDIRIM

                                                                                                                   Başbakan

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                   1 Aralık 2017

     68244839-140.03-325-858

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

Sayfa : 2                                 RESMÎ GAZETE                                  4 Aralık 2017 – Sayı : 30260



                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                             1 Aralık 2017

      69471265-305-81280

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                            Binali YILDIRIM

                                                                                                                   Başbakan

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                   1 Aralık 2017

     68244839-140.03-326-859

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

4 Aralık 2017 – Sayı : 30260                                  RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 3



                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                             1 Aralık 2017

      69471265-305-81334

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                            Binali YILDIRIM

                                                                                                                   Başbakan

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                   1 Aralık 2017

     68244839-140.03-327-860

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

Sayfa : 4                                 RESMÎ GAZETE                                  4 Aralık 2017 – Sayı : 30260



YÖNETMELİKLER

İstanbul Bilgi Üniversitesinden:

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/2/2014 tarihli ve 28922 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul

Bilgi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 1 inci maddesinin ikinci fık-

rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bu Yönetmelik, yüksek lisans düzeyinde uzaktan öğretim programları da dahil ol-

mak üzere tezli ve tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarından oluşan lisansüstü eğitim

ve öğretim ile lisansüstü eğitim ve öğretim programları dahilinde düzenlenen sertifika prog-

ramlarına ilişkin hükümleri kapsar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (p) bentleri

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (ö) ve (r) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) Akademik danışman: Ders, tez veya proje danışmanı ile tez veya proje konusu se-

çiminde öğrenciye yardımcı olmak üzere atanan öğretim elemanını,”

“p) Tez danışmanı: Tezini hazırlamasında öğrenciye nezaret etmek üzere atanan öğretim

üyesini,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(1) Akademik takvimin lisansüstü eğitim-öğretime ilişkin hususları, enstitü yönetim

kurulu tarafından yapılan öneri üzerine Akademik Kurul tarafından her akademik yıl için karara

bağlanır ve Üniversitenin internet sayfasında yayımlanır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci, üçüncü ve beşinci fıkraları

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) puanına ilişkin ko-

şullar aşağıda belirtilmiştir:

a) Akademik Kurulca daha yüksek bir ALES puanı aranmaması halinde, adayın baş-

vurduğu programın puan türündeki ALES standart puanının, Yükseköğretim Kurulu (YÖK)

tarafından çıkarılan ve 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans-

üstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirlenen standart puandan az olmaması gerekir.

b) Akademik Kurul, başvurularda daha yüksek bir ALES puanının aranmasına, tüm

programlar için ortak veya her bir program için ayrı olmak üzere karar verebilir.

c) ALES puanı yerine, eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilmiş Graduate Record

Examination (GRE), Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavı veya benzeri diğer

sınavlardan alınan puanlar kabul edilebilir. Hangi sınavın, hangi puanla kabul edileceği
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Akademik Kurul tarafından belirlenir. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde öngörülen

asgari puan ile Akademik Kurul tarafından belirlenen asgari puanın farklı olduğu hallerde yük-

sek olanı uygulanır.

ç) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Ancak

ilgili program direktörünün önerisi, enstitü kurulu kararı ve Akademik Kurulun onayı ile ilgili

program için ALES puanı aranabilir.

(3) Dil yeterliği koşuluna ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Kısmen veya tamamen yabancı dilde yürütülen lisansüstü programlarına başvuran

adayların o yabancı dilde YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşde-

ğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarında YÖK tarafından kabul gören yeterlik

belgesi sunmaları veya Üniversitenin yapacağı yabancı dil sınavını başarmaları gerekir.

b) Akademik Kurul Türkçe yürütülen yüksek lisans programlarına başvuran adaylar

için yabancı dil yeterlik belgesi sunma veya Üniversitenin yapacağı yabancı dil sınavını ba-

şarma koşulu getirilebilir.

c) Türkçe yürütülen doktora programlarına başvuran adayların anadilleri dışında YÖK

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

yabancı dil sınavlarından Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirlenen asgari

puandan az olmamak üzere Akademik Kurul tarafından belirlenen yabancı dil puanı almış ol-

ması gerekir.

ç) Akademik Kurul, belirli programlar için birden çok yabancı dilde yeterlik koşulunu

getirebilir.

d) Kabul edilecek dil yeterlik belgeleri ile seviyeleri Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yö-

netmeliği ile 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim

Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara

İlişkin Yönetmelik hükümleri dikkate alınarak, Akademik Kurul tarafından belirlenir.

e) Yüksek lisans programlarına kabul için aranan diğer koşulları yerine getiren, ancak

İngilizce dil yeterliği aranan programlarda bu yeterliği karşılamayan adaylar başvurmaları ha-

linde Üniversitenin İngilizce Dil Hazırlık Programına kabul edilirler.

f) Akademik Kurul, doktora programlarına başvuruda Lisansüstü Eğitim ve Öğretim

Yönetmeliğinde öngörülen puanın üstünde İngilizce dil puanı koşulu getirdiği hallerde, anılan

yönetmelikte öngörülen puan koşulunu karşılayan, ancak programa kabul için aranan puan ko-

şulunu karşılamayan öğrencilerin İngilizce Dil Hazırlık Programına kabul edilip edilmeyece-

ğine de karar verir.

g) İngilizce dil hazırlık programına devam eden öğrencilere, Yükseköğretim Kurumla-

rında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin

Yönetmelik hükümleri uygulanır.”

“(5) Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde aranan diğer koşullar şunlardır:

a) Başvuru sırasında adaylardan, başvuru formu ekinde lisans öğretimi sırasındaki not

ortalaması, referans mektubu, neden yüksek lisans veya doktora yapmak istediğini belirten ya-

zılı bir metin ve belli alanlardaki uluslararası standart sınavların sonuçları veya başarı değer-

lendirmesinde kullanılabilecek nitelikte başkaca belgeler istenebilir.
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b) Lisansüstü programlara kabul için yazılı sınav ve/veya mülakat öngörülebilir. Sınav

ve mülakat, Türkçe, İngilizce veya programa kabul için yeterlik aranan dilde yapılabilir. Ancak,

doktora programlarına lisans derecesiyle başvuranların lisans not ortalaması, yüksek lisans de-

recesiyle başvuranların ise lisans ortalaması yanında yüksek lisans not ortalaması da değerlen-

dirmeye alınır.

c) Kabul değerlendirmesinde ALES sınavı puanına, dikkate alınacaksa lisans ve/veya

yüksek lisans not ortalamasına, öngörülmüşse yazılı giriş sınavına ve mülakata tanınacak ağır-

lıklar, doktora programlarına yüksek lisans derecesiyle başvuran adaylar için lisans ve/veya

yüksek lisans not ortalaması ile mülakat sonucuna tanınacak ağırlıklar ayrıca belirlenmek üzere,

Akademik Kurul tarafından karara bağlanır. ALES puanına tanınacak ağırlık Lisansüstü Eğitim

ve Öğretim Yönetmeliğinde öngörülenden aşağı olamaz. Akademik Kurul tarafından aksine

bir düzenleme yapılmadıkça, lisans not ortalamasına, yüksek lisans not ortalamasına, yazılı

giriş sınavına ve mülakata tanınacak ağırlık %10 olarak uygulanır.

ç) Akademik Kurul, öğrenci kabulünde, bu bentte öngörülen koşullardan hangilerinin

aranacağına tüm yüksek lisans ve/veya doktora programları için ortak veya her bir program

için ayrı olmak üzere karar verir.

d) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa

kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bent-

leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Enstitü müdürü başvuruları değerlendirmek ve öngörülmüşse mülakat ve/veya yazılı

sınav yapmak üzere ilgili program direktörünü görevlendirebileceği gibi, biri program direktörü

olmak üzere en az iki öğretim elemanından oluşan bir Değerlendirme Komisyonu da görev-

lendirilebilir.

ç) Başvurular adayların başvuru dosyaları, varsa sınav ve mülakat sonuçları, lisans

ve/veya yüksek lisans notları, varsa bilimsel çalışmaları ve ALES, GMAT, GRE veya diğer de-

ğerleme puanları göz önünde tutularak karara bağlanır ve sonuçlar tüm belgelerle birlikte ens-

titü müdürlüğüne bildirilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Özel öğrenciliğe kabul kararında, öğrencinin kaç yarıyıl için kabul edildiği belir-

lenir. Bu sürenin enstitü yönetim kurulu tarafından uzatılmaması halinde özel öğrencilik statüsü

kendiliğinden sona erer. Ancak özel öğrencilik süresi her halde iki yarıyılı aşamaz.”

“(5) Lisansüstü derslerini izleyen özel öğrencilerin, derslerini izledikleri lisansüstü

programlarından birinin öğrenci kabul koşullarını yerine getirerek lisansüstü öğrencisi olmaları

durumunda; özel öğrenci iken başardıkları yüksek lisans derslerinden kayıt yaptırdıkları prog-

ramla ilgili olanlardan aldıkları krediler, ilgili ders için lisansüstü öğrencilerinden aranan başarı

notunun sağlanmış olması ve devam etmekte olduğu lisansüstü programının ders aşaması için

öngörülen kredi sayısının %50’sini geçmemesi koşuluyla, program direktörünün önerisi ve

enstitü yönetim kurulunun onayı ile öğrencinin devam etmekte olduğu lisansüstü programı için

geçerli sayılabilir. Özel öğrenciliğe kabulü izleyen ikinci yarıyıldan sonra alınmış dersler ile

özel öğrencilik statüsü sona erdiğinde alınmış dersler tanınmaz.”
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MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Lisansüstü programlara kayıt yaptıran her öğrenci için, kayıtlı bulunduğu progra-

mın direktörünün önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından bir akademik danışman gö-

revlendirilir. Akademik danışman atanana kadar akademik danışmanlık görevi; program direk-

törü veya varsa yardımcısı tarafından yürütülür.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci, dördüncü ve beşinci fık-

raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Ders programları lisansüstü programdan mezun olunabilmesi için alınması gereken

zorunlu ve seçmeli dersler ile tamamlanması gereken tez, proje, seminer ve benzeri çalışma-

lardan oluşur. Ders programlarının asgari muhteviyatı Akademik Kurul tarafından belirlenir

ve bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin

programda yer alması zorunludur. Ders programları enstitü kurulunun önerisi üzerine Akademik

Kurul tarafından karara bağlanır.”

“(4) Öğrenciler, devam ettikleri lisansüstü programın hangi aşamasında olduklarına ba-

kılmaksızın her yarıyıl kayıt yenilemek zorundadırlar. Kayıt, kayıt yenileme, ders kaydı ve

ders ekleme-bırakma konusunda, lisans ve önlisans öğrencileri için geçerli olan ders kayıtları

ve ders ekleme bırakma konusundaki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Kayıt dondurma hali

hariç olmak üzere kayıt yaptırılmayan yarıyıllar öğrenim süresinden sayılır.

(5) Tez ve proje hariç olmak üzere, öğrencilerin yarıyıllık azami kredi yükü 45 AKTS

kredisidir.”

“(6) Ders programında yer alan derslerin hangi yarıyılda açılacağı ve bu dersleri verecek

öğretim elemanları ilgili program direktörünün önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafın-

dan belirlenir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci ve sekizinci fıkraları

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tezli yüksek lisans programının ders kısmı, AKTS kredisi toplamı en az 42 olan

en az yedi ders ile AKTS kredisi en az 1 olan bir seminer dersinden oluşur. Tezin AKTS kredisi

en az 30 olarak belirlenir. Ancak ders ve tez kısmının toplam AKTS kredisi 120 altında olamaz.

Program açılırken veya ders programları karara bağlanırken daha yüksek ders ve/veya kredi

yükü öngörülebilir.”

“(8) Öğrencinin gerekçeli başvurusu ve atanmışsa tez danışmanının, aksi halde program

direktörünün olumlu görüşü üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından diğer yükseköğretim

kurumlarının yüksek lisans programlarından sayısı ikiyi geçmemek koşuluyla ders alınmasına

ve bu derslerin ve kredilerinin ders ve kredi toplamına dahil edilmesine karar verilebilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 25 – (1) Tezli yüksek lisans programının normal öğrenim süresi, bilimsel

hazırlıkta geçen süre hariç olmak ve kayıt olunan programa ilişkin derslerin alınabileceği ilk

dönemden başlamak üzere dört yarıyıl, azami öğrenim süresi ise altı yarıyıldır.

(2) Dört yarıyıl sonunda ders programında yer alan kredili dersleri ile seminer dersini

başarıyla tamamlayamayan veya GNO’su 2.80 olmayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
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(3) Azami öğrenim süresi içinde tez çalışmasını sunmayan, tez çalışmasında başarısız

olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Mezuniyet koşullarının tümünü karşılayan öğrenciler normal öğrenim süresinden

önce mezun olabilir.

(5) Tez danışmanı olarak önerilecek öğretim üyelerinde aranacak nitelikler enstitü yö-

netim kurulunun önerisi üzerine Akademik Kurul tarafından belirlenir. İlgili program direktörü,

öğrencinin öğreniminin en geç birinci yarıyılı sonunda, Üniversitenin kadrolu öğretim üyele-

rinden birini öğrencinin tez danışmanı olarak enstitü yönetim kuruluna önerir; Üniversitenin

kadrolu öğretim üyeleri arasında Akademik Kurul tarafından belirlenen niteliklere sahip öğre-

tim üyesi bulunmaması halinde, başka yükseköğretim kurumunun öğretim üyeleri danışman

olarak önerilebilir. Tez danışmanı enstitü yönetim kurulu kararıyla görevlendirilir. Tez çalış-

masının niteliğinin birden fazla tez danışmanını gerektirdiği hallerde, aynı usulle ikinci tez da-

nışmanı görevlendirilebilir; ikinci tez danışmanının en az doktora derecesine sahip olması ge-

rekir ve Üniversite dışından da görevlendirilebilir. Haklı gerekçelerin varlığı halinde, program

direktörünün, öğrencinin veya tez danışmanının başvurusu üzerine tez danışmanı aynı usulle

değiştirilebilir.

(6) İlgili program direktörü öğrencinin öğreniminin ikinci yarıyılı sonunda, öğrencinin

tez danışmanıyla belirlediği tez konusunu enstitü yönetim kuruluna önerir. Öneri, enstitü yö-

netim kurulu kararıyla kesinleşir. Haklı gerekçelerin varlığı halinde, öğrencinin veya tez da-

nışmanının başvurusu üzerine tez konusu aynı usulle değiştirilebilir.

(7) Öğrenci, öğreniminin üçüncü yarıyılının başından itibaren tez çalışmasına kayıt

yaptırabilir.

(8) Tez çalışmasına kayıt yaptırılması, tez danışmanının atanması veya tez konusunun

belirlenmesi öğrencinin ders kısmını bitirdiği anlamına gelmez ve öğrenciye öğreniminin ders

kısmını tamamlamadan tez sunma yolunda herhangi bir olanak sağlamaz.

(9) Tez çalışması, enstitü tarafından onaylanan konuda ve tez danışmanının yönlendirme

ve denetimi altında sürdürülür.

(10) Öğrenci, programın tez kısmına başladıktan sonra da her yarıyıl kaydını istenen

belgelerle birlikte yenilemek zorundadır.

(11) Ders programında yer alan kredili dersleri ile seminer dersini süresi içinde başarıyla

tamamlamış, GNO’su 2.80 olan ve tezini 47 nci madde hükümlerine göre hazırlayan öğrenci,

47 nci maddede öngörülen esas ve usullerle tez sınavına girebilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 26 – (1) Öğrenci, tezini, tez danışmanından alacağı tezin savunulabilir ol-

duğuna dair bir yazıyla birlikte, ilgili yarıyıl için akademik takvimde belirlenen tarihe kadar

enstitüye teslim eder. Tez danışmanı tezin savunulabilir olduğuna dair yazıda tez jürisine ilişkin

önerisini de belirtir. Tezin savunulabilir olduğuna dair tez danışmanından alınan yazının ve

tezin enstitüye teslim edilmediği hallerde, hiçbir şekilde tez jürisi atanamaz. Tez, enstitü yö-

netim kurulu tarafından en az bir nüsha olmak üzere belirlenen sayıda basılı nüsha ve enstitü

yönetim kurulu tarafından belirlenen şekildeki bir elektronik kopya halinde teslim edilir.

4 Aralık 2017 – Sayı : 30260                                  RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 9



(2) Tezin teslim edildiği enstitü tarafından ilgili program direktörüne bildirilerek tez

jürisine ilişkin önerisini yapması istenir. Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili program

direktörünün önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danış-

manı, en az biri de farklı bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş öğretim üye-

sinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(3) Enstitü yönetim kurulunun atama kararı, jüri üyelerine, öğrenciye ve ilgili program

direktörüne bildirilir. Jüri üyelerine, atama kararıyla birlikte tezin bir nüshası ve teze ilişkin

intihal yazılım programı raporu da teslim edilir.

(4) Tez danışmanı veya tez jürisi tarafından rapordaki verilere dayalı olarak gerçek bir

intihalin tespiti halinde tez gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere enstitü yönetim kuruluna

gönderilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin altıncı, dokuzuncu ve on ikinci

fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Tez sınavları; öğrencinin adı soyadı, programı, tez konusu ile sınav yeri, saati ve

tarihi belirtilerek enstitü tarafından ilân edilir ve öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve

alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.”

“(9) Tez sınavı bitiminde öğrenci ve varsa dinleyiciler sınav yerinden çıkarılır. Her bir

jüri üyesi, tezi, sunumu ve sorulan sorulara verilen yanıtları değerlendirerek kanaatini ve ba-

şarılı, başarısız veya düzeltme şeklinde oyunu açıklar. Tez jürisi, salt çoğunlukla kabul, ret

veya düzeltme kararı verir ve kararını öğrenciye sözlü olarak bildirir. Karar, jüri üyeleri tara-

fından imzalanan bir tutanakla tespit edilir ve tutanak tez danışmanı tarafından tez sınavını iz-

leyen üç gün içinde enstitüye ulaştırılır. Tutanakta kararın oy birliğiyle mi veya oy çokluğuyla

mı olduğu belirtilir.”

“(12) Tez jürisi ret kararı verdiği hallerde çalışmanın proje olarak kabul edilip edile-

meyeceği hususunu da karara bağlar. Tezi reddedilen, ancak çalışmasının proje olarak kabul

edilebileceğine karar verilen öğrenciye, tezsiz yüksek lisans için kredi yükü ve benzeri gerekler

ile projenin enstitüye teslimine ilişkin koşulları yerine getirmiş olması kaydıyla, yazılı talebi

üzerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Tezi reddedilerek çalışmasının proje olarak da

kabul edilemeyeceğine karar verilmiş veya tezsiz yüksek lisans programının ders ve kredi yükü

benzeri gereklerini yerine getirmemiş öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 28 – (1) Tüm koşulları sağlayan ve tez sınavında başarılı olan öğrenci, tezi-

nin öngörülen şekil kurallarına uygun, enstitü yönetim kurulu tarafından en az üç nüsha olmak

üzere belirlenen sayıda nüshası ile enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen şekildeki bir

elektronik kopyasını ve istenen diğer belgeleri, tez sınavını izleyen bir ay içinde enstitüye

teslim eder. Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir.

Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz,

öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği

kesilir. Diplomanın hazırlanması için istenecek belgeler Öğrenci İşleri Müdürlüğünün görüşü

alınarak enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir.
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(2) Tez nüshaları ile gerekli diğer belgeleri teslim eden öğrencinin geçici mezuniyet

belgesi ve diploması enstitü yönetim kurulunun mezuniyet onay kararı üzerine Kayıt İşleri Mü-

dürlüğü tarafından hazırlanır ve öğrenciye teslim edilir. Diploma verilirken geçici mezuniyet

belgesinin öğrenci tarafından iade edilmesi gerekir.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik

ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK

Başkanlığına gönderilir.

(4) Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim

edildiği tarihtir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Tezsiz yüksek lisans programının ders kısmı AKTS kredisi toplamı en az 60 olan

en az on dersten oluşur. Dönem projesinin AKTS kredisi en az 15 olacak şekilde belirlenir. An-

cak ders ve proje kısmının toplam AKTS kredisi 90’ın altında olamaz. Program açılırken veya

ders programları karara bağlanırken daha yüksek ders ve/veya kredi yükü öngörülebilir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 32 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının azami öğrenim süresi bilimsel

hazırlıkta geçen süre hariç olmak ve kayıt olunan programa ilişkin derslerin alınabileceği ilk

dönemden başlamak üzere üç yarıyıldır. Programı bu süre içinde başarı ile tamamlayamayan

öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Öğrenci öncelikle programın ders kısmını tamamlamak zorundadır, ancak azami

kredi yükünün izin verdiği hallerde dersler yanında dönem projesine de kayıt yaptırılabilir.

(3) Programın ders kısmının tamamlanması için öğrencinin aldığı derslerin tümünden

başarılı olması ve genel not ortalamasının en az 2.80 olması gerekir.

(4) İlgili program direktörü, öğrencinin öğreniminin en geç birinci yarıyılı sonunda,

öğrencinin proje danışmanı olarak bir öğretim üyesini veya doktora derecesine sahip bir öğretim

görevlisini enstitüye önerir. Öneri, enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Proje çalışma-

sının niteliğinin birden fazla proje danışmanını gerektirdiği hallerde, aynı usulle ikinci proje

danışmanı atanır. İkinci proje danışmanı bir öğretim üyesi veya yüksek lisans veya doktora de-

recesine sahip bir öğretim görevlisi olabilir. Haklı gerekçelerin varlığı halinde, öğrencinin veya

proje danışmanının başvurusu üzerine proje danışmanı aynı usulle değiştirilebilir.

(5) Proje danışmanının atanması veya öğrencinin proje dersine kayıt yaptırması, ders

kısmının bitirildiği anlamına gelmez.

(6) İlgili program direktörü, öğrencinin öğreniminin en geç ikinci yarıyılı sonunda, öğ-

rencinin proje danışmanının onayladığı proje konusunu enstitüye önerir; öneri, enstitü yönetim

kurulu kararıyla kesinleşir. Haklı gerekçelerin varlığı halinde, öğrencinin veya proje danışma-

nının başvurusu üzerine, proje konusu aynı usulle değiştirilebilir. Proje çalışması, enstitü tara-

fından onaylanan konuda ve proje danışmanının yönlendirme ve denetimi altında sürdürülür.

(7) Öğrenci, kayıt yenileme koşullarını yerine getirerek kaydını her yarıyıl yenilemek

zorundadır.
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(8) Proje dersine kayıt, akademik danışmanın onayıyla yapılır.

(9) Öğrenci, proje dersine kayıt yaptırdığı yarıyılın sonunda projesini teslim etmek zo-

rundadır. Proje sunma zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrencinin proje dersindeki durumu

başarısız (F) olarak gösterilir.

(10) Projesini vermeyen, proje sunma zorunluluğunu yerine getirmeyen veya projesi

başarısız olarak değerlendirilen öğrenci azami öğrenim süresini doldurmamışsa proje dersini

tekrarlamak zorundadır, ancak enstitü yönetim kurulu kararıyla proje konusunu değiştirebilir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 33 – (1) Öğrenci projesini veya nihai proje raporunu akademik takvimde

belirlenen tarihe kadar proje danışmanına teslim eder.

(2) Proje veya nihai proje raporu proje danışmanı tarafından değerlendirilir, ancak ilgili

program direktörünün veya proje danışmanının başvurusu üzerine enstitü yönetim kurulu de-

ğerlendirme komisyonu görevlendirebilir. Değerlendirme komisyonu proje danışmanı ile proje

danışmanlığı yapabilecek nitelikteki en az bir üyeden oluşur, değerlendirme komisyonu gö-

revlendirilmesi başvurularında proje danışmanı dışındaki üye veya üyeler de önerilir.

(3) Proje danışmanı veya değerlendirme komisyonu üç ay içinde projeyi başarılı (P)

veya başarısız (F) olarak değerlendirerek raporunu program direktörüne teslim eder. Not girişi

bu değerlendirmeye göre program direktörü tarafından yapılır.

(4) İki kişilik değerlendirme komisyonlarında, üyelerin kanaatlerinin örtüşmemesi ne-

deniyle başarılı veya başarısız şeklinde karar alınamaması halinde, enstitü yönetim kurulu ilk

toplantısında, değerlendirme komisyonunda görev alma koşullarını taşıyan ve değerlendirme

komisyonu üyeleriyle aynı veya daha üst bir akademik unvana sahip üçüncü bir öğretim üyesini

hakem olarak atar. Hakem, projeyi, varsa nihai proje raporunu ve değerlendirme raporunu in-

celeyerek kararını yazılı ve gerekçeli olarak enstitüye sunar. Değerlendirme komisyonu kararı,

hakemin kararı yönünde alınmış olur.

(5) Proje değerlendirmesi için zorunlu proje sunumu program müfredatında öngörüle-

bilir, program direktörünün önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından zorunlu kılınabilir

veya değerlendirme komisyonu tarafından öğrenciden istenebilir. Bu hallerde, belirlenen tarihte

proje sunumu yapılmazsa proje başarısız olarak değerlendirilir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(2) Proje veya nihai proje raporu nüshaları ile gerekli diğer belgeleri teslim eden öğ-

rencinin diploması, enstitü yönetim kurulunun mezuniyet onay kararı üzerine Kayıt İşleri Mü-

dürlüğü tarafından hazırlanır ve öğrenciye teslim edilir.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(2) Doktora programı ders, seminer, doktora yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması

ve tez savunması kısımlarından oluşur.”
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MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci, beşinci ve on birinci fık-

raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup on ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Doktora programının ders ve kredi yükü aşağıda belirtilmiştir:

a) Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en az 240 AKTS kredi-

sidir ve bu program AKTS kredisi toplamı en az 60, ders sayısı ise en az yedi olan ders kısmı

ile seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Bir eğitim-öğretim yılı en

az 60 AKTS kredisi olarak düzenlenir.

b) Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en az 300 AKTS kredisidir ve bu

program AKTS kredisi toplamı en az 120, ders sayısı ise en az on dört olan ders kısmı ile se-

miner, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Bir eğitim-öğretim yılı en az 60

AKTS kredisi olarak düzenlenir.”

“(5) Lisans dersleri ile lisans veya yüksek lisans kredisinde dikkate alınmış dersler dok-

tora ders yüküne ve kredisine sayılmaz.”

“(11) Öğrencinin gerekçeli başvurusu ve atanmışsa tez danışmanının, atanmamışsa

program direktörünün olumlu görüşü üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından diğer yüksek-

öğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ders alınmasına ve bu derslerin ve kredilerinin

ders ve kredi toplamına dahil edilmesine karar verilebilir. Bu derslerin sayısı, yüksek lisans

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

için en fazla dört olabilir.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Öğreniminin herhangi bir yarıyılı sonunda genel not ortalaması 3.20’nin altında

olan doktora öğrencisi, izleyen yarıyıl boyunca sınamalı öğrenci sayılır. Öğrencinin sınamalı

durumu kayıt sayfasında gösterilir. Sınamalı öğrenciler yeterlik sınavına giremezler, tez önerisi

yapamazlar ve tez kısmına başlayamazlar.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 38 – (1) Doktora süreci ders, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur.

(2) Ders kısmının tamamlanması için alınmış tüm derslerden başarılı olunması ve genel

not ortalamasının 3.20 olması gerekir. Ders kısmını tamamlamanın azami süresi tezli yüksek

lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı

yarıyıldır. Bu süre içinde ders kısmını tamamlayamayan veya 3.20 genel not ortalamasını sağ-

layamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Programın ders kısmını başarıyla tamamlayan öğrenci doktora yeterlik sınavına gi-

rebilir.

(4) İlgili program direktörü, öğrencinin öğreniminin en geç ikinci yarıyılı sonunda, Üni-

versitenin kadrolu öğretim üyelerinden birini öğrencinin tez danışmanı olarak enstitü yönetim

kuruluna önerir. Tez danışmanı enstitü yönetim kurulu kararıyla görevlendirilir. Tez danışmanı

olarak görevlendirilebilecek öğretim üyelerinde aranacak nitelikler enstitü yönetim kurulunun

önerisi üzerine Akademik Kurul tarafından belirlenir, ancak başarıyla tamamlanmış en az bir

yüksek lisans tezi yönetmiş olma koşulu her halde aranır. Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri

arasında Akademik Kurul tarafından belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması
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halinde, başka yükseköğretim kurumunun öğretim üyeleri de tez danışmanı olarak görevlen-

dirilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanını gerektirdiği hallerde, aynı

usulle Üniversitenin veya başka yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeleri ikinci tez danış-

manı olarak görevlendirilebilir. Haklı gerekçelerin varlığı halinde, program direktörünün, öğ-

rencinin veya tez danışmanının başvurusu üzerine tez danışmanı aynı usulle değiştirilebilir.

(5) Doktora programını tamamlamanın azami süresi, dönem kaydı yaptırıp yaptırma-

dığına bakılmaksızın, yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler için azami on iki yarıyıl, lisans

derecesiyle kabul edilenler için azami on sekiz yarıyıldır. Tez çalışmasını bu süre içinde ta-

mamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(6) Azami süresi içinde ders kısmını veya tez çalışmasını tamamlamayan öğrencilerden

doktora programına lisans derecesi ile başlamış olanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi

yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri üzerine tezsiz

yüksek lisans diploması verilir.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 39 – (1) Yazılı ve sözlü olarak iki bölümden oluşan doktora yeterlik sınavının

amacı, öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinlemesine bilgiye

sahip olup olmadığının sınanmasıdır.

(2) Doktora yeterlik sınavına girebilmek için programın ders kısmının bu Yönetmelikte

aranan koşullarla tamamlanmış ve bu maddede aranan yabancı dil koşulunun yerine getirilmiş

olması gerekir.

(3) Doktora yeterlik sınavına kabul koşullarını yerine getirmiş olan öğrencilerden yük-

sek lisans derecesiyle kabul edilmiş olanlar en geç beşinci yarıyılda, lisans derecesi ile kabul

edilmiş olanlar ise en geç yedinci yarıyılda yeterlik sınavına girmek zorundadır. Doktora ye-

terlik sınavına kabul koşullarını bu süreler içinde yerine getiremeyen öğrencilerin Üniversite

ile ilişiği kesilir.

(4) Doktora yeterlik sınavına girmek zorunda olan öğrenciler hariç olmak üzere; yeterlik

sınavına girmek isteyen öğrencilerin, enstitü tarafından ilan edilen başvuru tarihlerinde, yazılı

olarak enstitüye başvurmaları gerekir. Daha önce sunulmamışsa başvurulara yabancı dil yeterlik

belgesinin aslı veya enstitü müdürü tarafından onaylanmış bir nüshası eklenir. Enstitü müdürü

öğrencinin belgelerini inceleyerek yeterlik sınavına girme hakkı olup olmadığını tespit eder.

Doktora yeterlik sınavına girmek zorunda olan öğrenciler ile başvurusu kabul edilen öğrenciler

sınav tarihinden en geç bir hafta önce enstitüde ilan edilir ve ilgili program direktörlerine bil-

dirilir. Doktora yeterlik sınavına kabul edilmeyenlere durumları yazılı olarak bildirilir.

(5) Doktora yeterlik sınavları enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen ve her yarıyıl

başında ilan edilen tarihler arasında yapılır. Programlara ilişkin yeterlik sınavı tarihi, saati ve

yeri enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenerek sınav tarihinden en geç bir hafta önce ens-

titüde ilan edilerek duyurulur. Bir yarıyılda sadece bir kez yeterlik sınavına girilebilir.

(6) Doktora yeterlik sınavına kabul edilen, ancak sınava girmeyen veya sınavda başa-

rısız olan öğrenci, kayıt yaptırmış olması koşuluyla izleyen yarıyılda yeniden yeterlik sınavına

girer. Bu sınava da girmeyen veya başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesi-

lir.
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(7) Yeterlik sınavları, sürekli görev yapan ve her doktora programı için ayrı oluşturulan

beş kişilik bir doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Doktora yeterlik

komitesi üyeleri, Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından ilgili program direktörü tara-

fından önerilir ve enstitü yönetim kurulu tarafından atanır. Doktora yeterlik komitesi, farklı

alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kura-

bilir, sınav jürisi kurulmayan hallerde doktora yeterlik komitesi sınav jürisi olarak görev yapar.

Sınav jürileri en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere, danışman dahil

beş öğretim üyesinden oluşur. İlgili program direktörünün önerisi üzerine enstitü yönetim ku-

rulu danışmanın oy hakkı olmadığına karar verebilir, bu halde sınav jürisi altı öğretim üyesiyle

kurulur.

(8) Yazılı yeterlik sınavı; belirlenen tarih ve saatte, belirlenen yerde yapılır. Doktora

yeterlik komitesi üyeleri veya oluşturulmuşsa sınav jürisi üyeleri ayrı ayrı veya ortaklaşa bir

soru sorabilirler. Her bir üye notunu 100 üzerinden ve ayrı olarak verir. Sınava katılmayan öğ-

renci başarısız kabul edilir.

(9) Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır ve sözlü yeterlik sınavı, be-

lirlenen tarih ve saatte, belirlenen yerde yapılır. Doktora yeterlik komitesi üyeleri veya oluştu-

rulmuşsa sınav jürisi üyeleri öğrenciye ayrı ayrı veya birlikte soru sorabilirler. Her bir üye no-

tunu başarılı veya başarısız olarak verir. Sınava katılmayan öğrenci başarısız kabul edilir. Sözlü

yeterlik sınavları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan din-

leyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(10) Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır:

a) Sınav jürisi yazılı ve sözlü sınav sonuçlarını değerlendirerek ilgili öğrencinin başarılı

veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir ve sınav sonucuna ilişkin yazılı tutanak ile

sınav evrakını enstitüye iletilmek üzere yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili program

direktörüne teslim eder.

b) Sınav jürisi yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders kısmını bu Yönetmelikte

yer alan koşullarla tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla

fazladan ders veya dersler almasını isteyebilir. Alınacak dersler ile kredi sayısı sınav jürisinin

önerisi dikkate alınarak enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Doktora tez sınavına giri-

lebilmesi için bu derslerin de başarılması ve genel not ortalamasının en az 3.20 olması gerekir.

(11) Yeterlik sınavının yapılmasına ilişkin diğer esaslar enstitü kurulu tarafından belir-

lenir ve bilgi için Akademik Kurula sunulur.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 40 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili program di-

rektörünün önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi

oluşturulur. Tez izleme komitesi tez danışmanı ile ilgili enstitü anabilim dalı içinden ve dışından

birer öğretim üyesi olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşur. Görevlendirilmişse ikinci tez

danışmanı da komite toplantılarına katılabilir. Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki

dönemlerde, ilgili program direktörünün önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde

değişiklik yapılabilir.
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(2) Tez konusu ve başlığı ile tez önerisine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Tez danışmanı ile öğrencinin; tez danışmanının görevlendirildiği tarihten itibaren en

geç üç ay içinde birlikte belirleyeceği tez konusu ve başlığı, ilgili program direktörü tarafından

enstitüye önerilir ve enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez konusu ve başlığı aynı

usulle değiştirilebilir.

b) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapa-

cağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme ko-

mitesi önünde sözlü olarak savunur. Savunma tarihi öğrencinin başvurusu üzerine tez danışmanı

tarafından belirlenir. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on

beş gün önce tez izleme komitesi üyelerine dağıtır.

c) Tez izleme komitesi öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabulüne, düzeltilmesine veya

reddedilmesine karar verir. Düzeltme kararı verilmesi halinde bu karar tarihinden başlamak

üzere öğrenciye bir ay düzeltme süresi tanınır. Bu süre sonunda tez izleme komitesi yukarıda

belirtilen şekilde toplanır ve kabul veya ret yönünde karar alır. Bu karar ilgili program direktörü

tarafından tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

ç) Tez önerisi reddedilen öğrenci yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına

sahiptir. Danışman veya tez konusunun değiştirildiği hallerde yeni bir tez izleme komitesi ata-

nabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez

konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi

bu savunmada da reddedilen öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

d) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın bu fıkrada belirtilen süre-

lerde girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

e) Tez izleme komitesi salt çoğunlukla karar alır.

(3) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Tem-

muz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı

tarihinden en az bir ay önce tez izleme komitesi üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o

ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir.

Öğrencinin toplantı tarihine kadarki tez çalışması komite tarafından başarılı veya başarısız ola-

rak değerlendirilir veya yazılı tutanağa geçirilir. Tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez

veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Raporun

süresi içinde teslim edilmediği hallerde öğrenci doğrudan başarısız kabul edilir.

(4) Öğrenci, programın tez kısmına başladıktan sonra her yarıyıl kaydını istenen bel-

gelerle birlikte yenilemek zorundadır. Kayıt yenilenmemesi azami öğrenim sürelerini etkile-

mez.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 41 – (1) Öğrenci, tezini, tez danışmanından alacağı tezin savunulabilir ol-

duğuna dair bir yazıyla birlikte, ilgili yarıyıl için enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen

tarihe kadar enstitüye teslim eder. Tezin savunulabilir olduğuna dair yazı düzenlenebilmesi için

tez çalışmasının tez izleme komitesince en az üç kere değerlendirilmiş olması gerekir. Tez,

enstitü yönetim kurulu tarafından en az bir nüsha olmak üzere belirlenen sayıda basılı nüsha

ve enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen şekildeki bir elektronik kopya halinde teslim
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edilir. Tezin, tez jürisi üyelerine dağıtımı enstitü tarafından yapılır. Tezin savunulabilir olduğuna

dair tez danışmanından alınan yazının ve tezin enstitüye teslim edilmediği hallerde, hiçbir şe-

kilde tez jürisi atanamaz.

(2) Doktora tez jürisi, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri

ve en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere danışman dahil

beş öğretim üyesinden oluşur. Enstitü müdürü, ilgili program direktörüne tezin teslim edildiğini

bildirerek, tez jürisinin tez izleme komitesi üyeleri dışındaki üyelerine ilişkin önerisini yap-

masını ister. Tez jürisi, ilgili program direktörlüğünün önerisi dikkate alınarak enstitü yönetim

kurulu tarafından atanır. İlgili program direktörünün önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu da-

nışmanın oy hakkı olmadığına karar verebilir, bu halde sınav jürisi altı öğretim üyesiyle kurulur.

Görevlendirilmişse ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(3) Enstitü yönetim kurulunun atama kararı, jüri üyelerine, öğrenciye ve ilgili program

direktörlüğüne bildirilir. Jüri üyelerine, atama kararıyla birlikte tez nüshası ve teze ilişkin intihal

yazılım programı raporu da teslim edilir.

(4) Tez danışmanı veya tez jürisi tarafından rapordaki verilere dayalı olarak gerçek bir

intihalin tespiti halinde tez gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere enstitü yönetim kuruluna

gönderilir.

(5) Tez danışmanı çalışmanın tez olarak savunulabilir olmadığı, ancak proje olarak de-

ğerlendirilebileceği kanısındaysa bu hususu öğrenciye ve ilgili program direktörüne bildirir.

Tezsiz yüksek lisans için kredi yükü ve benzeri gerekleri yerine getirmiş olması koşuluyla, bu

bildirimden bir ay içinde çalışmasının proje olarak değerlendirilmesini enstitüden yazılı olarak

talep ederek çalışmasını danışmanına proje olarak teslim eden öğrencinin çalışması proje olarak

değerlendirilmek üzere işleme alınır ve tezsiz yüksek lisans programına ilişkin kurallar uygu-

lanır. Bu başvuruyu süresi içinde yapmayan öğrenciye varsa kalan tez çalışması süresi kullan-

dırılır, süresi kalmamışsa Üniversite ile ilişiği kesilir.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 42 – (1) Tez jürisi, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç

bir ay içinde tez sınavı için toplanır.

(2) Tez danışmanı, tez danışmanının Üniversitenin kadrolu öğretim üyesi olmadığı hal-

lerde program direktörü, jüri üyeleriyle bağlantı kurarak tez sınavının tarihini, saatini ve yerini

belirler ve belirlenen tarihten en az on gün önce enstitüye bildirir. Sınav tarihi, saati ve yerinde

yapılacak her türlü değişiklik gecikmeksizin enstitü müdürünün onayına sunulur.

(3) Tez sınavı tarihinin belirlenmediği veya jürinin belirlenen tarihte toplanmadığı hal-

lerde enstitü müdürü, sınav tarihini, saatini ve yerini re’sen belirleyebileceği gibi, gerekli hal-

lerde yeni jüri atanmasını enstitü yönetim kurulundan isteyebilir.

(4) Sınav tarihi, saati ve yeri, enstitü tarafından jüri üyelerine, öğrenciye ve program

direktörüne duyurulur. Bu duyurunun yapılmadığı hallerde tez jürisi toplanamaz.

(5) Tez sınavları, Üniversitenin binalarında yapılır. Ancak, haklı nedenlerin bulunduğu

hallerde enstitü müdürü, Üniversite binaları dışında sınav yapılmasına izin verebilir.

(6) Tez sınavları; öğrencinin adı soyadı, programı, tez konusu ile sınav yeri, saati ve

tarihi belirtilerek enstitü tarafından ilân edilir ve öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve

alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.
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(7) Haklı mazereti olmaksızın tez sınavına girmeyen öğrenci başarısız sayılır. Mazeret
konusunda 44 üncü madde hükümleri uygulanır. Varsa öğrencinin haklı mazereti de dikkate
alınarak bu maddede belirlenen usulle yeniden sınav tarihi, saati ve yeri belirlenir.

(8) Tez sınavı, öğrencinin tez çalışmasını sunması ve bunu izleyen soru-cevap ve eleştiri
bölümünden oluşur.

(9) Tez sınavı bitiminde öğrenci ve varsa dinleyiciler sınav yerinden çıkarılır ve her bir
jüri üyesi, tezi, sunumu ve sorulan sorulara verilen yanıtları değerlendirerek kanaatini ve ba-
şarılı, başarısız veya düzeltme şeklinde oyunu açıklar. Tez jürisi salt çoğunlukla karar verir.
Başarısız bulunan tez hakkında ret, başarılı bulunan tez hakkında kabul, düzeltilmesi gerektiği
kanısına varılan tez hakkında düzeltme kararı verilir ve kararını öğrenciye sözlü olarak bildirir.
Karar, jüri üyeleri tarafından imzalanan bir tutanakla tespit edilir ve tutanak tez danışmanı ta-
rafından tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye ulaştırılır. Tutanakta kararın oy birliğiyle
mi yoksa oy çokluğuyla mı olduğu belirtilir.

(10) Oyunu başarısız veya düzeltme olarak kullanan jüri üyeleri, en geç sınav tarihini
izleyen üç gün içinde teze ilişkin değerlendirmelerini yazılı olarak enstitüye sunarlar.

(11) Tez jürisi ret kararı verdiği hallerde çalışmanın proje olarak kabul edilip edileme-
yeceği hususunu da karara bağlar. Tezi reddedilen, ancak çalışmasının proje olarak kabul edi-
lebileceğine karar verilen öğrenciye, tezsiz yüksek lisans için kredi yükü ve benzeri gerekler
ile projenin enstitüye teslimine ilişkin koşulları yerine getirmiş olması kaydıyla, yazılı talebi
üzerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Tezsiz yüksek lisans programının ders ve kredi
yükü benzeri gereklerini yerine getirmemiş öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(12) Tez jürisi düzeltme kararı verdiği hallerde çalışmanın proje olarak kabul edilip
edilemeyeceği hususunu da karara bağlar. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciye du-
rum ayrıca enstitü tarafından bildirilir. Çalışmanın proje olarak kabul edilebileceğine karar ve-
rildiği hallerde aşağıdaki esaslar uygulanır:

a) Bildirimden itibaren bir ay içinde çalışmasının proje olarak değerlendirilmesini ens-
titüden yazılı olarak talep eden öğrenciye, tezsiz yüksek lisans için kredi yükü ve benzeri ge-
rekler ile projenin enstitüye teslimine ilişkin koşulları yerine getirmiş olması kaydıyla tezsiz
yüksek lisans diploması verilir.

b) Çalışmasının proje olarak değerlendirilmesini süresi içinde enstitüden yazılı olarak
talep etmeyen öğrenci tez sınavından itibaren en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak
tezini 41 inci madde hükümlerine göre teslim etmek zorundadır. Bu zorunluluğa uymayan öğ-
rencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. İkinci tez sınavı da bu maddede belirtilen usul ve esaslar
uyarınca yapılır; ancak bu halde jüri sadece kabul veya ret kararı verebilir. Ret kararı halinde,
on birinci fıkra hükümleri uygulanır.”

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelikte aranan tüm koşulları sağlayan ve tez sınavında

başarılı olan öğrenci, tezinin öngörülen şekil kurallarına uygun, enstitü yönetim kurulu tara-
fından en az üç nüsha olmak üzere belirlenen sayıda ciltli nüshası ile enstitü yönetim kurulu
tarafından belirlenen şekildeki bir elektronik kopyasını ve istenen diğer belgeleri, tez sınavını
izleyen bir ay içinde enstitüye teslim eder. Geçici mezuniyet belgesi verilmesi ve diplomanın
hazırlanması için istenecek belgeler Öğrenci İşleri Müdürlüğünün görüşü alınarak enstitü yö-
netim kurulu kararıyla belirlenir.
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(2) Tez nüshaları ile gerekli diğer belgeleri teslim eden öğrencinin mezuniyeti enstitü

yönetim kurulunun kararıyla onaylanır. Mezuniyet kararı onaylanan öğrenciye Kayıt İşleri Mü-

dürlüğü tarafından geçici mezuniyet belgesi verilir ve diploması hazırlanır. Diploma alınırken

geçici mezuniyet belgesinin iade edilmesi gerekir.

(3) Enstitü yönetim kurulu öğrencinin başvurusu üzerine tez nüshaları ile gerekli diğer

belgelerin teslim süresini en fazla bir ay uzatabilir. Tez nüshaları ile gerekli diğer belgeleri tes-

lim etmeyen öğrencinin mezuniyeti onaylanamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve aza-

mi öğrenim süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim

edildiği tarihtir.”

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Mazeret başvuruları enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır. Mazeret nedeniyle

devamsızlık ve sınavlara katılmama hususunda, 11/11/2002 tarihli ve 24933 sayılı Resmî Ga-

zete’de yayımlanan İstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve

Sınav Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.”

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Lisansüstü programlar arası geçiş

MADDE 51 – (1) Üniversitenin lisansüstü programları arasında ve diğer yükseköğretim

kurumlarının lisansüstü programlarından Üniversitenin lisansüstü programlarına geçişler ilgili

enstitü yönetim kurulunun kararıyla yapılabilir. Lisansüstü programlar arası yapılacak tüm ge-

çişlerde öğrencinin aşağıdaki koşulları taşıması gerekir:

a) Kayıtlı olunan lisansüstü programa en az bir yarıyıl ders alınarak devam etmiş ol-

mak.

b) Herhangi bir nedenle ilişik kesilmesi durumunda bulunulmamak.

c) Geçiş yapılacak programa ilişkin kabul koşullarını yerine getirmiş olmak.

ç) Geçiş başvurusunun geçiş yapılacak programın direktörü tarafından kabul edilmiş

olmak.

(2) Doktora programı öğrencileri aşağıdaki koşulları yerine getirmiş olmaları halinde

Üniversitenin doktora programlarına geçebilir:

a) AKTS kredisi toplamı en az kırk iki olan en az yedi dersi geçiş yapacağı doktora

programı için aranan başarı koşullarıyla tamamlamış olmak.

b) Kayıtlı olunan doktora programına lisans derecesiyle kabul edilmişse öğrenim süre-

sinin en fazla beşinci, yüksek lisans derecesiyle kabul edilmişse öğrenim süresinin en fazla

üçüncü yarıyılını doldurmuş bulunmak.

c) Kayıtlı olduğu doktora programında yeterlik sınavına girmemiş veya girmişse başarılı

olmak.

(3) Doktora programı öğrencileri aşağıdaki koşulları yerine getirmiş olmaları halinde

Üniversitenin tezli yüksek lisans programlarına geçebilir:

a) AKTS kredisi toplamı en az kırk iki olan en az yedi dersi geçiş yapacağı yüksek

lisans programı için aranan başarı koşullarıyla tamamlamış olmak.
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b) Kayıtlı olduğu doktora programında öğrenim süresinin en fazla üçüncü yarıyılını

doldurmuş bulunmak.

c) Kayıtlı olduğu doktora programında yeterlik sınavına girmemiş veya girmişse başarılı

olmak.

(4) Tezli yüksek lisans programı öğrencileri aşağıdaki koşulları yerine getirmiş olmaları

halinde Üniversitenin tezli yüksek lisans programlarına geçebilir:

a) AKTS kredisi toplamı en az yirmi dört olan en az dört dersi geçiş yapacağı tezli yük-

sek lisans programı için aranan başarı koşullarıyla tamamlamış olmak.

b) Kayıtlı olduğu tezli yüksek lisans programında öğrenim süresinin en fazla üçüncü

yarıyılını doldurmuş bulunmak.

c) Tezini sunmamış olmak.

(5) Tezli yüksek lisans programı öğrencileri aşağıdaki koşulları yerine getirmiş olmaları

halinde Üniversitenin tezsiz yüksek lisans programlarına geçebilir:

a) AKTS kredisi toplamı en az otuz olan en az beş dersi geçiş yapacağı tezsiz yüksek

lisans programı için aranan başarı koşullarıyla tamamlamış olmak.

b) Kayıtlı olduğu tezli yüksek lisans programında öğrenim süresinin en fazla ikinci ya-

rıyılını doldurmuş bulunmak.

c) Tezli yüksek lisans programındaki öğrenim süresi tezsiz yüksek lisans programının

azami öğrenim süresinden çıkarılarak bulunacak kalan öğrenim süresinde ders ve kredi eksiğini

ve projesini azami kredi yükü sınırları içinde tamamlayabilecek durumda olmak.

ç) Tezini sunmamış olmak.

(6) Tezsiz yüksek lisans programı öğrencileri aşağıdaki koşulları yerine getirmiş olma-

ları halinde Üniversitenin tezsiz yüksek lisans programlarına geçebilir:

a) AKTS kredisi toplamı en az otuz olan en az beş dersi geçiş yapacağı tezsiz yüksek

lisans programı için aranan başarı koşullarıyla tamamlamış olmak.

b) Kayıtlı olduğu tezsiz yüksek lisans programında öğrenim süresinin en fazla ikinci

yarıyılını doldurmuş bulunmak.

c) Kayıtlı olduğu tezsiz yüksek lisans programındaki öğrenim süresi geçiş yapacağı

tezsiz yüksek lisans programının azami öğrenim süresinden çıkarılarak bulunacak kalan öğre-

nim süresinde ders ve kredi eksiğini ve projesini azami kredi yükü sınırları içinde tamamlaya-

bilecek durumda olmak.

ç) Bitirme projesini sunmamış olmak.

(7) Tezsiz yüksek lisans programı öğrencileri aşağıdaki koşulları yerine getirmiş olma-

ları halinde Üniversitenin tezli yüksek lisans programlarına geçebilir:

a) AKTS kredisi toplamı en az yirmi olan en az dört dersi geçiş yapacağı tezli yüksek

lisans programı için aranan başarı koşullarıyla tamamlamış olmak.

b) Kayıtlı olduğu tezsiz yüksek lisans programında öğrenim süresinin en fazla ikinci

yarıyılını doldurmuş bulunmak.

c) Kayıtlı olduğu tezsiz yüksek lisans programındaki öğrenim süresi geçiş yapacağı

tezli yüksek lisans programının azami öğrenim süresinden çıkarılarak bulunacak kalan öğrenim

süresinde ders ve kredi eksiğini ve projesini azami kredi yükü sınırları içinde tamamlayabilecek

durumda olmak.
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(8) Bu maddede öngörülen sürelerin hesaplanmasında bilimsel hazırlıkta geçen süreler

dikkate alınmaz.

(9) Kayıtlı olunan programda başarılı durumda olan dersler ilgili program direktörünün

önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu kararıyla tanınarak muafiyet verilebilir. Ders tanıma ve

muafiyete ilişkin esaslar enstitü yönetim kurulunun önerisi üzerine Akademik Kurul tarafından

karara bağlanır.

(10) Lisansüstü programlar arası geçişe ilişkin diğer esaslar Akademik Kurul tarafından

belirlenir.”

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Ek sınav hakkı

EK MADDE 1 – (1) Proje dersi hariç olmak üzere, öğrencilere aşağıdaki koşulları ta-

şımaları halinde ek sınav hakkı verilir:

a) Programının tüm derslerini almış olup yüksek lisans programlarında GNO en az 2.80,

doktora programlarında ise GNO en az 3.20 olan ve en fazla bir başarısız dersi bulunan öğren-

cilere bu ders için ek bir sınav hakkı verilir.

b) Programının tüm derslerini almış olup yüksek lisans programlarında GNO en az

2.80’in, doktora programlarında ise 3.20’nin altında olup yalnızca bir başarısız dersi bulunan

öğrencilere, bu dersten başarılı olmaları halinde genel not ortalamalarının yüksek lisans prog-

ramları için 2.80, doktora programları için 3.20 veya üstüne yükselmesi koşuluyla ek bir sınav

hakkı verilir.

c) Programının tüm derslerini almış ve başarmış olan, ancak yüksek lisans programla-

rında GNO en az 2.80’in, doktora programlarında ise 3.20’nin altında olan öğrencilere genel

not ortalamalarını yüksek lisans programları için 2.80, doktora programları için 3.20 veya

üstüne yükseltebilecek olmaları koşuluyla, kendi seçecekleri bir dersten ek bir sınav hakkı ve-

rilir.

(2) Bu madde uyarınca yapılacak ek sınavlarda en yüksek not bakımından bir kısıtlama

uygulanmaz ve sınav sonucunda alınan not eski notun yerine geçer. Ek sınavda başarısız olan

veya genel not ortalamalarını yüksek lisans programları için 2.80, doktora programları için

3.20 veya üstüne çıkaramayan öğrenciler azami sürelerini doldurmamışlarsa ders tekrarına iliş-

kin hükümler uygulanır.

(3) Bu madde uyarınca yapılacak ek sınavlarda mazeret kabul edilmez.”

MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen öğrenim süreleri, 20/4/2016 ta-

rihini izleyen yarıyılda başlamak üzere hesaplanır.”

MADDE 32 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 33 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

23/2/2014 28922
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İzmir Ekonomi Üniversitesinden:

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/11/2016 tarihli ve 29902 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir

Ekonomi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 42 nci maddesinin onuncu

fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Doktora tezinde başarılı olamayanlara gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine

getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Sakarya Üniversitesinden:

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TÜRK DÜNYASI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesi Türk Dünyası Uygula-

ma ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim or-

ganlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sakarya Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve

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

rının 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.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/11/2016 29902

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 29/5/2017 30080

2- 3/8/2017 30143

Sayfa : 22                               RESMÎ GAZETE                                  4 Aralık 2017 – Sayı : 30260



Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (TÜRKMER): Sakarya Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma

Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Sakarya Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Sakarya Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Türkiye’yi, Türk dünyası ve akraba topluluklarını ilgilendiren her konuda Üniversi-

teye bağlı fakülte ve yüksekokullarda sürdürülen eğitim-öğretim, araştırma ve uygulamaları

projeler üreterek desteklemek. Diğer devlet ve ülkelerle olan ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla

çalışmalar yapmak ve problemlere çözüm yolları aramak; bu konularda araştırma ve inceleme

yapan yurt dışındaki benzer kuruluşlarla ve yurt içindeki öğretim kurumları dâhil, kamu tüzel

kişileri ve bilim insanları ile iş birliğinde bulunmak ve onların yapacağı çalışmaları takip ve

teşvik etmek.

b) Üniversitemiz ile diğer Türk devletlerindeki, Türk topluluklarında ve akraba toplu-

lukları arasındaki üniversiteler arası ilişkileri geliştirme kapsamında, öğrenci ve öğretim ele-

manı değişimi ile bilgi paylaşımı faaliyetlerini yürütmek, ayrıca ortaklaşa sosyal, kültürel, bi-

limsel ve sportif faaliyetler düzenlemek ve bu tür faaliyetlere katılmak.

c) Merkezin ilgi alanına giren konularda, yazılı ve görüntülü medyaya açıklama yapmak

ve bilgi desteğinde bulunmak.

ç) Türk dünyası ile ilgili dünyada yapılmış çalışmaları toplamak, incelemek ve gerek-

tiğinde destek vermek.

d) Türk dünyası ile ilgili tam teşekküllü arşiv ve kütüphaneler kurmak.

e) Türk dünyası ile ilgili dergiler çıkararak, bu yöndeki çalışmaları desteklemek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Türk dünyasını ilgilendiren her konuda çalışma ve projeler üretmek, hazırlanacak

çalışmalara yurt içi ve yurt dışı kurumlardan destek sağlamak.

b) Üretilen projelere işlerlik kazandırmak için faaliyetlerde bulunmak, bu faaliyetleri,

kurultay, toplantı, bilgilendirme oturumu, sempozyum ve açık oturumlarla kamuoyuna duyur-

mak ve elde edilen sonuçları yayınlamak.
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c) Merkezin amacına uygun konularda araştırma ve inceleme yapan yurt dışındaki ben-

zer kuruluşlar ile yurt içindeki öğretim kurumları, kamu tüzel kişileri ve bilim insanları ile iliş-

kiler kurmak ve onların yapacağı çalışmaları takip, çalışmalarını geliştirmek ve teşvik etmek.

ç) Merkezin çalışma alanı ile ilgili yayınları takip etmek, veri tabanı oluşturmak.

d) Üniversitede öğrenim gören lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin araştırma

yapmalarına, arşiv, müze ve kütüphanelerde incelemelerde bulunmalarına destek olmak.

e) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesine hizmet edecek şekilde görsel ve işitsel ya-

yınlar hazırlamak, yapılan ve yaptırılacak olan araştırma sonuçlarını kitap, dergi, kitapçık,

genel ağ sayfası ve benzeri yayım araçları vasıtasıyla yayınlamak.

f) Üniversitede konuyla ilgili ödev, bitirme tezi, proje, araştırma, yüksek lisans ve dok-

tora çalışmaları yapılmasını sağlamak ve desteklemek.

g) Türk dünyasında yayınlanmış olan makale ve benzer çalışmaların Türkiye Türkçesine

dönüştürülmesini temin etmek.

ğ) Türk dünyasında fakültelerin, araştırma ve teknoloji enstitülerinin, akademik anlam-

da kurulmuş birimlerin her alanda iş birliği temininin hayata geçirilmesine katkıda bulunmak.

h) Türk dünyasında üniversite/sanayi iş birliğini oluşturmaya çalışmak ve geliştirmek.

ı) Türk dünyasında sanayi, ticaret odası ve benzeri kurumlara danışmanlık hizmetleri

vererek iktisadi canlılığa katkıda bulunmak.

i) Türk dünyasında meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları arasında bilgi alışve-

rişi ve dayanışmayı temin etmek.

j) Gençler ve erişkinler için Türk dünyasında dolaşımlarında rehber olacak bilgilendirici

kitap veya sanal ortam verilerini hazırlamak.

k) Türk dünyasında gençlerimize yeni iş sahaları bulmalarına yardımcı olacak şekilde

Türk dünyası ekonomi haritasını çıkarmak.

l) Tüm eğitim kademelerinde Türk devletleri, Türk toplulukları ve akraba toplulukları

ile her türlü iş birliği yapmak, projeler ve eğitim programları geliştirmek, öğretmen yetiştirme

programlarını desteklemek.

m) Türk dünyası edebiyat, müzik, film, tiyatro, folklor ve benzeri faaliyetlerde iş birliği

sağlamak.

n) Türk dünyası spor ve her türlü sosyal etkinliği geliştirmek ve katkıda bulunmak.

o) Türk dünyası dışında dünyanın herhangi bir yerinde yaşayan Türk aile ve çocukları

ile ilgilenebilecek alt yapıyı oluşturmak.

ö) Türk dünyasında kimsesizlerle ve engellilerle ilgilenebilecek faaliyetleri akademik

anlamda gerçekleştirmek.

p) Tarihte yaşamış ve yaşayan Türk dostu diğer ülke aydınlarını, bilim insanlarını, devlet

büyüklerini tanıtmak ve yaşayanlar ile kalıcı ilişkiler kurmak.

r) Türk dünyasının, İslâm dünyası ve diğer devletler içindeki saygın yerini artırmak

için onlarla eşitlik ilkesi çerçevesinde iletişim ve iş birliğine katkıda bulunmak.

s) Kısa, orta, uzun vadede geliştirecek projeler hazırlamak, merkezin kesintisiz ve sü-

rekli çalışmasını temin etmek.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalarda bulunan Üni-

versite öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten

Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdür; çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Yönetim Kurulu üyeleri

arasından iki kişiyi Müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdürün görevi sona erdiğinde

Müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdür, görevi başında bulunmadığında, Müdür yardımcılarından veya Yönetim

Kurulu üyelerinden birine vekâlet bırakabilir. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bu-

lunamayacağı durumlarda görevi sona erer.

(4) Müdür, Merkezin bütün etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda

gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesini sağ-

lamak.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantılara başkanlık etmek.

c) Merkezi temsil etmek.

ç) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

d) Her öğretim yılı sonunda, Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu

Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.

e) Yurt içinde ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan kuruluşlarla iş birliği yap-

mak.

f) Rektör tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, iki Müdür yardımcısı ve beş üye olmak

üzere toplam sekiz kişiden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyeleri; Müdürün önerisiyle farklı disiplinleri temsil edecek şekilde

Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev

süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde

kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.
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(3) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır.

(4) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar top-

lantıya katılanların oy çokluğuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma plan ve programını hazırlamak.

b) Araştırma ve uygulama projelerini görüşmek ve karara bağlamak.

c) Rektörlüğe sunulmak üzere hazırlanacak faaliyet raporlarını görüşmek.

ç) Merkezde gerçekleştirilen çalışmaları değerlendirip ileriye yönelik öneriler hazırlamak.

d) Kurulacak araştırma ve çalışma gruplarını belirlemek.

e) Merkezle ilgili görevlendirmeleri karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşlardan Müdürün

önerisi ile Rektörün görevlendireceği üyelerden oluşur:

a) Üniversitenin öğretim elemanları arasından Müdürün teklif edeceği ve Yönetim Ku-

rulunun onaylayacağı yedi üye.

b) Diğer üniversitelerden Türk dünyası ile ilgili çalışmalarda bulunan öğretim eleman-

ları arasından Müdürün teklif edeceği ve Yönetim Kurulunun onayı ile davet edilecek en çok

yedi üye.

c) Üniversite dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan Müdürün teklif edeceği ve Yönetim

Kurulunun onayı ile davet edilecek en çok yedi üye.

ç) Üniversitenin idari personeli arasından seçilecek en çok beş üye.

(2) Danışma Kurulu, yılda en az iki kez Müdürün ya da Müdür Vekilinin çağrısı üzerine

toplanır. Toplantı Müdürün ya da Müdür Vekilinin başkanlığında yapılır. Kararlar toplantıya

katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

(3) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolmadan ayrılacak üyenin

yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yenileri seçilir. Süresi biten üyeler yeni-

den seçilebilir.

(4) Danışma Kurulundan ilgili üyeler gerektiğinde Müdürün daveti üzerine Yönetim

Kurulu toplantılarına katılabilirler, ancak oy kullanamazlar.

Danışma Kurulunun görevleri

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

rulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmede bulunmak, görüş ve öneri bildirmek üzere

oluşturulan kuruldur. Bir yıl önceki işler hakkında bilgi alır, yıllık çalışma planlarını görüşür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini kısmen

veya tamamen Müdüre devredebilir.
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Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından

karşılanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Trakya Üniversitesinden:

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/8/2003 tarihli ve 25196 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trakya

Üniversitesi Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin birinci fık-

rasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Başarı notu; (a) bendinde belirlenen notlar esas alınarak, bağıl değerlendirme yön-

temi uygulanarak hesaplanır. Bağıl değerlendirme yöntemi uygulama esasları Senato tarafından

belirlenir. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Edebiyat

Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesinde mutlak

değerlendirme yöntemi uygulanır ve (a) bendine göre hesaplanan yarıyıl/yıl sonu notu dikkate

alınarak (c) bendindeki tabloya göre tespit edilen harf notu başarı notu olarak kabul edilir. Bağıl

değerlendirme yöntemi veya mutlak değerlendirme yöntemi kullanılarak elde edilen harfli not-

lar, katsayılar ve başarı durumları için (c) bendindeki tablo ve esaslar uygulanır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Özel öğrenci olarak ders almak isteyen öğrencilerin, kayıt yenileme haftasından en az

iki hafta önce Trakya Üniversitesinin ilgili fakültesine/yüksekokuluna başvuru yapması gerekir.

Yapılan başvurular, Üniversitenin ilgili fakülte/yüksekokul ilgili kurulları tarafından kayıt ye-

nileme haftasına kadar değerlendirilir ve Senato tarafından karara bağlanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 5 inci madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 5 – Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler

Fakültesi, Edebiyat Fakültesinde bağıl değerlendirme yöntemi uygulanarak oluşmuş olan notlar

ve başarı durumları aynen korunarak kabul edilir ve 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başından

itibaren mutlak değerlendirme yöntemi bu maddede yer alan fakültelerin tüm öğrencilerine uy-

gulanır.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak

üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Trakya Üniversitesinden:
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM,

ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/8/2003 tarihli ve 25196 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trakya
Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 22 nci madde-
sinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Başarı notu; (a) bendinde belirlenen notlar esas alınarak, mutlak değerlendirme
yöntemi uygulanarak hesaplanır. Mutlak değerlendirme yöntemi uygulanarak (a) bendine göre
hesaplanan yarıyıl/yıl sonu notu dikkate alınarak (c) bendindeki tabloya göre tespit edilen harf
notu başarı notu olarak kabul edilir. Trakya Üniversitesine bağlı Tunca Meslek Yüksekokulunda
bağıl değerlendirme yöntemi uygulanır. Bağıl değerlendirme yöntemi uygulama esasları Üni-
versite Senatosu tarafından belirlenir. Bağıl değerlendirme yöntemi veya mutlak değerlendirme
yöntemi kullanılarak elde edilen harfli notlar, katsayılar ve başarı durumları için (c) bendindeki
tablo ve esaslar uygulanır.

c) Bağıl değerlendirme ve mutlak değerlendirme yönteminde harfli notların katsayıları
aşağıdaki tabloya göre belirlenir:

100 Puan üzerinden değeri Harfli notu Katsayı
90-100 AA 4.00
80-89 BA 3.50
70-79 BB 3.00
65-69 CB 2.50
60-64 CC 2.00
50-59 DD 1.50
30-49 FD 1.00
0-29 FF 0.00”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Özel öğrenci olarak ders almak isteyen öğrencilerin, kayıt yenileme haftasından en az
iki hafta önce Üniversitenin ilgili meslek yüksekokuluna başvuru yapması gerekir. Yapılan baş-
vurular, Üniversiteye bağlı meslek yüksekokulların ilgili kurulları tarafından kayıt yenileme
haftasına kadar değerlendirilir ve Üniversite Senatosu tarafından karara bağlanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 4 üncü madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 4 – Trakya Üniversitesine bağlı Arda Meslek Yüksekokulu, Edirne

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Sağlık
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Havsa Meslek Yüksekokulu, Uzunköprü Meslek Yüksekokulu,
Keşan Meslek Yüksekokulu, İpsala Meslek Yüksekokulu ve Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel
Sanatlar Meslek Yüksekokulunda bağıl değerlendirme yöntemi uygulanarak oluşmuş olan not-
lar ve başarı durumları aynen korunarak kabul edilir ve 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başından
itibaren mutlak değerlendirme yöntemi bu maddede belirtilen meslek yüksekokullarının tüm
öğrencilerine uygulanır.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak
üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TAġINMAZLAR SATIġ YÖNTEMĠYLE ÖZELLEġTĠRĠLECEKTĠR 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 

YATIRIMCILARA DUYURU 

T.C. BaĢbakanlık ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı (Ġdare) tarafından, tapuda Maliye 

Hazinesi adına kayıtlı, aĢağıdaki tabloda yer alan taĢınmazların 4046 sayılı ÖzelleĢtirme 

Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde ―SatıĢ‖ yöntemi ile özelleĢtirilecektir.  

SIRA 

NO ĠHALE KONUSU TAġINMAZ 

GEÇĠCĠ 

TEMĠNAT 

TUTARI (TL) 

ĠHALE 

ġARTNAMESĠ 

BEDELĠ (TL) 

SON TEKLĠF 

VERME 

TARĠHĠ 

1 

Ankara ili, Çankaya ilçesi, Çayyolu-1 

Mahallesi, 42106 ada, 1 no.lu parseldeki 4.834 

m2 yüzölçümlü taĢınmaz 

750.000 1.000 04/01/2018 

2 

Ankara ili, Çankaya ilçesi, Lodumu (Beytepe 

Köyü) Mahallesi, 28684 ada, 1 no.lu parseldeki 

4.574 m2 yüzölçümlü taĢınmaz ve üzerindeki 

yapılar 

400.000 500 04/01/2018 

3 

Ankara ili, Etimesgut ilçesi, Eryaman 

Mahallesi, 47545 ada, 1 no.lu parseldeki 

17.785 m2 yüzölçümlü taĢınmazdaki 13.261 m2 

Maliye Hazinesi hissesi 

1.000.000 1.000 04/01/2018 

4 

Ġstanbul ili, Bağcılar ilçesi, 15 Temmuz 

Mahallesi, 150 no.lu parseldeki 9.716 m2 

yüzölçümlü taĢınmaz ve üzerindeki yapılar 

3.000.000 3.000 04/01/2018 

5 

Ġstanbul ili, Beylikdüzü ilçesi, Kavaklı 

(Beylikdüzü) Mahallesi, 1214 no.lu 1.963,87 m², 

1215 no.lu 455,61 m², 1216 no.lu 55,58 m², 

102 ada, 4 no.lu 4.359,24 m², 102 ada, 5 no.lu 

47.118,94 m², 616 ada, 9 no.lu 71,54 m², 616 

ada, 10 nolu 8,84 m² yüzölçümlü parseller ile 

2.321,16 m² yüzölçümlü 809 ada, 2 no.lu 

parseldeki 2.284,03 m² Maliye Hazinesi 

hissesi bir bütün halinde 

700.000 1.000 04/01/2018 

6 

Ġzmir ili, ÇeĢme ilçesi, Sakarya Mahallesi, 207 

ada, 4 no.lu parseldeki 11.829 m2 yüzölçümlü 

taĢınmaz 

500.000 1.000 04/01/2018 

7 

Ġzmir ili, Torbalı ilçesi, YazıbaĢı Mahallesi, 

267 ada, 12 no.lu 6.196,96 m2 yüzölçümlü 

parsel üzerindeki CK1-1 Blok no.lu bina 

200.000 500 04/01/2018 

8 

Ġzmir ili, Torbalı ilçesi, YazıbaĢı Mahallesi, 

264 ada, 7 no.lu 29.458 m2 yüzölçümlü parsel 

üzerindeki C1-9 Blok no.lu bina 

200.000 500 04/01/2018 

9 

Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Tanpınar 

Mahallesi, 6926 ada, 1 no.lu parseldeki 

91.110,84 m2 ve 6926 ada, 8 no.lu parseldeki 

74.063,60 m2 yüzölçümlü taĢınmazlar bir 

bütün halinde 

800.000 1.000 04/01/2018 

10 

Kırklareli ili, Lüleburgaz ilçesi, KurtuluĢ 

Mahallesi, 1350 ada, 1 no.lu parseldeki 

16.242,38 m2 yüzölçümlü taĢınmaz 

900.000 1.000 04/01/2018 
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1 - Ġhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüĢmeler yapmak 

suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleĢtirilecektir. Ġhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde 

ihaleler, pazarlık görüĢmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma 

suretiyle sonuçlandırılabilir. 

2 - Katılımcılar ayrı ayrı olmak koĢuluyla birden fazla ihaleye teklif verebilirler. Birden 

fazla taĢınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleriyle iliĢkilendirilemez. 

Ġhaleye katılabilmek için her bir taĢınmaz için ayrı Ġhale ġartnamesi alınması ve tekliflerin 

Ġdarenin Ziya Gökalp Caddesi No: 80 KurtuluĢ/ANKARA adresine son teklif verme tarihi saat 

17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. Ġhale ġartnamesi almak için ödenmiĢ tutar her 

ne surette olursa olsun iade edilmez. 

3 - Ġhale ġartnamesi tutarı Ġdare’nin; 

- T.C. Ziraat Bankası A.ġ. Ankara Kamu Kurumsal ġubesi/ANKARA nezdinde bulunan 

TR400001001745387756615738 numaralı ÖzelleĢtirme Fonu Vadesiz SatıĢ ve Temettü Gelirleri 

Türk Lirası, 

- T. Halk Bankası A.ġ. Ankara Kurumsal ġubesi/ANKARA nezdinde bulunan 

TR250001200945200083000006 numaralı ÖzelleĢtirme Fonu Vadesiz Türk Lirası, 

- T. Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez ġubesi/ANKARA nezdinde bulunan 

TR220001500158007287550667 numaralı ÖzelleĢtirme Fonu Vadesiz Türk Lirası 

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (Ortak GiriĢim Grubu 

(OGG) olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiĢ olması yeterlidir) ile 

ihalenin konusu belirtilecektir. 

4 - Teklifler Türk Lirası olarak verilecek olup ihale bedelinin peĢin veya vadeli ödenebilmesi 

mümkündür. Ġhale bedelinin vadeli olarak ödenmesi talep edildiği takdirde;  

Asgari %40 (Yüzdekırk)’ı TaĢınmaz SatıĢ SözleĢmesi imza tarihinde peĢin, ihale 

bedelinin vadeye bırakılan tutarı ise azami 12 (Oniki) ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok 48 

(Kırksekiz) ayda ve eĢit taksitlerle, vadeye bırakılan tutar üzerinden ödeme tarihleri itibariyle 

hesaplanacak vade farklarıyla birlikte ödenecektir. Ġhale bedelinin vadeye bağlanan tutarına, 

TaĢınmaz SatıĢ SözleĢmesi imza tarihinden itibaren yıllık %13 (Yüzdeonüç) oranında basit faiz 

(vade farkı) uygulanacaktır. 

5 - TaĢınmazların yabancı uyruklu gerçek kiĢilere, yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin 

kanunlarına göre kurulan tüzel kiĢiliğe sahip Ģirketlere ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli 

Ģirketlere satıĢı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar mevzuatı, Tapu Kanunu ile ilgili diğer 

mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kiĢiler TaĢınmaz edinmelerinin mümkün olup olmadığını 

önceden araĢtırmakla yükümlüdürler. Ġhaleyi kazanmaları halinde bu kiĢilerden en kısa sürede 

gerekli iĢlemleri yapmaları istenir 

6 - ÖzelleĢtirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Ġdare ihaleleri 

yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.  

7 - Ġdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir 

tarihe kadar uzatabilir. Bu husus teklif verme tarihi sona ermeden duyurulacaktır.  

8 - ÖzelleĢtirme iĢlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.  

9 - Ayrıca 1-2-6-7-8 no.lu taĢınmazlar için (0 312) 585 81 64 - 585 83 84, 3-9 no.lu 

taĢınmazlar için (0 312) 585 84 87- 585 84 59 - 585 84 61, 4-5-10 no.lu taĢınmazlar için 

(0 312) 585 84 52 - 585 83 62 numaralı telefonlardan ve www.oib.gov.tr adresinden ihaleye 

iliĢkin bilgi alınabilir. 

Ziya Gökalp Cad. No: 80 KurtuluĢ Çankaya 06600 ANKARA 

Tel: 312 585 83 20 

Faks: 312 585 80 51 

www.oib.gov.tr 

 10543/1-1 
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GENÇLĠK VE SPOR BAKANLIĞI ĠHTĠYACI 8 ADET ARAÇ  

ĠÇ PĠYASADAN KĠRALANACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Gençlik ve Spor Bakanlığı ihtiyacı ekli listede detayları belirtilen 8 adet araç, 

Peugeot Partnet Teepe Zenith 1.6 HDI (115) E5 veya TofaĢ Fiat Doblo Combi 1.6 M.Jet 105 

Premio Plus veya Ford Tourneo Courier Kombi 1.6 TDCI 95 Titanium veya Citroen Berlingo 

Combi 1.6 HDI 92 Selection marka olarak, 01.01.2018-31.12.2019 tarihleri arasında 24 ay süre 

ile, Ofisimizce hazırlanan Müteferrik TaĢıt Kiralama ĠĢine ĠliĢkin Ek ġartlar Listesi ile KuruluĢça 

hazırlanan Teknik ġartnamesine uygun olarak, ihale ek Ģartlar listesi hükümleri dahilinde, açık 

teklif usulü ile iç piyasadan kiralanacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. BEDEL EK ġARTLAR LĠSTESĠNDE 

BELĠRTĠLMĠġTĠR. 

a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz I Nolu Satınalma Daire 

BaĢkanlığında görebilirler. Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, Ģartname bedelini (130.-TL) 

Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dıĢ 

zarfa konulması zorunludur. 

c) Ġhalenin bütünüyle iptali veya sipariĢten vazgeçilmesi halinde, sipariĢ evrak bedeli ilgili 

firmaya iade edilecektir. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik Ģartname ile Ofis Ticari ġartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazı ve Ticari ġartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek Ģartlar 

listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 08.12.2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, I Nolu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki 

gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4 - Ġhale teklif dosyası içeriğine, talep takip numarası, ihale kayıt numarası ve iletiĢim 

bilgileri (e-posta ve varsa KEP dâhil) yazılacaktır. 

5 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dıĢ zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri 

istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları açılacak olup, uygun olmayan teklifler 

ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

6 - Teklifler ihaleye esas ticari Ģartnamenin 6. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda en az 6 ay vadeli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen etmekte veya tercih ettiği 

istekliye vermekte serbesttir. 10541/1-1 
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MUHTELĠF ÖLÇÜLERDE SAC LEVHA SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt Numarası : 2017/620746 

1 - Ġdarenin  

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKĠġEHĠR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72 

2 - Ġhale konusu iĢin niteliği,  

     türü ve miktarı : 20 kalem Muhtelif Ölçülerde Sac Levha, vagon imalatında 

kullanılmak üzere satın alınacaktır. 

3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 21/12/2017 - Saat 14:00 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

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

belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına 

21/12/2017 günü saat 14:00’a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında 

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

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

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

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 10435/1-1 

————— 

VAGON MUHTELĠF KAYNAKLI MALZEMELERĠ SATIN ALINACAKTIR 

Ġhale Kayıt Numarası : 2017/620618 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKĠġEHĠR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72 

2 - Ġhale konusu iĢin niteliği,  

     türü ve miktarı : 7 Kalem Vagon Muhtelif Kaynaklı Ġmalat Malzemeleri, 

teknik Ģartnameler ile teknik bilgi ve teknik resimlere göre 

imal ettirilmek suretiyle alınacaktır. 

3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 21.12.2017 - Saat 15:00 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Açık Ġhale Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye 

katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına 

21/12/2017günü saat 15:00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında 

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

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

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

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 10436/1-1 
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MUHTELĠF SUSTA SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt Numarası : 2017/620652 

1 - Ġdarenin  

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKĠġEHĠR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72 

2 - Ġhale konusu iĢin niteliği,  

     türü ve miktarı : 3 kalem Muhtelif Susta, teknik Ģartname ve resimlere göre 

imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır. 

3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 22/12/2017 - Saat 15:00 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

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

belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına 

22/12/2017 günü saat 15:00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında 

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

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

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

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 10437/1-1 

————— 

DUVAR MONTAJI KOMPLE SATIN ALINACAKTIR 

Ġhale Kayıt Numarası : 2017/620607 

1 - Ġdarenin  

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKĠġEHĠR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72 

2 - Ġhale konusu iĢin niteliği,  

    türü ve miktarı : 150 Adet Duvar Montajı Komple teknik Ģartnameler ve 

teknik resme göre imal ettirilmek suretiyle alınacaktır. 

3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 18.12.2017 - Saat 15:00 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Açık Ġhale Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye 

katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına 

18/12/2017 günü saat 15:00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında 

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

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

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

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 10438/1-1 
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MUHTELĠF BOBĠN SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt Numarası : 2017/617078 

1 - Ġdarenin  

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKĠġEHĠR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72 

2 - Ġhale konusu iĢin niteliği,  

     türü ve miktarı : 3 kalem D78 Denge Bobini ve Cer Motoru Endüvi Bobini 

Alt-Üst, teknik Ģartname ve resimlere göre satın 

alınacaktır. 

3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 20/12/2017 - Saat 15:00 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

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

belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına 

20/12/2017 günü saat 15:00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında 

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

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

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

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 10399/1-1 

————— 

MUHTELĠF BORU MALZEMELERĠ SATIN ALINACAKTIR 

Ġhale Kayıt Numarası : 2017/617028 

1 - Ġdarenin  

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKĠġEHĠR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72 

2 - Ġhale konusu iĢin niteliği,  

     türü ve miktarı : 25 Kalem Vagon Muhtelif Boruları teknik Ģartname ve 

resimlere göre imal ettirilmek suretiyle alınacaktır. 

3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 18.12.2017 - Saat 14:00 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Açık Ġhale Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye 

katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına 

18/12/2017 günü saat 14:00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında 

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

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

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

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 10400/1-1 
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13.000 TON (2018 YILI ĠÇĠN) TAHMĠL TAHLĠYE ĠġĠ HĠZMET  

ALIMI YAPTIRILACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kayseri Pazarlama Bölge Müdürlüğünden: 

1 - Bölge Müdürlüğümüz ihtiyacı olan 13.000 TON Tahmil Tahliye iĢi %20 artar-azalır 

opsiyonlu olarak Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında Açık Ġhale 

Usulü ile yaptırılacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler Bölge Müdürlüğümüzden 100,00 TL bedelle tahsil fiĢi 

karĢılığında; Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Kayseri Pazarlama Bölge Müdürlüğü Yıldızevler 

Mahallesi Sivas Bulvarı No:327 Kocasinan-KAYSERĠ adresinden temin edilebilir. 

Telefon: 0352 245 04 32      Faks: 0352 245 04 33      e-posta:kayseri@caykur.gov.tr. 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin Ġdari ve Teknik Ģartname esasları dahilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 15/12/2017 Cuma günü saat 14:00 kadar Çay 

ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Kayseri Pazarlama Bölge Müdürlüğü’ne elden vermeleri veya posta 

ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları ihale günü olan aynı gün saat 14:00’da 

açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf veya faksla yapılacak müracatlar kabul 

edilmez. 

5 - Ġhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon)ihale tarihinden itibaren en az 40 

gün olmalıdır. 

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleĢme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 

8 - Ġhale kısmi tekliflere kapalıdır. 

9 - Ġhale Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Kayseri Pazarlama Bölge Müdürlüğünde 

yapılacaktır. 

10 - TeĢekkülümüz bu ihalede,4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma 

ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta 

serbesttir. 10476/1-1 

—— • —— 

PATĠNAJ KUMU SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2017/623890 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : TCDD TaĢımacılık A.ġ Sivas Araç Bakım Servis 

Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 346 2217000-71983 0 346 221 19 00 

c) Elektronik Posta Adresi : sivasaracbakim@tcddtasimacilik.gov.tr 

2 - Ġhale konusu malın  

     adı ve miktarı : Lokomotiflerde patinajı önlemek amacıyla 660 ton 

Silobas, 75 ton (25 Kğ.lık torbalarda) olmak üzere toplam 

735 ton Patinaj kumu satın alınacaktır. 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli/Yabancı Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 

Ġhale Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 

dokümanında belirtilmiĢtir. 
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4 - Tekliflerin TCDD TaĢımacılık A.ġ Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğü Mal ve 

Hizmet Alımı Ġhale Komisyon bürosuna (GiriĢ kat Ek Bina, 12 nolu oda) 25/12/2017 günü saat 

14:00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. Ġhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte 

toplantı salonunda yapılacaktır. (1.Kat, 34 nolu oda) 

5 - Ġhale dokümanı TCDD TaĢımacılık A.ġ Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğü Mal ve 

Hizmet Alımı Ġhale Komisyon bürosunda (GiriĢ kat Ek Bina, 12 nolu oda) görülebilir. Ġhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; Ġhale doküman bedeli 

TeĢekkülümüz Sivas Gar Hasılata 100,00 TL. (KDV Dahil) yatırmak Ģartıyla Mal ve Hizmet 

Alımı Ġhale Komisyonu ġefliğinden (GiriĢ kat Ek Bina, 12 nolu oda) temin edilebilir. 

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

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 10526/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz aĢağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, 

Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamıĢ olmak koĢuluyla 

Öğretim Üyesi alınacaktır. 
 

BĠRĠMĠ BÖLÜMÜ ANABĠLĠM DALI 

KADRO 

UNVANI ADET 

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri 
Ortopedi ve 

Travmatoloji 
Profesör 1 

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Tıbbi Genetik Profesör 1 

Sağlık 

Yüksekokulu 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 
 Doçent* 1 

 

* Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü lisans mezunu olmak. 

Profesör kadrosuna baĢvuracak adayların; 

Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiĢ, yayın listesi, diploma, uzmanlık belgesi ve 

Doçentlik belgesinin noter tasdikli kopyaları ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus 

cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 2 adet vesikalık fotoğraf kapsayan 

1 adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri ve yayınları içeren 6 adet PDF formatında hazırlanmıĢ 

olan CD veya taĢınabilir bellek ile birlikte Ģahsen Üniversitemiz Personel Daire BaĢkanlığına 

(Büyükdere Cad. No: 120/1 ġiĢli-Ġstanbul Tel: (212) 213 64 83-159) teslim etmeleri 

gerekmektedir. 

Doçent kadrosuna baĢvuracak adayların; 

Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiĢ, yayın listesi, diploma, uzmanlık belgesi ve 

Doçentlik belgesinin noter tasdikli kopyaları ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus 

cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 2 adet vesikalık fotoğraf kapsayan 

1 adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri ve yayınları içeren 4 adet PDF formatında hazırlanmıĢ 

olan CD veya taĢınabilir bellek ile birlikte Ģahsen Üniversitemiz Personel Daire BaĢkanlığına 

(Büyükdere Cad. No: 120/1 ġiĢli-Ġstanbul Tel: (212) 213 64 83-159) teslim etmeleri 

gerekmektedir. 

BaĢvurular ilan tarihinden itibaren 15 gündür. 10230/1-1 
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 
2016/469924 

2016/288832 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

T.C. ULAġTIRMA DENĠZCĠLĠK VE HABERLEġME 

BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 

DEVLET HAVA MEYDANLARI 

ĠġLETMESĠ GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ 

Ġl/Ġlçe ANKARA / YENĠMAHALLE 

Adresi 

MEVLANA BULVARI KONYA 

YOLU ÜZERĠ NO: 32 

ETĠLER/ANKARA 

Tel-Faks 0 312 204 27 78 - 0 312 212 81 58 

Posta Kodu 06560 E-Mail - 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

SAMPET AKARYAKIT 

NAKLĠYAT ĠNġAAT TĠCARET 

LĠMĠTED ġĠRKETĠ 

NURULLAH ÖRS 

Adresi 

HASANPAġA MAH. 

KURBAĞALIDERE CAD. 

NO:51/42 KADIKÖY/ĠSTANBUL 

HASANPAġA MAH. 

KURBAĞALIDERE CAD. 

NO:51/42 KADIKÖY/ĠSTANBUL 

T.C. Kimlik No. - 19771902758 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
KADIKÖY V.D. 7420430878 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ĠSTANBUL TĠCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 865866 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (X) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 10496/1-1 
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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

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Hakan ÇAVUŞOĞLU’nun Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent

TÜFENKCİ’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Ekonomi Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı İsmet YILMAZ’ın Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere

— Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma

Betül SAYAN KAYA’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

— İstanbul Bilgi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— İzmir Ekonomi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Sakarya Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

— Trakya Üniversitesi Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Trakya Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Eğitim, Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

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

Günlük Değerleri


