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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekim-

liği Fakültesinde uygulanacak olan öğrenci kayıtları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul

ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fa-

kültesine öğrenci kabul ve kayıt işlemleri, sınıf geçme, devam zorunluluğu, sınavlar ve eği-

tim-öğretim ile ilgili usul ve esaslara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek

için Dekan tarafından görevlendirilen öğretim üyesini,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,



c) Anabilim dalı: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ne bağlı ana-
bilim dallarını,

ç) Anabilim dalı kurulu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin
ilgili anabilim dalı kurulunu,

d) Dekan: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,
e) Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekim-

liği Fakültesi Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulunu,
f) Fakülte: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,
g) Fakülte Kurulu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakülte Kurulunu,
ğ) Fakülte Yönetim Kurulu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakülte Yö-

netim Kurulunu,
h) Öğrenci: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine kayıtlı öğrenciyi,
ı) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire

Başkanlığını,
i) Rektör: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörünü,
j) Senato: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Senatosunu,
k) Yıl: Akademik yılı,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kabul ve Kayıt Şartları, Öğrenci Statüsü, Yatay Geçişler ve

Ders Sorumluluğunun Kaldırılması

Öğrenci kabul ve kayıt şartları
MADDE 5 – (1) Fakülteye, Yükseköğretim Kurulu tarafından konulan kurallara göre

öğrenci kabul edilir ve Rektörlük tarafından belirlenen günlerde kayıt yapılır. Öğrenci adayı
belirlenen süre içinde kaydını kendisi yaptırır. İstenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından
onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın be-
yanına dayanılarak işlem yapılır. Zamanında başvurmayan veya istenilen belgeleri tamamla-
mayan aday öğrenci kayıt hakkını kaybeder.

Öğrenci statüsü
MADDE 6 – (1) Fakülteye yalnız tam zamanlı öğrenci kabul edilir. Eğitimlerini süresi

içinde tamamlayamayan öğrencilerin, öğrencilik haklarından yararlanabilmesi ve sınavlara gi-
rebilmesi için öğrencinin katkı payını süresinde yatırmış olması gerekir.

Yatay geçişler
MADDE 7 – (1) Diğer diş hekimliği fakültelerinden yapılacak olan yatay geçişler; ilgili

mevzuat hükümlerine ve yatay geçişe ilişkin Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Ders sorumluluğunun kaldırılması
MADDE 8 – (1) Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumunda okuyan öğrenciler

başarmış oldukları zorunlu dersler için sorumluluklarının kaldırılmasını isteyebilirler. Başvu-
rular, ilgili ders yılının ilk iki haftası içinde yapılır. Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulu, öğ-
rencinin ders sorumluluğunun kaldırılması ile ilgili başvuruyu, başarı notunu, içerik uygunlu-
ğunu değerlendirir, hangi derslerden sorumlu tutulup tutulmayacağını belirler ve görüşünü De-
kanlığa sunar. Dekanlığın uygun bulması halinde ilgili görüş ve öneriler, Fakülte Yönetim Ku-
ruluna sunulur. Fakülte Yönetim Kurulunun uygun bulması halinde öğrencinin ders sorumlu-
luğu kaldırılır. Sorumluluk kaldırılıncaya kadar öğrenci ilgili derse devam eder.
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(2) Yabancı dil muafiyet sınavı, yılda bir defa akademik takvimde belirtilen tarihte ya-
pılır. Eğitime yeni başlayan öğrenciler, istekleri doğrultusunda yabancı dil sınavına girebilirler.
Öğrenciler yabancı dil muafiyet sınavı dersinden sadece bir defa, ilk akademik eğitim-öğretim
yılının başlangıcında sınava girebilirler. Muafiyet sınavı sonucunda başarılı olan öğrenciler ortak
zorunlu yabancı dil dersinden muaf sayılırlar. Muafiyet sınavından alınan başarı notları 26 ncı
maddedeki not dönüşüm tablosuna göre harf notu ile değerlendirilir ve akademik not ortala-
masına dâhil edilerek transkriptlerine işlenir. Not dönüşüm tablosuna göre CC altında not alan
öğrencilerin notları transkriptlerine işlenmez. Yatay ve dikey geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğ-
renciler, önceden bağlı bulundukları bölümlerde ortak zorunlu yabancı dil derslerini almış ol-
maları halinde tekrar yabancı dil muafiyet sınavına giremezler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim ile İlgili Görevler ve Eğitim-Öğretim Esasları

Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulu
MADDE 9 – (1) Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulu, Dekan tarafından görevlendi-

rilen Başkan ve Fakültedeki tüm anabilim dalı başkanları veya anabilim dalı başkanlarının gö-
revlendireceği birer öğretim üyesinden oluşur.

(2) Kurul, Dekana karşı sorumludur. Kurul, Başkan tarafından yeni eğitim-öğretim yılı
başlamadan önce toplanır.

(3) Kurul, Başkan tarafından yılda en az bir defa toplantıya çağrılır.
Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Fakültede tüm eğitim-öğretim faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde De-

kana yardımcı olmak.
b) Anabilim dalı başkanları tarafından görevlendirilen öğretim üyelerinin getireceği

ders programı tekliflerini değerlendirmek, bu ders programları veya eğitim faaliyetleri üzerinde
çalışılarak akademik takvim taslağı oluşturmak.

c) Oluşturulan akademik takvim taslağını Dekanlığa sunmak.
ç) Fakültede verilen tüm derslerin, ders içeriklerini kontrol etmek, bütünlüğünün sağ-

lanması açısından uyumluluklarını denetlemek, gerektiğinde Dekanlığa önerilerde bulunmak.
d) Mevzuat değişiklikleri hakkındaki önerileri Dekanlığın onayına sunmak.
e) Eğitim-öğretim ile ilgili konularda Dekanlığın talep ettiği diğer çalışmaları yapmak.
(2) Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulu tarafından hazırlanan bir sonraki yıla ait aka-

demik takvim taslağı çıktıları, ders içerikleri ile ilgili konular, dersler veya eğitim faaliyetleri
ile ilgili öneriler en geç her yıl mayıs ayının ikinci haftasına kadar Dekanlığa sunulur.

Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulunda yer alan öğretim üyelerinin görevleri
MADDE 11 – (1) Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulunda yer alan öğretim üyelerinin

görevleri şunlardır:
a) Başkan tarafından gerekli görülen zamanlarda toplantıya katılmak.
b) Başkan tarafından verilen görevleri yerine getirmek.
c) Temsil ettikleri anabilim dalının görüşlerini alarak ders ve staj programlarını düzen-

leyip Kurula getirmek.
Eğitim-öğretim yılı ve süresi
MADDE 12 – (1) Fakülte, beş yıllık bir eğitim-öğretim süresini kapsar. Her yıl güz ve

bahar dönemi olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Öğrenciler, beş yıl olan lisans öğrenimlerini
en fazla sekiz yılda tamamlamak zorundadırlar. Bu süre içerisinde mezun olamayan öğrencilere;
2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.
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(2) Fakültede eğitim-öğretim, yıl esasına göre örgün eğitim şeklinde yapılır ve sınıf

geçme sistemi uygulanır.

(3) Bir eğitim-öğretim yılı, her yarıyılda en az on dört hafta olmak üzere en az yirmi

sekiz haftadan oluşur. Final ve bütünleme sınavları bu sürenin dışındadır.

(4) Stajlar, akademik takvimin teorik eğitim, ara tatil ve sınavlarla ilgili süresini aşabilir.

Stajlar, gerekli görüldüğü durumlarda akademik takvimden daha önce başlatılıp daha geç biti-

rilebilir.

(5) Eğitim-öğretim dönemleri, gerektiğinde Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulunun

teklifi, Fakülte Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile yeniden düzenlenebilir.

(6) Cumartesi, pazar ve resmi tatil günleri eğitim-öğretim günü olarak sayılmaz. Ancak

gerekli görülen hallerde, Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulunun teklifi, Fakülte Yönetim

Kurulu kararı ile cumartesi ve/veya pazar günlerinde de ders ve/veya sınav yapılabilir.

Eğitim-öğretim planları

MADDE 13 – (1) Eğitim ve öğretim planları; Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulu-

nun teklifi, Fakülte Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenen akademik takvime uy-

gun olarak hazırlanan, bir akademik yıl boyunca uygulanacak teorik ve pratik dersleri, stajları,

alan çalışmalarını ve benzeri uygulamaları kapsayan planlardır. Planlar, derslerin başlamasından

en az bir hafta önce Dekanlık tarafından ilan edilir ve planlanan dersler yarıyıllık veya yıllık

olarak düzenlenir.

(2) Bir eğitim-öğretim yılında öğrencinin almakla yükümlü olduğu ders kredisi toplamı

en az 60 AKTS’dir. Beş yıllık eğitim-öğretim süresince bir öğrencinin almak zorunda olduğu

toplam ders kredisi ise en az 300 AKTS’dir.

Eğitim-öğretimin kapsamı

MADDE 14 – (1) Eğitim-öğretim; ilgili akademik birimlerde, özelliklerine göre teorik

ve pratik dersler, laboratuvar çalışması (klinik öncesi uygulama), tıbbi ve cerrahi klinik uygu-

lamalar (staj), poliklinik, saha çalışmaları, ödev ve projeler ile seminer gibi uygulamalardan

oluşur.

(2) Derslerin zorunlu veya seçmeli olmaları, ders saatleri, kredileri ve AKTS kredileri,

Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulunun teklifi dikkate alınarak Fakülte Kurulu tarafından

belirlenir ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(3) Staj, seminer, bitirme/diploma projesi ve tez gibi çeşitli eğitim-öğretim faaliyetle-

rinin hazırlanması, sunulması, değerlendirilmesi gibi hususlara ilişkin esaslar, Eğitim-Öğretim

Koordinasyon Kurulunun teklifinin Dekanlık tarafından onaylandığı durumlarda, Fakülte Yö-

netim Kurulu tarafından hazırlanır ve Senato tarafından onaylanır.

Akademik danışmanlık

MADDE 15 – (1) Yeni kayıt yaptıran her öğrenci için birinci yarıyıl derslerinin başla-

masından en az bir hafta önce Dekan tarafından bir öğretim üyesi akademik danışman olarak

atanır.

(2) Akademik danışman, danışmanı olduğu öğrencinin eğitim-öğretim çalışmaları ve

üniversite yaşamı ile ilgili sorunlarında yol gösterir ve yardımcı olur. Öğrencilerin kayıt yeni-

leme ve ders alma işlemleri akademik danışman gözetiminde yapılır. Danışmanlık hizmetlerinin

belirlenen esaslara göre yürütülmesinden Dekanlık sorumludur.
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Kayıt yenileme
MADDE 16 – (1) Öğrenciler, her eğitim-öğretim yılı başında akademik takvimde gös-

terilen süre içerisinde kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Ders kayıtları öğrencinin sorumlu-
luğunda olmakla birlikte, bu kayıtların geçerli olabilmesi için akademik danışmanın onayı ge-
rekir.

(2) Birinci sınıfa yeni kayıt yaptıran öğrenciler aynı zamanda o dönemdeki derslere de
kayıt yaptırmış olurlar.

(3) Mazereti nedeniyle gösterilen süre içerisinde kaydını yenileyemeyen öğrencinin
mazereti Fakülte Yönetim Kurulunda görüşülür. Mazeretin kabul edilmesi halinde, öğrenci beş
iş günü içerisinde kaydını yeniler ve geçen süre devamsızlık süresinden sayılır.

Ders saatleri
MADDE 17 – (1) Teorik ve klinik öncesi uygulamalı derslerin her bir ders saati süresi

elli dakikadır. Haftalık ders çizelgeleri, dersler arasında on dakika ara bırakılacak şekilde dü-
zenlenir.

Öğretim dili
MADDE 18 – (1) Fakültede öğretim dili genel olarak Türkçe olmakla birlikte, bazı

seçmeli dersler Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile kısmen veya tamamen
yabancı dille okutulabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dersler, Sınıf Geçme, Devam Zorunluluğu ve Sınavlara İlişkin Esaslar

Dersler
MADDE 19 – (1) İlgili mevzuatta belirtilen konular eğitim müfredatlarında yer alır.

Fakültede dersler; mesleki zorunlu dersler, ortak zorunlu dersler, seçmeli dersler ve stajlar
(klinik uygulamalar) gibi öğretim etkinliklerinden oluşur. Bu derslere ilişkin açıklamalar aşa-
ğıda verilmiştir.

a) Mesleki zorunlu dersler; öğrencinin kaydolduğu programda almakla yükümlü olduğu
derslerdir.

b) Ortak zorunlu dersler; 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan Atatürk İl-
keleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve yabancı dil dersleri olup toplam iki yarıyıl boyunca oku-
tulan derslerdir.

c) Seçmeli dersler; Üniversitenin belli programı içinde, öğrencilerin kendi istekleri göz
önüne alınarak Fakülte Yönetim Kurulunun teklifi ve Senatonun kararıyla belirlenen derslerdir.
Bu dersler mesleki seçmeli dersler ve genel seçmeli dersler şeklinde olabilir. Seçmeli dersin
değiştirilmesine veya bırakılmasına akademik danışmanı veya öğrencinin talebi üzerine veya
talebe gerek olmaksızın Fakülte Yönetim Kurulu karar verir. Genel seçmeli dersler, Üniversi-
tenin ortak seçmeli ders havuzu ve/veya diğer fakülte ve yüksekokullarından da alınabilir.

ç) Stajlar (klinik uygulamalar); mesleki zorunlu ders statüsündedirler. Stajlar üçüncü,
dördüncü ve beşinci akademik yıllarda bir veya birden fazla anabilim dalı tarafından yürütülen
ders ve hasta üzeri uygulamalardır. Öğrenciler bir eğitim-öğretim yılında aynı anda birden fazla
ana bilim dalında staj yapamazlar.

Sınıf ve ders geçme
MADDE 20 – (1) Fakültede eğitim-öğretim, sınıf geçme esasına göre yapılır. Ancak

öğrenci alt sınıftan en fazla iki ders alabilir.
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(2) Fakülte anabilim dalları tarafından verilen branş derslerine ait mesleki zorunlu teorik
ve pratik dersler bir önceki yılın tamamlayıcısı ve bir sonraki yılın öğrenimine bağlı ön şartlı
derslerdir. Bir sınıfı geçemeyen öğrenci bir üst sınıfa devam edemez ve kaldığı dersi/dersleri
tekrar eder. Bununla birlikte ortak zorunlu derslerden devamsızlıktan kalanlar, bir sonraki dö-
nemde devam mecburiyeti aranarak kaldıkları derslerin sınavlarına girmek zorundadır. Ancak
devamsızlıktan kalmamak şartıyla ortak zorunlu derslerden başarısız olan öğrenciler bir üst sı-
nıfa geçer ve devam mecburiyeti aranmadan müteakip dönemlerde ilgili dersin sınavlarına gi-
rerler.

(3) Öğrenci ortak zorunlu derslerin haricinde en fazla iki dersi alt sınıftan alabilir. Ancak
alt sınıftan alabilecekleri dersler anabilim dallarının branş derslerine ait teorik ve pratik ders-
lerden biri olamaz.

(4) Anabilim dallarının branş dersi niteliğindeki teorik ve pratik dersler ile stajda başa-
rısız olan öğrenciler üst sınıftan ders alamazlar.

(5) Birinci yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenci üçüncü yıldan; ikinci yılın
tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenci dördüncü yıldan; üçüncü yılın tüm derslerinden
başarılı olamayan öğrenci beşinci yıldan ders alamaz.

Staj geçme
MADDE 21 – (1) Stajlarda pratik uygulamaların ne şekilde olacağı, başarı durumunun

nasıl değerlendirileceği ilgili anabilim dalı tarafından ders yılı/staj dönemi başında öğrencilere
duyurulur. Öğrenciler her yıl anabilim dalı tarafından belirlenen sayıdaki pratik uygulamaları
verilen sürede tamamlamakla yükümlüdürler.

(2) Staj sonu sınavına giremeyenler veya girdiği halde başarısız olan öğrenciler staj
tekrarına kalmış sayılırlar.

Staj tekrarı
MADDE 22 – (1) Üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri için staj tekrarına en fazla iki

küçük staja denk bir büyük staj, iki küçük veya dört küçük stajdan kalınabilir. Eğer öğrenci
daha fazla sayıda stajdan başarısız olmuşsa, ilgili dönemde herhangi bir staj tekrarı yapmadan
bir sonraki eğitim-öğretim döneminde kaldığı stajları tekrar etmek zorundadır.

(2) Beşinci sınıf öğrencileri için staj tekrarına sadece entegre stajı veya dört küçük staj-
dan staj tekrarına kalınabilir. Eğer öğrenci entegre stajı ile birlikte diğer stajlardan en az birinden
de kalmışsa sınıfta kalıp, bir sonraki eğitim-öğretim döneminde kaldığı stajları tekrar etmek
zorundadırlar.

(3) Staj tekrarları ilgili eğitim-öğretim döneminde Dekanlık tarafından belirlenen ta-
rihlerde yapılır.

Devam zorunluluğu
MADDE 23 – (1) Öğrenciler teorik derslerin en az %70’ine, pratik, klinik uygulama

ve stajların en az %80’ine devam etmek zorundadırlar. Öğrencinin devam durumu Dekanlık
tarafından belirlenen usul ve esaslara göre öğretim elemanları tarafından yapılan yoklamalarla
belirlenir.

(2) Bir dersin devam oranı, öğrencinin dönemlik veya yıllık kaç derse devam etmek
zorunda olduğunu bildiren bir tanımdır. İlgili dersin devam oranının hesaplanması ise şu şekilde
yapılır:

a) Akademik yıldaki toplam ders sayısının teorik dersler için 0,7; pratik, klinik uygu-
lama ve stajlar için ise 0,8 ile çarpılmasıyla elde edilir. Bu hesaplama sonucunda çıkan sayının
virgülden sonraki kısmı dikkate alınmaz.
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(3) Teorik ve pratik dersler ile stajlarda (klinik uygulama) devamsız olan öğrenciler
ilgili ders veya derslerin final sınavlarına alınmaz ve o dersten başarısız olmuş sayılır. Öğren-
ciler devamsızlıktan kaldıkları derslerin bütünleme sınavlarına da giremezler.

(4) Staj süresince, ilgili anabilim dalınca belirlenen iş ve uygulamaları tamamlayama-
yanlar ve/veya devamsız olanlar staj sonu sınavına giremezler.

Sınavlar
MADDE 24 – (1) Sınavlar; ara sınav, final sınavı, bütünleme sınavı, staj sonu sınavı,

tek ders sınavı, muafiyet ve mazeret sınavlarından oluşur. Bu sınavlar her yıl akademik tak-
vimde belirtilen tarihler arasında önceden ilan edilen yer, gün ve saatte yapılır. Öğrenciler, ilan
edilen yer, gün ve saatte sınava girmek ve istenildiğinde öğrenci kimlik kartlarını göstermek
zorundadırlar. Dini ve milli bayramlar dışında gerekli görülen hallerde cumartesi ve/veya pazar
günleri ya da hafta içi öğle aralarında da sınav yapılabilir. Sınavlara ilişkin açıklamalar aşağıda
verilmiştir:

a) Ara sınav; yarıyıl içinde yapılan sınavdır. Bir dersin her yarıyılda en az bir ara sınavı
olmak zorundadır. Bu sınav dışında proje, ödev, bitirme çalışması, laboratuvar gibi öğrencinin
becerilerine dayanan uygulamalar ve benzerlerinin yarıyıl içi değerlendirmeleri de ara sınav
yerine geçer. Ara sınav tarihi sorumlu öğretim üyesi/üyeleri tarafından en az bir hafta öncesin-
den hem öğrencilere hem de Dekanlığa bildirilir. Bir günde en fazla iki farklı dersten ara sınav
yapılabilir. Ara sınava girmeyen öğrencinin mazereti Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul
edilirse, giremediği ara sınav için mazeret sınavı açılır. Ara sınav not ortalaması öğrencinin ara
sınavlardan aldığı not toplamının ara sınav sayısına bölünmesiyle elde edilir.

b) Final sınavı; yarıyıl veya yılsonunda derslerin bitimini takiben yapılan sınavdır. Bir
dersin final sınavına girebilmek için öğrenci; ilgili derse kayıt yaptırmış olmak, teorik derslerin
en az %70’ine ve pratik derslerin ise en az %80’ine devam etmiş olmak, her yarıyıl içinde açı-
lacak en az bir ara sınava katılmak ve ilgili dersler için her yıl eğitim öğretim dönemi başla-
madan Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen ve Dekanlık tarafından
onaylanan eğitim gereklerini başarmak zorundadır. Final sınav sonuçları sınav bitimini takiben
en geç yedi iş günü içerisinde ve bütünleme sınavları başlamadan önce Dekanlığa bildirilmek
zorundadır.

c) Bütünleme sınavı; ilgili dersin final sınavı sonucunda başarısız olan öğrenciler için
yapılan sınavdır. Bu sınava, final sınavına girme hakkına sahip olup da sınava girmeyen, final
sınavına girdiği halde başarısız olan öğrenciler girebilir. Güz dönemindeki dönemlik dersler
için final ve bütünleme sınavları bahar dönemi başlamadan bitirilmek zorundadır.

ç) Staj sonu sınavı; staj süresince öğrencilerin klinik yeterliliklerinin değerlendirilmesi
için yapılan sınavdır. Stajlarda, Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulunda görüşülen Dekanlık
tarafından onaylanmış olan, anabilim dalları ve entegre kliniğine ait staj barajlarını, ödevleri
ve etkinlikleri eksiksiz yaparak başarı kriterlerini sağlayan öğrenciler staj sonu sınavına gire-
bilirler.

d) Tek ders sınavı; bütünleme sınav sonuçlarına göre sadece bir dersten başarısız olan
öğrencilerin girebileceği sınavdır. Tek ders sınavında dönemlik dersler yıllık dersler gibi de-
ğerlendirilir. Bu sınava ilgili yılın genel not ortalaması en az 2,00 olan ve sadece bir dersten
DC veya altında bir not alan öğrenciler girebilir. Tek ders sınavına, dersi hiç almamış olan ve
devamsızlıktan kalan öğrenciler giremez. Tek ders sınav hakkını kullanmak isteyen öğrenciler,
bütünleme sınav sonuçlarının ilanından sonra beş iş günü içinde Dekanlığa yazılı dilekçeleriyle
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müracaat ederek bu haktan yararlanırlar. Tek ders sınavı ilgili dersin öğretim üyesinin belirle-
yeceği bir tarihte bir sonraki eğitim-öğretim döneminin başlamasından en geç on beş gün ön-
cesine kadar yapılır ve sonuçları açıklanır. Bu sınavdan alınan not final sınavı yerine geçer ve
bu şekilde değerlendirilir.

e) Muafiyet sınavı; ilk yıl içinde Senato tarafından belirlenen dersler için açılır.
f) Mazeret sınavı; Fakülte Yönetim Kurulunun kabul ettiği haklı ve geçerli nedenlerle

sınavlara katılmayan öğrenciler için yapılan sınavdır. Herhangi bir nedenle mazeret sınavına
giremeyen öğrenciler için ayrı bir mazeret sınavı yapılmaz.

(2) Öğrenci, sınav programında belirtilen zaman ve yerde sınavlara girmek zorundadır.
Aksi halde sınavları geçersiz sayılır. Öğrencinin girmeyi hak etmediği bir sınava girmesi so-
nucunda aldığı not, ilan edilmiş olsa da iptal edilir ve hakkında disiplin soruşturması açılır.
Hakkında açılan disiplin soruşturması sonucunda sınavlarda kopya çektiği, kopyaya teşebbüs
veya yardım ettiği tespit edilenler o dersten FF notu ile başarısız olmuş sayılır. Disiplin işlemleri
ayrıca yürütülür.

(3) Daha önceden belirlenmiş sınavların tarihleri öğrenciler tarafından değiştirilmek is-
tenildiğinde, değişiklik isteği sınava girecek tüm öğrencilerin imzalarını içeren belge ile birlikte
ilgili öğretim üyesine sunulur. Öğretim üyesinin uygun görmesi halinde, sınavın yapılacağı
yeni tarih Dekanlık onayına sunulur.

Başarı notunun belirlenmesi
MADDE 25 – (1) Bir dersteki başarı durumu, ara sınav, final veya bütünleme sınavının

not ortalamalarının beraber değerlendirilmesi ile belirlenir.
(2) Bir dersin başarı notu; ara sınavların aritmetik ortalamasının %40’ı ve final veya

bütünleme sınav notunun %60’ının toplanmasıyla elde edilen nottur. Bir dersten geçebilmek
için başarı notu en az 60 puan veya CC olmak zorundadır.

(3) Öğrencinin bir dersten başarılı olabilmesi için ara sınavların aritmetik ortalamalarına
bakılmaksızın final veya bütünleme sınavından en az 60 puan veya CC almak zorundadır.

(4) Bir dersin başarı notunun kesirli olması halinde, 0,5 ve üzeri kesirler bir üst sayıya
tamamlanır.

Notların değerlendirilmesi ve dereceleri
MADDE 26 – (1) Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Sınav sonuçları sayısal

puan ile ilan edilir. Öğrencinin girmediği her sınavın puanı sıfırdır. Bir dersin dönem sonu
başarı notunun, harf notuna karşılık gelen puan aralıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda gös-
terildiği şekilde tanımlanır:

a)
Not Aralığı (Puanlar) Harf Karşılığı Katsayılar Anlamı
90-100 AA 4,0 Geçer
80-89 BA 3,5 Geçer
75-79 BB 3,0 Geçer
70-74 CB 2,5 Geçer
60-69 CC 2,0 Geçer
55-59 DC 1,5 Geçmez
50-54 DD 1,0 Geçmez
45-49 FD 0,5 Geçmez
0-44 FF 0,0 Geçmez
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b) (a) bendindeki harf notları dışında, aşağıda tanımlanan işaretler de kullanılır:

Kısaltma Açıklama Anlamı

S Başarılı (Kredisiz dersler için) Geçer

U Başarısız (Kredisiz dersler için) Geçmez

NA Devamsız Geçmez

I Sınava Girmedi Geçmez

EX Muaf (Ortalamaya katılmaz) Geçer

(2) Notlar aşağıdaki gibi tanımlanır:

a) Bir dersten alınan DC, DD, FD ve FF notları bu dersten başarısız olunduğunu ifade

eder.

b) Yarıyıl/yıl içinde derslere devam etmeyen öğrencilere NA notu verilir. Bu öğrenciler

final sınavına alınmaz ve doğrudan o dersten başarısız sayılır. NA notu FF gibi işlem görür ve

genel not ortalamasına katılır.

c) Final sınavına girmeyen öğrenciye ara sınav notlarına ve dönem içindeki çalışmala-

rına bakılmaksızın I notu verilir. I notu alan öğrenci o dersten başarısız sayılır. I notu FF gibi

işlem görür ve genel not ortalamasına katılır.

ç) Yüzlük not sistemi uygulanan diğer üniversitelerden, Fakülteye yatay geçiş ile gelen

öğrencilerin notları birinci fıkranın (a) bendindeki tabloya göre hesaplanır.

Ağırlıklı not, yarıyıl/yılsonu ağırlıklı not ortalaması, genel not ortalaması

MADDE 27 – (1) Ağırlıklı not; bir dersin kredisi ile o dersten alınan başarı notuna kar-

şılık gelen katsayının çarpımı ile elde edilen sayıdır.

(2) Yarıyıl/yılsonu ağırlıklı not ortalaması; yarıyıl/yıl içinde alınan tüm derslerin ağırlıklı

not ortalaması toplamının o yarıyıl/yıl içindeki tüm derslerin kredi toplamına bölünmesi ile

elde edilen sayıdır.

(3) Genel not ortalaması; tüm yarıyılda/yıllardaki derslerin ağırlıklı not ortalaması top-

lamının tüm derslerin kredi toplamına bölünmesi ile elde edilen sayıdır.

(4) Genel not ortalaması virgülden sonra iki hane olarak gösterilir. Üçüncü hanenin de-

ğerine göre yuvarlama yapılmaz.

Mezuniyet başarı notu

MADDE 28 – (1) Mezuniyet başarı notu, genel not ortalamasıdır. Bu notun en az 2,00

olması şarttır.

Sınavın geçerliliği

MADDE 29 – (1) Öğrenciler, ilan edilen yer, gün ve saatte sınava girmek ve istenildi-

ğinde öğrenci kimlik kartlarını göstermek zorundadırlar. İstenildiği halde kimliğini göstermeyen

veya o an için kimliğinin yanında olmadığını söyleyen öğrenci için bir tutanak düzenlenir, ge-

rekirse öğrencinin fotoğrafı da tutanağa eklenerek hem öğrenci hem de öğretim elemanı/ele-

manları tarafından imza altına alınır. Sınava başka birini kendi yerine soktuğu tespit edilen öğ-

renci ve sınava giren kişi hakkında disiplin soruşturması açılır ve öğrencinin sınavı da geçersiz

sayılarak FF notu verilir.

(2) İlgili öğretim üyesi/üyeleri tarafından öğrencinin kayıtlandığı dersin başarı notuna

etki eden dönem içi etkinlik notları, etkinlik tarihini takiben en geç yedi iş günü içerisinde öğ-

renci bilgi sistemine işlenir ve öğrenci işlerine bildirilir.
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(3) Sınav belgeleri, ilgili öğretim üyesi/üyeleri tarafından sınav bitiminden itibaren en

geç on beş gün içinde Dekanlığa teslim edilir.
(4) Sınav kâğıtları, sınav giriş tarihinden itibaren iki yıl süre ile Dekanlık tarafından

saklanır. İki yılın sonunda ise Dekanlık tarafından sınav evraklarının imhası gerçekleştirilebilir.
Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 30 – (1) Öğrenciler sınav sonuçlarına itirazlarını, sonuçların ilan tarihinden
itibaren beş iş günü içinde yazılı olarak Dekanlığa yaparlar. İtirazlar, maddi hata bakımından
yapılır. İtiraz Dekanlık tarafından maddi hata bakımından incelenmek üzere sorumlu öğretim
üyesi/üyelerine sevk edilir. Eğer sınav sonucunda değişme olursa bu sonuç, Fakülte Yönetim
Kurulunda görüşülür ve Fakülte Yönetim Kurulu bu kararı on beş iş günü içinde Öğrenci İşle-
rine bildirir. Sınav sonucuna yapılan itiraz sonrası öğrencinin notunda değişiklik olması halinde,
değişiklik ilgili öğrenciyi kapsar. Diğer öğrencilerin notlarının hesaplanmasında dikkate alınmaz.

(2) Öğrencinin itirazının devam ettiği durumlarda öğrenci, bölge idari mahkemelerine
başvurmalıdır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Staj, Diploma, Mazeret Halleri, Üniversiteden İlişik Kesme ve

Disiplinle İlgili Esaslar

Stajlar

MADDE 31 – (1) Üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıf öğrencileri belirlenen kliniklerde
gruplar halinde Dekanlığın belirlediği esaslara uygun olarak rotasyon halinde staj yaparlar. Staj
saatleri, süreleri ve stajlar ile ilgili diğer düzenlemeler Eğitim–Öğretim Koordinasyon Kurulu
tarafından belirlenerek, Dekanlık tarafından Fakülte Kurulunun onayına sunulur.

(2) Beşinci sınıfta yapılan entegre stajı; dört anabilim dalının stajlarının birleşmesinden
oluşur. İlgili anabilim dalı başkanlıkları tarafından en az birer öğretim üyesi/görevlisi entegre
stajında bulunmak üzere görevlendirilir.

(3) Entegre staj sorumlusu öğretim üyesi/görevlisinin tespiti Dekanlık tarafından yapılır.
Diploma

MADDE 32 – (1) Diş hekimliği eğitimini başarı ile tamamlayan öğrencilere diş he-
kimliği diploması ve diş hekimi unvanı verilir. Diploma verilebilmesi için, öğrencinin, alması
gereken dersleri başarı ile tamamlamış ve en az 2,00 genel not ortalamasını sağlamış olması
gerekir. Derecelendirme, diş hekimliği eğitim–öğretim süresini beş yılda tamamlamış mezunlar
arasında yapılır.

(2) Diş hekimliği programına kayıtlı öğrencilerden ilk iki yıldaki bütün derslerin sı-
navlarını başaranlara, öğrenimlerine devam etmemeleri halinde, ilgili mevzuat hükümleri çer-
çevesinde ön lisans diploması verilir.

Ara sınavlarda mazeret halleri

MADDE 33 – (1) Bir dersin ara sınavına katılamayan öğrenciler, mazeretlerini rapor
bitim tarihinden sonraki üç iş günü içinde, haklı ve geçerli mazeretlerini gösteren belgelerini
eklemek suretiyle, Dekanlığa yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bu süre geçtikten sonra ya-
pılan başvurular kabul edilmez.

(2) Raporlu veya mazeretli öğrenciler, raporlu veya izinli sayıldıkları tarihlerde hiçbir
sınava katılamazlar, katılsalar bile sınav sonucu geçerli sayılmaz.
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Disiplin

MADDE 34 – (1) Öğrenciler eğitimleri süresince disiplin iş ve işlemlerinde 18/8/2012

tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Di-

siplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM

Ders Muafiyeti, İntibaklar ve Değişim Programları ile İlgili Esaslar

Ders muafiyeti, intibaklar

MADDE 35 – (1) Fakülteye ilk kez kayıt yaptıran öğrenci, ders kayıt süresi içinde,

daha önceden diğer yükseköğretim kurumlarından almış ve başarmış olduğu tüm dersler için

mezuniyetinden veya ayrılış tarihinden itibaren, üzerinden üç yıl geçmemiş olmak koşuluyla

muafiyet talebinde bulunabilir.

Değişim programları

MADDE 36 – (1) Üniversite ile yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumları arasında

öğrenci değişim programları uygulanabilir. AKTS ve bu konudaki diğer esaslar Senato tara-

fından belirlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Alet ve malzemelerin korunması

MADDE 37 – (1) Öğrenciler Fakülte tarafından kendilerine verilen ve sağlanan her

türlü laboratuvar ve diş hekimliği cihazlarının bakım, temizlik ve korunmasından sorumludur.

Kasıt, ihmal veya tedbirsizlik sonucu gerekli dikkat ve itina ile davranmamaları sebebiyle kamu

malında meydana gelen zararlar sorumlu ve ilgililerce tazmin edilir.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 38 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Fakülteye kayıt sırasında bildirdiği

daimi adrese iadeli taahhütlü olarak yapılır veya Fakültede ilan edilmek suretiyle tamamlanmış

sayılır.

(2) Fakülteye kayıt olurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde bunu Dekanlığa di-

lekçe ile bildirmemiş bulunan veya yanlış ya da eksik adres vermiş olan öğrenciler, kendilerine

geçerli tebligat yapılmadığını ileri süremezler.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 40 – (1) 21/9/2013 tarihli ve 28772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Abant

İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim–Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yü-

rürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Balıkesir Üniversitesinden:
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ DENEY HAYVANLARI ÜRETİM, BAKIM

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Balıkesir Üniversitesi Deney Hayvanları

Üretim, Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına,
organlarının görevlerine ve işleyişine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Balıkesir Üniversitesine bağlı olarak kurulan Balıkesir

Üniversitesi Deney Hayvanları Üretim, Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına,
faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve işleyişine ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Araştırıcı: Denemenin fiilen uygulanmasından sorumlu olan ve deney hayvanları

üzerinde uygulama yapma yetkisine sahip olan kişiyi,
b) Araştırma: Bilimsel bilgi elde etmek amacı ile deney hayvanları üzerinde yürütülecek

her türlü çalışmayı,
c) Deney hayvanı: Deneysel çalışmalarda kullanılan tüm hayvanları, 
ç) Merkez (BAUN-DEHAM): Balıkesir Üniversitesi Deney Hayvanları Üretim, Bakım

Uygulama ve Araştırma Merkezini,
d) Müdür: Merkezin Müdürünü,
e) Rektör: Balıkesir Üniversitesi Rektörünü,
f) Sorumlu yönetici: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 13/12/2011 tarihli ve

28141 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan
Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının
(ş) bendinde tanımlanan veteriner hekimi,

g) Teknik personel: Merkezde teknik hizmetlerde görevlendirilecek ilgili kişileri,
ğ) Uygulama: Deney hayvanları üzerinde yapılacak eğitim ve araştırma amaçlı bilimsel

girişimleri,
h) Üniversite: Balıkesir Üniversitesini,
ı) Veteriner hekim: Merkezde görevli veteriner hekimi,
i) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyetleri

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; deney hayvanları kullanılarak gerçekleştirilecek de-

neysel araştırmaların, sağlıklı bir şekilde ve etik kurallar çerçevesinde yürütülmesi için, gerekli
alt yapının oluşturulması, uluslararası standartlarda deney hayvanı üretiminin ve bakımının ya-
pılması, deneysel araştırmalar için temel laboratuvar gereksinimleri ve teknik koşulların sağ-
lanmasıdır.
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Merkezin faaliyetleri
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyetleri şunlardır:
a) Deney hayvanlarının kullanıldığı her türlü bilimsel, teknik araştırma ve uygulamaları

teşvik etmek, desteklemek, bunlardan resmi ve özel kuruluşlar ile diğer ilgililerin yararlanma-
sını sağlamak, bu kuruluşların talebi üzerine kendi alanına giren konularda danışmanlık hizmeti
sağlamak,

b) Merkezde deney hayvanları üzerinde yürütülecek her türlü araştırma ve uygulamanın,
etik kurallara uygun bir şekilde hayvan refahı ve hayvan haklarına riayet edilerek yürütülmesi
için gerekli altyapıyı kurmak, geliştirmek ve çalıştırmak, 

c) Eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan deney hayvanlarının
yürürlükteki mevzuata ve uluslararası standartlara uygun olarak üretimini ve bakımını yapmak, 

ç) Deneysel uygulamalarla ilgili eğitim ve öğrenim olanaklarını sağlamak, deney hay-
vanları üzerinde araştırma yapabilme yetkinliğini kazandırmak amacıyla seminer, kurs ve kon-
feranslar düzenlemek,

d) Deney hayvanları üzerinde gerçekleştirilen deneylerden elde edilen verilerin bilim
dünyasıyla paylaşılmasını teşvik etmek ve desteklemek,

e) İlgili araştırma ve uygulamalar için ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği
yapmak,

f) Merkezin kuruluş amacına ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun diğer çalışmaları
yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Sorumlu Yönetici (Veteriner hekim).
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Merkezin amaçları doğrultusunda araştırma,

uygulama ve eğitim deneyimi bulunan Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından
seçilerek üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebileceği gibi görev
süresi dolmadan aynı usulle görevden alınabilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet
alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından bir kişi üç yıl için Rektör ta-
rafından Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle Müdür Yar-
dımcısını değiştirebilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdür Yardımcısını vekil olarak
bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona er-
diğinde yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri 
MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir

şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konu-
larda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,
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b) Bu Yönetmelik hükümleri ve Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ilkeler doğrul-
tusunda Merkezin genel çalışma düzenini, bilimsel ve idari işlerinin yürütülmesini sağlamak,

c) Merkezdeki birim sorumlularını görevlendirmek veya görevden almak, çalışma bi-
rimleri üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yürütüp koordinasyonu sağlamak, gerekli
gördüğü hallerde birimler arasında personel ve görev değişikliği yapmak,

ç) Merkezde yürütülen çalışmaların, kurumsal işleyiş kurallarına ve deney hayvanları
üzerinde yapılan işlemlerin etik kurallara uygunluğunu denetlemek ve çalışanları bu konuda
yönlendirmek,

d) Hayvan deneyleri yerel etik kurulu ile eşgüdümü sağlamak,
e) Merkeze gelen, üretilen, satılan, deneyde kullanılan, ölen veya nakledilen hayvanla-

rın, türü, ırkı, cinsi, geliş, doğum, ölüm, satış ve nakil tarihleri, uygulanan işlemler, satın almak
veya kullanmak amacı ile başvuran araştırıcıların isim ve adresi ile hayvanların akıbetlerinin
kayıtlarının tutulmasını sağlamak,

f) Deney hayvanlarının yetiştirilmesi, barınma ve beslenme koşullarının oluşturulması,
ideal çalışma ortamının sağlanması ve Merkezin personel, araç gereç, deney hayvanı ve diğer
gereksinimlerinin belirlenmesi ve bunların karşılanması için gerekli girişimlerde bulunmak,

g) Yurt içi ve yurt dışı uygulama ve araştırma merkezleri ile işbirliği yaparak amaca
uygun projeler üretilmesini sağlamak,

ğ) Uygulama ve araştırma faaliyetleri hakkında her yılın bitimini takip eden ocak ayın-
da, o yıla ait eğitim ve araştırma faaliyetlerini, çalışmalarda kullanılan hayvanların türleri, sa-
yıları ve bu hayvanların kullanım amaçlarını içeren bir faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim
Kuruluna sunmak,

h) Merkez bünyesinde barındırılan hayvanların refah ve bakım şartlarını denetlemek,
ı) Personele yönelik hizmet içi eğitimler düzenlemek,
i) Araştırmacıların hizmetine sunulan Merkez olanaklarının, başvuru sırası dikkate alı-

narak, eşit şekilde kullanılabilmesi için gerekli plan ve düzenlemeleri yapmak,
j) Merkezin çalışma plan ve programı ile acil eylem planını hazırlamak ve personeli bu

konuda eğitmek,
k) Merkez bünyesinde yürütülecek olan kurs, seminer, kongre ve sempozyum gibi bi-

limsel toplantıları planlamak, düzenlemek ve yürütmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve Üniversite öğretim

üyeleri arasından Müdürün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilecek üç üye olmak üzere
toplam beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üye seçiminde hayvan deneyleri konusunda dene-
yimli öğretim üyeleri öncelikli tercih edilir. Üyelik süresi üç yıldır. Süresi dolmadan boşalan
üyelik için veya Üniversite dışında altı aydan uzun süreli görevlendirilenlerin yerine kalan süre
için, Rektör aynı usul ile yeni üye görevlendirir. Üyelik süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri
aynı usulle yeniden görevlendirilebilirler. 

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, yılda en az iki defa, salt çoğunluk ile
toplanır. Geçerli mazereti olmaksızın üç kez üst üste Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan-
ların Yönetim Kurulu üyeliği son bulur. Boşalan üyelik için Rektör aynı usul ile bir ay içinde
yeni üye görevlendirir.

(3) Yönetim Kurulunda tüm kararlar oy çokluğu ile alınır, çekimser oy kullanılmaz.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu

faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak,
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b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını
sağlamak,

c) Merkez olarak sunulacak her türlü hizmetin bedelini tespit etmek, gelir ve gider da-
ğılımı ve kullanım şekillerini ilgili mevzuata uygun olarak belirlemek, 

ç) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak,
d) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve

bunların görevlerini düzenlemek,
e) Müdür tarafından hazırlanan yıllık faaliyet plan ve programları ile bu faaliyetlerle

ilgili esasları görüşüp karara bağlamak,
f) Müdür tarafından belirlenen diğer konuları görüşerek karara bağlamak.
Sorumlu Yönetici (Veteriner hekim) ve görevleri
MADDE 12 – (1) Sorumlu Yönetici, Müdüre bağlı olarak ve onun denetiminde çalışır. 
(2) Sorumlu Yöneticinin görevleri şunlardır:
a) Laboratuvar hayvanlarının üretim ve bakımını sağlamak, kontrol etmek ve düzen-

lemek,
b) Laboratuvar hayvanlarında yapılan işlemlerin etik kurallara uygunluğunu takip etmek

ve araştırıcıları bu konuda bilinçlendirmek,
c) Araştırmalar sırasında danışman veteriner hekimlik görevi yapmak,
ç) Merkez dâhilinde kullanılan laboratuvar hayvanlarının kaydını tutmak,
d) Merkez dâhilinde kullanılan sarf malzemelerinin kaydını tutmak,
e) Merkezdeki demirbaş malzeme ve cihazların korunma ve bakımının sağlanmasını

kontrol etmek,
f) Projelerle ilgili bilgileri, kayıtları ve Müdürün Merkez dâhilinde uygun gördüğü ve-

rileri bilgisayar ortamına taşımak ve Müdüre rapor vermek,
g) Projelerde kullanılan laboratuvar hayvanlarının hafta sonu bakımları ve resmi tatil

günleri için Müdürün uygun göreceği şekilde planlama yapmak,
ğ) Müdürü çalışmalar, işleyiş ve aksaklıklar konusunda bilgilendirmek,
h) Üretilen hayvanların sağlığı ve tür özelliklerinin saflığını korumak,
ı) Koruyucu hekimlik faaliyetlerinde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Merkezden Yararlanma Koşulları

Merkezden yararlanma koşulları
MADDE 13 – (1) Merkezden yararlanma koşulları şunlardır:
a) Merkezden öncelikli olarak Üniversitenin akademik personelinin yürütücülüğünü

yaptığı araştırma projeleri ve tez çalışmaları için yapılan talepler karşılanır. 
b) Merkezden deney hayvanı talebi, deney hayvanı talep formu doldurularak, etik kurul

müracaat formu ve etik kurul kabul yazısı ekinde Müdürlüğe yapılır.
c) Kurallara uygun olarak yapılan deney hayvanı talebi Yönetim Kurulu tarafından de-

ğerlendirilerek karara bağlanır.
ç) Yönetim Kurulu tarafından onaylanan deney hayvanı talebi, ücretinin Üniversite dö-

ner sermaye saymanlığı hesabına yatırılmasından sonra gerekli hayvanların üretimi için plan-
lamaya alınır.

d) Çalışılacak laboratuvar hayvanları öncelikle Merkezden sağlanır. Merkezde proje
içeriğine uygun yeterli sayıda veya türde laboratuvar hayvanı bulunmaması halinde, Müdürün
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bilgisi ve onayı dâhilinde standartlara uygun belirli merkezlerden araştırıcı tarafından labora-
tuvar hayvanı sağlanabilir. Diğer merkezlerden sağlanan laboratuvar hayvanları öncelikle ka-
rantinaya alınırlar ve gerekli kontrollerden sonra kullanılabilirler. 

e) Araştırmacılar deney hayvanları etik kurulunca belirlenen esaslara uymak zorundadır. 
f) Araştırma başvurularında, araştırıcıların kişisel beyanı esastır. Müracaat formlarında

ve/veya çalışmalarla ilgili her türlü beyanda verilen bilgilere ilişkin her türlü yasal ve etik yü-
kümlülük araştırıcıya aittir. 

g) Merkez bünyesinde yürütülecek tüm hayvan deneyleri, hayvan deneyleri yerel etik
kurulu tarafından düzenlenmiş kurstan sertifika almış ya da denkliği kurulca kabul edilmiş ser-
tifikalara sahip araştırıcılar tarafından yürütülür. 

ğ) Araştırıcılar, çalışmalarında bilimsel araştırmaların temel kuralları olarak kabul edilen
zarar vermeme, saygılı olma, şeffaflık, dürüstlük ve gizlilik ilkelerine uyacaklarını peşinen ka-
bul etmiş sayılırlar. 

h) Araştırıcılar, çalışmalarının her aşamasında Merkez yetkililerinin denetimine açık
olduklarını kabul etmiş sayılırlar.

ı) Proje onay tarihinden itibaren altı ay içerisinde proje sorumlusu veya araştırıcılar ta-
rafından takibi yapılmayan veya çalışma randevusuna uyulmayan projeler Müdür tarafından
iptal edilebilir.

i) Araştırma yürütücüsü Merkezde yürütülen ve tamamlanan araştırmalar ile ilgili olarak
yapılan yayın ve bilimsel raporlarda Merkezin açık adını belirtmek, yayın ya da bilimsel rapo-
run bir örneğini altı ay içinde Merkeze iletmek zorundadır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşı-
lanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir. 
Demirbaşlar
MADDE 16 – (1) Merkeze Rektörlükçe alınan ya da hibe edilen her türlü cihaz ve de-

mirbaşlar öncelikli olarak Merkezin ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılır.
Diğer hükümler
MADDE 17 – (1) Merkezin döner sermaye kapsamında verdiği hizmetlerde 31/5/1999

tarihli ve 23711 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Balıkesir Üniversitesi Döner Sermaye İş-
letmesi Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

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

kümleri ile Senato, Üniversite Yönetim Kurulu ve Merkezin Yönetim Kurulu kararları uygu-
lanır.

Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Balıkesir Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İstanbul Aydın Üniversitesinden:

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM 

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesinde

tıp doktorluğu ile temel tıp bilimlerinde lisans öğrencilerinin kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlara

ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesinde tıp dok-

torluğu ile temel tıp bilimlerinde lisans öğrencilerinin kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarına iliş-

kin hükümleri kapsar.

Dayanak 

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Anabilim dalı: Bölümü oluşturan anabilim dalını,

c) AYSIS: Aydın Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemini,

ç) Başkan: İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,

d) Dekan: İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,

e) Ders kurulu: Tıp Fakültesi sınıf I, II ve III’te uygulanmakta olan entegre sistem içe-

risinde yer alan ve değişik anabilim dallarının temel tıp bilimleri müfredatları kapsamındaki

derslerinden oluşan konu ve/veya sistem temelli teorik ve/veya uygulamalı derslerin işlendiği

öğretim ve ölçme-değerlendirme etkinlikleri bütününü, 

f) Dönem: Sınavlar hariç en az on altı haftadan oluşan ve süresi eğitim-öğretim yılının

yarısı olan ve her sınıfta güz dönemi ve bahar dönemi olarak iki adet olan eğitim süresini, 

g) Entegre sistem: I, II ve III üncü sınıf derslerinin anabilim dallarına göre değil, ko-

nulara ve sistemlere göre verilmesiyle uygulanan Tıp Fakültesi eğitim-öğretim modelini,

ğ) Mütevelli Heyet: İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

h) Öğrenci: İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim-öğretim gören kayıtlı

öğrenciyi,  

ı) Öğrenci iş yükü: Sınıf içi ders saatlerinin yanı sıra laboratuvar, klinik çalışması, ödev,

uygulama, proje, seminer, sunum, sınava hazırlık, sınav ve staj gibi eğitim-öğretim etkinlikleri

için öğrenci tarafından harcanan bütün zamanı,

i) Rektör: İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörünü,

j) Seçmeli ders: Öğrencinin zorunlu dersler dışında alan içinden veya alan dışından

programına göre seçenekler arasından kayıt olduğu dersi, 
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k) Senato: İstanbul Aydın Üniversitesi Senatosunu,
l) Sınıf: En az otuz iki haftadan oluşan altı eğitim yılının her birini,
m) Staj: Sınıf IV, V ve VI’da Tıp Fakültesi hastanesinde değişik sürelerde ve değişik

kliniklerde yapılan klinik eğitim ve uygulamalarını,
n) Üniversite: İstanbul Aydın Üniversitesini,
o) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Aydın Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ö) Zorunlu ders: Bir programda öngörülen ve öğrencinin alması gerekli olan dersi,
p) Zorunlu ortak ders: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk ilkeleri

ve inkılâp tarihi, Türk dili, yabancı dil dersleri ile bilişim teknolojileri derslerini,
ifade eder.    

İKİNCİ BÖLÜM
Kayıtlar, İlişik Kesme, Danışman Atanması, Kimlik Kartı, Yatay Geçiş ve İntibak

Öğrenci kabul-kayıt
MADDE 5 – (1) Fakülteye kayıt için aşağıdaki şartlar aranır: 
a) Lise veya lise dengi meslek okulu mezunu olmak, 
b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından o öğretim yılında yapılan

merkezi sınav ile kayıt hakkı kazanmış olmak,
c) Hekimlik yapmasına engel teşkil edecek bir sağlık sorunu bulunmamak,
ç) 10/11/2014 tarihli ve 29171 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, İstanbul Aydın Üni-

versitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre istenen belgeleri
sağlamak.

(2) İstenen belgelerin aslı veya Üniversitece onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu
ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(3) Yabancı ülke liselerinden alınan diplomaların denkliğinin Milli Eğitim Bakanlığınca
onaylanmış olması gerekir. 

Kayıt yenileme
MADDE 6 – (1) Öğrenciler her öğretim yılı başında öğrenim ücretini yatırdıktan sonra

akademik takvimde belirlenen süre içinde kaydını yenilemekle yükümlüdür. Öğrenim ücretini
süresi içinde ödemeyen öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri yapılmaz.

(2) Öğrenim ücretini ödemeyen/kaydını yenilemeyen öğrenciler, derslere, sınavlara gi-
remez ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Öğrencinin öğrenim ücretini ödemediği/kayıt
yenilemediği yıl öğrenim süresinden sayılır. 

Kayıt dondurma ve kayıt silme
MADDE 7- (1) Öğrencilerin kaydı, öğretim ücretlerini ödemek koşulu, haklı ve geçerli

sebepler ve ilgili yönetim kurulu kararı ile bir kerede iki yarıyılı geçmemek üzere en çok dört
yarıyıl dondurulabilir. Kayıt dondurulan süreye ilişkin öğretim ücreti, bir sonraki eğitim-öğre-
tim ücretinden mahsup edilir. Bu süreler azami öğrenim süresinden sayılmaz. 

(2) Kaydı dondurulan öğrenciler, eğitim-öğretim faaliyetlerine katılamaz ve o dönem-
deki ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına giremez. Kayıt dondurma isteklerinin yarıyıl başında
ve ders kayıt süresi bitmeden yapılması gerekir. Bu süreler bittikten sonra, ancak sağlık sorun-
ları, askerlik, afet ve benzeri olağanüstü durumlarda başvuruda bulunulabilir. Bu nedenle ya-
pılacak başvurular için, sağlık kuruluşlarından sağlık raporu alınması ve bu rapor süresinin
kayıt dondurulacak yarıyılın zorunlu devam süresini kapsaması askerlik, afet ve benzeri du-
rumların belgelendirilmesi gerekir.
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(3) Kayıt silme işlemlerinde; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44/c maddesi ve
İstanbul Aydın Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hüküm-
leri esas alınır.

İlişik kesme
MADDE 8 – (1) Öğrencinin Üniversite ile ilişiğinin kesilme nedenleri şunlardır:
a) Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılma isteğinde bulunmak.
b) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de Yükseköğretim Kurumları Öğ-

renci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası al-
mak.

Danışman
MADDE 9 – (1) Üniversiteye kaydını yaptıran her öğrenciye Dekanlık tarafından bir

akademik danışman atanır.
(2) Akademik danışman; öğrencinin öğrenimiyle ilgili olarak öğretim süresi boyunca

öğrenciyi izler, yol gösterir, yardımcı olur. Dekan; gerektiğinde öğretim elemanlarından, aka-
demik danışmanı olduğu öğrencilerin faaliyetleri ve başarı durumları hakkında rapor isteyebilir.
Danışmanların çalışma esasları Senato tarafından belirlenir.

Kimlik kartı
MADDE 10 – (1) Üniversiteye kaydını yaptıran her öğrenciye Rektörlük tarafından

Üniversite kimlik kartı verilir.
Yatay geçiş ve intibak
MADDE 11 – (1) Fakülteye, süre ve ders içerikleri itibariyle eşdeğer eğitim programı

uygulayan diğer Tıp Fakültelerinden; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında
Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin
Yönetmelik hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu ve Senato kararlarına göre Fakülte Yönetim
Kurulu kararı ile yatay geçiş yapılır.

(2) İntibak ile ilgili işlemlerde, Fakülte Kurulu ve/veya Senato kararları uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Akademik Takvim, Eğitim-Öğretim Esasları, Planları, Programları, 

Notlar ve Başarının Değerlendirilmesi

Akademik takvim
MADDE 12 – (1) Akademik takvim, her yıl Fakülte Kurulunun önerisi üzerine Senato

onayından sonra ilan edilir.
Eğitim-öğretim esasları ve planları
MADDE 13 – (1) Tıp Fakültesi eğitiminde entegre eğitim modeli aşağıdaki gibi uygu-

lanır:
a) Akademik yıl güz dönemi ve bahar dönemi olmak üzere iki yarıyıldan oluşur.
b) Tıp Fakültesinde tıp bilimleri derslerinde eğitim-öğretim; sınıf I, II ve III’te Ders

Kurulu, sınıf IV ve V’te staj, sınıf VI’da intörnlük-aday hekimlik stajı esasına göre yapılır.
Ayrıca dönemlik dersler yarıyıl süreli dersler olarak yapılır. Bundan başka sınıf II ve III’te Fa-
külte Kurulunun teklifi üzerine Senato tarafından onaylanan seçmeli dersler açılır. Öğrenci her
yarıyılda en az bir adet olarak açılan seçmeli derslerdeki bir seçeneğe kayıt olmak zorundadır.
Bu derslerin eğitimi yarıyıl esasına göre yapılır. Her Ders Kurulu için Dekan tarafından Ders
Kurulu Koordinatörü görevlendirilir. Ders Kurulu Koordinatörü, Ders Kurulundaki eğitim-öğ-
retim ve sınav işlerini koordine eder.
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c) Sınıf I’de Yükseköğretim Kurulu mevzuatına göre zorunlu ortak dersler olarak bili-
şim teknolojileri dersi, Türk dili dersi, yabancı dil dersi ve Atatürk ilke ve inkılapları derslerinin
öğrenciler tarafından açıldığı dönemlerde alınması gerekir. Bu dersler Üniversite tarafından
merkezi olarak planlanır, eğitimi ve sınavları yapılır.

ç) Tıp Fakültesi dışında herhangi bir kurumda uygulamalı ders veya staj, Tıp Fakültesi
Fakülte Kurulunun eşdeğerliğini kabul edeceği ve Senatonun onaylayacağı kurumlarda yapı-
labilir.

d) Yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumları ile yapılan anlaşmalar, Avrupa Birliği
Öğrenci Değişim Programı (ERASMUS) ve Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Değişim Prog-
ramları çerçevesinde öğrenci değişim programı uygulanabilir.

Eğitim-öğretim programları

MADDE 14 – (1) Akademik eğitim öğretim programı Dekanlık koordinatörlüğünde
hazırlanır ve Fakülte Kurulunda kabul edilir ve Senato tarafından onaylandıktan sonra uygu-
lamaya konulur. 

(2) Ders programı; multidisipliner ders, seminer, laboratuvar, klinik çalışma, staj ve
benzeri teorik dersler ve/veya uygulamalardan oluşur.

(3) Dersler, zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Bunlar, Fakülte Kurulu tarafından
kabul edilen ve Senatoda onaylanan ders planında belirtilir.

Notlar

MADDE 15 – (1) Tıp Fakültesi eğitiminde aşağıda tanımlanan notlar verilir:
a) Ağırlıklı dönem not ortalaması (DNO), bir öğrencinin bir dönem aldığı derslerin

AKTS kredileri ile o derslerden aldığı harf notlarının katsayılarının çarpımından elde edilen
sayıların toplamının o dönem alınan AKTS kredi değerinin toplamına bölünmesi ile elde edilen
ve virgülden sonra iki basamak olarak gösterilen sayıdır. 

b) Genel not ortalaması (GNO): Öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren almış ol-
duğu ve kayıtlı bulunduğu bölüm veya programda geçerli olan derslerin tümü dikkate alınarak
aynı şekilde hesaplanır. Gerek DNO ve gerekse GNO hesabında AA’dan FF’ye kadar verilen
notlar dikkate alınır. GNO hesaplanmasında, tekrar edilen Ders Kurulu, dönemlik ders veya
stajdan en son alınan harf notu kullanılır.

c) Ders kurulu notu: Her bir Ders Kurulundaki kurul içi notlarının %50’si ile kurul sı-
navı notunun %50’sinin toplamıdır.

ç) Dönem sonu notu: Sınıf I, II ve III’te uygulanan dönemlik dersler için yıl içi faali-
yetlerden alınan notların %50’si ile dönem sonu sınavının %50’sinin toplamıdır. 

d) Staj notu: Sınıf IV ve V’teki stajlar için staj süresinde yapılan, yazılı ve/veya sözlü,
teorik ve/veya uygulamalı sınavların notlarının %50’si ile staj sınavı notunun %50’sinin top-
lamıdır. 

e) Staj değerlendirme notu: Sınıf VI’daki intörnlük-aday hekimlik stajlarının sonunda
verilen değerlendirme notudur.

f) Yarıyıl içi etkinlikleri; kısa sınav/sınavlar, ara sınav/sınavları, uygulama, ödev, sunum,
proje, staj, seminer, laboratuvar ve benzeri çalışmalardan oluşur. Bunların yarıyıl içi notuna
katkısı ilgili anabilim dalı önerisi üzerine Fakülte Kurulunca değiştirilebilir.

g) Fakülte dışından alınan derslerin başarı notunun hesaplanmasında İstanbul Aydın
Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.
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Başarı değerlendirme

MADDE 16 – (1) Başarının değerlendirilmesinde;
a) Sınavlarda 100 tam puan üzerinden mutlak değerlendirme sistemi uygulanır.
b) Ders kurulları sonu sınavı veya dönemlik ders dönem sonu sınavında her anabilim

dalı dersleri için soru sayısı ve bunların karşılığı olan puanlar, o anabilim dalının toplam ders
saatlerinin, Ders Kurulu, toplam ders saatine göre yüzde olarak ağırlıklı hesaplamayla elde
edilir. Ders Kurulu içinde ders veren anabilim dallarının kendilerine ait ağırlıklı puanlarının
dağılımı anabilim dalı tarafından şöyle hesaplanır: Her anabilim dalı kendi ağırlıklı puanının,
puan dağılımını yazılı ve/veya sözlü ve/veya uygulama ve/veya ödev ve benzeri puanı olarak
AYSIS sistemi üzerinden tanımlar.

c) Başarı notu; öğrencilerin 100 üzerinden aldıkları notların 15 inci maddede öngörülen
ağırlıklarına göre 100 üzerinden hesaplanan ham başarı notlarının (ç) bendindeki tabloda yer
alan 4’lük sistem karşılığı olan harf notlarıdır. 

ç) 100 üzerinden mutlak değerlendirme sistemine göre hesaplanan ham başarı notları
aşağıdaki tabloda yer alan karşılıklarına göre harf notuna dönüştürülür.

Not Aralığı Katsayısı Harf Notu
90-100 4,0 AA
85-89 3,5 BA
80-84 3,0 BB
75-79 2,5 CB
65-74 2,0 CC
55-64 1,5 DC
50-54 1,0 DD
40-49 0,5 FD
39 ve altı 0 FF
d) Başarısız dersler şunlardır: 
1) GNO’su 2.00’ın altında olan öğrencilerin CC’nin altında not aldıkları dersler, 
2) GNO’su 2.00 veya daha yüksek olan öğrencilerin DC’nin altında not aldıkları dersler, 
3) GNO’suna bağlı olmadan DD, FD, FF, NA notu aldıkları dersler. 
e) NA: Devamsız notu; derse devam veya uygulama ile ilgili koşulları yerine getire-

memiş olan öğrencilere verilir. NA notu alan öğrenciler Ders Kurulu sonu sınavı veya dönemlik
ders dönem sonu sınavına veya staj sınavına giremezler. Bu not yarıyıl ve genel akademik ba-
şarı not ortalaması hesaplanırken FF notu gibi işleme alınır.

f) M: Muaf notu; muafiyet sınavı sonucu muaf olunan dersler için verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Devam Zorunluluğu, Mazeret Sınavları, Öğretim Dili ve Öğretim Süresi

Devam zorunluluğu

MADDE 17 – (1) Sınıf I, II ve III’teki bir eğitim yarıyılındaki her bir Ders Kurulunun
toplam ders saatlerine, toplam devamsızlığı %30’u geçen öğrenci NA notu alır, sonraki sınavlara
giremez. 

(2) Sınıf I, II ve III’teki her bir dönemlik dersindeki toplam ders saatlerinin %30’undan
fazlasına devam etmeyen öğrenci; sonraki sınavlara giremez ve NA notu alır.
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(3) Sınıf IV ve V stajlarında her bir staj süresinin %30’undan fazlasına devam etmeyen
öğrenci, o staj sınavına ve o staj bütünleme sınavına alınmaz ve NA notu alır.

(4) Sınıf VI intörnlük-aday hekimlik stajlarında her bir staj süresinin %30’undan faz-
lasına mazeretsiz olarak devam etmeyen öğrenci NA notu alır. İntörnlük-aday hekimlik stajla-
rında devamsızlık süresi % 30’u geçen ve mazereti Fakülte Yönetim Kurulunda kabul edilen
öğrenci devam etmediği uygulamalı çalışmaları, anabilim dalının imkânları ölçüsünde sorumlu
öğretim üyesinin gösterdiği gün ve saatte telafi etmek zorundadır. Telafi çalışmalarını yapma-
yan öğrenci o stajın hiçbir sınavına alınmaz ve NA notu alır. Telafi çalışmalarını yapan öğrenci
için staj notu verilir.

(5) Öğrencilerin devamsızlık durumu, sorumlu öğretim elemanı tarafından AYSIS’e iş-
lenir. Öğrenciler devamsızlık durumunu AYSIS’ten izler/izleyebilirler. Devamsızlık oranı
%30’a ulaşınca, otomatik olarak öğrenciye NA notu verilir ve öğrenci ders kurulu sonu sınav-
larına veya dönem sonu sınavlarına veya staj sınavlarına giremez.

(6) Bir Ders Kurulunu veya dönemlik dersini tekrar eden bir öğrenci, devamsızlıktan
kalmamış ise, bu derse devam etmek zorunda değildir.

Mazeret sınavları
MADDE 18 – (1) Haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde öğrencinin ara sınavlar

için mazeretli sayılmasına Fakülte Yönetim Kurulu karar verir. Öğrencinin, eğitim süresinde,
sağlık raporu ile mazeretli sayılabilmesi için hastalığını İstanbul Aydın Üniversitesi hastanele-
rinden veya bunun mümkün olmadığı zorunlu hallerde diğer sağlık kurumlarından alınacak
sağlık raporu ile belgelendirmesi ve bu raporun Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmesi
gerekir. Bunlar dışındaki sağlık raporları işleme konulmaz. Sağlık mazereti Fakülte Yönetim
Kurulunca kabul edilen öğrenci, rapor süresince derslere devam edemez ve sınavlara giremez.
Rapor süresi toplam devam süresinin %30’unu aşarsa, öğrenci aldığı derslerden devamsızlıktan
kalır ve NA notu verilir.

(2) Mazeretlerle ilgili her türlü müracaat, mazeretin bitim tarihinden itibaren en geç bir
hafta içinde Dekanlığa yapılır. Daha sonra yapılan müracaatlar, geç sunulan raporlar veya yalnız
sınav tarihlerini kapsayan raporlar işleme konulmaz.

Öğretim dili
MADDE 19 – (1) Fakültenin öğretim dili Türkçedir. Ancak bazı seçmeli dersler kısmen

veya tamamen yabancı dille okutulur. 
Öğretim süresi
MADDE 20 – (1) Fakültede eğitim-öğretim süresi, isteğe bağlı olarak hazırlık okumak

isteyen öğrenciler için bir yıllık hazırlık sınıfı hariç, altı yıldır. Derslerin verildiği dönemden
başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırılıp yaptırılmadığına bakılmadan azami öğrenim
süresi dokuz eğitim-öğretim yılıdır. İsteğe göre kayıt yaptırılarak eğitim alınabilecek olan bir
yıllık yabancı dil hazırlık sınıfı süresi, azami öğrenim süresinin dışındadır. Hazırlık sınıfında
başarılı olamayan öğrencilere verilecek ilave süre ise azami öğrenim süresinden sayılır.

(2) Öğrencinin, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç olmak üzere, altı yılda ta-
mamlaması gereken toplam kredi en az 360 AKTS’dir. Derslerin AKTS kredileri toplamı her
yarıyıl 30 AKTS kredisi olacak şekilde düzenlenir.

(3) Altıncı yıl hariç olmak üzere, eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre yapılır. Her aka-
demik yıl güz dönemi ve bahar dönemi olmak üzere iki yarıyıldan ve her yarıyıl en az 16 haf-
tadan oluşur. Cumartesi, pazar ve resmi tatil günleri ile kurul sonu sınavı ve dönemlik ders dö-
nem sonu sınavı ve staj sınavlarının yapıldığı sureler, bu süreye dâhil değildir. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınavlara İlişkin Esaslar

Sınavlar

MADDE 21 – (1) Tıp Fakültesi eğitiminde kurul sonu sınavı, ara sınav, dönem sonu

sınavı, bütünleme sınavı, mazeret sınavı, muafiyet sınavları yapılır. Bu sınavlar yazılı, sözlü,

hem yazılı ve hem sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sınavların yazılı, sözlü ve/veya

uygulamalı olarak yapılmasına ve uygulama, staj ve benzeri çalışmaların değerlendirilmesi

için gereken değişikliklere Fakülte Kurulu kararı ve Senatonun onayı ile yürürlüğe girer. 

(2) Sınavlarla ilgili açıklamalar ve sınav türleri şunlardır:

a) Kurul sonu sınavı: Her Ders Kurulu sonunda sınav yapılır. Bu sınava Ders Kurulu

Sonu Sınavı da denilir.

b) Ara sınav: Ders Kurulu veya dönemlik ders eğitim süresinde yapılan yazılı ve/veya

sözlü ve/veya uygulamalı sınav(lar)dır. 

c) Dönem sonu sınavı: Sınıf I, II ve III’te her bir dönemlik ders sonunda yapılan sı-

navdır.

ç) Bütünleme sınavı: Bir Ders Kurulunun veya dönemlik dersin bütünleme sınavı, eği-

tim yarıyılı bittikten sonra yapılır. Bu sınavlara Ders Kurulu Sonu Sınavı veya dönemlik ders

dönem sonu sınavına girme hakkına sahip olup da sınava girmeyen veya girdiği halde o Ders

Kurulu veya dönemlik derste yeterli başarıyı sağlayamayan öğrenciler girebilir.

d) Staj bütünleme sınavına, Staj bütünleme sınavına girmeyen veya girdiği halde yeterli

başarıyı sağlayamayan öğrenciler girebilir. Staj bütünleme sınavı, o sınıftaki tüm stajlar bittikten

sonra yapılır.

e) Mazeret sınavı: Mazereti nedeniyle Ders Kurulu İçi Sınav(lar)ına veya dönemlik

ders ara sınav(lar)ına giremeyen ve ayrıca haklı ve geçerli mazeretleri Fakülte Yönetim Kuru-

lunca kabul edilen öğrencilere mazeret sınav hakkı tanınır. Bu sınav, Ders Kurulu Sonu Sınavı

veya dönemlik ders dönem sonu sınavından önce yapılır. 

f) Muafiyet sınavı: Fakülte Kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile muafiyete tabi

tutulması uygun görülen dersler için her eğitim-öğretim yılının başında açılan sınavdır. 

Mazeret sınavı

MADDE 22 – (1) İkinci fıkra hariç olmak üzere, mazeretleri nedeni ile herhangi bir

ara sınavına giremeyen ve Fakülte Yönetim Kurulunca mazeretleri kabul edilen öğrenciler için

mazeret sınavı açılır. Mazeret sınavı, bir defaya mahsus olmak üzere Fakülte Yönetim Kurulu

tarafından belirlenen tarihte yapılır. Mazeret kabulü, 18 inci madde hükümlerine göre yapılır.

(2) Ders Kurulu sonu, dönemlik ders dönem sonu sınavı ve bütünleme sınavları ile staj

genel ve bütünleme sınavları için ayrıca mazeret sınav hakkı verilmez. 

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 23 – (1) Bir sınavın sonucuna, ilân tarihinden itibaren en geç beş iş günü için-

de AYSIS’ten doldurulacak form ile yazılı olarak Dekanlığa öğrencinin kendisi tarafından itiraz

edilebilir. İtirazın yapıldığı sınav sonucu, dersin öğretim elemanı tarafından konunun kendisine

bildirildiği tarihi izleyen üç iş günü içinde yeniden incelenir. İnceleme sonucu öğretim elemanı

tarafından yazılı ve gerekçeli olarak ilgili dekanlığa bildirilir. Dekanlık itiraz sonuçlarını Öğ-

renci İşleri Daire Başkanlığına yazılı olarak iletir.
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ALTINCI BÖLÜM

I, II ve III. Sınıflara İlişkin Eğitim-Öğretim Esasları

Dönemlik dersler

MADDE 24 – (1) I, II ve III. sınıf öğrencileri Senato tarafından kabul edilen ders pla-

nındaki ders kurulu ve dönemlik dersleri alırlar.

Ders veya dönemlik ders tekrarı

MADDE 25 – (1) Başarısız dersler şunlardır: 

a) GNO’su 2,00’ın altında olan öğrencilerin CC’nin altında (DC, DD, FD, FF, NA) not

aldıkları dersler.

b) GNO’u 2,00 veya daha yüksek olan öğrencilerin DC’nin altında (DD, FD, FF, NA)

not aldıkları dersler. 

c) GNO’suna bağlı olmadan DD, FD, FF, NA notu aldıkları dersler. 

(2) Herhangi bir ders kurulu sonu sınavı veya dönemlik ders dönem sonu sınavına girme

hakkına sahip olan girmeyen öğrenciler bu derslerin bütünleme sınavına girebilirler. Bütünleme

sınavında alınan not girmedikleri sınavın notu yerine konularak hesaplama işlemleri yapılır.

(3) Herhangi bir ders kurulu veya dönemlik dersten, bütünleme sınavından geçemeyen

öğrenci ders kurulu veya dönemlik ders tekrarı yapar; bu tekrarlar öğrencinin Tıp Fakültesi

eğitimini dokuz yılda tamamlayamayacağı anlaşılıncaya kadar yapılabilir.

(4) Sınıfı I, II ve III’te Ders Kurulu veya dönemlik ders dönem sonu sınavına girmeyen

öğrencinin bütünleme sınavına da girmemesi halinde öğrenci o ders kurulu veya dönemlik

dersi tekrarlar.

(5) Sınıf III sonuna kadar tüm ders kurulu veya dönemlik derslerden geçemeyen öğrenci

sınıf IV stajlarına başlayamaz.

(6) Sınıf III’ün sonuna kadar zorunlu ortak derslerden başarılı olamayan öğrenci sınıf

IV’e başlayamaz. YÖK mevzuatına göre almak zorunda olduğu zorunlu ortak derslerin final

ve bütünleme sınavları sonucunda başarısız olan öğrenci bir sonraki öğretim yılında devam

zorunluluğu olmadan o dersleri programına almak ve sınavlarına girmekle yükümlüdür.

(7) Bulunduğu sınıfta, güz veya bahar yarıyılı derslerinden DD, FF, FD, NA notlarını

alarak, bu derslerden başarısız olan öğrenciler, genel not ortalamalarına bakılmaksızın, bir son-

raki yıl, dersin açıldığı yarıyılda, öncelikle başarısız oldukları dersleri tekrarlamaları, daha son-

ra, var ise, bir önceki yıldan hiç almadıkları ders/dersleri almaları ve daha sonra da azamî öğ-

renci iş yükünü aşmamak koşulu ile bulundukları dönemin derslerini almaları gerekir. Ayrıca,

öğrenciler, azamî öğrenci iş yükünü aşmamak koşulu ile genel not ortalamalarını yükseltmek

amacıyla, sadece DD ve DC notu aldıkları dersleri tekrar alabilirler. 

(8) Tekrarlanan dersler için, öğrencinin o derslerden daha önce almış olduğu nota ba-

kılmaksızın, aldığı son not geçerlidir.

YEDİNCİ BÖLÜM

IV ve V. Sınıflara İlişkin Eğitim-Öğretim Esasları

Staj

MADDE 26 – (1) IV ve V. sınıf öğrencileri Senato tarafından kabul edilen ders planında

yer alan stajları yaparlar. 
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Staj sınavı ve notu
MADDE 27 – (1) Sınıf IV ve V’te her stajın sonunda o staj eğitim içeriğini kapsayan

staj sınavı yapılır. Staj sınavı yazılı, sözlü ya da hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı ola-
bilir. Bir stajda öğrencinin başarı durumu, 16 ncı maddeye göre belirlenir. Staj sınavı ve staj
bütünleme sınavları için ayrıca mazeret sınav hakkı verilmez.

Staj bütünleme sınavı ve stajların tekrarı
MADDE 28 – (1) Sınıf IV ve V’te stajlarda %30’dan fazla devamsızlıkları olan öğren-

ciler, staj sınavına giremezler ve NA notu alırlar.
(2) Sınıf IV ve V’teki stajların bir veya daha fazlasından başarılı olamayan öğrenci bu

stajların bütünleme sınavlarına o dönemin son stajının bitiminden en erken on beş, en geç yirmi
bir gün sonra alınır. Staj bütünleme sınavından öğrencinin bir stajdan öğrencinin başarı durumu,
16 ncı maddeye göre belirlenir. Bütünleme sınav veya sınavlarında da başarılı olamayan öğ-
renciye, bu staj veya stajları bir sonraki ders yılında tekrar eder. Staj tekrarında, %70 devam
zorunluluğu vardır.

Staj sınavlarının sonuçlarına itiraz
MADDE 29 – (1) Öğrenciler sınav sonuçları hakkındaki itirazlarını, sonuçlar ilan edil-

dikten sonra en geç yedi işgünü içerisinde Dekanlığa yazılı olarak yaparlar. Bu itirazlar ilgili
öğretim üyeleri tarafından gözden geçirilir ve ancak maddi hata görülürse gerekli not düzelt-
mesi yapılır. Başka herhangi bir nedenle not değiştirilmez.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
VI. Sınıf İntörn Hekimlik – Aday Hekimlik Eğitimi Esasları

İntörn hekimlik
MADDE 30 – (1) Öğrenciler, VI. sınıfta Senato tarafından kabul edilen ders planında

adları ve süreleri belirtilen stajları yaparlar.
Aday hekimlik
MADDE 31 – (1) VI. sınıf intörnlük-aday hekimlik sınıfında öğrencilerin başarısı; her

bir Stajda yapılan çalışma sonunda, klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha çalışmaları, yazdıkları
hasta görüşmeleri, epikrizler, hastalara muameleleri ve ilgileri, nöbetler, katıldıkları seminerler,
klinik ve klinik patolojik toplantılardaki başarıları ayrı ayrı göz önüne alınarak notla değerlen-
dirilir. 

(2) Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için her stajdaki çalışmalarından en az CC notu
alması zorunludur. VI. sınıf intörnlük-aday hekimlik sınıfında herhangi bir stajdan CC den az
değerlendirme notu alan öğrenci, o stajı tekrarlar. Staj tekrarı sonundaki staj notu da CC den
az ise, toplam eğitim süresi dokuz yıl doluncaya kadar staj tekrarı yapabilir. Staj tekrarında
%70 devam zorunluluğu vardır.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Diploma ve transkript 
MADDE 32 – (1) Tıp Fakültesinde aşağıdaki diplomalar verilir:
a) Temel tıp bilimleri ön lisans diploması: En az 120 AKTS alan ve başarılı olan Temel

Bilimler dönemini bitirenlere 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Al-
maları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ön
lisans diploması verilir.
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b) Tıp doktorluğu diploması: Tıp doktorluğu için öngörülen altı sınıflık 360 AKTS eği-

tim süresini başarı ile tamamlayanlara tıp doktorluğu diploması verilir. Bu diplomanın ilgili

mevzuata göre Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanması gereklidir.

c) Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrencilere, diplomasını alırken iade edilmek üzere

geçici mezuniyet belgesi verilir. Diplomanın kaybı halinde, bir defaya mahsus olmak üzere;

diploma yerine geçecek, kaybından dolayı düzenlendiği belirtilen ve diploma bilgileri bulunan

bir belge verilir.

ç) Öğrenciye istediği takdirde bir yıla ait veya mezuniyet ile ayrılma durumlarında Üni-

versitede aldığı bütün ders kurullarını, dönemlik dersleri, seçmeli dersleri, stajları, kredi, not-

larını ve GNO’sunu gösteren transkript verilir.

Öğrencilerin genel görünüşü ve giyinişi

MADDE 33 – (1) Öğrenciler eğitimleri süresince, giyim ve genel görünüş konusunda

ilgili mevzuat hükümlerine uymak zorundadır.

Değişim ve staj programları

MADDE 34 – (1) Tıp Fakültesi ders planında yer alan dersler ve stajlar, Fakülte Ku-

rulunun eşdeğerliğini kabul edeceği ve Senatonun onaylayacağı kurumlarda yapılabilir. 

(2) Yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumları ile yapılan anlaşmalar, Avrupa Birliği

Öğrenci Değişim Programı (ERASMUS) ve Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Değişim Prog-

ramları çerçevesinde öğrenci değişim programı uygulanabilir.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 35 – (1) Her türlü tebligat için adres, kayıt sırasında öğrencinin bildirdiği ad-

restir. 

Disiplin

MADDE 36 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde, Yükseköğretim Kurumları

Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Eğitim-öğretim ücreti

MADDE 37 – (1) Öğrencilerden, her eğitim-öğretim yılında, Mütevelli Heyet tarafın-

dan belirlenen miktarda öğrenim ücreti alınır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; İstanbul Aydın Üni-

versitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümleri

ile Senato, Üniversite Yönetim Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme 

MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İstanbul Kültür Üniversitesinden:

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Kültür Üniversitesine bağlı enstitü-
lerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Kültür Üniversitesinde yürütülen lisansüstü
eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) Enstitü: İstanbul Kültür Üniversitesine bağlı olarak lisansüstü eğitim-öğretim yapan

enstitüleri,
ç) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-

lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi, 
d) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
e) Rektörlük: İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünü,
f) Senato: İstanbul Kültür Üniversitesi Senatosunu,
g) UKS: Ulusal Kredi Sistemini,
ğ) Üniversite: İstanbul Kültür Üniversitesini,
h) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Programlara Kabul

Kontenjan ve özel koşulların tespiti ve ilanı

MADDE 5 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalları, her yarıyıl sonunda, bir sonraki ya-
rıyılda açacakları yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarını, bu programlara
kabul edecekleri öğrenci sayılarını ve varsa her programın gerektirdiği özel başvuru ve kabul
koşullarını, yabancı dil dâhil, Üniversitelerarası Kurul kararları ışığında, bağlı bulundukları
enstitüye önerirler. Öneriler, ilgili enstitü kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır
ve Senato tarafından onaylanarak kesinleşir.

(2) Rektörlük, enstitülerin öğrenci kabul edeceği yüksek lisans, doktora ve sanatta ye-
terlik programlarının adlarını, öğrenci sayılarını, şayet varsa özel başvuru koşullarını, son baş-
vuru tarihlerini, sınav tarihlerini ve gerekli görülen diğer bilgileri toplu olarak ilan eder.
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Başvuru koşulları
MADDE 6 – (1) Lisansüstü programlara başvuru koşulları şunlardır:
a) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların; her program için özel olarak

belirlenmiş lisans programlarına ilişkin bir lisans diplomasına sahip olmaları, ÖSYM tarafından
merkezi olarak yapılan ALES’ten başvurduğu programın puan türünde belli programlar için
ilan edilen özel koşullar dışında en az 55 standart puan almış olmaları gerekir. Tezsiz yüksek
lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Lisans programına kayıtlı öğ-
renciler, lisans derecesi almak için gerekli olan ders yüküne ek olmaması ve zorunlu olan kredi
hesabında yer almaması kaydıyla lisans öğrenimlerinin son yılında, anabilim dalının önerisi
ve Senato kararı ile bir yüksek lisans programına kaydolarak en fazla üç ders alabilir ve başarılı
olmaları durumunda bu dersleri yüksek lisans ders yüküne saydırabilirler.

b) Doktora programına başvurabilmek için adayların; her program için özel olarak be-
lirlenmiş lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl
süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri diplomasına, eczacılık ve fen fakülteleri lisans
veya yüksek lisans derecesine veya ilgili mevzuatta düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar
dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları, ALES’ten başvurduğu programın puan
türünde belli programlar için ilan edilen özel koşullar dışında en az 55, lisans diplomasıyla
başvuranların en az 80 standart puan almış olmaları, lisans mezuniyet ortalamasının 4 üzerinden
en az 3 veya muadili bir puana sahip olması gerekir. Ayrıca doktora programına öğrenci kabu-
lünde; anadillerinin dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça,
Çince, Japonca ve Farsça dillerinden birinden merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan
veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili
bir puan alınması zorunludur.

c) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların; her program için özel ola-
rak belirlenmiş lisans veya yüksek lisans programlarına ilişkin bir lisans veya yüksek lisans
diplomasına sahip olmaları, ALES’in sözel kısmından belli programlar için ilan edilen özel
koşullar dışında en az 55, lisans diplomasıyla başvuranların en az 80 standart puan almış ol-
maları, lisans mezuniyet ortalamasının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olması
gerekir. Ayrıca sanatta yeterlilik programına öğrenci kabulünde; anadillerinin dışında İngilizce,
Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça dillerinden
birinden merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından
eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

ç) Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları ve yabancı uyruklu adayların lisansüstü
programlara kabul edilebilmesi için başvurulan programa bağlı olarak lisans ve/veya yüksek
lisans diplomasına sahip olması gerekmektedir. Söz konusu adaylar için lisansüstü programlara
başvurularda ALES şartı aranmaz. Ayrıca yabancı uyruklu adayların Türkçe öğretim yapan
programlara başvurabilmesi için 9 uncu maddede belirtilen Türkçe yeterlilik koşullarını sağ-
laması gerekmektedir.

Başvuru şekli
MADDE 7 – (1) Adaylar, kayıt yaptırmak istedikleri programı belirten dilekçeye, öğ-

renim durumlarını gösteren belgeyi ve ilgili enstitü yönetim kurulunca istenen diğer belgeleri
ekleyerek, süresi içinde ilgili enstitü müdürlüğüne başvururlar. Başvuru için gerekli diploma
yurt dışından alınmış ise, diplomanın alındığı kurumun Yükseköğretim Kurulu tarafından ta-
nındığına dair belgenin aslının veya kurumca onaylı suretinin de verilmesi gerekir. Yabancı dil
sınavına tabi olanlar, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından sınav açılması kabul edilmiş dil-
lerin hangisinden sınava gireceklerini de belirtirler. Başvuru için istenen belgelerin aslı veya
enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak
ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.
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(2) İlgili enstitü kurulunun önerisi ve Senato kararıyla belirlenen kabul koşulları bağ-
lamında yabancı uyruklu adayların ve yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı adayların baş-
vuruları elektronik ortamda kabul edilebilir.

Başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 8 – (1) Adayların değerlendirmesi jüriler tarafından yapılır. Jüriler

anabilim/anasanat dalları tarafından belirlenen en az üç üyeden oluşur. Bir anabilim/anasanat
dalında yürütülen farklı lisansüstü programlar için ayrı jüriler kurulabilir.

(2) Lisansüstü bir programa başvuran adayın başarı durumu 100 tam puan üzerinden
hesaplanan toplam puanı ile belirlenir.

(3) Tezli yüksek lisans programına öğrenci kabulünde adayın başarı notu aşağıdaki kri-
terlere göre belirlenir:

a) ALES puanının %50’si,
b) Anabilim dalları tarafından açılacak yabancı dil sınavında veya YDS ve muadili olan

dil sınavlarından almış olduğu puanın %10’u,
c) Lisans genel not ortalamasının %20’si,
ç) Mülâkat/bilim sınavı değerlendirmesinde 100 tam puan üzerinden aldığı puanın

%20’si.
d) Toplam puanı 100 tam puan üzerinden en az 65 olan adayların hesaplanan toplam

puanı en yüksek olan adaydan başlayıp sıralanarak, asil ve yedek öğrenci adayları belirlenir.
Toplam puanlarının eşit olması durumunda lisans genel not ortalamaları ile değerlendirilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde adayın başarı notu aşağıdaki
kriterlere göre belirlenir:

a) Anabilim dalları tarafından açılacak yabancı dil sınavında veya YDS ve muadili olan
dil sınavlarından almış olduğu puanın %10’u,

b) Lisans genel not ortalamasının %40’ı,
c) Mülâkat/bilim sınavı değerlendirmesinde 100 tam puan üzerinden aldığı puanın

%50’si.
ç) Toplam puanı 100 tam puan üzerinden en az 65 olan adayların hesaplanan toplam

puanı en yüksek olan adaydan başlayıp sıralanarak, asil ve yedek öğrenci adayları belirlenir.
Toplam puanlarının eşit olması durumunda lisans genel not ortalamaları ile değerlendirilir.

(5) Doktora/sanatta yeterlik çalışması programına öğrenci kabulünde adayın başarı notu
aşağıdaki kriterlere göre belirlenir:

a) ALES puanının %50’si,
b) YDS’den veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir yabancı dil sınavından

aldığı puanın %10’u,
c) Yüksek lisans/lisans genel not ortalamasının %20’si,
ç) Mülâkat/bilim sınavı değerlendirmesinde 100 tam puan üzerinden aldığı puanın

%20’si.
d) Toplam puanı 100 tam puan üzerinden en az 75 olan adayların hesaplanan toplam

puanı en yüksek olan adaydan başlayıp sıralanarak, asil ve yedek öğrenci adayları belirlenir.
Toplam puanlarının eşit olması durumunda mülâkat değerlendirmesinde aldığı puanı göz önün-
de tutulur.

(6) Anabilim/anasanat dalı yaptığı sıralamayı bir liste halinde enstitü müdürlüğüne bir
tutanak ile teslim eder.

(7) Enstitü yönetim kurulu, gerekli koşulları sağlayan adayları ilgili programın konten-
janına göre asıl ve yedek liste halinde belirleyerek karara bağlar.
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(8) Farklı alanlarda lisans yapmış adayların yüksek lisans programına doğrudan kabu-
lüne veya bilimsel hazırlık programına yönlendirilmelerine, ilgili anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu karar verir.

(9) Yabancı dilde eğitim yapan programlarda yabancı dil puanını anabilim/anasanat dalı
başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu belirler.

(10) Yabancı uyruklu adayların ve yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı adayların
başvuruları ilgili anabilim dalı başkanlığı görüşü alınarak ilgili enstitü yönetim kurulunca on
beş gün içerisinde değerlendirilir.

Yabancı dil sınavı, muafiyet ve yabancı dil hazırlık sınıfı

MADDE 9 – (1) Bir lisansüstü programına kayıt olabilmek için hangi yabancı dilin
veya dillerin hangi düzeyde bilinmesi gerektiğini, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalları baş-
kanlıklarının önerisi üzerine ilgili enstitü yönetim kurulu belirler ve 5 inci maddeye göre ya-
pılacak ilanda belirtir.

(2) Yabancı dilde eğitim yapılan lisansüstü programlarına kayıt yaptırmak için, merkezi
yabancı dil sınavından en az 70 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen bir
uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili puan alanlar ile Üniversitedeki yabancı dilde
öğretim yapılan bir lisans veya yüksek lisans programından mezun olanlar ve yurt içi veya yurt
dışında yabancı dilde öğretim yapılan üniversitelerden mezun olduktan sonra en çok iki akademik
yıl içinde başvuranlar, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından, yabancı dil sınavından muaf tu-
tulabilirler.

(3) Yabancı uyruklu adayların Türkçe yabancı dil yeterlilik koşulları; Türkiye Cumhu-
riyeti Devletinin yurt dışında bulunan temsilcilikleri ile resmi kurum ve kuruluşları, Türk üni-
versitelerinin Türkçe öğretim merkezleri veya Üniversitenin Türkçe öğretim birimi tarafından
açılan Türkçe kurslarından yüzlük sistemde 70 ve üzeri veya eşdeğer düzeyle mezun olmak ya
da yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılmış Türkçe muafiyet sınavlarından
yüzlük sistemde 70 ve üzeri veya eşdeğer düzeyde puan almak gerekir.

(4) İlgili enstitü anabilim/anasanat dalları başkanlığının önerisi üzerine ilgili enstitü yö-
netim kurulunca belirlenen ve Senato tarafından onaylanan diğer koşulları taşımalarına rağmen,
yeterli yabancı dil puanını sağlayamayan adaylar ile Türkçe yabancı dil düzeyi başarı notunu
sağlayamayan yabancı uyruklu adaylar, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Ya-
pılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca, Üniversitenin yabancı
diller merkezi yabancı dil hazırlık sınıfında ya da Üniversitenin Türkçe öğretim biriminde Türk-
çe yabancı dil hazırlık sınıfında eğitim görebilir. Başarısız olan adaylara öğrenci katkı payı
veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile yabancı dil hazırlık sınıfını tekrarlama hakkı verilir.
Yabancı dil hazırlık sınıfında geçirilecek süre, en çok bir takvim yılıdır. Bu süre, dönem izinleri
dışında uzatılamaz. Yabancı dil hazırlık sınıfında geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen
ilgili lisansüstü programı sürelerine dâhil edilmez.

Bilim değerlendirme sınavı

MADDE 10 – (1) Lisansüstü programlarına başvuran adayların bilim konularındaki
bilgi ve başarı düzeyleri, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalları tarafından yapılan bir yazılı sı-
nav ve/veya mülakat sonucuna göre değerlendirilir. Sınavlarda görev yapacak jüri üyeleri, ilgili
enstitü anabilim/anasanat dalları başkanlığı tarafından belirlenir.
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Sonuçların ilanı ve kayıt
MADDE 11 – (1) İlgili enstitü anabilim/anasanat dalının görüşü çerçevesinde, ilgili

enstitü yönetim kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda başarılı bulunan adayların
sayısı ilan edilen kontenjandan fazla ise, en yüksek notu alandan başlayarak aşağıya doğru sı-
ralama yapılır ve kontenjan sayısı kadar aday başarılı sayılır. Sonuçlar, ilgili enstitü yönetim
kurulu kararı kesinleştikten sonra ilan edilir.

(2) Lisansüstü programlara kabul edilen adaylar, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından
belirlenen tarihler arasında, istenen belgelerle birlikte ilgili enstitü müdürlüğüne başvurarak
kesin kayıtlarını yaptırırlar. Süresi içinde kesin kayıt yaptırmayan aday, bu hakkını kaybeder.
İlgili enstitü yönetim kurulu, süresi içinde kayıt yaptıramayan, ancak uygun görülecek bir ma-
zerete sahip adayların kesin kayıt yaptırmalarına karar verebilir. Kayıt için istenen belgelerin
aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına
ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(3) Bir lisansüstü programına başvuran veya girişi kabul edilen adayların sayısı beş
veya daha az ise, ilgili enstitü yönetim kurulu, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının
görüşünü aldıktan sonra, o yarıyıl veya yılda o programın açılmamasına karar verebilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa
kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez. 

Öğrenci katkı payları
MADDE 12 – (1) Üniversitede lisansüstü programlara devam edebilmek için ödenecek

öğrenci katkı payları, her bir program için ayrı olarak, Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi
üzerine, Üniversite Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Katkı paylarını Rektörlükçe belirle-
nen süre içerisinde ödemeyen öğrencilerin o dönem için kayıtları yapılmaz, yenilenmez. Bi-
limsel hazırlık programına katılması öngörülen öğrenciler için, bilimsel hazırlık programı katkı
payları, her yıl Mütevelli Heyeti tarafından ayrıca belirlenir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 13 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen

adayların eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:
a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alan-

larda almış olan adaylar.
b) Lisans derecesini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yük-

sek lisans programı adayları.
c) Lisans veya yüksek lisans derecelerini, Üniversite dışındaki yükseköğretim kurum-

larından almış olan doktora adayları.
ç) Lisans veya yüksek lisans derecesini, başvurdukları doktora programından farklı

alanda almış olan adaylar.
(2) Bilimsel hazırlık programına, ilgili lisansüstü programlarına öğrenci kabulündeki

esaslara göre öğrenci kabul edilir.
(3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, bir alt düzeydeki program

dersleri arasından seçilir ve ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen ders-
lerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık
derslerinin yanı sıra, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yö-
netim kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersleri de alabilir.

(4) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden
başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı ve diğer hususlarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Başarısız öğrencinin kaydı silinir. Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki
yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dahil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve
süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek
lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.
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Özel öğrenci kabulü
MADDE 14 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu olup belirli bir konuda bilgisini

artırmak isteyenler, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ve ilgili enstitü yö-
netim kurulunun kararı ile lisansüstü derslerinden iki yarıyılda toplam olarak en çok üçüne,
özel öğrenci olarak kabul edilebilirler. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, her yarıyıl, Üni-
versite yönetim kurulunun önerisi üzerine, Üniversite Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen
ders-kredi ücretini yatırmak ve aldıkları dersin devam, sınavlar ve benzeri bütün koşul ve ge-
reklerini yerine getirmek zorundadırlar. Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde
etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez.

(2) Özel öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Ancak, daha sonraki dö-
nemlerde Üniversitedeki bir lisansüstü programına öğrenci olarak kaydolmaları durumunda,
özel öğrenci iken başardıkları lisansüstü derslerinden, kayıt oldukları program ile ilgili olan-
lardan aldıkları krediler, izledikleri programın kredi toplamının üçte birini geçmemek koşulu
ile ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun
onayı ile devam etmekte olduğu program için geçerli sayılabilir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 15 – (1) Bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir ya-

rıyılını tamamlamış olan başarılı öğrenci, aşağıdaki hükümler çerçevesinde Üniversitede açıl-
mış bulunan bir lisansüstü programına yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir:

a) Yatay geçişin kabul edileceği programda, o program için ayrılmış kontenjanın dörtte
birini aşmamak üzere kontenjan ayrılabilir. Hangi programdan geçiş yapılabileceği, ayrılacak
kontenjan ve aranacak özel koşullar, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi
üzerine ilgili enstitü yönetim kurulunca kararlaştırılır ve 5 inci maddeye göre yapılacak ilanda
belirtilir.

b) Yatay geçişi kabul edilen adayın kalan ders yükümlülüğü, bu Yönetmelik hükümleri
dikkate alınarak, tanınacak süre ve diğer hususlar, ilgili enstitü yönetim kurulunca belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ortak Hükümler

Kayıt yenileme ve yarıyıl izinleri
MADDE 16 – (1) Lisansüstü programlarda kayıtlı tüm öğrenciler her yarıyılın başında

ilgili enstitü tarafından belirlenen usule uygun olarak kayıtlarını yenilemek zorundadır. İkinci
fıkraya göre ilgili enstitü yönetim kurulunca kabul edilmiş bir mazereti olmadan süresi içinde
kaydını yenilemeyen öğrenci, o yarıyıl başarısız olmuş sayılır. Kayıt yenileme işlemi öğrenci
katkı payının yatırılması ve ders alma veya tez kaydını yenileyerek yapılır.

(2) Üçüncü fıkrada belirtilen haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde, ilgili enstitü
anabilim/anasanat dalının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ile öğrenim süresi
boyunca, yüksek lisans öğrencileri en fazla iki yarıyıl, doktora öğrencileri ise en fazla dört ya-
rıyıl izinli sayılabilir. Haklı ve geçerli nedenin kabul edilebilmesi, bu nedenin ortaya çıkma-
sından itibaren en geç bir ay içinde ilgili enstitü müdürlüğüne bildirilmesi şartına bağlıdır. İzinli
sayılan yarıyıl, öğrencinin öğrenim süresine dâhil edilmez. Aynı usulle izinli sayılma işlemi
tekrar edilebilir.

(3) Haklı ve geçerli nedenler şunlardır:
a) Öğrencinin, bir sağlık kurumundan alacağı sağlık raporuyla belgelenmiş sağlıkla

ilgili mazeretinin olması.
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b) Mahallin en büyük mülki amiri tarafından verilecek bir belge ile belgelenmiş olması
şartıyla, doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalması.

c) Öğrencinin, tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alın-
ması.

ç) Anabilim dalı başkanlığınca uygun görüldüğünü ve araştırma yapmak amacıyla yurt
dışına gideceğini belgelemesi.

d) Yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma veya çıkarma cezası alan öğrenciler
dışında, öğrencinin tutukluluk ve mahkûmiyet hali.

e) İlgili yönetim kurulunca haklı ve geçerli kabul edilen ekonomik, ailevi ve benzeri
nedenlerin ortaya çıkması.

Dersler
MADDE 17 – (1) Her programda öğrencinin almakla yükümlü olacağı zorunlu ve/veya

seçmeli ders saati ve sayısı, bu Yönetmelikte belirlenen ilkeler çerçevesinde ilgili enstitü ana-
bilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine ilgili enstitü yönetim kurulunca kararlaştı-
rılır.

(2) Bir lisansüstü dersin yarıyıl AKTS değeri, o dersin öğrenci başına düşen haftalık
ders yükü değerindedir. Bir yarıyılın toplam AKTS değeri en az otuzdur.

(3) Bir lisansüstü dersin ulusal kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin, haftalık
ders saatinin tamamı ile uygulama ve laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır. Bir dersin yarıyıl
ulusal kredi değeri dörtten fazla olamaz.

(4) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir
dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur.

(5) Enstitü kurulu tarafından onaylanan dersler içinden hangilerinin öğrencilerin ders
programlarında yer alacağına, öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanı karar verir. Danışmanlık
görevi tez danışmanı atanıncaya kadar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı veya program
koordinatörü/başkanı tarafından yapılır.

(6) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kağıt ortamında ve
tüm adaylara eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek
güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru so-
rulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir.

(7) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üye-
leri tarafından verileceği, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalları başkanlarının önerileri üzerine
enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. 

Derslere devam
MADDE 18 – (1) Öğrencilerin sınavlara girebilmeleri için, teorik derslerin % 70’ine,

uygulamaların ise % 80’ine devam etmiş olmaları gerekir. Devam konusu, ilgili enstitü anabi-
lim/anasanat dalı başkanlığınca izlenir ve denetlenir. Her öğretim elemanı, yarıyıl sonunda de-
vam şartını yerine getirmemiş öğrencileri ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığına bil-
dirir.

(2) Devam şartı yerine getirilmiş ders ve uygulamaların tekrarı halinde yeniden devam
şartının aranıp aranmayacağı, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca belirlenir.

Sınavlar
MADDE 19 – (1) Her ders için yarıyıl esasına göre en az bir ara sınav notu verilir. Ara

sınav notu, yazılı ve/veya sözlü sınav sonucu olarak verilebileceği gibi, ödevlerin ve/veya öğ-
rencinin derse katılımının değerlendirilmesi suretiyle de verilebilir.
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(2) Yarıyıl sonu sınavları, ilgili enstitünün akademik takviminde belirlenen süre içinde
yapılır.

(3) Her yarıyıl sonunda o yarıyıla ait derslerle ilgili olarak bütünleme sınavı yapılır.
Değerlendirme
MADDE 20 – (1) Lisansüstü öğreniminde öğrencinin kredili bir dersten başarılı sayı-

labilmesi için, yarıyıl sonu başarı notunun;
a) Yüksek lisansta en az (B-),
b) Doktora ve sanatta yeterlikte ise en az (B),
olması gerekir. Bilimsel hazırlık derslerinde almış oldukları program için geçerli olan

başarı notu uygulanır.
(2) Öğrencilere, kayıtlı oldukları her ders için aşağıdaki harf notlarından biri, ilgili öğ-

retim elemanı tarafından başarı notu olarak verilir:
Notlar              Katsayı
A                        4,0
A-                       3,7
B+                      3,3
B                         3,0
B-                       2,7
C+                      2,3
C                         2,0
C-                       1,7
D+                      1,3
D                        1,0
D-                       0,7
F                         0,0
G: Yarıyıl sonu sınavına girmedi
E: Yarıyıl içi çalışmaları eksik
Y: Yeterli
Z: Yetersiz
P: Ders devam ediyor
T: Transfer
(3) Kredi sağlamayan dersleri başarı ile tamamlayan öğrenciye (Y), başarısız öğrenciye

(Z) notu verilir.
(4) Başka yükseköğretim kurumlarından geçiş yapmış öğrencilerin daha önce almış ol-

dukları derslerden, ilgili mevzuat uyarınca eşdeğerliği kabul edilenlere (T) notu verilir. Ancak
öğrencilerin, diledikleri takdirde, (T) notu aldıkları derslerini kredisiz olarak tekrarlama hakları
saklıdır.

(5) Bu şartları gerçekleştiremeyen öğrenci, o dersten başarısız sayılır.
(6) Öğrenci, başarısız olduğu dersleri tekrarlayabilir veya açılırsa yaz öğretiminde aynı

dersi alabilir. Öğrenci, seçmeli bir dersten başarısız olursa, danışmanının onayı ile bir sonraki
yarıyıl başka bir dersi seçebilir.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 21 – (1) Öğrenciler, yazılı sınav sonuçlarına, ilgili enstitüde ilanından itibaren

en geç beş iş günü içinde ilgili enstitü müdürlüğüne dilekçe vererek maddi hata yönünden itiraz
edebilirler. Daha sonra yapılan itirazlar kabul edilmez.
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(2) İtiraz üzerine sınav kâğıdı, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca belir-
lenecek, biri dersin öğretim elemanı olmak üzere üç kişilik jüri tarafından, konunun kendilerine
intikal ettirilmesinden itibaren en geç beş iş günü içinde incelenir ve sonuç yazılı ve gerekçeli
olarak ilgili enstitü müdürlüğüne bildirilir.

Savunmalara dinleyici kabulü
MADDE 22 – (1) Tez önerisi ve sergi/proje önerisi savunmaları ile tez ve sergi/proje

savunmaları, öğretim elemanlarına ve öğrencilere açıktır. Ancak, sadece jüri üyeleri adaya soru
yöneltebilir.

Yeniden kayıtta muafiyet
MADDE 23 – (1) Daha önce herhangi bir lisansüstü programında başarmış olduğu ders

veya derslerden, yeni kaydolduğu programda muaf olmak isteyen öğrenci, ilk kayıttan itibaren
en geç on beş gün içinde ilgili enstitü müdürlüğüne yazılı olarak başvurduğu takdirde, ilgili
enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı bu talebi değerlendirir. Enstitü yönetim kurulu, bu
değerlendirme ışığında, muafiyet talebini tamamen veya kısmen kabul veya reddeder.

Tebligat
MADDE 24 – (1) Eğitim-öğretim, sınavlar, disiplin ve benzeri konularda ilgili ensti-

tülerde ve internet sitelerinde yapılan ilanlar, öğrencinin şahsına yapılmış tebligat hükmündedir.
Öğrenci hakkındaki kişisel işlemler, ilk kayıtta öğrenci tarafından yazılı olarak beyan edilen
veya daha sonra yazılı bildirimle değiştirilen adresine; 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat
Kanununun ilgili hükümleri uyarınca gönderilerek tebliğ edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programı

Yüksek lisans programları
MADDE 25 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yü-

rütülebilir. Bu programların, enstitünün hangi anabilim/anasanat dallarında açılacağı ve nasıl
yürütüleceği, enstitü anabilim/anasanat dalının önerisi ve enstitü kurulunun kararı ve Senatonun
onayı ile belirlenir.

(2) Tezli yüksek lisans programlarından tezsiz yüksek lisans programlarına geçiş iznine,
ilgili enstitü anabilim/anasanat dallarının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu karar verir.
Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş
olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler.
Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla
tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

(3) Bir yükseköğretim kurumunun lisans programına kayıtlı öğrencilerin, aşağıdaki
şartları sağlamaları koşulu ile lisansüstü programlarında sunulan derslere kayıt yaptırmaları ve
bu dersleri, ilgili yüksek lisans programındaki ders yüküne saydırabilmeleri mümkündür:

a) Lisans diploması ve asgari ALES notu dışında, o yüksek lisans programı için aranan
şartları gerçekleştirmiş olması.

b) İzlediği lisans programının son sınıfında kayıtlı olması.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 26 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma

yaparak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını
sağlamaktır.
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(2) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en
az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kre-
disiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eği-
tim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az se-
kiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en
geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak
zorundadır. 

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının
önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan
derslerden en fazla iki ders seçilebilir. 

(4) Tezli yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretim programı olarak yürütülebilir. 
Süre
MADDE 27 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem
için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda
tamamlanır. Tezini daha kısa sürede sunabileceği danışmanı tarafından belirlenen öğrenciler
üçüncü yarıyıl bitiminden sonra dördüncü yarıyıl içerisinde anabilim dalı başkanlığının önerisi
ve enstitü yönetim kurulu kararı ile tez savunmasına girebilir.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini
başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşulları-
nı/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan
veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. 

Tez danışmanı atanması ve tez çalışması
MADDE 28 – (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığı her öğrenci için Üniversitenin kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci
yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç
ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim ku-
rulu onayı ile kesinleşir. 

(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından
seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Üniversite
Senatosunun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yük-
seköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin
birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite
kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir. 

(3) Gerekli hallerde, mevcut danışmanın görüşü alınarak, enstitü anabilim/anasanat da-
lının gerekçeli önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu kararı ile danışman değiştirilebilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 29 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği

sonuçları Senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri
önünde sözlü olarak savunur. 

(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme
ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir ol-
duğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi anabilim dalı başkanlığının aracılığıyla enstitüye teslim
eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve
jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile
birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir. 
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(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı,
en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin
üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına
teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği gö-
rüşü ile tezin nüshalarını anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığı aracılığıyla il-
gili enstitüye gönderir. 

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken
yedi gün, en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının
sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, li-
sansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda
gerçekleştirilir. 

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını
izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. 

(7) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 
(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri ya-

pılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi
kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 

(9) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans progra-
mının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla ken-
disine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. 

Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 30 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezu-

niyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az
üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve
tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması ve-
rilir. Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu ko-
şulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğ-
rencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat
dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet ta-
rihi anasanat programlarına kayıtlı öğrenciler için tez sınavı sonrası yapılan ve başarılı bulunan
uygulamalı sınav tarihi; diğer programlara kayıtlı öğrenciler için ise tezin kabul edildiği tez
sınavı tarihidir. 

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik
ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından Yük-
seköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir. 

ALTINCI BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 31 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi

kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir. 
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(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 90 AKTS’den az olmamak
kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin
alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya
rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak de-
ğerlendirilir. 

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci öğretim lisansüstü olarak da yürütülebilir. 
Danışman atanması

MADDE 32 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında enstitü anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık ya-
pacak bir öğretim üyesi veya Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip doktora derecesine
sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler. 

(2) Gerekli hallerde, danışman atanıncaya kadar danışmanlık işleri ilgili enstitü anabi-
lim/anasanat dalı başkanlığının görevlendireceği bir öğretim üyesi tarafından geçici olarak yü-
rütülür.

(3) Gerekli hallerde, mevcut danışmanın görüşü alınarak, ilgili enstitü anabilim/anasanat
dalının gerekçeli önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu kararı ile danışman değiştirilebilir.

Süre

MADDE 33 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazır-
lıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak
üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç
yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üni-
versite ile ilişiği kesilir. 

(2) Öğrenci tamamlamış olduğu dönem projesinin bir kopyasını danışman öğretim üye-
sinin onay yazısı ile birlikte anabilim dalı başkanlığı kanalıyla enstitüye teslim eder.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 34 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye
tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat
dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim ku-
rumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kay-
dıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans prog-
ramında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki ders-
lerin yerine sayılabilir. 

YEDİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 35 – (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel
problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve
yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır. 
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(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için top-
lam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en
az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS
kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik
14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300
AKTS kredisinden oluşur.

(3) Doktora programlarında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ens-
titü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden
yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul
edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
(5) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.
(6) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bi-

limsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az bi-
rini yerine getirmesi gerekir. 

Süre
MADDE 36 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek

lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönem-
den başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl
olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl
olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır. 

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversi-
tenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği
kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna
kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir. 

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini
ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı ola-
mayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine
getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir. 

Tez danışmanı atanması
MADDE 37 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite

kadrosunda bulunan bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez
konusu ile tez başlığını ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi enstitü yönetim ku-
rulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanının, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zo-
runludur. 

(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından
seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun
belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim ku-
rumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Doktora programlarında öğretim üyele-
rinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması
gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atana-
cak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden
olabilir.
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(3) Gerekli hallerde, mevcut danışmanın görüşü alınarak, enstitü anabilim/anasanat da-
lının gerekçeli önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu kararı ile danışman değiştirilebilir. 

Yeterlik sınavı
MADDE 38 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin ala-

nındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine
sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına
girer. 

(2) Öğrencinin yeterlik sınavına ne zaman gireceği Senato tarafından belirlenir. Ancak
yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul
edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. 

(3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve
enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından
düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değer-
lendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere,
danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda
ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim
üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın
uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. 

(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı
olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı
durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar
verir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün
içinde enstitüye tutanakla bildirilir. 

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir
sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı
ile ilişiği kesilir. 

(6) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamam-
lamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler al-
masını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır. 

(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı
ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. 

Tez izleme komitesi
MADDE 39 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabi-

lim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez
izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından baş-
ka enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının
atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, enstitü anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapıla-
bilir. 

Tez önerisi savunması
MADDE 40 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini
tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu
sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır. 
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(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya red-
dedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda ka-
bul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca
işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. 

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına
sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. 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
Üniversite ile ilişiği kesilir. 

(4) 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 komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar
yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin
tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst
üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen
sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir. 

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 41 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato ta-

rafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak
savunur. 

(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile
birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna
ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal ya-
zılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde ger-
çek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim
kuruluna gönderilir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu su-
nulması gerekir. 

(4) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi
ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan
öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dahil beş öğretim üye-
sinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir.
Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci
tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. 

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının su-
numu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim ele-
manları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık
olarak yapılır. 

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak
değerlendirir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç
gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin
Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde
gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başa-
rısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş
olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde 34 üncü maddeye göre tezsiz yüksek
lisans diploması verilir. 
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Doktora diploması
MADDE 42 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını

danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak
belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/bilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye
gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora
tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili
enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya
hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uza-
tabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını
alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir. 

(3) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yük-
seköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin kabul edildiği
tez sınavı tarihidir. 

(4) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir
kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yük-
seköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 43 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

sını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eş-
değeri bir yükseköğretim programıdır. 

(2) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşu-
luyla en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar
olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için de en az kırk iki kredilik on dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser,
temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur. 

(3) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ens-
titü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden
yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul
edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(4) Sanatta yeterlik öğrencileri, danışmanın önerisi ile lisans dersleri alabilir. Lisans
dersleri ders yüküne ve sanatta yeterlik kredisine sayılmaz.

Süre
MADDE 44 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta

geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin
derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına ba-
kılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul
edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami
süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul
edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya
Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile
ilişiği kesilir.
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(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital,
konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört ya-
rıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli
kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik te-
zinde başarılı olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir. 

Danışman atanması
MADDE 45 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için danış-

manlık yapacak kendi Üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi,
proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışman ile danışman ve
öğrencinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların ko-
nusunu ve başlığını enstitüye önerir, bu öneri enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Da-
nışmanın, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur. Sanatta yeterlik çalışma-
sının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı ata-
nabilir. Sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar
yönetilebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmak gere-
kir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip
kişilerden de olabilir. 

(2) Danışman, Senato tarafından belirlenen öğretim üyeleri ile doktora/sanatta yeterlik
derecesine sahip öğretim görevlileri arasından seçilir.

(3) Gerekli hallerde, mevcut danışmanın görüşü alınarak, enstitü anabilim/anasanat da-
lının gerekçeli önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu kararı ile danışman değiştirilebilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlandırılması
MADDE 46 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, kon-

ser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni Senato tarafından kabul edilen yazım
kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını
jüri önünde sözlü olarak savunur. 

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalış-
malarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar.
Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder.
Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üye-
lerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte
karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını da-
nışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü yazılı
olarak belirtir ve tezleri anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir. 

(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının
önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim
üyesi olmak üzere danışman dahil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hu-
susunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı
kişiden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itiba-
ren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının
sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü
öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.
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(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez,
sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla
kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler
başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı iz-
leyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başa-
rısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması
hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak
tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden
savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilme-
yen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul
edilmiş olanlardan tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı
olamayanlar için talepleri halinde 34 üncü maddeye göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir. 

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 47 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları

da sağlamak kaydıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine
göre alanı belirleyen bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi, tez sınavı sonrasında yapılan ve ba-
şarılı bulunan uygulamalı sınav tarihidir. 

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta
yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde
ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması
almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine 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 ilişiği kesilir.

(3) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin
bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir. 

DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin işleri
MADDE 48 – (1) Lisansüstü programında okuyan öğrenciler hakkında, 18/8/2012 ta-

rihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin
Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato ve enstitü yönetim kurulu kararları uygulanır. 
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 50 – (1) 20/7/2015 tarihli ve 29420 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kal-
dırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

İzmir 18. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

HÜKÜM ÖZETĠ 

Esas No : 2014/86 

Karar No : 2015/691 

Karar Tarihi : 24/11/2015 

MüĢteki : AHMET ÇETĠN 

T.C. Kimlik No : 49693272776 

Baba Adı : MEHMET HALĠL 

Doğum Tarihi : 02/08/1984 

Doğum Yeri : KARġIYAKA 

Suç : Yaralama, Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak KiĢiyi Hürriyetten 

Yoksun Kılma 

Suç Tarihi : 14/09/2008 

Sanığa Verilen Ceza : Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Hürriyetten yoksun kılma;6 

YIL HAPĠS Yaralama; 2 YIL 8 AY HAPĠS 

Yukarıda açık kimliği yazılı müĢtekinin yapılan aramalara rağmen bulunamadığı gibi Ġlçe 

Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan araĢtırmada da yeni adresinin tespit edilememesi nedeniyle 7201 

Sayılı Tebligat Kanunun 30. Maddesi gereğince mahkememiz gıyabi hükmünün Resmi Gazete 

ilan yoluyla tebliği, aynı Kanunun 31. Maddesi uyarınca ilan yapılan Resmi Gazete‘nin yayın 

tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğin yapılmıĢ sayılacağı; 

Ġlanen tebliğ olunur. 10566 

—— • —— 

İzmir 10. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2012/555 

Karar No : 2016/408 

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası 

yazılı 13/06/2016 tarihli ilamı ile 204/1 maddesi gereğince 1 YIL 8 AY HAPĠS, ĠNFAZ 

SÜRESĠNCE KAMU HĠZMETLERĠNDEN YASAKLILIK (53/1-a-c (altsoy hariç) -d-e), 

VELAYET HAK. VESAYET VEYA KAYYIMLIK HĠZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c) 

cezası ile cezalandırılan Ali ve Esma oğlu, 10/09/1973 doğumlu, Mardin, Ömerli, Pınarcık 

mah/köy nüfusuna kayıtlı SÜLEYMAN ÇELĠK tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ, gerekçeli 

karar tebliğ edilememiĢtir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE‘DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına karar 

verilmiĢ olup, ilan olunur. 10567 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TRAFO MERKEZĠ ĠġLETĠLMESĠ HĠZMETĠ ALINACAKTIR 

TEİAŞ 3. Bölge Müdürlüğünden: 

TEĠAġ 3. Bölge Müdürlüğü TMĠ-18/3.2 Grup 154 kV Alsancak GIS, Ebso, Manisa, 

Piyale GIS, Soma-A TM‘nin (Bakım ve Güvenlik Hizmetleri Hariç) hizmet alımı yolu ile 3 (üç) 

yıl süre ile iĢletilmesi iĢi 

TEĠAġ‘nin 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3/g Yönetmeliği 19.maddesinde belirtilen 

açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale Kayıt No  : 2016/578154 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi  : Üniversite Caddesi No: 57 Bornova/ĠZMĠR 

b) Telefon – Faks Numarası  : 0232 477 13 00 – 0232 477 13 15 

c) Elektronik Posta Adresi (varsa) : 3grupmd@teias.gov.tr 

2 - Ġhale Konusu hizmetin  

a) Niteliği, Türü ve Miktarı  : Ġhale konusu hizmet alımı, TEĠAġ 3. Bölge 

Müdürlüğü TMĠ-18/3.2 Grup 154 kV Alsancak GIS, 

Ebso, Manisa, Piyale GIS, Soma-A TM‘nin (Bakım 

ve Güvenlik Hizmetleri Hariç) hizmet alımı yolu ile 

3 (üç) yıl süre ile iĢletilmesi iĢi 

b) Yapılacağı Yer  : Ġhale konusu hizmet alımı, Alsancak GIS, Ebso, 

Manisa, Piyale GIS, Soma-A trafo merkezlerinin 

bulunduğu ilçelerde yapılacaktır. 

c) ĠĢin Süresi  : Ġhale konusu hizmet iĢinin süresi 3(üç) yıldır. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer  : Ġhale, TEĠAġ 3.Bölge Müdürlüğü Üniversite 

Caddesi No: 57 Bornova/ ĠZMĠR adresinde 

yapılacaktır. 

b) Tarihi – Saati  : Ġhale, 03/01/2017 tarihinde saat 14:00‘da 

yapılacaktır. 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi,  

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi, 

4.1.2.1. Gerçek kiĢi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 

alınmıĢ ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu 

gösterir belge, 

4.1.2.2. Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı 

bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu 

yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,  

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;  

4.1.3.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,  

4.1.3.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde 

sayılan durumlarda olunmadığına iliĢkin yazılı taahhütname,  
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4.1.5. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen teklif mektubu,  

4.1.6. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminat, 

4.1.7. Ġhale konusu iĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.8. Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.1.9. Gerçek veya tüzel kiĢi olması durumuna göre ortağı olduğu Ģahıs Ģirketleri ile 

sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye Ģirketlerine iliĢkin beyanname, 

4.1.10. Tüzel kiĢi istekli tarafından sunulan iĢ deneyim belgesinin, aynı tüzel kiĢinin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iĢ deneyim belgesinin baĢka 

bir tüzel kiĢiye kullandırılmayacağına iliĢkin taahhütname. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler 

4.2.1. Bankalardan temin edilecek, isteklinin mali durumu ile ilgili belgeler: 

Ġsteklinin teklif edeceği Toplam bedelin %10‘undan az olmamak üzere istekli tarafından 

belirlenecek tutarda bankalar nezdinde kullanılmamıĢ nakit kredisi veya kullanılmamıĢ teminat 

mektubu kredisini gösterir, yerli bankalardan alınacak belgeler. 

4.2.2. Ġsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eĢdeğer 

belgeleri: 

Ġhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; 

a) Yılsonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri,  

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eĢdeğer belgeler, a ve b bendinde sayılan belgelerden 

birinin sunulması yeterlidir. Ġsteklinin;  

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması  

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması,  

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75‘den küçük olması,  

yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Bu kriterleri bir önceki yılda 

sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal 

tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Serbest 

meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiĢ ve onaylanmıĢ serbest meslek 

kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere 

oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden 

bulunacak oranın en az (1,25) olması Ģartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli 

mali müĢavir veya serbest muhasebeci mali müĢavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. 

Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar 

aranmaz. Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yılsonu bilançosunu veya 

bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eĢdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki 

yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki 

yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların 

parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

4.2.3. ĠĢ hacmini gösteren belgeler: 

a) Ġhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, 

b) Taahhüt altında devam eden hizmet iĢlerinin gerçekleĢtirilen kısmının veya bitirilen 

hizmet iĢlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiĢ 

faturalar, Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.  

Toplam cironun teklif edilen bedelin %12‘sinden, taahhüt altında devam eden iĢlerin 

gerçekleĢtirilen kısmının veya bitirilen iĢlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %8‘inden 

az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere iliĢkin belgeyi 

sunan istekli yeterli kabul edilir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait 

belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik 
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kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır. Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla 

ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun 

yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları 

sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden 

yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler 

4.3.1. ĠĢ deneyim belgeleri: 

4.3.1.1. Ġsteklinin ana statüsü gereği Elektrik Üretimi veya Ġletimi ile ilgili herhangi bir 

alanda hizmet verdiğini veya verebileceğini gösteren belge veya belgeler. 

4.3.1.2. Ġhalenin ilan tarihinden geriye doğru son 10 yıl içinde kamuda veya özel sektörde 

tek sözleĢmeye dayalı olarak; sözleĢme bedelinin en az %70‘i oranında kusursuz olarak 

gerçekleĢtirilen veya denetlenen veya yönetilen ihale konusu iĢle ilgili deneyimini gösteren 

belgeler..  

Ġstekliler, teklif edilen bedelin en az %30‘u oranında ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere ait 

tek sözleĢmeye dayalı olarak alınmıĢ ĠĢ Deneyim belgesi vereceklerdir.  

4.4. Bu ihalede benzer iĢ olarak; 

4.4.1. Ġhalenin ilan tarihinden geriye doğru son 10 yıl içinde kamu veya özel sektöründe 

tek sözleĢmeye dayalı olarak; sözleĢme bedelinin en az %70‘i oranında kusursuz olarak 

gerçekleĢtirilen, denetlenen veya yönetilen, 

Elektriksel gücü en az 5 MWe olan elektrik santralının tesis edilmesi veya iĢletilmesi  

154 kV ve üzeri enerji iletim hattının iĢletilmesi, 

154 kV ve üzeri iletim trafo merkezinin (komple veya tevsiat) anahtar teslimi olarak tesis 

edilmesi, 

ĠĢleri benzer iĢ olarak kabul edilecektir. 

4.5. Ġsteklilerin tekliflerinde ―Eleman Ağırlık Puan Dağılımı Tablosu‖na göre çalıĢtırmayı 

taahhüt ettikleri (Grup Mühendisi, Trafo iĢletme Mesul teknisyeni, Trafo iĢletme teknisyeni) 

elemanların puanlarının Toplamı Gruptaki her Trafo Merkezi bazında asgari 54 (Elli Dört) puanı 

sağlaması Ģarttır.  

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - Ġhale dokümanı TEĠAġ 3.Bölge Müdürlüğü Üniversite Caddesi No:57 

Bornova/ĠZMĠR adresinde görülebilir ve 350,00.-TL + KDV karĢılığı aynı adresten temin 

edilebilir. Posta yoluyla ihale dokümanı satıĢ bedeli: 375,00 TL + KDV‘dir Ġhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 03/01/2017 tarihi, saat 14:00‘a kadar TEĠAġ 3.Bölge Müdürlüğü Üniversite 

Caddesi No:57 Bornova/ĠZMĠR adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, her bir iĢ kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat Ģeklinde vereceklerdir. Ġhale sonucu, 

ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iĢ kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

10 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Kısmi teklif verilemez. 11219/1-1 



26 Aralık 2016 – Sayı : 29930 RESMÎ GAZETE Sayfa : 49 

 



Sayfa : 50 RESMÎ GAZETE 26 Aralık 2016 – Sayı : 29930 

 

 



26 Aralık 2016 – Sayı : 29930 RESMÎ GAZETE Sayfa : 51 

 

YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE DANIġMANLIK HĠZMETĠ ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1 - Türk Kızılayı ihtiyacı olan Yeminli Mali MüĢavirlik ve DanıĢmanlık hizmeti kapalı 

zarfla teklif alınmak suretiyle alınacaktır. 

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

birlikte vereceklerdir. 

3 - Ġhaleye ait Ģartnameler ―Ataç 1 Sok. No: 32 YeniĢehir/ANKARA‖ adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden, ‗‘Ahmediye Mahallesi Halk Caddesi Esvafçı Sokak No: 8 

Üsküdar/ĠSTANBUL‖ adresindeki Ġstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karĢılığında temin 

edilebilecektir. 

Ġdari ve teknik Ģartnamelere www.kizilay.org.tr/ihale ilanları adresinden ulaĢılabilecektir. 

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 17.01.2017 günü saat 10:00‘a kadar Genel 

Müdürlüğümüz Yönetim Destek Hizmetleri Bölümü Evrak Birimine vermiĢ / göndermiĢ olmaları 

gerekmektedir. 

5 - 2 Nolu ―Teklif ve Teminat Mektubu‖ zarfı 18.01.2017 günü saat 14:00‘de Genel 

Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

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

8 - Kurumumuz Kamu Ġhale Kanunlarına tabi değildir. 

 11246/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: ġarkiyat Bilim ve Hikmet Vakfı. 

VAKFEDENLER: Mehmet BĠLEN, ġevki EFE, Hacı Musa BAĞCI, Mehmet Edip 

ÇAĞMAR, Metin BOZAN, Taha TAġKIRAN, Fehmi ÇĠFTÇĠ. 

VAKFIN ĠKAMETGÂHI: DĠYARBAKIR. 

VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE 

NO‘SU: Diyarbakır 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 24/11/2016 tarihinde kesinleĢen 20/04/2016 

tarihli ve E: 2015/283, K: 2016/531 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: BaĢta Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri olmak üzere Türkiye ve 

bütün Ġslam dünyasının ilmi, tarihi ve kültürel birikimine sahip çıkmak, bu amaçla kütüphaneler 

kurmak ve senette belirtilen diğer hükümleri gerçekleĢtirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 55.000,00 TL (EllibeĢbinTürkLirası) Nakit. 

YÖNETĠM KURULU: Mehmet BĠLEN, ġevki EFE, Hacı Musa BAĞCI, Metin BOZAN, 

Mehmet Edip ÇAĞMAR. 

VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ: Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları ġarkiyat AraĢtırmaları Derneğine devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 11312/1-1 
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Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Karakoç Kültür Eğitim ve DayanıĢma Vakfı. (KARAKOÇ VAKFI) 

VAKFEDENLER: Yekta Karakoç, ġener Karakoç, Zafer Karakoç, Cemal Karakoç, Rufat 

Karakoç, Vedat Karakoç, Tekin Karakoç, Salih Karakoç, Yakup Karakoç, ġenel Karakoç, Yüksel 

Karakoç, Hasan Karakoç, Gazi Karakoç, Belgüzar Karakoç, Muammer Karakoç, Celalettin 

Karakoç, Süleyman Karakoç, Necati Karakoç. 

VAKFIN ĠKAMETGAHI: Ġstanbul. 

VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE 

NO‘SU: Ġstanbul Anadolu 13. Asliye Hukuk Mahkemesinin 02/12/2016 tarihinde kesinleĢen 

07/04/2016 tarih ve E.2015/162, K.2016/108 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Ordu-Gölköy-Kozören köyü doğumlu insanların kültürel ve ekonomik 

kalkınmasını sağlamak, fertlerin yeteneklerine uygun olarak eğitilmelerine, meslek sahibi 

olmalarına öncülük etmek, insanlar arasında yardımlaĢmayı ve dayanıĢmayı artırmak, tarihten 

gelen kültür değerlerini korumak, özellikle eğitim çağındaki gençlerin milli ve manevi değerlerine 

bağlı, vatansever, kültürlü, ilmi seviyesi yüksek ülkemizdeki ve dünyadaki geliĢmeleri takip 

edebilecek bilgilere sahip birer birey olmalarını sağlamak suretiyle birlik ve huzur içinde 

kalkınma ve geliĢmesine katkıda bulunmaktır. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: Ġstanbul Ġli, Sancaktepe Ġlçesi, Sarıgazi Mahallesi, Teraziler 

Mevkii, 1/1 Pafta 103 Ada ve 10 parsel sayılı arsa üzerinde bulunan binanın 1.bodrum kat, 2 nolu 

dükkan vasıflı bağımsız bölümü. 

YÖNETĠM KURULU: ġener Karakoç, Zafer Karakoç, Cemal Karakoç, Gazi Karakoç, 

Vedat Karakoç, Salih Karakoç, ġenel Karakoç, Muammer Karakoç, Hasan Karakoç 

VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ: Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Türk Eğitim Vakfına devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 11313/1-1 

————— 

VAKFIN ADI: Eyyubi Ġlim AraĢtırma Yayma ve YardımlaĢma Vakfı 

VAKFEDENLER: ReĢat Bebek, Ġsa Canlı, Selahattin TaĢdemir, Sayit Ġnan, Hasan 

TaĢdemir, Salih Arslan, Muhammed TaĢdemir. 

VAKFIN ĠKAMETGAHI: Ankara 

VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE 

NO‘SU: Ankara Batı 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 01/11/2016 tarihinde kesinleĢen 27/09/2016 

tarihli ve E: 2016/191, K: 2016/207 sayılı kararı 

VAKFIN AMACI: Ekonomik, sosyal, eğitim, sağlık ve kültürel alanlarda dayanıĢmalarını 

geliĢtirmek ve güçlendirmek, yardımlaĢmayı artırmak için çalıĢmalar yapmak, okul öncesi ilk, 

orta ve yüksek öğretim bölümlerinde okuyan öğrencilerin geliĢmesine katkıda bulunmak ve vakıf 

senedinde yazılı diğer amaçlarını gerçekleĢtirmek. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000,00 TL (AltmıĢ Bin Türk Lirası Nakit) 

YÖNETĠM KURULU: Sayit Ġnan, Hakan Özdemir, Muhammed TaĢdemir. 

VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ:  

Benzer amaçlı bir vakfa veya kuruluĢa devredilir.  

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 11314/1-1 
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Maliye Bakanlığından: 

HAZĠNE AVUKATLIĞINA GĠRĠġ SINAVI DUYURUSU 

I - SINAVA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER: 

Maliye Bakanlığı BaĢhukuk MüĢavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü Merkez ve 

TaĢra teĢkilatında yer alan Muhakemat Müdürlükleri ve Hazine Avukatlıklarında çalıĢtırılmak 

üzere yazılı ve sözlü sınav ile 100 (yüz) Hazine Avukatı alınacaktır. 

Hazine Avukatlığı GiriĢ Sınavına, KPSS (B) Grubu kadrolar için yapılan 22/05/2016 

tarihli Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 puan türünden 70 veya üzeri puan almıĢ olan 

adaylar baĢvuruda bulunabilecektir.  

Atama yapılacak kadro sayısının en fazla beĢ katı kadar aday, giriĢ sınavının yazılı 

bölümüne çağrılacaktır. Sınava katılabilecek adaylara iliĢkin liste, puanı en yüksek adaydan 

baĢlamak suretiyle düzenlenecektir. KPSSP3 puan türü itibarıyla en son adayın aldığı puanla aynı 

puana sahip adaylar da yazılı sınava çağrılacaktır.  

Yazılı sınavda baĢarılı olanlardan en yüksek puan alan adaydan baĢlanarak, atama 

yapılacak kadro sayısının en fazla iki katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki 

adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır. 

II - SINAV TARĠHĠ VE YERĠ:  

a) GiriĢ sınavının yazılı bölümü 19/02/2017 tarihinde (Pazar günü) saat 10:00‘da 

Ankara‘da yapılacaktır.  

b) GiriĢ sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriĢ 

yerleri ve saati; Maliye Bakanlığı (www.maliye.gov.tr) ve BaĢhukuk MüĢavirliği ve Muhakemat 

Genel Müdürlüğü (www.bahum.gov.tr) internet sayfalarında sınavdan en az 10 gün önce ilan 

edilecektir. Adaylara ayrıca sınava giriĢ belgesi gönderilmeyecektir. Adayların Sınava giriĢ 

belgelerini BaĢhukuk MüĢavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü (www.bahum.gov.tr) internet 

adresindeki ―BAHUM Sınav Sistemi‖ üzerinden temin etmeleri gerekmektedir. 

c) Yazılı sınavda baĢarılı olanların listeleri Maliye Bakanlığı (www.maliye.gov.tr) ve 

BaĢhukuk MüĢavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü (www.bahum.gov.tr) internet 

sayfalarında duyurulacak ve yazılı sınavda baĢarılı olanlara, sözlü sınavın yeri, günü ve saatine 

iliĢkin yazı, sınav tarihinden en az yirmi gün önce gönderilecektir. 

III - SINAVA BAġVURU ġARTLARI:  

GiriĢ sınavına katılmak isteyenlerde son baĢvuru tarihi (20/01/2017) itibarıyla aĢağıdaki 

Ģartlar aranacaktır. 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel Ģartları 

taĢımak,  

b) Hukuk fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiĢ 

yurt dıĢındaki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak, 

c) Avukatlık ruhsatını haiz olmak, 

ç) KPSS (B) Grubu kadrolar için yapılan 22/05/2016 tarihli Kamu Personel Seçme 

Sınavından KPSSP3 puan türünden 70 veya üzeri puan almıĢ olmak, 

d) BaĢvuruyu süresi içerisinde yapmıĢ olmak.  

IV - SINAV BAġVURUSU:  

a) BaĢvurular 09/01/2017 tarihinde baĢlayıp 20/01/2017 tarihinde saat 17:30‘da sona 

erecektir.  
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b) GiriĢ sınavına baĢvuru, Maliye Bakanlığı (www.maliye.gov.tr) ile BaĢhukuk 

MüĢavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü (www.bahum.gov.tr) internet sayfalarında yer alan 

―BAHUM Sınav Sistemi‖ üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların baĢvuru 

formunun çıktısını imzalayarak posta yoluyla veya elden bu duyurunun ―ĠletiĢim Bilgileri‖nde 

belirtilen adrese teslim etmeleri veya Bakanlık Genel Evrakına ulaĢtırmaları gerekmektedir. 

Postadaki gecikmeden dolayı 20/01/2017 tarihi saat 17:30‘a kadar ulaĢmayan baĢvurular iĢleme 

konulmayacaktır. Söz konusu baĢvuru formunu bu duyuruda yer alan ―ĠletiĢim Bilgileri‖nde 

belirtilen adrese göndermeyen veya imzasız olarak gönderen adayların baĢvuruları geçersiz 

sayılacaktır. Ayrıca askerliğini yapmamıĢ erkek adayların askerlik durumunu gösteren güncel 

belgeyi de baĢvuru formu ile birlikte göndermeleri gerekmektedir 

c) Diploma veya mezuniyet belgesi ya da denklik belgesi ile avukatlık ruhsatnamesinin 

asıllarının sözlü sınav öncesinde ibrazı zorunlu olup, bir örneği onaylanıp alınarak asılları ilgiliye 

iade edilecektir. 

V - SINAV ġEKLĠ VE SINAV KONULARI:  

GiriĢ sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki aĢamada yapılacaktır. Yazılı sınavda baĢarılı 

olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır. GiriĢ sınavının yazılı bölümü test usulünde 

gerçekleĢtirilecektir.  

Sınav konuları aĢağıdaki gibidir:  

1) Yazılı sınav konuları:  

a) Anayasa Hukuku, 

b) Ġdare Hukuku, 

c) Ġdari Yargılama Hukuku, 

ç) Ceza Hukuku,  

d) Ceza Muhakemesi Hukuku, 

e) Medeni Hukuk, 

f) Hukuk Muhakemesi, 

g) Borçlar Hukuku, 

ğ) ĠĢ Hukuku, 

h) Ticaret Hukuku, 

ı) Ġcra ve Ġflas Hukuku.  

2) Sözlü sınav konuları:  

Sözlü sınavda adaylar;  

a) Yazılı sınav konularına iliĢkin bilgi düzeyi,  

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,  

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranıĢ ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,  

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,  

d) Genel yetenek ve genel kültürü,  

e) Bilimsel ve teknolojik geliĢmelere açıklığı,  

 yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.  

VI - DEĞERLENDĠRME:  

a) Yazılı sınavın değerlendirilmesi:  

Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda baĢarılı sayılmak için 

en az yetmiĢ puan almıĢ olmak gerekir. 
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b) Sözlü sınavın değerlendirilmesi:  

Adaylar bu duyurunun, ―V-SINAV ġEKLĠ VE SINAV KONULARI‖ baĢlıklı 

bölümünün, sözlü sınav konularının (a) bendi için elli puan, (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinden 

her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir. 

Sözlü sınavı baĢarmıĢ sayılmak için Sınav Komisyonu BaĢkan ve üyelerinin yüz 

üzerinden verdikleri puanların ortalamasının en az yetmiĢ olması zorunludur.  

GiriĢ sınavını baĢarmıĢ sayılmak için yazılı ve sözlü sınavların her birinden en az yetmiĢ 

puan alınması zorunludur. GiriĢ sınavında baĢarılı olanların yazılı ve sözlü sınav puanlarının 

ortalaması baĢarı sırasını oluĢturacaktır. 

En yüksek puandan baĢlamak üzere baĢarı sırasına göre 100 (yüz) aday asil, en fazla 50 

(elli) aday da yedek olarak belirlenerek ilan edilecektir. Puanların aynı olması halinde sırasıyla 

yazılı puanı ve giriĢ sınavına baĢvurduğu KPSSP3 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.  

GiriĢ sınavında yetmiĢ ve üzerinde puan almıĢ olmak sıralamaya giremeyen adaylar için 

müktesep hak teĢkil etmeyecektir. 

VII - YAZILI SINAV SORULARININ ĠLANI, SINAV SONUÇLARININ 

DUYURULMASI VE ĠTĠRAZ:  

a) Yazılı sınav soruları ve cevap anahtarı BaĢhukuk MüĢavirliği ve Muhakemat Genel 

Müdürlüğü (www.bahum.gov.tr) internet adresinde sınav tarihini takip eden üç iĢ günü içinde ilan 

edilecektir. Adaylar yazılı sınav sorularına ve cevap anahtarına iliĢkin itirazlarını, ilanı takip eden 

yedi gün içinde yazılı olarak BaĢhukuk MüĢavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğüne 

yapacaklardır. Sınav Komisyonunca, takip eden on gün içinde itirazlar değerlendirilerek, sonuç 

ilgiliye bildirilecektir.  

b) Sınav sonuçları, Maliye Bakanlığı (www.maliye.gov.tr) ve BaĢhukuk MüĢavirliği ve 

Muhakemat Genel Müdürlüğü (www.bahum.gov.tr) internet sayfalarında yayımlanmak suretiyle 

duyurulacaktır. Sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasından itibaren yedi gün içerisinde Maliye 

Bakanlığında olacak Ģekilde yazılı olarak itiraz edilebilir. Ġtiraz bu sürenin bitiminden itibaren, 

sınav komisyonu tarafından en geç on gün içinde değerlendirilerek sonucu ilgiliye bildirilecektir.  

VIII - GÖREV YERLERĠ VE ATAMA USULÜ:  

GiriĢ sınavında baĢarılı olup, Hazine Avukatı olarak ataması yapılacak olan adayların 

görev yapacağı yerler ekli listede belirtilmiĢ olup, atamalar baĢarı sırasına göre 1 inci sırada yer 

alan adaydan baĢlamak üzere tercih yöntemi ile yapılacak ve adaylara becayiĢ hakkı tanınacaktır. 

Söz konusu tercih iĢlemine adayların bizzat kendilerinin katılması gerekmektedir. Adaylar çeĢitli 

sebepler ile tercih iĢlemine bizzat katılamaması durumunda usulüne uygun olarak düzenlenmiĢ 

noter onaylı vekalet belgesi ile vekil tayin edebileceklerdir. BecayiĢ hakkını kullanmak isteyen 

adaylara tercihlerin yapıldığı günü takip eden 2 (iki) iĢ günü içerisinde becayiĢ yapma hakkı 

tanınacaktır. 

GiriĢ sınavı sonucunda ataması gerçekleĢtirilenler, Maliye Bakanlığı Personeli Görevde 

Yükselme, Unvan DeğiĢikliği ve Atama Yönetmeliğinin ÇalıĢma ġartı baĢlıklı 39 uncu maddesi 

hükümlerinde belirtilen çalıĢma Ģartına tabi tutulacaktır.  
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IX - DĠĞER HUSUSLAR:  

a) Adaylar sınavda, sınav giriĢ belgeleri ile kimlik tespitinde kullanılmak üzere fotoğraflı 

ve geçerli bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, T.C. kimlik numarası olan sürücü belgesi veya 

pasaport) yanlarında bulunduracaktır.  

b) GiriĢ sınavını kazananlardan baĢvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu 

tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmıĢ olsa 

dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez. 

c) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında 

Cumhuriyet BaĢsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.  

ç) 20/01/2017 tarihi mesai saati (17:30) sonuna kadar ulaĢmayan baĢvurular dikkate 

alınmayacağından, adayların oluĢabilecek aksaklıkları göz önüne alarak, baĢvurularını son güne 

bırakmamaları gerekmektedir.  

Ġlan olunur.  

ĠletiĢim Bilgileri:  

Adres:  

Maliye Bakanlığı BaĢhukuk MüĢavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü  

Personel ġubesi  

Dikmen Caddesi (06450) Çankaya/ANKARA  

Tel : 0 (312) 415 13 33- 415 13 40 - 415 13 41  

Faks : 0 (312) 417 46 12- 417 59 15 

 

Maliye Bakanlığı BaĢhukuk MüĢavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğünce 09/08/2006 

tarihli ve 26254 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Maliye Bakanlığı 

Personeli Görevde Yükselme, Unvan DeğiĢikliği ve Atama Yönetmeliği Hükümleri Gereğince 

Yapılacak Yazılı ve Sözlü Sınav Sonucunda BaĢarılı Olanların Atamalarının Yapılacağı Yerler 

Sıra No Atama Yapılacak Yerler Sayısı Sınıfı  Derecesi 

1 
BaĢhukuk MüĢavirliği ve Muhakemat 

Genel Müdürlüğü- (Merkez TeĢkilatı) 
10 AHS 6 

2 Ağrı Muhakemat Müdürlüğü 2 AHS 6 

3 Ankara Muhakemat Müdürlüğü 10 AHS 6 

4 Haymana (Ankara) Hazine Avukatlığı 1 AHS 6 

5 Polatlı (Ankara) Hazine Avukatlığı 1 AHS 6 

6 Antalya Muhakemat Müdürlüğü 2 AHS 6 

7 KaĢ (Antalya) Hazine Avukatlığı 1 AHS 6 

8 Bitlis Muhakemat Müdürlüğü 2 AHS 6 

9 Bursa Muhakemat Müdürlüğü 2 AHS 6 

10 Ġnegöl (Bursa) Hazine Avukatlığı 1 AHS 6 

11 Çorum Muhakemat Müdürlüğü 2 AHS 6 

12 Denizli Muhakemat Müdürlüğü 1 AHS 6 

13 Elazığ Muhakemat Müdürlüğü 1 AHS 6 

14 Erzurum Muhakemat Müdürlüğü 3 AHS 6 
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Sıra No Atama Yapılacak Yerler Sayısı Sınıfı  Derecesi 

15 Gaziantep Muhakemat Müdürlüğü 4 AHS 6 

16 Nizip (Gaziantep) Hazine Avukatlığı 1 AHS 6 

17 GümüĢhane Muhakemat Müdürlüğü 1 AHS 6 

18 Hakkari Muhakemat Müdürlüğü 1 AHS 6 

19 Yüksekova (Hakkari) Hazine Avukatlığı 1 AHS 6 

20 Ġskenderun (Hatay) Hazine Avukatlığı 2 AHS 6 

21 Kırıkhan (Hatay) Hazine Avukatlığı 1 AHS 6 

22 Ġstanbul Muhakemat Müdürlüğü 10 AHS 6 

23 Seferihisar (Ġzmir) Hazine Avukatlığı 1 AHS 6 

24 ÇeĢme (Ġzmir) Hazine Avukatlığı 1 AHS 6 

25 Kars Muhakemat Müdürlüğü 1 AHS 6 

26 Kayseri Muhakemat Müdürlüğü 3 AHS 6 

27 Kocaeli Muhakemat Müdürlüğü 1 AHS 6 

28 Gebze (Kocaeli) Hazine Avukatlığı 1 AHS 6 

29 Kulu (Konya) Hazine Avukatlığı 1 AHS 6 

30 Malatya Muhakemat Müdürlüğü 2 AHS 6 

31 
Andırın (KahramanmaraĢ) Hazine 

Avukatlığı 
1 AHS 6 

32 Bodrum (Muğla) Hazine Avukatlığı 1 AHS 6 

33 NevĢehir Muhakemat Müdürlüğü 2 AHS 6 

34 Niğde Muhakemat Müdürlüğü 1 AHS 6 

35 Gölköy (Ordu) Hazine Avukatlığı 1 AHS 6 

36 Sakarya Muhakemat Müdürlüğü 2 AHS 6 

37 Siirt Muhakemat Müdürlüğü 1 AHS 6 

38 Sivas Muhakemat Müdürlüğü 2 AHS 6 

39 SuĢehri (Sivas) Hazine Avukatlığı 1 AHS 6 

40 ġarkıĢla (Sivas) Hazine Avukatlığı 1 AHS 6 

41 Zara (Sivas) Hazine Avukatlığı 1 AHS 6 

42 Trabzon Muhakemat Müdürlüğü 1 AHS 6 

43 ġanlıurfa Muhakemat Müdürlüğü 2 AHS 6 

44 Van Muhakemat Müdürlüğü 2 AHS 6 

45 Yozgat Muhakemat Müdürlüğü 2 AHS 6 

46 Bayburt Muhakemat Müdürlüğü 1 AHS 6 

47 Batman Muhakemat Müdürlüğü 1 AHS 6 

48 ġırnak Muhakemat Müdürlüğü 2 AHS 6 

49 Ardahan Muhakemat Müdürlüğü 1 AHS 6 

50 Kilis Muhakemat Müdürlüğü 1 AHS 6 

51 Osmaniye Muhakemat Müdürlüğü 1 AHS 6 

52 Düzce Muhakemat Müdürlüğü 1 AHS 6 

  TOPLAM:100   

 11243/1-1 
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Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETĠM ÜYESĠ ALINACAKTIR 

Üniversitemizin aĢağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği‘nin ilgili maddeleri ve ―Afyon Kocatepe 

Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanmalarda Aranacak Asgari KoĢullar‖a göre 

öğretim üyesi alınacaktır. 

DOÇENT KADROSUNA BAġVURU ġARTLARI 

Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların baĢvurdukları anabilim dalını belirten 

dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, özgeçmiĢ ve eserler listesi (ÜAK formatında), 

Üniversitemiz web sitesindeki Ayrıntılı Puan Tablosu, doçentlik belgesi ve öğrenim belgelerinin 

(lisans, yüksek lisans, doktora) e-devlet çıktıları veya onaylı örnekleri (onay noter tarafından 

yapılmalı veya belgelerin asılları baĢvuru sırasında gösterilmek Ģartıyla Üniversitemizde de 

yapılabilir), nüfus cüzdanı fotokopisi, Adli Sicil Belgesi (www.turkiye.gov.tr internet adresinden 

alınabilir.), askerlik durumu belgesi (terhis belgesi fotokopisi veya son üç ay içerisinde alınmıĢ 

tecil belgesi) ve ―Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği‖nin 14. maddesinde 

belirtilen bilgi ve belgeleri kapsayan bir dosyayı 4 nüsha olarak hazırlayarak müracaatların 

Rektörlük Personel Daire BaĢkanlığına Ģahsen yapılması gerekmektedir. 

GENEL AÇIKLAMALAR: 

1. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin (lisans ve yüksek lisans YÖK 

tarafından, doktora ÜAK tarafından) onaylanmıĢ olması Ģarttır. 

2. Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm Ģartlarını taĢıyor olmaları 

gerekmektedir. 

3. Öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adayların aranan koĢullara uyup uymadığı 

Üniversitemizce oluĢturulacak ―Ön Ġnceleme Komisyonu‖ tarafından incelenecek olup, bu 

inceleme sonucunda aranan koĢulları taĢıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul 

edilecektir. 

4. BaĢvuran adayların koĢullarının sonradan uygun olmadığının anlaĢılması halinde 

atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir. 

5. BaĢvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, baĢvuru evrakları geri 

iade edilmeyecektir. 

6. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine baĢvuru yapabilirler. 

7. BaĢvuruların kabulünde 2547 sayılı Kanun‘un 35. Maddesi uyarınca eĢ durumu ve 

sağlık mazeretleri hariç olmak üzere mecburi hizmet yükümlülüğü devri teklifi yapılamadığı 

hususu da dikkate alınacaktır. Mecburi hizmet yükümlülüğü bulunan adayların eĢ durumu ve 

sağlık mazeretlerine iliĢkin Üniversitemiz web sitesindeki ilan duyurumuz içeriğinde bulunan 

Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı yazısında belirtilen belgeleri de Rektörlüğümüze sunması 

gerekmektedir. 

8. Üniversitemiz irtibat numaraları: 0 272 444 03 03 Dahili: 10350 - 10651 

Adres: A.K.Ü. Rektörlüğü Personel Daire BaĢkanlığı Gazlıgöl Yolu, Afyonkarahisar 

 

BĠRĠMĠ BÖLÜMÜ 

ANABĠLĠM 

DALI UNVANI DERECE ADET AÇIKLAMA 

Tıp 

Fakültesi 

Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Kadın 

Hastalıkları 

ve Doğum 

Doçent 1 1 

Kadın Hastalıkları ve Doğum 

alanında doçentliğini almıĢ 

olmak. 
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İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmelik‖ hükümlerinde aranan koĢulları yerine getirmiĢ olmak kaydı ile aylık ve 

özlük hakları yönünden 4857 sayılı ĠĢ Kanunu hükümlerine tabi olarak Eğitim, Fen-Edebiyat, 

Hukuk ve Tıp Fakülteleri‘nin aĢağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dalları‘na öğretim üyesi 

alınacaktır. Ġlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Profesör kadrosuna baĢvuracakların Ġstanbul 

Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması; anabilim dalını belirtir 

bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiĢ, öğrenim durumunu 

gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dıĢından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile 

doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalıĢmalarını kapsayan dosyasını (5 takım) vermeleri 

gerekmektedir. 

BaĢvurular bu ilanın Resmi Gazete‘de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde Ġstanbul 

Aydın Üniversitesi Personel Daire BaĢkanlığına Ģahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. 

Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan baĢvurular dikkate alınmaz. Ġnternet üzerinden 

baĢvurular kabul edilmez. 

Duyurulur.  

Fakültesi Bölüm Anabilim Dalı 

Kadro 

Unvanı Adet Aranan Nitelikler 

Eğitim 
Eğitim 

Bilimleri 

Rehberlik ve 

Psikolojik 

DanıĢmanlık 

Prof. 

Dr. 
1 

Doçentliğini Din Eğitimi 

Anabilim Dalında almıĢ olmak, 

Rehberlik ve Psikolojik 

DanıĢmanlık alanında 

çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

Fen-

Edebiyat 

Psikoloji Sosyal Psikoloji 
Prof. 

Dr. 
1 

Doçentliğini Din Psikolojisi 

Anabilim Dalında almıĢ 

olmak, alanında çalıĢmalar 

yapmıĢ olmak. 

Sosyoloji 
Uygulamalı 

Sosyoloji 

Prof. 

Dr. 
1 

Doçentliğini Uygulamalı 

Sosyoloji Anabilim Dalında 

almıĢ olmak, alanında 

çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

Hukuk 
Özel 

Hukuk 

ĠĢ ve Sosyal 

Güvenlik 

Hukuku 

Prof. 

Dr. 
1 

Doçentliğini ĠĢ ve Sosyal 

Güvenlik Hukuku Anabilim 

Dalında almıĢ olmak, alanında 

çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

Tıp 

Temel Tıp 

Bilimleri 
Anatomi 

Prof. 

Dr. 
1 

Doçentliğini Anatomi 

Anabilim Dalında almıĢ 

olmak, alanında çalıĢmalar 

yapmıĢ olmak. 

Temel Tıp 

Bilimleri 

Tıbbi 

Biyokimya 

Prof. 

Dr. 
1 

Tıp Fakültesi mezunu olmak, 

doçentliğini Tıbbi Biyokimya 

Anabilim Dalında almıĢ 

olmak, alanında çalıĢmalar 

yapmıĢ olmak. 

Dahili Tıp 

Bilimleri 

Tıbbi 

Farmakoloji 
Prof. Dr. 1 

Doçentliğini Tıbbi Farmakoloji 

Anabilim Dalında almıĢ olmak, 

bu alanda çalıĢmalar yapmıĢ 

olmak. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

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

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

— Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve

Sınav Yönetmeliği

–– Balıkesir Üniversitesi Deney Hayvanları Üretim, Bakım Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği 

–– İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliği

–– İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

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

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

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


