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YÖNETMELİKLER

Milli Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulunun teşkilat ve

görevleri ile Teftiş Kurulu Başkanı, Bakanlık maarif müfettişi ve Bakanlık maarif müfettiş yar-

dımcılarının görev, yetki ve sorumluluklarını, denetlenenlerin yükümlülüklerini, Bakanlık maarif

müfettişi ve Bakanlık maarif müfettiş yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, atan-

maları, çalışma merkezlerinde görevlendirilmeleri, çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlı-

ğının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 17 nci, 36 ncı ve 41 inci

maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,

b) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

c) Bakanlık teşkilatı: Millî Eğitim Bakanlığının merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatını,

ç) Başkan: Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanını,

d) Başkanlık: Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığını,

e) Çalışma merkezi: Gerekli görülen illerde Başkanlığa bağlı olarak kurulan merkezleri,

f) Kurul: Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulunu,

g) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS): 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakan-

lar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak

Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını,

ğ) Kurum: Millî Eğitim Bakanlığının merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatında yer alan bi-

rimler ile Bakanlığın denetimine tabi resmî ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarını,

h) Müfettiş: Teftiş Kurulu Başkanını, Bakanlık maarif başmüfettişlerini ve Bakanlık

maarif müfettişlerini,

ı) Müfettiş yardımcısı: Yetkili veya yetkisiz Bakanlık maarif müfettiş yardımcılarını,

i) Müsteşar: Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarını,

j) Sınav Kurulu: Bu Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilecek yarışma ve yeterlik sı-

navlarının yapılmasından sorumlu kurulları,

k) Personel: Teftiş Kurulu Başkanlığında ve çalışma merkezlerinde görevli, müfettişler

dışındaki çalışanları,

l) Yarışma sınavı: Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda öğretmenlik yapanlar ile Kamu

Personel Seçme Sınavı sonuçlarına dayalı olarak Bakanlık maarif müfettiş yardımcısı kadro-

larına atanacaklar için yapılacak yazılı ve sözlü sınavı,
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m) Yeterlik sınavı: Bakanlık maarif müfettişi kadrolarına atanacaklar için yapılacak ya-
zılı ve sözlü sınavı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Teşkilat, Atama, Görev ve Yetkiler

Teşkilat ve bağlılık
MADDE 4 – (1) Teftiş Kurulu, Başkan ve daire başkanları ile görev ve çalışma mer-

kezlerinde görevli müfettiş ve müfettiş yardımcılarından oluşur.
(2) Başkanlık, Bakana bağlıdır.
(3) Başkanlığın görevleri kapsamındaki iş ve işlemler, Başkan tarafından yapılan görev

dağılımı ve emirleri çerçevesinde yürütülür.
(4) Mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle müfettiş yardımcısı olarak

atanan ve 3 yıllık müfettiş yardımcılığı, süresi sonunda müfettiş sıfatını iktisap etmiş olanlar
arasından, Başkan ve daire başkanı olarak atananlar müfettiş yetkilerine haizdir.

Görev merkezi
MADDE 5 – (1) Teftiş Kurulunun görev merkezi Ankara’dır.
Çalışma merkezleri
MADDE 6 – (1) Bakanlık tarafından veya Bakanlığın denetiminde sunulan hizmetlerin

rehberlik ve denetimini sağlamak amacıyla gerekli görülen illerde Bakan onayı ile çalışma
merkezleri kurulabilir ve aynı usulle kaldırılabilir. Çalışma merkezlerinde merkezi koordine
etmek üzere bir müfettiş bulundurulur.

Teftiş kurulu başkanlığının görevleri
MADDE 7 – (1) Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakanın veya Bakanın yetkili kılması üze-

rine Müsteşarın emri ve onayı ile Bakan adına aşağıdaki görevleri yapar:
a) 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hük-

münde Kararnamenin 17 nci maddesinde sayılan görevleri yapmak.
b) Bakanlık teşkilatında yer alan kurum ve kuruluşlar ile Bakanlığın denetimine tabi

kurumlara yönelik denetim, rehberlik, araştırma, inceleme, soruşturma ve ön inceleme işlem-
lerini yürütmek.

c) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Teftiş kurulu başkanlığına atama
MADDE 8 – (1) Teftiş Kurulu Başkanı; Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında eğitim

müfettişi, millî eğitim denetçisi, il eğitim denetmeni, maarif müfettişi ve Bakanlık maarif mü-
fettişi unvanlarını ihraz etmiş olmak şartıyla; bakanlık müşaviri, genel müdür ve üstü kadrolarda
görev yapanlar, kurulda görevli daire başkanları, Bakanlık maarif başmüfettişi olarak beş yıl
görev yapmış olanlar veya daha önce Teftiş Kurulu Başkanlığı, Rehberlik ve Denetim Başkan-
lığı yapmış olanlar arasından atanır.

Teftiş kurulu başkanının görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 9 – (1) Teftiş Kurulu Başkanı, Bakanlık maarif müfettişi sıfat ve yetkisine

sahip olup, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde yer alan görevlerin yürütülmesini sağlamak
amacı ile aşağıdaki görevleri yapar:

a) Teftiş Kurulunu yönetmek, çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek.
b) Yıllık denetim programını hazırlatmak, Makam onayına sunmak ve uygulanmasını

sağlamak.
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c) Bakanlık teşkilâtında görevli olup müşterek kararname ile atanan memurlar hakkındaki,
ön inceleme, rehberlik, denetim, araştırma, inceleme ve soruşturma onayları ile diğer memurlar
hakkındaki rehberlik, denetim, araştırma, inceleme ve soruşturma onaylarını Bakanlık Maka-
mına sunmak, bu görevleri yapacak müfettişleri görevlendirmek.

ç) Rehberlik, denetim, araştırma, inceleme, soruşturma ve ön inceleme çalışmalarına
ilişkin yazı ve raporları incelemek veya görevlendireceği müfettişler vasıtasıyla şekil, usul ve
esas yönlerinden inceletmek, eksikliklerin giderilmesini sağlamak, raporları ve gerekli görülen
yazıları ilgili makam, kuruluşlara bilgi ve gereği için göndermek.

d) Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesinden sorumlu müfettişleri görevlendirmek.
e) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının mesleki alanda gelişmelerini ve hizmet içinde

yetişmelerini sağlamak amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.
f) Yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Bakana sunmak.
g) Gerek gördüğünde müfettişler ile toplantılar yapmak.
ğ) Başkanlığın bütçe taslağının hazırlanmasını ve tahsis edilen bütçenin harcanmasına

ilişkin iş ve işlemlerin usulüne uygun yürütülmesini sağlamak.
h) Gerektiğinde bizzat denetim, rehberlik, araştırma, inceleme, soruşturma ve ön ince-

leme yapmak, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının çalışmalarını mahallinde denetlemek.
ı) Bakan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
Büro personelinin görev ve sorumlulukları
MADDE 10 – (1) Başkanlık bürosunda yeter sayıda şube müdürü, şef ve diğer personel

görevlendirilir.
(2) Başkanlık bürosunda görevli personelin görevleri şunlardır:
a) Denetim, rehberlik, araştırma, inceleme, soruşturma ve ön inceleme konularında mü-

fettişlere ve müfettiş yardımcılarına verilecek görevlendirme yazıları ile diğer yazıları hazırla-
mak.

b) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarınca Başkanlığa sunulan yazı, rapor ve diğer her
türlü belgenin yazım, kayıt, dağıtım ve izlenmesi işlemlerini yürütmek.

c) Denetim, rehberlik, araştırma, inceleme, soruşturma ve ön inceleme iş ve işlemlerine
ilişkin istatistikleri tutmak.

ç) Başkanlığın yıllık bütçe hazırlık süreçleri ile giderlere ilişkin iş ve işlemlerini yürütmek.
d) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları ile diğer personelin özlük işlemlerini yürütmek.
e) Doküman Yönetim Sistemine (DYS) ilişkin iş ve işlemleri takip etmek ve yürütmek.
f) Başkanlığa ait taşınır mallara ilişkin işlemleri yürütmek.
g) Teftiş Kurulu Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
(3) Büro işlerinde gizlilik esastır. Büroda yer alan görevliler, rapor, yazışma ve dosyaları

Başkanlığın izni olmadan kimseye gösteremez, veremez ve görevleri dolayısıyla edindikleri
bilgileri açıklayamazlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınav Kurulları ve Yarışma Sınavları

Yarışma sınavı
MADDE 11 – (1) Yarışma sınavı, yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki bölümden oluşur.
Yarışma sınavı duyurusu
MADDE 12 – (1) Yarışma sınavına katılma şartları, KPSS puan türü ya da türleri, puan

sıralamasına göre çağrılacak aday sayısı, atama alanları, başvuru tarihleri ve yeri, sınav tarihi
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ve yeri, başvuruda istenecek belgeler ile atama yapılacak kadro sayısı ve diğer hususlar, ilk
başvuru tarihinden en az on beş gün önce Resmî Gazete’de, Bakanlık ve Devlet Personel Baş-
kanlığının internet sitesinde ilan edilir.

(2) Yarışma sınavı başvuru süresi beş iş gününden az olamaz. Başvuruların, Başkanlığa
şahsen veya posta yoluyla yapılması esastır. Bakanlıkça gerekli görüldüğünde başvurular elek-
tronik ortamda da alınabilir.

(3) Yarışma sınavları, Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda öğretmenlik yapanlar ile
KPSS sonuçlarına göre kamu görevine ilk defa atanacaklar veya diğer kamu görevlerinde ça-
lışanlar için, birlikte ilan edilerek aynı tarihlerde yapılabileceği gibi, ihtiyaca göre ayrı olarak
da yapılabilir.

(4) Yarışma sınavı duyurusunda alanlar bazında alınacak müfettiş yardımcısı sayısı be-
lirtilir.

Yarışma sınavına katılacaklarda aranacak şartlar
MADDE 13 – (1) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci

maddesinde sayılan genel şartları taşımak.
(2) Yarışma sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını

doldurmamış olmak.
(3) Adaylık ve sözleşmeli öğretmenlik süresi dâhil olmak üzere öğretmenlikte sekiz yıl

ve daha fazla hizmeti bulunmak koşulu ile hâlen Bakanlık kadrolarında görev yapıyor olmak
veya en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler,
iktisat ve işletme fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edi-
len yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

(4) Yarışma sınavına birden fazla katılmamış olmak.
(5) Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda öğretmenlik yapanlar dışında; 18/3/2002 tarihli

ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren Kamu Görevlerine İlk Defa
Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine göre, son baş-
vuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış KPSS’den, giriş sınav duyurusunda ilan edilen
KPSS puan türlerinden belirlenen taban puanı veya üzerinde puan almış olmak.

(6) Müfettiş yardımcılığı sırasında Kuruldan çıkarılanlar ile yeterlilik sınavında başa-
rısız olanlar sınava katılamazlar.

(7) Yukarıda belirtilen şartları taşımadıkları daha sonradan anlaşılan adayların atamaları
yapılmaz. Atamaları yapılmış ise iptal edilir.

Sınav kurulu
MADDE 14 – (1) Yarışma ve yeterlik sınav kurulları, Teftiş Kurulu Başkanının baş-

kanlığında en az üç veya daha üstü tek sayıda üyeden oluşur. Kurullara yeterli sayıda yedek
üye görevlendirilir.

(2) Sınav Kurulu üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Üyeler çekimser
oy kullanamaz.

(3) Sınav Kurulu üyeleri, boşanmış olsalar dahi eşleri ile ikinci dereceye kadar (bu de-
rece dâhil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katılacağı sınavlarda görev alamazlar.
Bu durumdaki asıl üyelerin yerine yedek üye görevlendirilir.

(4) Sınav Kurulunun sekretarya işlemleri ilgili Başkanlıkça yürütülür.
Sınav kurulunun görevleri
MADDE 15 – (1) Sınav Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Sınavlarla ilgili usul ve esasları belirlemek ve sınavların güvenli bir şekilde yapıl-

masını sağlamak.

Sayfa : 38                               RESMÎ GAZETE                             20 Ağustos 2017 – Sayı : 30160



b) Yarışma ve yeterlik sınav konuları esas alınarak sınav sorularının hazırlanmasını sağ-

lamak, soruların puan değerini belirlemek ve sözlü sınavları yapmak.

c) Sınav sonuçlarına göre başarı listesini hazırlamak.

ç) İtirazları inceleyerek karara bağlamak.

Yazılı sınav konuları

MADDE 16 – (1) Yazılı sınav konularının, müfettiş yardımcılığı alım kaynakları gö-

zetilerek belirlenmesi esastır.

(2) Hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri veya

bunlara denk yükseköğretim kurumları mezunları için yazılı sınav soruları aşağıdaki konular

arasından belirlenir:

a) Hukuk;

1) 18/10/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası.

2) İdare Hukuku (genel esaslar, idari yargı, Türkiye’nin yönetim yapısı).

3) Borçlar Hukuku (genel esaslar, hukuki işlemler, haksız fiil, sebepsiz zenginleşme).

4) Ceza Hukuku.

b) İktisat;

1) Mikro İktisat (tüketici teorisi, üretici teorisi, piyasa analizi).

2) Makro İktisat (millî gelir, enflasyon, mal piyasaları, para politikası, makro modeller).

3) İktisadi Gelişme (kalkınma teorileri, kalkınmanın finansmanı, sürdürülebilir kalkınma).

4) Uluslararası İktisat (dış ticaret teorileri, ödemeler bilançosu ve denkleştirilmesi, döviz

piyasaları, dış ticaret politikası araçları).

c) Maliye;

1) Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikası.

2) Kamu Maliyesi (kamu gelirleri, kamu harcamaları).

3) Bütçe (bütçenin işlevleri, ilkeleri, türleri, hazırlanması ve denetimi).

4) Kamu Borçları.

ç) Muhasebe ve İşletme;

1) Genel Muhasebe.

2) Mali Tablolar Analizi.

3) Bilanço Analizi ve Teknikleri.

4) İşletme Denetimi ve Finansal Yönetim.

d) Diğer Konular;

1) İstatistik.

2) Ölçme ve Değerlendirme.

3) Genel Kültür.

(3) Öğretmenlikte sekiz yıl ve daha fazla hizmeti bulunan Bakanlık mensupları için ya-

zılı sınav soruları aşağıdaki konular arasından belirlenir:

a) Genel Mevzuat;

1) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası.

2) İdare Hukuku (genel esaslar, idari yargı, Türkiye’nin yönetim yapısı).

3) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu.

4) 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu.
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b) Milli Eğitim Bakanlığı Mevzuatı;
1) 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hak-

kında Kanun Hükmünde Kararname.
2) 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu.
3) 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu.
4) 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu.
5) Bakanlığın eğitim-öğretim, yönetim ve döner sermaye ile ilgili yönetmelikleri.
c) Mali ve Adli Mevzuat;
1) 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuz-

luklarla Mücadele Kanunu.
2) 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılan-

ması Hakkında Kanun.
3) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu.
4) 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu.
5) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu.
ç) Diğer Konular;
1) İstatistik.
2) Ölçme ve Değerlendirme.
3) Genel Kültür.
Yazılı sınav
MADDE 17 – (1) Yazılı sınav, Sınav Kurulunca belirlenen ilkeler çerçevesinde Ölçme,

Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılır.
(2) Yazılı sınava, başvuru yapanlar arasından belirlenen şartları taşıyan öğretmenler ile

son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış ve Başkanlıkça ilan edilecek KPSS
puan türünden, en fazla puan alan adaydan başlanmak üzere atama yapılacak kadro sayısının
en fazla 20 katı aday çağrılır.

(3) Başkanlıkça gerekli görüldüğü takdirde, öğretmenlik dışındaki alanlardan başvuran
adaylar için KPSS sonuçları, yarışma sınavının yazılı bölümü olarak kabul edilebilir. Bu du-
rumda adaylar, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde sadece sözlü sınava alınırlar.

(4) Yazılı sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavdan başarılı sayıl-
mak için, adayın sınav gruplarının her birinden en az 60 puan alması, bu notların ortalamasının
70 puandan aşağı olmaması gerekir. Yazılı sınav sonuçları, 13 üncü maddenin üçüncü fıkrasında
sayılan yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar için ayrı, öğretmenler için alanlar itiba-
rıyla ayrı ayrı listelenir. Yazılı sınavda alanları itibarıyla en yüksek puan alan adaylardan baş-
lamak üzere, ilan edilen kadro sayısının dört katı aday sözlü sınava girmeye hak kazanır.

Sözlü sınav
MADDE 18 – (1) Yazılı sınavdan veya KPSS sonuçlarının yarışma sınavının yazılı bö-

lümü olarak kabul edilmesi durumunda ise KPSS’den alanları itibarıyla en yüksek puan alan
adaylardan başlamak üzere, ilan edilen kadro sayısının dört katı aday sınava çağrılır. Son adayla
aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava çağrılır.

(2) Her aday, sınav kurulu başkan ve üyeleri tarafından 100 tam puan üzerinden değer-
lendirilir. Değerlendirme puanlarının aritmetik ortalaması sözlü sınav notunu teşkil eder. Sözlü
sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 puan almak gerekir.

(3) Sözlü sınav, adayların;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
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b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. Adaylar,

(a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden
değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

Yarışma sınavının değerlendirilmesi
MADDE 19 – (1) Sınavda başarı gösterenlerin müfettiş yardımcılığına atanmaları, alan-

lar esas alınarak düzenlenecek giriş sınavı sonuç listesindeki başarı sırasına göre yapılır.
(2) Asıl aday listesinin son sırasında yer alan adayların puanlarının eşitliği hâlinde, sı-

rasıyla yazılı sınav puanı, KPSS puanı, sözlü sınav puanı yüksek olan aday, asıl aday listesinde
yer alır. Yedek adaylardan müfettiş yardımcılığına atanacak adayların puanlarının eşit olması
hâlinde atanacak aday aynı usulle belirlenir.

(3) Yarışma sınavı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak
belirlenir. Alanlara göre puanı en yüksek adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısı ka-
dar asıl, asıl aday sayısının yarısı kadar da yedek aday belirlenir. Yedek listede yer alan aday-
ların hakları, ilan tarihinden itibaren altı ay geçerlidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Müfettiş Yardımcılığına Atama ve Yetiştirilme

Ataması yapılacaklardan istenecek belgeler
MADDE 20 – (1) Müfettiş yardımcılığına atanacaklar tarafından;
a) Sağlıkla ilgili olarak, görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair

yazılı beyan,
b) Adli sicil kaydı ile ilgili yazılı beyan,
c) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyan,
ç) 4 adet vesikalık fotoğraf,
d) Diplomanın tasdikli örneği veya aslı ibraz edilmek şartıyla Kurumca onaylanmış su-

reti,
başvuru süresi içerisinde Başkanlığa teslim edilir.
(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak

atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olanların ise atamaları iptal edilir. Bunlar hiçbir hak ta-
lep edemezler. Ayrıca haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur ve
kamu görevlisi oldukları tespit edilenlerin durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.

Müfettiş yardımcılığına atama
MADDE 21 – (1) Yarışma sınavında başarılı olan adaylar ilan edilen kadrolara atanırlar.
(2) Ataması yapılan adaylar, yasal süre içerisinde görevlerine başlarlar. Yasal süre içe-

risinde görevine başlamayan adayların atamaları iptal edilir.
(3) Yasal süre içerisinde görevine başlamayıp ataması iptal edilen adayların yerine, ye-

dek adaylar arasından puan üstünlüğüne göre atama yapılabilir.
Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesi
MADDE 22 – (1) Müfettiş yardımcılarının yetiştirilme süresi fiilen üç yıldır. Bu sürenin

hesabında aylıksız izinler ile toplam üç ayı aşan hastalık ve refakat izni fiilen çalışılan sürenin
hesabında dikkate alınmaz.
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(2) Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesinde; müfettişliğin gerektirdiği tutum, davranış

ve temsil kabiliyeti gibi nitelikleri geliştirmek, görev ve yetki alanına giren mevzuatı ve uygu-

lamaları öğretmek, denetim, rehberlik, inceleme, soruşturma ve ön inceleme konularında mes-

leki bilgi ve becerilerini artırmak, bilimsel çalışma ve araştırma alışkanlığı kazandırmak amaç-

lanır.

(3) Müfettiş yardımcılarının mevzuat ve uygulamalar ile denetim, rehberlik, araştırma,

inceleme, soruşturma ve ön inceleme yöntemlerini öğrenmelerini sağlamak amacıyla hizmet

içi eğitim programları düzenlenir.

(4) Müfettiş yardımcısının, bir müfettişle birlikte en az bir yıl çalışması esastır. Bir mü-

fettişin yanına birden çok müfettiş yardımcısı verilebilir. Başkanlık, gerekli gördüğü durum-

larda bu görevlendirilmelerde değişiklik yapabilir. Müfettiş yardımcılarının yeterliliklerine iliş-

kin değerlendirme raporu, altıncı ayın ve birlikte çalışma süresinin sonunda, ilgili müfettiş ta-

rafından düzenlenerek Başkanlığa sunulur.

(5) Müfettiş yardımcılarının yetiştirilme döneminde yaptıkları görevler müfettişliğe

atanmada kazanılmış hak doğurmaz.

(6) Müfettiş yardımcılarının görev başında yetişmelerine yönelik gerekli tedbirleri al-

mak ve yürütmekle sorumlu bir müfettiş bulunur.

Teftiş kurulundan çıkarılma
MADDE 23 – (1) Müfettiş yardımcılığı döneminde yetersizlikleri tespit edilenler ile

müfettişlikle bağdaşmayacak tutum ve davranışları sabit olanlar, yeterlik sınavı beklenmeksizin

Bakanlıkta durumlarına uygun başka kadrolara atanırlar.

(2) Müfettişlikle bağdaşmayacak tutum ve davranışlar ile mesleki yetersizlik hâllerinin

yargı kararı veya müfettiş raporu ile ortaya konulması esastır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Yeterlik Sınavı ve Müfettişliğe Atama

Yeterlik sınav konuları ve puan ağırlıkları
MADDE 24 – (1) Yeterlik sınavı soruları aşağıdaki konular arasından belirlenir.

a) Anayasa ve Genel Nitelikli Kanunlar:

1) 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası.

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu.

3) 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu.

4) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun.

5) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu.

6) 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu.

7) 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu.

8) 1/11/1984 tarihli ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun.

9) 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu.

10) 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu.

11) 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu.

12) 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu.

b) Mali Nitelikli Kanunlar:

1) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu.

2) 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu.

Sayfa : 42                               RESMÎ GAZETE                             20 Ağustos 2017 – Sayı : 30160



3) 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu.

4) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu.

5) 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu.

6) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Ka-

nunu.

c) Milli Eğitim Mevzuatı:

1) 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hük-

münde Kararname.

2) 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu.

3) 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu.

4) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu.

5) 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu.

6) 11/8/1982 tarihli ve 2698 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları Kanunu.

7) Bakanlık iş ve işlemleri ile ilgili yönetmelikler.

ç) Denetim, İnceleme-Soruşturma Usul ve Teknikleri:

1) Denetim ve rehberlik standartları.

2) İnceleme ve soruşturma usul ve teknikleri.

3) Ön inceleme usul ve teknikleri.

4) Suç duyurusu usul ve teknikleri.

5) Diğer bakanlıklarla birlikte inceleme-soruşturma yürütülmesi usulü.

Yeterlik sınavına çağrılma

MADDE 25 – (1) Yeterlik sınavı; müfettiş yardımcılarının yetiştirme döneminin ta-

mamlandığı tarihten itibaren en geç altı ay içinde, Başkanlık tarafından belirlenen tarihte yapılır.

Yeterlik sınavının yeri, tarihi ile sınava ilişkin diğer hususlar sınav tarihinden en az otuz gün

önce Başkanlığın internet adresinde duyurulur.

Yeterlik sınavı

MADDE 26 – (1) Yeterlik sınavı; müfettiş yardımcılarının yetiştirme döneminde eğitim

amacıyla verilen mevzuat bilgilerini ve buna ilişkin uygulamalar ile rehberlik, denetim, araş-

tırma, inceleme, soruşturma ve ön inceleme gibi konularda edindikleri kazanımları ölçmek

amacıyla yapılır.

(2) Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılır. Sözlü sınav, yazılı

sınavdan en az on beş iş günü sonra yapılır.

(3) Yeterlik sınavının yazılı ve sözlü soruları, 24 üncü maddede belirtilen sınav konuları

esas alınarak Sınav Kurulunca hazırlanır. Yazılı ve sözlü sınavda sorular yazılı olarak ve puan

değerleri de belirtilerek adaylara verilir.

Yeterlik sınavının değerlendirilmesi

MADDE 27 – (1) Yeterlik sınavının yazılı ve sözlü aşamaları birbirinden ayrı olarak

100 puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda 70 ve daha fazla puan alanlar başarılı sayılır

ve sözlü sınava girmeye hak kazanır. Sözlü sınavda da 70 ve daha fazla puan alanlar yeterlik

sınavında başarılı sayılır.

(2) Yeterlik sınavında başarı sırası her iki sınavın aritmetik ortalaması alınarak belirlenir.

Eşitlik hâlinde sırasıyla yazılı sınavdaki başarı sırası, sözlü sınavındaki başarı sırası ve

KPSS’deki başarı sırası esas alınır.
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Yeterlik sınavına girmeyenler ile başarılı olamayanlar
MADDE 28 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olamayanlar ile sınava girme hakkını kul-

lanmayanlara, 26 ncı maddeye göre yapılan sınavın sonuçlarının duyurulduğu tarihten itibaren
en geç bir yıl içinde Başkanlıkça belirlenecek tarihte ikinci kez sınav yapılır.

(2) İkinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar, müfettiş
yardımcısı unvanını kaybeder ve Bakanlıkta durumlarına uygun kadrolara atanırlar.

Sınavlara ilişkin belgelerin saklanması
MADDE 29 – (1) Yarışma sınavının yazılı bölümüne ilişkin belgeler Ölçme, Değer-

lendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce saklanır.
(2) Yarışma sınavının sözlü bölümüne ve yeterlik sınavına ilişkin belgeler Teftiş Kurulu

Başkanlığınca saklanır.
(3) Sınavlara ilişkin belge ve kayıtların saklanmasında, 16/5/1988 tarihli ve 19816 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümleri esas
alınır.

Müfettişliğe atama
MADDE 30 – (1) Başkanlık, yeterlik sınavında başarılı olan müfettiş yardımcılarının

müfettişliğe atamalarına ilişkin listeyi ilgili belgeler ile birlikte, İnsan Kaynakları Genel Mü-
dürlüğüne bildirir.

Bakanlık maarif başmüfettişliğine atama
MADDE 31 – (1) Başmüfettişliğe, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları

Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendindeki şartları taşımak ve müfettiş yardımcılığı dâhil
en az 8 yıl Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında eğitim müfettişi, millî eğitim denetçisi, il eği-
tim denetmeni, maarif müfettişi olarak görev yapmış olup, Kurulda Bakanlık maarif müfettişi
olarak görev yapanlar ile mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle müfettiş yar-
dımcılığı süresi sonunda müfettiş sıfatını iktisap etmiş olup kurulda daire başkanı olarak görev
yapmış olanlar arasından 24 üncü maddede belirtilen sınav konuları esas alınarak Başkanlıkça
yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav sonuçlarına göre puan üstünlüğüne göre atama yapılır.

(2) Sınav Kurulunca yapılacak sınava ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar Bakanlık
Makamı onayı ile yürürlüğe konulacak kılavuz ile belirlenir.

Müfettişliğe yeniden atama
MADDE 32 – (1) Müfettiş unvanını kazandıktan sonra istekleriyle başka görevlere veya

kurumlara atananlar, müfettişliğe yeniden atanma talebinde bulunabilirler. Bu şekilde başvuruda
bulunanların atamaları, atanma koşullarını taşımak ve boş kadro bulunmak şartıyla Başkanın
uygun görüşü üzerine usulünce yapılabilir.

(2) Sağlık nedeniyle müfettişlik görevinden ayrılanlar, sağlık kurumlarından müfettişlik
görevini yapabileceklerine ilişkin sağlık kurulu raporu almaları hâlinde müfettişliğe yeniden
atanabilir.

ALTINCI BÖLÜM
Çalışma Merkezlerinin Kuruluşu, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Çalışma merkezleri
MADDE 33 – (1) Bakanlık tarafından veya Bakanlığın denetiminde sunulan hizmet-

lerin rehberlik ve denetimini sağlamak amacıyla gerekli görülen illerde Bakan onayı ile Millî
Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Çalışma Merkezi kurulabilir veya aynı yolla kaldı-
rılabilir.
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(2) Çalışma merkezlerinde yeterli sayıda müfettiş ve müfettiş yardımcısı istihdam edilir.

(3) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının görevlendirildikleri çalışma merkezinde en az

bir yıl çalışmaları esastır. Başkanlık, hizmetin gereği ve ihtiyaç halinde bu süre kaydını gözet-

meden müfettiş ve müfettiş yardımcılarının görevlendirildiği çalışma merkezini değiştirebilir.

(4) Çalışma Merkezi; müfettişler ve müfettiş yardımcıları ile çalışma merkezi bürosunda

görevli personelden oluşur.

(5) Çalışma merkezlerinde, Başkanlıkça verilen emirlerin yerine getirilmesi, büro hiz-

metlerinin yürütülmesi, müfettişlerin büroyla ilişkilerinin düzenlenmesi amacı ile o merkezde

görevli başmüfettişlerden biri Başkanlıkça çalışma merkezi koordinatörü olarak görevlendiri-

lir.

(6) Çalışma merkezleri için gerekli yer, taşıt ve personel tahsisi Başkanlığın talebi doğ-

rultusunda merkezin bulunduğu il millî eğitim müdürlüğünce yapılır.

(7) Büro personeli, koordinatör tarafından verilen görevleri yürütür. Bu kapsamda edin-

dikleri bilgileri açıklayamaz; gizlilik dereceli evrak, rapor, ön inceleme ve diğer evrakları

koordinatörün yazılı izni olmadan Başkanlık yetkilileri hariç kimseye gösteremez ve veremez.

YEDİNCİ BÖLÜM

Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının görev ve yetkileri

MADDE 34 – (1) Müfettişlerin görev ve yetkileri şunlardır:

a) 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hük-

münde Kararnamenin 17 nci maddesinde belirtilen görevleri yapmak.

b) Denetim, rehberlik, inceleme, soruşturma çalışmaları neticesinde düzenleyecekleri

raporları en geç yirmi gün, kapsamlı işlerde ise verilen ek süre içinde tamamlamak.

c) Beraber çalıştıkları müfettiş yardımcılarının mesleki gelişimlerine katkı sağlamak.

ç) Görevlendirilecekleri birim, kurul ve komisyonlardaki çalışmaları yürütmek.

d) Denetimler sırasında öğrenmiş oldukları ve görev emrinin dışında kalan yolsuzluklar

için, sorumlular hakkında, tabi oldukları soruşturma usulüne uygun olarak, gecikmeden hadi-

seye el koyabilmek üzere durumu hemen Teftiş Kurulu Başkanına bildirmek, gecikmesinde

zarar öngörülen ve delillerin kaybına meydan verebilecek hâllerde delilleri toplamak.

e) Mevzuatın uygulanmasından doğan sonuçlar üzerinde inceleme yaparak, görülecek

yanlışlık ve eksikliklerin giderilmesi ve düzeltilmesi yollarını araştırma ve işlerin istenen se-

viyede yürümesini sağlamak için alınması gereken tedbirleri ve düşünceleri raporla Başkanlığa

bildirmek.

f) Bakanlık Makamının ilgili emir ve onayları dâhilinde çeşitli konularda yurt içinde

ve dışında araştırmalar yapmak, görevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer ve toplantılara

katılmak.

g) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Ka-

nunu kapsamındaki suçların soruşturulmasında bu Kanun hükümleri, 4483 sayılı Kanuna tabi

olanlar hakkında yaptıkları ön incelemelerde bu Kanunun ve bu Kanunda açıklık olmayan hâl-

lerde 5271 sayılı Kanunun ilgili hükümlerinde yer alan usul ve esaslar uyarınca hareket etmek.

ğ) Verilen diğer görevleri yapmak.
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(2) Müfettiş yardımcıları, bağımsız olarak denetim, inceleme, soruşturma ve ön ince-

leme yapamazlar. Bu görevleri, yanlarında çalıştıkları müfettişlerin sorumluluğunda yerine ge-

tirebilirler. Ancak, mesleğe girişlerinden itibaren fiilen on sekiz ay çalıştıktan sonra, yeterli gö-

rülenler, Başkanın teklifi ve Bakanın onayı ile bu görevleri bağımsız olarak yürütmekle yetkili

kılınabilirler.

(3) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları, yukarıda belirtilen görevlerinden dolayı Başkana

karşı sorumludurlar.

Müfettişlerin görevden uzaklaştırma yetkileri

MADDE 35 – (1) Müfettişler, görevlendirildikleri hususlarla ilgili olarak aşağıdaki

şartların gerçekleşmesi hâlinde ilgilileri usulüne göre görevden uzaklaştırabilirler:

a) Kamu hizmetleri gerekleri yönünden görevi başında kalması sakıncalı olmak.

b) Para ve para hükmündeki belge ve senetleri, her türlü mal ve taşınırı, bunların hesap,

belge ve defterlerini göstermekten ve bunlarla ilgili soruları cevaplamaktan kaçınmak, denetim,

inceleme ve soruşturmayı güçleştirecek, engelleyecek davranışlarda bulunmak.

c) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Ka-

nununun 17 nci maddesi kapsamına giren eylemlerde bulunmak.

ç) Evrakta sahtecilik ve kayıtlarda tahrifat yapmak.

(2) Görevden uzaklaştırma tedbiri, soruşturmanın her safhasında alınabilir. Ancak, gö-

revden uzaklaştırılan kişinin görevi başında kalmasının sakıncalı olduğunun açık bir şekilde

ortaya konması, (b) bendinde yazılı hususun ise, bir tutanakla tespit edilmesi gerekir.

(3) Herhangi bir personelin görevden uzaklaştırılması sebebiyle işlerin aksamaması

için gerekli tedbirler o iş yerinin amirince alınır. Görevden uzaklaştırılan personelin görevini

müfettiş üstlenemez.

(4) Görevden uzaklaştırılma tedbiri, müfettiş tarafından gerekçesiyle birlikte görevden

uzaklaştırılana, disiplin amirine, atamaya yetkili amirine ve Teftiş Kurulu Başkanlığına bildi-

rilir.

(5) Denetim ve soruşturma neticesinde suçun işlenmediği veya işlendiğine dair yeterli

delil bulunamadığı hâllerde, görevden uzaklaştırılmış olan memur ve diğer personel hakkındaki

tedbir müfettişin vereceği rapor üzerine, atamaya yetkili amirlerince derhal kaldırılır.

(6) Görevden uzaklaştırılana ait soruşturma ile Bakanlık teşkilatı ilgili birimlerince bu

soruşturmaya ait rapor üzerinde yapılacak işlemlerin diğer işlerden öncelikle tamamlanması

ve sonuçlandırılması zorunludur.

Müfettişlerin bilgi ve belge isteme yetkileri

MADDE 36 – (1) Müfettişler, görevleri sırasında kamu kurum ve kuruluşları ve ka-

muya yararlı dernekler ile gerçek ve tüzel kişilerden gerekli yardım, bilgi, evrak, kayıt ve bel-

geleri istemeye yetkili olup kanuni engel bulunmadıkça bu talebin yerine getirilmesi zorunludur.

Denetime tabi olan gerçek ve tüzel kişiler, gizli dahi olsa bütün belge, defter ve bilgileri talep

edildiği takdirde ibraz etmek, para ve para hükmündeki evrakı ve ayniyatı ilk talep hâlinde

göstermek, sayılmasına ve incelenmesine yardımcı olmakla mükelleftir. Bu kapsamdaki bel-

gelerin örneklerini, bir yolsuzluğun kanıtını oluşturanların ise asıllarını almak, kasa, depo ve

ambarları görüp incelemek ve saymak, bunları mühürlemek yetkisine sahiptir.

(2) Müfettişler, asıllarını aldıkları belgelerin mühür ve imzalarıyla onayladıkları örnek-

lerini, dosyasında saklamak üzere ilgililere verirler.
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Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının sorumlulukları ve yasaklar
MADDE 37 – (1) Müfettişler; kanun ve yönetmeliklerle kendilerine tanınan yetkileri

kullanmaktan, görevlerini eksiksiz yerine getirmekten sorumludur.
(2) Müfettişler;
a) 14/9/2010 tarihli ve 27699 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Denetim Görevlile-

rinin Uyacakları Mesleki Etik Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda
hareket ederler.

b) İşlemlerin denetlendiğini gösteren, tarih ve imza koymak suretiyle yaptıkları açık-
lamalar dışında evrak, defter ve kayıtlar üzerine şerh düşemezler, ilave ve düzeltme yapamazlar,
elektronik, manyetik ve benzeri bilgi işlem ortamlarındaki bilgi ve kayıtları değiştiremezler.

c) Görevli gidecekleri yerleri ve yapacakları işleri açıklayamazlar.
Müfettişlik güvencesi
MADDE 38 – (1) Müfettişler, kendi istekleri dışında veya denetim hizmetlerinin ge-

rekleriyle bağdaşmayan sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlikleri tespit edilmedikçe görevden
alınamaz, diğer görevlere atanamazlar. Sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlik hâllerinin sağlık
kurulu raporu, yargı kararı, müfettiş raporu gibi belgelerle ortaya konulması esastır.

Hizmetin gereği olarak çalışma merkezinin değiştirilmesi
MADDE 39 – (1) Haklarında idari veya adli soruşturma yapılmış olan veya bulunduk-

ları çalışma merkezinde tutum ve davranışları olumsuzluk içeren, çalışmalarını işbirliği içinde
yürütmeyen müfettişlerin çalışma merkezleri Başkanlıkça süre kaydı aranmaksızın her zaman
değiştirilebilir.

Birlikte çalışma ve grup sorumlusu
MADDE 40 – (1) Görevlerin işbirliği içinde yapılması esastır.
(2) Denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma işlemlerinin gruplar hâlinde yürütül-

mesi durumunda, Başkanlıkça belirlenecek müfettiş; çalışma grubunun sorumlusu olarak iş
bölümü yapmak, işlerin düzenli ve zamanında yürütülmesini sağlamak, Başkanlık ile haber-
leşmeyi teminle görevli ve yetkilidir.

Çalışma grubu sorumlusunun görevleri
MADDE 41 – (1) Çalışma grubu sorumlusunun görevleri şunlardır:
a) Grubu temsil etmek, grupça yapılacak inceleme ve denetim çalışmalarının zamanında

ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
b) İşleri dengeli bir şekilde dağıtarak grubun çalışma programını hazırlamak, müfettiş-

lere bildirmek ve bir örneğini Teftiş Kurulu Başkanlığına göndermek, Teftiş Kurulu Başkanlı-
ğınca sonradan gönderilen veya denetimler sırasında ortaya çıkan işleri müfettişlere dağıtmak.

c) Çalışma grubundaki müfettişlerle iş birliği hâlinde denetimlerde izlenecek yöntemi
belirlemek.

ç) Müfettiş yardımcılarının yetişmelerine yardımcı olmak.
d) Okul ve kurumlarda düzenlenen toplantılara gerektiğinde katılarak grup adına top-

lantıyı yönetmek.
e) Grubun çalışmalarına ilişkin, gerektiğinde Başkanlığa yazılı rapor vermek.
Görevlendirme emirleri
MADDE 42 – (1) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarına denetim, rehberlik, araştırma,

inceleme, soruşturma ve ön inceleme çalışmalarına ilişkin görevlendirme emirleri Başkan ta-
rafından verilir.

20 Ağustos 2017 – Sayı : 30160                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 47



Müfettişlerin yazışma yöntemi ve haberleşme
MADDE 43 – (1) Müfettişler, görevleri ile ilgili konularda, Bakanlığın merkez ve taşra

teşkilatı ile resmî ve özel kurum ve kuruluşlarla doğrudan veya Başkanlık aracılığı ile yazışma

yapabilirler. Ancak, Başbakanlık, yüksek yargı organları, diğer bakanlıkların merkez ve yurt

dışı kuruluşları ve Bakanlığın yurt dışı teşkilatıyla yazışmalarını Başkanlık aracılığıyla yaparlar.

(2) Müfettişler, gönderdikleri rapor ve yazıları kişisel kayıt defterine işlerler.

(3) Müfettişler görevli gittikleri yerlere varış ve buradan ayrılış tarihlerini saati ile bir-

likte Başkanlığa yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirirler. Grup çalışmalarında yazışma

ve haberleşmeler grup sorumlusu tarafından yapılır.

(4) Müfettişler, denetim, inceleme, araştırma, soruşturma ve ön inceleme ile görevli

bulundukları yerden Başkanlığın izni olmadan ayrılamazlar.

Müfettişlerin koordinasyon görevi ve iş devri
MADDE 44 – (1) Müfettişler, görevlendirildikleri konuda valilik ve kaymakamlıklarca

başlatılmış olan, inceleme ve soruşturmaların koordinasyon görevini de yerine getirirler. İşin

devralınmasını gerektirir bir durumun varlığı halinde konu gerekçesiyle birlikte Başkanlığa

bildirilir. Başkanlığın bilgisi dâhilinde, mahallen yapılan çalışmalarla ilgili bilgi ve belgeler

müfettiş tarafından devralınır.

(2) İşin devri söz konusu olduğunda durum taraflarca bir tutanağa bağlanır. Bu tuta-

nakta, devralınan ve devredilen işin ne olduğu, devir gününe kadar işle ilgili yapılan çalışmalar

ile teslim alınan ve teslim edilen belgelerin listesi yer alır.

Hizmet içi eğitim
MADDE 45 – (1) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları, mesleki bilgilerini yenilemek, ge-

liştirmek ve uzmanlıklarını artırmak amacıyla, Bakanlığın hizmet içi eğitimle ilgili mevzuatında

belirtilen esaslar doğrultusunda hizmet içi eğitime alınabilirler.

(2) Hizmet içi eğitim programı Başkanlık ve İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce

koordineli olarak hazırlanır ve Başkanlığın yönetiminde yürütülür.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Rehberlik ve Denetim Faaliyetleri

Faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesi
MADDE 46 – (1) Teftiş Kurulu faaliyetlerinin etkili, ekonomik ve verimli yürütülme-

sini sağlamak amacıyla, stratejik plan da dikkate alınarak, Başkanlıkça yıllık çalışma programı

hazırlanıp Bakan onayı ile uygulamaya konulur.

(2) Rehberlik, denetim, araştırma, inceleme, soruşturma ve ön inceleme çalışmaları; il-

gili mevzuat, çalışma programı, rehberler ile Makam onayları ve görev emirleri dikkate alınarak

yürütülür.

Rehberlik ve denetim ilkeleri
MADDE 47 – (1) Rehberlik ve denetim faaliyetleri ilgili mevzuat hükümleri çerçeve-

sinde:

a) Bireysel ve kurumsal farklılıklar ile çevresel faktörleri dikkate almalıdır.

b) Yol gösterici ve önleyici rehberliği öne çıkararak düzeltmeyi, iyileştirmeyi ve geliş-

tirmeyi esas almalıdır.

c) İyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmalıdır.

ç) Sistemin risk alanlarının belirlenmesini ve giderilmesini sağlamalıdır.
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d) Usulsüzlük ve yolsuzlukları önlemelidir.

e) Açık, şeffaf, eşit, demokratik, bütüncül, güvenilir ve tarafsız olmalıdır.

f) İşbirliğini ve katılımı esas almalıdır.

g) Başarıyı ön plana çıkarmalı, teşvik etmeli ve ödüllendirmelidir.

ğ) Bilimsel ve objektif esaslara dayalı olmalıdır.

h) Etkili, ekonomik ve verimli olmalıdır.

Rehberlik hizmetlerinin çeşitleri, kapsamı ve uygulanması

MADDE 48 – (1) Bakanlığın görev alanına giren konularda Bakanlık personeline, okul

ve kurumlara, özel öğretim kurumlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına, gönüllü kuruluşlar ile

gerçek ve tüzel kişilere rehberlik yapılır.

(2) Rehberlik hizmetleri, Bakanlığın görev alanına giren konularda Bakanlık persone-

line, Bakanlık okul ve kurumlarına, özel öğretim kurumlarına ve gerçek ve tüzel kişiler ile Ba-

kanlığın görev alanına giren konularda faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü

kuruluşların;

a) Kurumsal ve bireysel performansı etkilemesi muhtemel sorun alanlarına yönelik her

türlü kaynağın etkin kullanımı ve verimlilik esaslarına dayalı olarak hedefleri gerçekleştirmeye

yönelik faaliyet ve işlem süreçlerinin sistemli ve düzenli bir biçimde değerlendirilmesi ve ge-

liştirilmesi,

b) Kurumsal ve bireysel düzeyde yapılan izleme ve değerlendirme sonucunda ortaya

çıkan sorun alanlarının düzeltilmesi ve iyileştirilmesi,

c) Gelişimin sürekliliği ve hayat boyu öğrenme esasına dayalı, kurumsal ve bireysel

potansiyelin en üst düzeye çıkarılması,

amacıyla yapılır.

Denetim hizmetlerinin kapsamı

MADDE 49 – (1) Denetim hizmetleri, Bakanlığın görev alanına giren konularda, Ba-

kanlığın merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile Bakanlığın denetiminde hizmet yürüten birimleri

kapsar.

(2) Denetim faaliyetlerinde, yolsuzluk ve usulsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik

yaklaşımı ile iyileştirici ve geliştirici yönde katkı sağlamak esastır. Denetimlerde, sunulan hiz-

metlerin süreç ve sonuçlarının mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans

kriterlerine ve kalite standartlarına göre analiz edilmesi, karşılaştırılması ve ölçülmesi, kanıtlara

dayalı olarak değerlendirilmesi esastır.

(3) Bakanlık tarafından veya Bakanlığın denetiminde sunulan hizmetlerin, ilgili birim-

lerle işbirliği içinde süreç ve sonuçları ile Bakanlık teşkilatı personelinin idari, mali ve hukuki

işlemleri; izleme ve değerlendirme verileri de dikkate alınarak, plan ve programlara uygunluğu

sistematik ve sürekli bir yaklaşımla denetlenir.

(4) İl ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinin denetiminde, millî eğitim müdürlüklerinin il

düzeyinde sunduğu hizmetler ile faaliyet ve işlemleri bir bütün olarak denetlenir ve değerlen-

dirilir.

(5) Denetimlerde, denetlenen kurumca hazırlanan gelişim planına dayalı izleme ve de-

ğerlendirme yapılması esastır.

(6) Denetim raporları, ilgili birim, kurum ve kişilere gönderilir. Denetim raporları, Baş-

kanlıkça uygulamaya konulan standartlara uygun olarak düzenlenir.
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(7) Bakanlık teşkilatı birimleri ile okul ve kurumların denetiminin üç yılda bir periyodik
olarak yapılması esastır.

İzleme ve değerlendirme
MADDE 50 – (1) Başkanlık, Bakanlığın merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatları düzeyinde

eğitim, öğretim ve yönetimi, eğitim göstergeleri, kalite standartları, performans kriterleri ve
kurumların öz değerlendirmelerine dayalı olarak rehberlikte bulunulan ve denetlenen kurumun
raporunda yer alan tespit ve önerilerinin uygulanma düzeyini izler ve değerlendirir.

(2) Kurum ve birimler, denetim ve rehberlik raporunun kendilerine ulaşmasından iti-
baren bir ay içerisinde raporda belirtilen tespit ve öneriler doğrultusunda, kurumsal gelişim
planı hazırlayarak Başkanlığa gönderirler. Taşra teşkilatındaki birimler ve kurumlar, kurumsal
gelişim planının bir örneğini ise ayrıca il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine gönderirler.

(3) Başkanlıkça süreç izlenir ve değerlendirilir. İzleme ve değerlendirme, konunun özel-
liğine göre yeni bir denetim ve rehberlik çalışması olarak da yürütülebilir.

(4) Denetim ve rehberlik ile izleme ve değerlendirme raporlarından ülke geneline yö-
nelik olanlar kanunların açıklanmasını yasakladığı durumlar hariç kamuoyuyla ve Başkanlıkça
paylaşılabilir.

Teftiş kurulu bilgi işlem sistemi
MADDE 51 – (1) Bakanlık teşkilatında yürütülen denetim ve rehberlik, izleme ve de-

ğerlendirme ile inceleme, soruşturma ve ön inceleme verilerinin yönetimi, Teftiş Kurulu Bilgi
İşlem Sistemi üzerinden yapılır.

Düzenlenecek raporların çeşidi ve kapsamı
MADDE 52 – (1) Müfettişler, yürüttükleri denetim, rehberlik, araştırma, değerlendirme,

inceleme, soruşturma ve ön inceleme çalışmalarının sonuçlarını işin özelliğine göre aşağıdaki
rapor çeşitleriyle tespit ederler:

a) Denetim raporu.
b) Rehberlik raporu.
c) İzleme ve değerlendirme raporu.
ç) Araştırma raporu.
d) Suç duyurusu raporu.
e) İnceleme raporu.
f) Soruşturma raporu.
g) Ön inceleme raporu.
ğ) Tevdi raporu.
(2) Raporların kapsamı aşağıdaki şekildedir.
a) Denetim raporu; Bakanlık teşkilatı ile Bakanlığın denetimine tabi kurum ve kuru-

luşlarca ve personelince yürütülen iş ve işlemler ile faaliyetlerin denetlenmesi sonucunda, de-
netim ilke ve esasları ile raporlama standartları dikkate alınarak denetim çeşitlerine göre dü-
zenlenen rapordur.

b) Rehberlik raporu; kurumsal ve bireysel faaliyetler ile ilgili olarak, rehberlik ilke ve
esasları ile raporlama standartları gözetilerek, katılımcı bir anlayışla, rehberlik yapılanlara yol
gösterici nitelikte düzenlenen rapordur.

c) İzleme ve değerlendirme raporu; eğitim-öğretim ve yönetimi, eğitim göstergeleri,
kalite standartları, performans kriterleri, yeterlikler ve kurumların öz değerlendirmelerine dayalı
olarak rehberlikte bulunulan ve denetlenen kurumun, raporunda yer alan tespit ve önerilerin
uygulanma düzeyinin izlenmesi ve değerlendirilmesi sonucunda düzenlenen rapordur.
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ç) Araştırma raporu; Bakanlığın görev alanına giren konu veya alanlarda yapılan ince-

leme, araştırma ve değerlendirme sonucunda düzenlenen rapordur.

d) Suç duyurusu raporu; 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa veya özel kanunlara göre

suç sayılan ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında

Kanun kapsamında soruşturulamayan eylemlerle ilgili olarak yetkili yargı mercilerine gönde-

rilmek üzere ve Bakanlık dışındaki kurum ve kuruluşların görev alanına giren konuların bildi-

rilmesi veya personeli hakkında gerekli işlemlerin yapılması amacıyla da düzenlenen rapordur.

e) İnceleme raporu; şikâyet ve ihbarlar üzerine yapılan inceleme sonucunda cezai taki-

batı gerektirir hâl görülmediği takdirde yapılacak işleme esas görüşlerin, yürürlükteki mev-

zuatın uygulanmasında görülen noksanlıklar ve bunların düzeltilme yolları ile yeniden konulması

gereken hüküm ve usuller hakkında görüş ve tekliflerin bildirilmesi maksadıyla düzenlenir.

f) Soruşturma raporu; yürürlükteki ceza mevzuatına göre suç ya da personel mevzuatına

göre disiplin suçu oluşturan eylem ve işlemlerden dolayı yapılan soruşturmaların sonucunda

düzenlenen rapordur. Bu raporda, soruşturma konuları ve işlenen suçlar ile suçlular hakkında

hangi kanun hükümlerinin tatbik edileceği ve suçlu veya kusurlu olanların fiillerinin hangi di-

siplin suçunu oluşturduğu belirtilir. 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yol-

suzluklarla Mücadele Kanunu uyarınca yapılan soruşturma sonucu, Kanunun 17 nci madde-

sindeki suçlardan dolayı düzenlenen soruşturma raporunun aslı müfettiş tarafından doğrudan

veya Başkanlık aracılığı ile yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir.

g) Ön inceleme raporu; 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılan-

ması Hakkında Kanun uyarınca yapılan ön inceleme sonucunda düzenlenen rapordur.

ğ) Tevdi raporu; soruşturma izni vermeye yetkili mercii Bakanlık/Müsteşarlık Makamı

olmayan ve 4483 sayılı Kanun uyarınca haklarında ön inceleme yapılması gereken memurlar

ve diğer kamu görevlilerinin eylemlerine ilişkin konularda veya diğer mevzuat gereğince in-

celeme ve soruşturma yapılması gereken hususlarda gereği yapılmak üzere yetkili mercie veya

ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmek üzere düzenlenen rapordur. Konunun özelliğine göre

tevdi raporu düzenlenmeyip, açıklayıcı bir yazıyla da yetkili mercie bilgi verme yoluna gidi-

lebilir.

Raporların düzenlenmesi

MADDE 53 – (1) Denetim, rehberlik, inceleme, soruşturma ve ön inceleme çalışmaları

sonucunda düzenlenecek raporlar; Başkanlıkça hazırlanan ve yürürlüğe konulan rehberlik ve

denetim esasları veya rehberi ile inceleme, soruşturma ve ön inceleme rehberinde yer alan usul

ve esaslar ile raporlama standartları gözetilerek, belirtilen sayıda ve şekilde düzenlenir.

(2) Raporlar kısa, açık, kolay anlaşılır, tekrara yer vermeyecek tarzda ve yazım kural-

larına uygun bir üslupla yazılır. Raporlarda ulaşılan görüş, kanaat ve sonuç ile teklifler tereddüt

oluşturmayacak nitelikte, belgelere ve mevzuata dayandırılarak açıklanır.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sınav sonuçlarının duyurulması ve itiraz

MADDE 54 – (1) Yarışma ve yeterlik sınav sonuçları, Bakanlığın resmî internet site-

sinde ilan edilir. Bu ilan adaylar için tebligat yerine geçer. Adaylara ayrıca bildirimde bulunul-

maz.
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(2) Sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren beş iş günü içinde Başkanlığa dilekçe

ile itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulunca incelenerek karara bağlanır. Karar, ilgiliye yazılı

olarak bildirilir.

Denetime yardımcı olma

MADDE 55 – (1) Denetime tabi olan gerçek ve tüzel kişiler, gizli dahi olsa bütün belge,

defter ve bilgileri talep edildiği takdirde ibraz etmek, para ve para hükmündeki evrakı ve ay-

niyatı ilk talep hâlinde göstermek, sayılmasına ve incelenmesine yardımcı olmakla mükelleftir.

Bakanlık Maarif Müfettişleri, görevleri sırasında kamu kurum ve kuruluşları ve kamuya yararlı

dernekler ile gerçek ve tüzel kişilerden gerekli yardım, bilgi, evrak, kayıt ve belgeleri istemeye

yetkili olup kanuni engel bulunmadıkça bu talebin yerine getirilmesi zorunludur.

(2) Denetim, rehberlik, araştırma, inceleme, soruşturma ve ön inceleme yapılan birim

ve kuruluşların yöneticileri; hizmetin gerektiği gibi yürütülebilmesi için görevleri süresince

müfettişlere, yönetsel görevlerin aksatılmadan yürütülebilmesi için yönetici odalarının dışında

yapılan göreve uygun müfettiş çalışma odası sağlar, ulaşım ve diğer hususlarda gerekli tedbirleri

alırlar.

Denetim sırasında izin ve rapor

MADDE 56 – (1) Denetime başlanan kurum ve kuruluş görevlilerinin izinleri, daha

önce verilmiş izinlerin kullanılması ile hastalık ve benzeri zorunlu nedenler dışında, müfettişin

gerekli görmesi durumunda denetim sonuna kadar ertelenebilir.

(2) Denetim devam ettiği süre içinde kurum görevlilerine müfettişin bilgisi dışında izin

verilemez. İznini kullanmaya başlamış olanlar, zorunluluk bulunmadıkça geri çağrılamaz.

Kimlik belgesi ve mühür

MADDE 57 – (1) Müfettişlere ve yetkili müfettiş yardımcılarına, mühür beratı ile birer

mühür ve fotoğraflı kimlik belgesi verilir. Müfettiş yardımcılarına ise fotoğraflı kimlik belgesi

verilir.

(2) Görev esnasında sorulduğunda kimlik belgesi ilgililere gösterilir.

(3) Müfettişler ve yetkili müfettiş yardımcıları, kendilerine verilen resmî mührü muha-

faza etmek, müfettişlik görevinden ayrıldıklarında üzerlerinde bulunan mühür ve diğer malze-

meleri eksiksiz olarak teslim etmek zorundadırlar.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 58 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan konularda, genel hükümlere

göre işlem yapılır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 59 – (1) 24/5/2014 tarihli ve 29009 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî

Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı ile Maarif Müfettişleri Başkanlıkları Yönet-

meliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Müfettişliğe ilişkin geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 12 nci maddesinin yü-

rürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde, bu madde gereğince yapılan mülakatta başarılı

olup kadro yetersizliği dolayısıyla atamaları yapılamamış olanlar, boş kadro bulunmak ve başarı

puan sırası gözetilmek kaydıyla, Bakanlık maarif müfettişi olarak atanabilirler.
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(2) Bakanlık Maarif Başmüfettişliğine, bu Yönetmeliğin 31 inci maddesinde belirtilen

yöntem ile Bakanlık Maarif Müfettişleri arasından 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat

ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 12 nci maddesinin ikinci fık-

rasında belirtilen süre içerisinde atama yapılabilir. Bu kapsamda başmüfettişliğe atama süresinin

hesabında; maarif müfettişliği, millî eğitim denetçiliği, eğitim müfettişliği, il eğitim denetmen-

liği ve bunların yardımcılıklarında geçen süreler, ilgisine göre Bakanlık maarif müfettişliğinde

ve müfettiş yardımcılığında geçmiş sayılır.

Yürürlük

MADDE 60 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 61 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

—— • ——
Çukurova Üniversitesinden:

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 16/6/2013 tarihli ve 28679 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çukurova

Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 24 üncü maddesine

aşağıdaki fıkra eklenmiştir.  

“(8) Kayıtlı olduğu programda almakla yükümlü olduğu derslerin tamamını almış, ba-

şarısız dersi olmayan ancak GNO’su 2,00’ın altında olduğundan mezuniyet hakkını elde ede-

meyen öğrenciler 40 AKTS kredisini aşmamak koşuluyla daha önceden DD ve DC notları al-

dığı diledikleri yarıyıl ve diledikleri derslerden GNO yükseltme sınavına girebilirler. Bu sı-

navlarda alınacak not, mevcut notun altında ise dikkate alınmaz.”   

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çukurova Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

16/6/2013 28679
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
1- 21/9/2013 28772
2- 15/12/2013 28852
3- 6/7/2014 29052
4- 12/12/2014 29203 (Mükerrer)
5- 23/6/2015 29395
6- 25/2/2016 29635
7- 28/6/2017 30108
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İstinye Üniversitesinden:
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS 

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstinye Üniversitesi birimlerinde yürütülen

ön lisans ve lisans eğitim ve öğretimi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstinye Üniversitesine öğrenci kabulü, hazırlık sınıfları

dahil kayıtlı öğrencilerin ön lisans ve lisans eğitim-öğretim programlarının düzenlenmesi ve
uygulanması, kayıt, staj, sınavlar, ayrılma, ilişik kesme ve diploma işlemlerine ilişkin 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) Akademik takvim: İstinye Üniversitesinde eğitim öğretimin ve süreçlerin yapıldığı

zamanı gösteren takvimi,
b) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Öğrencinin bir dersi başarı ile tamamlaya-

bilmesi için yapması gereken çalışmaların tümünü ifade eden krediyi,
c) Birim: İstinye Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını,
ç) Danışman: Öğrenciye eğitim ve öğretim, ders alma işlemleri ve benzeri konularda

yardımcı olması için görevlendirilmiş öğretim elemanını,
d) Dekan: İstinye Üniversitesine bağlı fakültelerin dekanlarını,
e) Diploma programı: Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının, belirlenen ye-

terlikleri sağlayan öğrencilere, ön lisans veya lisans diploması veren yükseköğretim progra-
mını,

f) İlgili birim: İstinye Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokul-
larını, 

g) İlgili birim kurulu: İstinye Üniversitesine bağlı fakültelerde fakülte kurulunu, yük-
sekokullarda yüksekokul kurulunu ve meslek yüksekokullarında meslek yüksekokul kuru-
lunu,

ğ) İlgili birim yönetim kurulu: İstinye Üniversitesine bağlı fakültelerde fakülte yönetim
kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu ve meslek yüksekokullarında meslek
yüksekokulu yönetim kurulunu,

h) İzlence: Ders programını,
ı) Müdür: İstinye Üniversitesine bağlı yüksekokul ve meslek yüksekokullarının mü-

dürlerini,
i) Mütevelli Heyeti: İstinye Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
j) Öğrenci Kayıt İşleri Direktörlüğü: İstinye Üniversitesinin öğrencilere ilişkin tüm

kayıt işlerini yürütmekle görevli birimini,
k) Ön lisans eğitim ve öğretimi: En az dört yarıyıllık programı kapsayan ve ara insan

gücü yetiştirmeyi amaçlayan bir yükseköğretimi,  

Sayfa : 54                               RESMÎ GAZETE                             20 Ağustos 2017 – Sayı : 30160



l) Rektör: İstinye Üniversitesi Rektörünü,
m) Rektörlük: İstinye Üniversitesi Rektörlüğünü,
n) Senato: İstinye Üniversitesi Senatosunu,
o) Üniversite: İstinye Üniversitesini,
ö) Üniversite Yönetim Kurulu: İstinye Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim ile İlgili Esaslar

Eğitim-öğretim yılı
MADDE 5 – (1) İstinye Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksek-

okullarında eğitim-öğretim, ilgili birim kurulunun kararlaştırdığı ve Senatonun onayladığı
akademik takvime göre yürütülür.

Eğitim-öğretim türleri
MADDE 6 – (1) Üniversitede, örgün, ikinci öğretim ve bilgi iletişim teknolojilerine

dayalı olarak uzaktan öğretim türlerinde eğitim-öğretim yapılabilir.
(2) Üniversitede, Yükseköğretim Kurulu kararı üzerine Senato tarafından belirlenen

esaslar çerçevesinde öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu ol-
maksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve
yürütüldüğü ön lisans veya lisans düzeyinde uzaktan öğretim programları açılabilir.

Eğitim-öğretim dönemleri
MADDE 7 – (1) Eğitim-öğretim dönemleri, her sene başında Senato tarafından belir-

lenir. Bir yarıyıl en az on dört haftadır.
(2) İlgili birim kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile yaz öğretimi açılabilir. Yaz öğ-

retimi uygulaması, ilgili mevzuat hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslar çerçeve-
sinde yapılır.

(3) Ders geçme/sınıf geçme sistemi uygulanır. Sınıf geçme esasına göre eğitim-öğretim
yapan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu bölüm/programlarında ilgili birim kurulunun
kararı ve Senatonun onayı ile dersler yıllık olarak düzenlenebilir. 

(4) Senato kararıyla belirlenmiş dersler/stajlar, gerektiğinde ilgili birim kurulunun kararı
ile mesai saatleri dışında veya ulusal bayram ve genel tatil günleri hariç cumartesi ve/veya
pazar günleri de yapılabilir. Bu dersler açıköğretim veya bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı
olarak uzaktan öğretim ile de verilebilir. 

Öğretim dili ve yabancı dille eğitim 
MADDE 8 – (1) Üniversitede öğretim dili Türkçe olup; Senato kararı ve Yükseköğre-

tim Kurulu Başkanlığının onayı ile sadece belirli bir yabancı dil ile veya Türkçe ve belirli bir
yabancı dil ile karma olarak eğitim-öğretim yapılan bölüm ve programlar açılabilir. Bu eğitimin
esasları Senato tarafından belirlenir.

(2) İlgili kurulun teklifi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile bir
program için yabancı dil hazırlık sınıfı açılabilir. Yabancı dil hazırlık sınıfının eğitim-öğretim
ve sınav esasları Senato tarafından belirlenir.

Öğrenim ücreti
MADDE 9 – (1) Üniversitede öğretim ücretlidir ve buna ilişkin esaslar her akademik

yılın başında, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.
Öğrenci kimlik kartı
MADDE 10 – (1) Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilere öğrenci kimlik kartı verilir.

Kimlik kartının kaybedilmesi halinde yenisinin verilebilmesi için, öğrencinin dilekçe ile Öğ-
renci Kayıt İşleri Direktörlüğüne başvuruda bulunması gerekir. 
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(2) Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olanların öğrenci kimlik
kartları Üniversite tarafından geri alınır ve imha edilir.

Öğretim programları ve dersler
MADDE 11 – (1) İlgili birim kurulu, diplomaya yönelik öğretim programlarını, öğretim

türlerini ve bu türler için öngörülen yarıyıl/yıl ve süreleri Senatonun onayına sunarlar. Haftalık
ders programı, eğitim-öğretim yarıyılı/yılı kayıt döneminden en az bir hafta önce, dekanlık/mü-
dürlük tarafından ilan edilir.

(2) Her öğrenciye bu Yönetmelik hükümlerine göre bir akademik program izlemesini
sağlamak üzere ilgili birim yönetim kurulu tarafından eğitim-öğretim yılının başında bir öğre-
tim elemanı görevlendirilir. Danışmanlıkla ilgili bilgilendirme dekanlık veya müdürlüklerce
öğrencilere duyurulur.

(3) Öğrenci, bulunduğu her eğitim-öğretim yarıyılının/yılının başlamasından önce,
akademik takvimde belirtilen sürede, Rektörlükçe tespit edilen esaslar doğrultusunda ve da-
nışmanının denetiminde alacağı dersleri belirler.

(4) Eğitim-öğretimi sınıf geçme esasına göre yapılan programlarda dersler, ders kurulu,
uygulama ve staj eğitim-öğretim yılının başında bütün olarak verilir. Kaydını yenileyen öğrenci,
o yıl programının bütün derslerine kaydolmuş sayılır. Birimler, sınıf geçme esasına göre eği-
tim-öğretim yapar. Eğitim-öğretime ilişkin diğer esaslar Senato tarafından belirlenir. 

Dersler
MADDE 12 – (1) Dersler, zorunlu, seçmeli, ön koşullu ve ortak zorunlu olarak öğretim

programlarında yer alır. Derslere ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:
a) Zorunlu dersler; öğretim programlarında yer alan ve öğrencinin kayıtlı olduğu prog-

ramdan mezun olabilmesi için alıp başarılı olması gereken derslerdir. Üniversitenin sağlık ile
ilgili fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarındaki staj uygulamaları da bu kapsamda-
dır.

b) Seçmeli dersler; programa bağlı seçmeli ve isteğe bağlı seçmeli derslerden oluşur.
Programa bağlı seçmeli dersler; öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim programlarında yer alan ve
mezun olabilmesi için önerilen belirli dersler veya ders grupları arasından seçerek alması ge-
reken derslerdir. İsteğe bağlı seçmeli dersler; öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim programında
yer almayan ve mezuniyet için gerekli olan krediyi tamamlamak üzere bilgi, görgü ve genel
kültürünü arttırmak amacıyla kendi isteği ve danışmanının onayıyla aldığı derslerdir. İsteğe
bağlı olarak alınan seçmeli dersler, programa bağlı seçmeli derslerin yerine geçmez.

c) Ön koşullu dersler; alınabilmeleri için alt yarıyıl veya yıllarda yer alan derslerden
bir kısmının veya tamamının başarılmasının ve/veya devam koşulunun yerine getirilmesinin
zorunlu olduğu stajlar ile teorik ve uygulamalı derslerdir.

ç) Ortak zorunlu dersler; 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan Atatürk İl-
keleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ile yabancı dil hazırlık sınıfı olmayan programlardaki yabancı
dil dersleri en az iki yarıyılda yürütülmek üzere öğretim planında yer alır.

Ders alma, ders ekleme, dersten çekilme ve kredi yükü
MADDE 13 – (1) Öğrencilerin ders alma işlemleri, danışmanlarının yardımı ile her ya-

rıyıl/yıl akademik takvimde belirtilen sürelerde yapılır. Öğrenciler kayıtlı oldukları birimin
programında öngörülen tüm dersleri almakla yükümlüdürler. Ancak, eşdeğer dersin verildiği
birimlerden de bu ders alınabilir.

(2) Yaz öğretimi hariç olmak üzere, azami kredi yükü bir akademik yılda 80 kredidir,
ancak bir yarıyılda 42 kredi aşılamaz. Birinci ve ikinci yarıyıldaki lisans öğrencileri aşağıdaki
hallerde olağan kredi yükünü aşabilir:

a) Bulunulan yarıyılın seçimlik ders yükümlülüğü kapsamında ders almış olmak. 
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b) Çift anadal, yan dal veya yatay geçiş başvurusu için zorunlu dersleri kayıtlı olunan
programın müfredatına ek serbest seçimlik ders olarak ve azami kredi yükü sınırları içinde al-
mış olmak. Bu şekilde alınıp başarılı olunan dersler çift anadala veya yan dala kabul olunmadığı
veya Üniversite içi yatay geçiş yapılmadığı hallerde kayıtlı olunan programın seçimlik ders
yükümlülüğüne sayılamaz; başarısız olunan dersler ise kayıtlı olunan programın müfredatında
serbest seçimlik ders öngörülmüş ise bu dersler kapsamında tekrarlanır.

c) Genel not ortalaması 3,70 ve üzerinde olup olağan kredi yükünden fazla ders alma
talepleri ilgili birim kurulu tarafından kabul edilmiş olmak.

(3) Öğrenciler, kayıtlı oldukları bölüm veya programın ders programında yer almayan
isteğe bağlı seçmeli derslere danışmanın onayı ile kayıt yaptırabilirler. Bu derslerden alınan
not öğrencinin başarı durumunun ve genel not ortalamasının hesabında dikkate alınır.

(4) Öğrenciler, akademik takvimle belirlenen süreler içinde yazılı olarak başvurmaları
hâlinde, danışmanlarının uygun görüşü ve bölüm/program/anabilim dalı başkanının onayı ile
kayıtlı oldukları derslerden çekilebilirler. Ancak, kayıtlı olunan programın ilk iki yarıyılındaki
tüm derslerden ve başarısız olduğu derslerden çekilemezler.

(5) Eğitim-öğretim programlarından kaldırılan derslerden başarısız olanlar, bu derslerin
yerine konulan dersleri alırlar. Bu derslerin yerine ders konulmaması halinde programdan kal-
dırılan derslerden sorumlu tutulmazlar, ancak mezun olabilmeleri için, gerekli AKTS krediyi
tamamlamak zorundadırlar.

(6) Öğrenci çakışan dersleri alamaz; ancak ders çakışmasına izin verilebilecek haller
ilgili birim kurulları tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Öğrenci İşleri, Kayıt, Geçişler, Ders Muafiyeti, İntibak ve Özel Öğrenci

Öğrenci işleri ve kayıt 
MADDE 14 – (1) Öğrencilere ilişkin kayıt, kayıt yenileme, kayıt dondurma, ilişik kes-

me, intibak, diploma, derse yazılma, yatay ve dikey geçişler ve benzeri her türlü işlem Öğrenci
Kayıt İşleri Direktörlüğü tarafından yürütülür.

(2) Üniversiteye kayıt yaptırmaya hak kazananlar, ÖSYM’nin belirlediği kayıt tarihleri
arasında, kayıt kılavuzunda ve Üniversite tarafından istenen belgeler ile Öğrenci Kayıt İşleri
Direktörlüğüne bizzat başvurarak kesin kayıtlarını yaptırırlar. Ancak belgelenebilir mazereti
olan aday, kaydını kanuni temsilcisi veya vekâlet verdiği kişiler aracılığıyla yaptırabilir. 

(3) Eksik belge ve posta yoluyla kesin kayıt yaptırılamaz. 
(4) Kayıt için, istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul

edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak
işlem yapılır. 

(5) Her aşamada, kesin kayıtlar için gerekli olan tüm belgeler bakımından sahte veya
tahrif edilmiş belge kullanan veya üniversiteye giriş sınavında sahtecilik yaptığı belirlenen ki-
şinin kaydı, kayıt tarihi itibarıyla iptal edilir ve hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem
başlatılır. Bu kişi Üniversiteden ayrılmış ise kendisine verilen diploma dâhil tüm belgeler iptal
edilir. Bu kişilerin yatırmış olduğu öğretim ücreti geri ödenmez. 

(6) Yurt dışından öğrenci kabulüne ilişkin işlemler Senatonun belirlediği esaslar çerçe-
vesinde yapılır.

Kayıt yenileme
MADDE 15 – (1) Her öğrenci akademik takvimde belirlenen tarihler arasında her ya-

rıyıl/yıl başında öğretim ücretini ödemek koşuluyla kaydını yenilemek zorundadır.
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(2) Öğrenim ücretini ödeyen öğrenciler o yarıyıl/yıl için belirlenen derslerden oluştur-
dukları ders programlarını, danışmanlarına onaylatarak ders kayıt işlemlerini yapmak zorun-
dadırlar. Öğrenciler kayıt yenileme ve derse yazılma işleminin tümünden sorumludur ve ders
kayıtlarını bizzat kendileri yaptırmakla yükümlüdür. Ders alma işlemini tamamlayan öğrencinin
kaydı yenilenmiş sayılır.

(3) Öğretim planında yer alan bütün dersleri başardığı halde staj çalışmasını tamamla-
mayan öğrenci, her yarıyıl/sınıf başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde kaydını yeni-
lemek zorundadır. Bu durumdaki öğrencinin, staj çalışması için kayıt yenilediği her yarıyılda,
Mütevelli Heyetince belirlenen öğrenim ücretini ödemesi gerekir. 

(4) Mazereti sebebiyle kaydını belirlenen süre içinde yenilemeyen öğrenci, mazeretinin
ilgili birim yönetim kurulunun önerisi ile Üniversite Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi
halinde kaydını yenileyebilir.

(5) Üst üste dört yarıyıl kayıt yenilemeyen öğrencilerin ilişikleri 30 uncu maddede be-
lirtilen şartlara göre Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile kesilir.

Yatay ve dikey geçişler
MADDE 16 – (1) Birimlere, Üniversitenin içinden veya dışından yapılacak yatay geçiş

işlemleri, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-
rumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal
ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Se-
nato tarafından belirlenen esaslara uygun olarak yapılır.

(2) Dikey geçiş yoluyla lisans hazırlık programlarına kayıt yaptıran öğrencilerin hazırlık
programında alacağı dersler ve intibak programı, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Ga-
zete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunla-
rının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri ve Senato tarafından be-
lirlenen esaslara uygun olarak yapılır.

Ders muafiyeti   
MADDE 17 – (1) Birimlere ilk kez kayıt yaptıran öğrenci, kayıt yaptırdığı tarihi izleyen

on beş iş günü içinde, daha önceki yükseköğretim kurumlarında almış ve başarmış olduğu ders-
ler için Senato tarafından belirlenen esaslara göre dekanlıklara ve müdürlüklere muaf olmak
isteğiyle başvuruda bulunabilir.

(2) Öğrencinin muafiyet talebinde bulunması halinde, ilgili birim yönetim kurulu öğ-
rencinin önceden başardığı dersleri değerlendirerek, hangilerinden muaf tutulacağını karara
bağlar.

(3) Öğrencinin intibak ettirildiği yarıyıl/sınıf için alabileceği derslerin toplam kredi
miktarı, o yarıyıl/sınıfın normal kredi miktarı kadardır.

Ders intibakları
MADDE 18 – (1) Öğretim programlarında yapılan değişiklikler, program değişikliği

sırasında hazırlanan ve Senato tarafından onaylanan esaslara göre tüm öğrencilere uygulanır.
(2) Yatay veya dikey geçişle fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunun herhangi

bir yarıyıl/yılından öğrenime devam ettirilen öğrenci, bu yarıyıl/yılın öğretim programından
sorumlu tutulur.

Özel öğrenci 
MADDE 19 – (1) Üniversite, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu programla-

rına özel öğrenci kabul edebilir. 
(2) Özel öğrencilerin başvuruları ve eğitim-öğretimlerine ilişkin esas ve usuller ilgili

birim kurulunun görüşü ile Üniversite Yönetim Kurulunca karara bağlanır.
(3) Özel öğrencilerin öğretim ücreti Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

Sayfa : 58                               RESMÎ GAZETE                             20 Ağustos 2017 – Sayı : 30160



DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Başarının Ölçülmesi, Sınavlar, Kayıt Dondurma, İlişik Kesme ve Diplomalar

Derslere devam zorunluluğu
MADDE 20 – (1) Öğrencilerin uzaktan eğitim yoluyla verilen dersler haricindeki ders-

lere, laboratuvarlara, uygulamalara ve öğretim elemanlarınca uygun görülen diğer çalışmalara
devam etmeleri zorunludur. Devam zorunluluğu teorik dersler için %70, uygulamalı dersler
için %80’dir. Öğretim elemanı tarafından devamsızlık sınırını aştığı belgelenen öğrenciler o
dersin yarıyıl/yıl sonu sınavına alınmaz.

Sınavlar
MADDE 21 – (1) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl/yıl sonu sınavı, mazeret sınavı, bütünleme

sınavı ve tek ders sınavıdır. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygu-
lamalı olarak yapılabilir. Yazılı sınav belgeleri, en az iki yıl saklanır.

(2) Yarıyıl/yıl sonu sınavından başarısız olanlar için Tıp Fakültesi dışında bütünleme
sınavı yoktur. Ancak Senatonun gerekli gördüğü istisnai durumlarda bütünleme sınavı yapıla-
bilir.

(3) Sınav programları, akademik takvim çerçevesinde dekanlık/müdürlük tarafından
belirlenir ve sınavlardan en az bir hafta önce ilân edilir. Dinî ve millî bayramlar ile yılbaşı tatili
dışında, ilgili birim yönetim kurulu kararı ve Rektörlük onayı ile cumartesi ve pazar günleri
de sınav yapılabilir.

(4) Öğrenciler, sınavlarda öğrenci kimlik belgesi ve istenecek diğer belgeleri yanlarında
bulundurmak zorundadır. Sınava girmeyen öğrenci o sınav hakkını kullanmış ve sıfır (0) puan
almış sayılır.  Öğrencinin girmeyi hak etmediği veya sehven bir sınava girmesi sonucunda
aldığı not, ilan edilmiş olsa dahi iptal edilir. 

(5) Sınavlarda kopya çeken, kopyaya teşebbüs eden veya kopya veren öğrenciye, o sı-
navda sıfır (0) puan verilir ve bu öğrenci hakkında, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uy-
gulanır.

Ara sınav ve dönem içi çalışmalar
MADDE 22 – (1) Ara sınav, ilgili eğitim-öğretim programında öngörülen derslerden

yarıyıl/yıl içinde yapılabilen sınavdır. Kişisel beceri gerektiren derslerin sınavları uygulamalı
olarak yapılabilir. Ara sınav sonuçları yarıyıl/yıl sonu sınav döneminden önce ilan edilir. 

(2) Ara sınav dışında, başarı notuna esas olmak üzere, kısa süreli sınavlar, öğrencinin
becerilerine dayanan uygulamalar, ödevler ve benzeri dönem içi çalışmalar yapılabilir.

(3) Staj başarı değerlendirmeleri, ilgili birim kurulunca belirlenen esaslara göre değer-
lendirilir.

(4) Her ders için dersin izlence dönem başında ilan edilir. Bu izlencede yapılacak sı-
navlar ve/veya değerlendirmelerin etki oranları belirtilir ve uygulanır.

Yarıyıl/yıl sonu sınavı
MADDE 23 – (1) Yarıyıl/yıl sonu sınavı, öğrencinin kaydolduğu dersin ait olduğu ya-

rıyıl/yıl sonunda gireceği sınavdır. 
(2) Bir dersin yarıyıl/yıl sonu sınavına girebilmek için, o derse kayıt olmak, derse devam

etmek, yarıyıl/yıl içinde açılacak en az bir ara sınavına katılmak ve dersin uygulaması ile diğer
şartlarını yerine getirmek gerekir.

(3) İlgili birim kurulunun kararı ile yarıyıl/yıl sonu sınavı için baraj geçme notu belir-
lenebilir.
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Mazeret sınavı
MADDE 24 – (1) Mazeret sınavı, ara sınav, yarıyı/yıl sonu sınavı yerine yapılan sı-

navdır. Mazeretlerin kabulüne ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir. Haklı ve geçerli ma-
zeretleri sebebiyle bu maddede belirtilen sınavlara giremeyen öğrencilerden, mazeretleri, ilgili
birim yönetim kurulunca kabul edilenler, sınav haklarını aynı yarıyıl/sınıf içerisinde ilgili birim
yönetim kurulu kararı ile kullanırlar. 

Tek ders sınavı
MADDE 25 – (1) Tek ders sınavı, yıl sonu sınavı ve/veya yaz öğretimi bitiminde, me-

zun olabilmek için başarısız tek bir dersi kalan öğrenciye ilgili birim yönetim kurulu kararıyla
verilir.

Sınav sonuçlarının ilanı ve sınav notuna itiraz
MADDE 26 – (1) Sınav sonuçları, ilgili birimce ilan edildiği anda kesinleşir. Her sına-

vın sonuç ve belgeleri, o sınav tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde Öğrenci Kayıt İşleri
Direktörlüğüne teslim edilir.

(2) Öğrenci, sınav sonuçlarına veya notlara ancak maddi hata sebebiyle itirazda bulu-
nabilir. Bu itiraz, öğrenci tarafından, dekanlığa/müdürlüğe sınav sonuçlarının ilanından itibaren
üç iş günü içinde bir dilekçe ile yapılabilir. Başvurular ilgili birim yönetim kurulunca karara
bağlanır.

Ders başarı durumu
MADDE 27 – (1) Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı

notu, o derse ait yarıyıl içi ara sınavlar, kısa sınavlar, arazi ve iş yeri çalışması, uygulama, ödev,
proje, atölye, seminer, devam, laboratuvar ve benzeri yarıyıl içi çalışmalarında gösterdiği başarı
ve yarıyıl/yıl sonu sınavının birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Yarıyıl/yıl sonu sınavının,
ders başarı notuna etkisi en az %30, en çok %70 olacak şekilde belirlenir ve başarı notuna iliş-
kin diğer hususlar ilgili birim kurulunca belirlenebilir.

(2) Dersin öğretim elemanınca yarıyıl/yıl başında, dersin içeriği, başarı notunun hesap-
lanmasına esas olacak her türlü husus öğrencilere ilan edilir.

(3) Notlar ve katsayılar aşağıda belirtildiği şekilde değerlendirilir:
a) Başarı notları ve katsayıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:
Başarı Notu Katsayı
AA 4,00
BA 3,50
BB 3,00
CB 2,50
CC 2,00
DC 1,50
DD 1,00
F ve DZ 0,0
b) Diğer harf notlarının anlamları aşağıda belirtilmiştir:
1) B; kredisiz dersler için başarılı.
2) K; kredisiz dersler için başarısız.
3) F; derse devam ettiği halde dersten başarısız olma.
4) DZ; devamsızlık nedeniyle dersten başarısız olma.
5) DE; devam eden çalışma.
6) DÇ; dersten çekilme.
(4) Bir dersin geçer başarı notu CC’dir. DD ve DC notları ise şartlı geçerdir. Mezuni-

yette öğrencinin ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO) 2,00 ve üzerinde ise başarılıdır; altında
olması durumunda DC ve DD notlarını aldığı dersleri tekrardan alıp yükseltmesi gerekmektedir.

(5) B ve K notları, not ortalama hesaplarına dâhil edilmez.
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Not ortalamaları
MADDE 28 – (1) Öğrencilerin başarı durumu, her yarıyıl/yıl sonunda, Öğrenci Kayıt

İşleri Direktörlüğü, yarıyıl/yıl sonu ve genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Öğrenci-
nin bir dersten elde ettiği ağırlıklı puan, o dersin AKTS’si ile başarı not katsayısının çarpımı
ile elde edilen sayıdır. 

(2) Ağırlıklı yarıyıl/sınıf not ortalaması (ANO); öğrencinin bir yarıyıl/sınıfta aldığı tüm
derslerin ağırlıklı notları toplamının, bu derslerin AKTS toplamına bölünmesiyle elde edilen
sayıdır. 

(3) AGNO; öğrencinin programında olan zorunlu, seçmeli ve ortak zorunlu tüm ders-
lerin ağırlıklı notları toplamının, bu derslerin AKTS toplamına bölünmesiyle elde edilen sayıdır.
Tekrar edilen veya not yükseltmek için alınan derslerde, yaz öğretimi dâhil, önceki not ne
olursa olsun, son alınan not hesaplamaya katılır.

Kayıt dondurma
MADDE 29 – (1) Haklı ve geçerli nedenlerin varlığı hâlinde, öğrencinin veya vekilinin,

dekanlığa/müdürlüğe yazılı olarak başvurusu üzerine, öğrenciye bir veya iki yarıyıl izin veri-
lebilir. Öğrencilerin izin istekleri ve gerekçeleri, ilgili birim yönetim kurulu tarafından değer-
lendirilir ve karara bağlanır. Bir öğrenciye, bir defada en çok iki yarıyıl ve tüm öğretim süre-
since, toplam dört yarıyıl izin verilebilir.

(2) İzinli geçen süreler, öğretim süresinden sayılmaz. İzin istekleri için zorunlu nedenler
dışında, gerekçeleri ve belgeleriyle birlikte, ilgili birim sekreterliğine yazılı olarak başvurulması
gerekir. Gözaltına alınan veya tutuklanan öğrencilerden, gözaltı ve tutukluluk hâli sona eren
ya da yargılandıkları suçtan beraat eden öğrenciler, bu süreler için izinli sayılırlar.

(3) Askerlik hizmeti nedeniyle eğitimlerine ara vermek zorunda kalan öğrenciler, bu
hizmeti tamamlamalarına kadar geçecek süre için izinli sayılırlar. Bu öğrenciler, izin dönüşü
öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler.

İlişik kesme
MADDE 30 – (1) Öğrenciler, kendi istekleri ile ilişik kesme talebinde bulunabilirler.

Bunun için Öğrenci Kayıt İşleri Direktörlüğüne şahsen veya vekalet verdikleri kişiler tarafından
işlemler yapılabilir. Öğrencinin Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hü-
kümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması durumunda ilgili birim
yönetim kurulu veya Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen sebeplerle ilişiği kesilenlere, Öğrenci Kayıt İşleri Direk-
törlüğüne bir dilekçe ile başvurmaları halinde durumlarını gösteren bir belge verilir. Üniversi-
teye kayıt sırasında verdikleri lise diploması arkasına işlem yapılarak geri verilir. Diplomanın
bir fotokopisi öğrencinin dosyasında saklanır.

(3) Kayıt olunan programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, öğren-
cinin her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın;

a) Öğrenim süresi iki yarıyıl olan hazırlık sınıflarını azami dört yarıyıl,
b) Öğrenim süresi dört yarıyıl olan ön lisans programlarını azami sekiz yarıyıl,
c) Öğrenim süresi sekiz yarıyıl olan lisans programlarını azami on dört yarıyıl,
ç) Öğrenim süresi on yarıyıl olan lisans programlarını azami on altı yarıyıl,
d) Öğrenim süresi on iki yarıyıl olan lisans programlarını azami on sekiz yarıyıl,
içinde başarı ile tamamlaması zorunludur.
(4) Üçüncü fıkrada belirtilen süreler sonunda eğitimini tamamlayamayanlar için aşağı-

daki esaslar uygulanır:
a) Azami öğrenim süresi sonunda programına hiç almadığı ve/veya alıp da devam ko-

şulunu yerine getirmediği için genel sınav hakkı elde edemediği ders sayısı altı ve daha fazla
olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
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b) Azami öğrenim süresi sonunda, (a) bendi dışında kalan son yarıyıl öğrencilerine, de-
vam koşulunu yerine getirerek başarısız oldukları tüm dersler için ders sayısına bakılmaksızın
iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda, mezun olması için başarması gereken ders sa-
yısını, programına hiç almadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği dersler de dahil olmak
üzere, beşe indiremeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

c) Azami öğrenim süresi sonunda veya (b) bendi uyarınca girdiği ek sınavlar sonunda
bir dersten başarısız olan son yarıyıl öğrencilerine sınırsız sınav hakkı verilir.

ç) Ek sınavlar sonunda, mezun olması için başarması gereken toplam ders sayısını,
programına hiç almadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği dersler de dahil olmak üzere
beşe indiren son yarıyıl öğrencilerine üç yarıyıl ek süre verilir. Bu verilen ek süre sonunda me-
zun olamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

d) Azami öğrenim süresi sonunda ek sınav hakkını kullanmadan, mezun olması için
başarması gereken toplam ders sayısı programına hiç almadığı ve devam koşulunu yerine ge-
tirmediği dersler de dahil olmak üzere en fazla beş olan son yarıyıl öğrencilerine, dört yarıyıl
ek süre verilir. Bu verilen ek süre sonunda mezun olamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği
kesilir.

e) İzledikleri programdan mezun olabilmek için ilgili programın tüm derslerinden ge-
çerli not aldıkları halde genel akademik ortalamasının 2,00’ın altında olması nedeniyle mezun
olamayıp ilişikleri kesilme durumuna gelen son yarıyıl öğrencilerine, genel akademik ortala-
malarını yükseltmek üzere diledikleri derslerinden sınırsız sınav hakkı verilir. Öğrenci hangi
derslerin sınavına gireceğini belirten bir dilekçeyi, sınırsız sınav hakkını kullanacağı yarıyılın
genel sınav yarıyılından en geç iki hafta önce ilgili yönetim kuruluna verir.

(5) Sınırsız sınav hakkı ancak dersin devam koşulunun yerine getirilmesiyle kullanıla-
bilir. Sınırsız sınav hakkı kullanma durumuna gelen öğrenci, katkı payı/öğrenim ücretini öde-
meye devam eder. Ancak bu öğrenci sınav hakları dışındaki öğrencilik haklarından yararlana-
maz. Açılan sınavlara üst üste ya da aralıklı olarak toplam üç öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci
sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve Üniversite ile ilişiği kesilir.

Başarı denetimi
MADDE 31 – (1) Herhangi bir yarıyıl sonunda genel not ortalaması 1,75’in altında

olan öğrenciler, izleyen yarıyıl boyunca sınamalı öğrenci sayılır. Sınamalı öğrencilere, olağan
kredi yükünden fazla kredi yükü verilmez. 

(2) Sınamalı statüdeki bir öğrenci, bu statüde bulunduğu yarıyıl sonunda da genel not
ortalamasını 1,75’in üzerine çıkaramadığı takdirde başarısı yetersiz öğrenci sayılır. Başarısı
yetersiz durumdaki öğrenci en fazla 30 kredilik ders alabilir ve o yarıyılın müfredatında bulunan
başarısız durumda olduğu dersleri tekrarlamak zorundadır. Başarısı yetersiz durumdaki öğren-
cilerin ders tekrar yükümlülüğü ertelenemez.

(3) Genel not ortalamasını 1,75 veya üzerine yükselten öğrenci, sınamalı veya başarısı
yetersiz öğrenci statüsünden çıkar.

(4) Ders kaydı yaptırmayan veya yapılmayan öğrencilerin mevcut başarı statüleri devam
eder.

(5) Ders programında yıllık derslerin bulunduğu hallerde başarı denetiminin ne şekilde
yapılacağı Senato tarafından belirlenir.

(6) Birinci sınıf öğrencilerinin başarı denetiminin ne şekilde yapılacağı Senato tarafın-
dan belirlenir.

Mezuniyet ve diploma 
MADDE 32 – (1) Kayıtlı oldukları programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları

ve stajları, bu Yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlayan ve genel not ortalama şartını
sağlayan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar. Bu durumdaki öğrencilerin hazırlık sınıfı
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hariç, en az öğretim programındaki yarıyıl sayısının otuz ile çarpımı veya yıl sayısının altmış
ile çarpımı kadar AKTS kredisi almış olmaları gerekir. Mezun olan tüm öğrencilere verilecek
diploma eki, geçici mezuniyet belgesi, not durum belgesi ve diğer belgelerle ilgili esaslar Se-
nato tarafından belirlenir.

(2) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, hazırlık sınıfı hariç dört yarıyıllık ön li-
sans programlarını başarıyla tamamlayan öğrencilere ön lisans diploması, en az sekiz yarıyıllık
bir programı başarı ile tamamlayan öğrencilere lisans diploması verilir. 

(3) Mezuniyet için genel not ortalamasının en az 2,00 olması gerekir. Bir öğrenci kayıtlı
olduğu bölümün/programın müfredatta belirtilen tüm derslerini başardığı halde genel not or-
talaması 2,00’ın altında ise, DD ve DC notlarına sahip derslerinin en az birini yükselterek genel
not ortalamasını 2,00 ve üzerine çıkarması gerekir.

(4) Kayıtlı olduğu programı başarı ile tamamlamış ve disiplin cezası almamış öğrenci-
lerden AGNO’su 3,00-3,49 arasında olanlar onur öğrencisi, 3,50 ve üzeri olanlar ise yüksek
onur öğrencisi sayılır.

(5) Birimler tarafından verilecek ön lisans ve lisans diplomaları, her düzey için farklı,
ancak Üniversitenin bütün birimlerinde müşterek olmak üzere düzenlenir.

(6) Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrencilere, diplomasını alırken iade edilmek üze-
re, geçici mezuniyet belgesi verilebilir.

(7) Diploma bir defa verilir. Yırtılan, herhangi bir nedenle tahrip olan veya zorunlu ne-
denlerle tümüyle yeniden düzenlenmesi gereken diplomaların/belgelerin ilgili mevzuat hü-
kümlerine göre yenisi verilir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin işlemleri
MADDE 33 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğ-

renci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. 
Değişim programları
MADDE 34 – (1) Öğrenciler; Üniversite ile yurt dışındaki veya yurt içindeki diğer

yükseköğretim kurumları arasında yapılmış anlaşma ve protokollere uygun olarak, ilgili birim
yönetim kurulunun kararıyla diğer yükseköğretim kurumlarında bir veya iki yarıyıl öğrenim
görebilirler.

Tebligat ve adres bildirme
MADDE 35 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kaydı esnasında bildirdiği

adrese posta aracılığı ile iadeli taahhütlü olarak yapılmak ve/veya Üniversite elektronik posta
adreslerine ilgili birimde ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Adresi değişen fakat bunu birimlere dilekçe ile bildirmeyen veya yanlış ya da eksik
adres bildiren öğrencilerin, Üniversiteye kayıt esnasında bildirdikleri adreslerine yapılan teb-
ligat kendilerine yapılmış sayılır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun

ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato, Üniversite Yönetim Kurulu ve ilgili birim kurulu
kararları uygulanır.

Yürürlük
MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstinye Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden:

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA VE YÖRESİNİN TARİHİ 

VE KÜLTÜREL MİRASINI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla ve

Yöresinin Tarihi ve Kültürel Mirasını Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet

alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları dü-

zenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla ve Yöresinin

Tarihi ve Kültürel Mirasını Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına,

yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla ve Yöresinin Tarihi ve Kültürel

Mirasını Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Muğla ili ve yöresinin tarih öncesi çağlardan günümüze kadar olan tarihini, doğal,

sosyal, ekonomik ve kültürel maddi-manevi değer ve varlıklarını her yönüyle araştırmak, in-

celemek ve sonuçlarını kitap, dergi, broşür vb. şeklinde yayınlamak,

b) Muğla ili ve yöresinin tarihi ve kültürel mirası ile ilgili kitap, dergi, belge, bilgi ve

malzemeyi gerektiğinde sözlü ve görüntülü olarak tespit edip toplamak ve saklamak,
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c) Çalışma alanı ile ilgili olarak, yurt içindeki ve dışındaki bilim ve araştırma kurum-

larıyla iş birliği yapmak, bilgi alışverişinde bulunmak ve bu amaçla bilimsel toplantılar düzen-

lemek,

ç) Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek/tüzel kişiler tarafından teklif edilen inceleme,

araştırma ve benzeri konularda çalışmalar yapmak,

d) Kamu kurum ve kuruluşlarına, gerçek/tüzel kişilere ve eğitim-öğretim kurumlarına;

eğitim, tanıtım ve sertifika programları konusunda projeler hazırlayıp teklifler sunmak,

e) Bölgenin kültürel değer ve varlıklarının daha iyi tanınıp bilinmesi amacına yönelik

olarak seminer, konferans, sempozyum, kurs, bilimsel ve teknik özellikli toplantılar ile araş-

tırma ve inceleme gezileri düzenlemek ve/veya aynı amaçla düzenlenen toplantılara katılmak,

f) Çalışma alanı doğrultusunda, gerekli görüldüğü takdirde atölye ve sergi evi kurmak,

g) Çalışma alanına giren konularda Üniversitenin birimleri ile iş birliği yapmak,

ğ) Merkezin kuruluş amacına ve Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun

diğer çalışmaları yapmak.

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür; Merkezin amaçları ve faaliyet alanları doğrultusunda bilimsel

araştırma ve faaliyetleri olan Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl

için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalış-

malarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden sorumludur.

(2) Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversite öğretim eleman-

ları arasından en çok iki kişiyi üç yıl süre ile Müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere

Rektöre teklif eder. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,

c) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

ç) Merkezin faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırla-

mak ve Yönetim Kurulunda onaylanmış şekliyle Rektöre sunmak,

d) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür yardımcısı/yardım-

cıları ile Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından Üniversite öğretim elemanları arasından

üç yıl için görevlendirilen üyeler dahil olmak üzere, toplam beş üyeden oluşur. Süresi biten

üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine aynı

yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.
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(2) Yönetim Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili esasları belirler. Yönetim Kurulu

yılda en az iki kez olağan ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü toplanır. Yönetim

Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak,

b) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sun-

mak,

c) Merkeze iletilen eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayım konularındaki

talepleri değerlendirip önerilerde bulunmak,

ç) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işleri değerlendirerek karar

almak,

d) Merkezin amaçları doğrultusunda çalışma grupları oluşturmak,

e) İlgili mevzuatla verilen diğer çalışmaları yapmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışmaları ile ilgili kamu veya özel ku-

rum ve kuruluş temsilcileri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl

süre ile belirlenen en çok on üyeden oluşur. Süresi dolmadan görevlerinden ayrılan üyelerin

yerine aynı yöntemle yenileri görevlendirilir. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir.

(2) Merkezin faaliyetleri hakkında görüş bildiren Danışma Kuruluna, Müdür başkanlık

eder. Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısı ile toplanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları ve görevleri

MADDE 12 – (1) Çalışma grupları, Merkezin amaçları doğrultusunda projelere yönelik

olarak Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur. Farklı projeler için farklı çalışma grupları oluş-

turulabilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin ihtiyacı olan akademik ve idari personel, 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 14 – (1) 4/11/1994 tarihli ve 22101 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muğla

Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla ve Yöresinin Tarihi ve Kültürel Mirasını Araştırma ve Uy-

gulama Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rek-

törü yürütür.
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Trakya Üniversitesinden:

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM 
VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde yürü-

tülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde yürütülen eği-

tim-öğretim ve sınavlara 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) Baş koordinatör: Mezuniyet öncesi tıp eğitimi programının program değerlendirme

süreci içinde yürütülmesi ve sınıf koordinatörlerinin uyum içinde çalışmasını sağlamak için
görevlendirilmiş öğretim üyesini, 

b) Dekanlık: Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığını,
c) Ders/staj kurulu: Tıp Fakültesi öğretim üyelerince verilen eğitim programının tematik

akışı içinde bir araya toplanmış kuramsal konu ve uygulamaları tanımlayan kurulu,
ç) Dikey koridor dersleri: Eğitim programının içeriğine uygun, sınıflar arası bağlam

devamlılığı olan, belirli bir tema içerisinde kurgulanmış dersleri ve/veya sınıf amaç ve hedef-
lerine uygun olarak yapılandırılmış özel çalışma parçalarını,

d) Eğitim bileşenleri: Eğitim faaliyetleri çerçevesinde, eğiticileri, öğrencileri ve tem-
silcilerini, eğitim ortamını, eğitim programlarını, eğitim ile ilgili kurul, birim, komisyon ve ko-
mitelerini, 

e) Eğitim komisyonu: Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitim komisyonunu,
f) Entegre sistem: Ders/staj kurullarında sistem temelli, zaman ve tematik açıdan uyum-

laştırılmış konuların, ilgili öğretim üyeleri/anabilim dallarının katkısı ile birlikte hazırlanıp su-
nulmasını,

g) Fakülte: Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesini,
ğ) Fakülte Kurulu: Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunu,
h) Fakülte Yönetim Kurulu: Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Yönetim Kuru-

lunu,
ı) ÖİDB: Trakya Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,
i) Rektör: Trakya Üniversitesi Rektörünü,
j) Seçmeli ders: İlk beş sınıfta Tıp Fakültesi öğretim üyelerince alan içi, Üniversite öğ-

retim üyelerince de alan dışı olarak verilen, tanımlanmış, bir veya daha fazla tema etrafında
bir araya toplanmış kuramsal konu ve/veya uygulamaları, 

k) Senato: Trakya Üniversitesi Senatosunu,
l) Üniversite: Trakya Üniversitesini,
m) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Eğitim düzeyi ve programı
MADDE 5 – (1) Fakülte, ortaöğretime dayalı altı yıllık eğitim-öğretim programını,

YÖK ve Üniversitelerarası Kurulun belirlediği temel ilkelere uygun olarak sürdürerek mezun-
larına tıp doktoru unvan ve yetkisi verir.

Kesin kayıt ve kayıt koşulları
MADDE 6 – (1) Öğrencilerin Fakülteye kayıt işlemleri, YÖK’ün belirlediği esaslar

çerçevesinde yapılır.
(2) Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrencilerin kayıtları YÖK tarafından belirlenen

günlerde ÖİDB tarafından yürütülür.
(3) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya yetkili resmi makamlar tarafından onaylı ör-

neği kabul edilir.
(4) Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak

işlem yapılır.
(5) Haklı ve geçerli mazereti Üniversite Yönetim Kurulu tarafından kabul edilenler dı-

şında, zamanında başvurmayan ve istenilen belgeleri tamamlayamayan öğrenci, kayıt hakkını
kaybeder.

(6) Öğrencilerin daha sonraki yıllık kayıtları, devam durumları ve akademik başarıla-
rıyla ilgili işlemler ÖİDB tarafından yürütülür.

Yabancı uyruklu öğrenciler
MADDE 7 – (1) Yabancı uyruklu öğrencilerin Fakülteye kabul edilmeleri, YÖK’ün

belirlediği esaslar ve Senato kararlarına göre yapılır.
Kayıt yenileme ve öğrenci katkı payı
MADDE 8 – (1) Her eğitim-öğretim yılı başında öğrencinin, bir önceki dönemdeki ba-

şarı durumuna göre, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ve 2547 sayılı Kanunun 46 ncı
maddesi hükümlerine göre belirlenen katkı payını yatırması halinde kaydı yeniden yapılır. 

(2) Dekanlığın, ilgili mevzuata uygun olarak, ilan edeceği tarihler arasında kaydını ye-
nilemeyen öğrenci, o eğitim-öğretim yılına devam etme hakkını kaybetmiş olur. Kaybedilen o
yıl eğitim süresinden sayılır.

(3) Devamsızlık sınırını aşmamak koşuluyla, süresi içinde kayıtlarını yenilemeyen öğ-
rencilerin kayıtları, mazeretlerinin haklı ve geçerli olduğu Fakülte Yönetim Kurulunca kabul
edilmesi halinde yenilenir.

Kayıt alma
MADDE 9 – (1) Kendi isteğiyle öğrencilikten ayrılacak olanlar Dekanlığa yazılı olarak

başvurur. Başvuru üzerine kaydını alan öğrenciye girişte teslim ettiği diploması veya resmi
onaylı örneği geri verilerek durum ilgili belgenin arkasında belirtilir. Bu durumdaki öğrenciler,
önceden yatırmış oldukları katkı paylarını geri alamazlar.

Kayıt silme
MADDE 10 – (1) Aşağıdaki durumlarda Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile öğrencilerin

kaydı silinir:
a) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-

rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca ilgili öğrencinin yükseköğretim ku-
rumundan çıkarma cezası almış olması,

b) Fakülte Yönetim Kurulunun başvurusu üzerine, sağlık kurulu tarafından yapılan in-
celeme sonucunda, ilgili öğrencinin hekimlik yapmasının uygun olmadığına dair rapor verilmiş
olması.
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Öğrenci statüsü
MADDE 11 – (1) Fakülteye yalnız tam zamanlı öğrenci kabul edilir.
(2) Öğrencilerin azami süre içerisinde öğrencilik haklarından ve muafiyetlerinden ya-

rarlanabilmesi ve sınavlara girebilmesi için ilgili eğitim-öğretim yılının başında katkı paylarını
yatırmış ve kayıtlarını yaptırmış olmaları gerekir.

(3) Azami süre sonunda mezun olamayan öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve
46 ncı maddeleri hükümleri çerçevesinde, ilgili eğitim-öğretim yılına ait katkı payını ödeyerek
ders/staj kaydı yaptırmak şartıyla derslere ve sınavlara katılırlar. Bu durumdaki öğrenciler, ders
ve sınavlara katılma dışında diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Yatay geçiş
MADDE 12 – (1) Başka bir tıp fakültesinden yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin

Fakülteye kabulü; YÖK’çe belirlenen esaslar ve Senato tarafından belirlenen koşullar doğrul-
tusunda, öğrencinin almış olduğu eğitimin Fakülte eğitim programına uyum ve denkliği hak-
kında eğitimi komisyonunun görüşü alınarak, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Yatay
geçişlerde genel zorunlu derslerde başarılı olma şartı aranır.

Üst sınıflara intibak
MADDE 13 – (1) 6 ncı maddeye uygun olarak Fakülteye kesin kayıt yaptıran öğren-

cilerin, daha önce sürdürmüş ve başarmış oldukları eğitim programlarının uygunluğu ve eşde-
ğerliliği Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edildiği takdirde, süreleri 2547 sayılı Kanunun
44 üncü maddesinde belirlenen azami eğitim süresinden düşülerek intibakları yapılır.

Eğitim süresi
MADDE 14 – (1) Normal eğitim süresi altı yıl olup, azami eğitim süresi için ilgili mev-

zuat hükümleri uygulanır. Eğitim süresinin hesaplanmasında öğrencinin Fakülteye ilk kesin
kayıt yaptırdığı eğitim-öğretim yılının başlama tarihi gün, ay ve yıl olarak esas alınır.

(2) Belirtilen sürenin sonunda mezun olamayanlar için ilgili mevzuat hükümleri uygu-
lanır.

Yatay geçiş ve intibaklarda eğitim süresi
MADDE 15 – (1) Başka bir fakülteden yatay geçişle gelen veya üst sınıfa intibak etti-

rilen öğrencilerin kalan eğitim-öğretim sürelerinin hesaplanmasında, daha önce öğrenim gör-
dükleri yükseköğretim kurumlarında geçirdikleri süreler ile intibak ettirildikleri sınıf dikkate
alınır.

Eğitim dili ve şekli
MADDE 16 – (1) Fakültenin eğitim dili Türkçedir.
(2) Eğitim-öğretimin birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarında eğitim-öğretim, ders kurulları

şeklinde düzenlenir. Her sınıftaki ders kurullarının sayı ve süreleri, eğitim komisyonu önerisiyle
Fakülte Kurulunca belirlenir ve Senato onayından sonra uygulanır.

(3) Eğitim-öğretimin dördüncü ve beşinci sınıflarında eğitim-öğretim, staj kurulları
şeklinde düzenlenir. Her sınıftaki staj kurullarının sayıları ve süreleri, eğitim komisyonu öne-
risiyle Fakülte Kurulunca belirlenir ve Senato onayından sonra uygulanır.

(4) Üçüncü sınıfı başarıyla tamamlayan öğrenci, staj kurullarına başlar. Staj kurullarının
tümünü başarıyla tamamlayan öğrenci, ön hekimlik dönemine başlar. Ön hekimlik dönemi di-
limlerini, eğitim-öğretim yılı başlangıcında ilan edilmiş program dâhilinde eksiksiz olarak ta-
mamlayan ve dilimlerin tümünden yeterlilik belgesi alan öğrenciler Fakülte Yönetim Kurulu
onayı ile mezun olurlar.
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Eğitim programları
MADDE 17 – (1) Eğitim programları, Fakülte Kurulu tarafından kabul edilmiş mezu-

niyet öncesi tıp eğitimi programının amaç, hedef ve ilkeleri doğrultusunda yapılandırılır. 
(2) Eğitim-öğretimin ilk üç sınıfında eğitim, esas olarak entegre sistem şeklinde yapı-

landırılan ders kurulu programları ile yürütülür. 
(3) Eğitim-öğretimin dördüncü ve beşinci sınıflarında eğitim, esas olarak entegre sistem

şeklinde yapılandırılan staj kurulu programları ile yürütülür. 
(4) Ön hekimlik dönemi dilimler şeklinde düzenlenir, beşinci sınıfı başarıyla tamamla-

yan öğrencinin ön hekimlik dönemine intibakı yapılır. 
(5) Eğitim programları, ön hekimlik dönemi eğitim programı ve ön hekimlik dilimlerine

dönüşümlü olarak devam edecek olan öğrenci grupları, yeni eğitim-öğretim yılı başlamadan
önce Dekanlık tarafından öğrenci panoları ve/veya Fakülte internet sayfasında ilan edilir. İlan
edilen ders kurulu eğitim programlarına ilgili sınıfta okuyan, ön hekimlik dönemi eğitim prog-
ramına ve ön hekimlik dönemine kayıt yaptırmaya hak kazanmış olan tüm öğrencilerin katıl-
ması zorunludur.

Ders kurulu 
MADDE 18 – (1) Eğitim-öğretimin ilk üç sınıfının eğitim programları içinde yer alan

ders kurulları, programın tematik akışı içinde, sınıfın amaç ve öğrenim hedefleri doğrultusunda
belirlenmiş kurul amaç ve hedeflerini gerçekleştirmek üzere bir araya toplanmış kuramsal konu
ve uygulamalardan oluşur.  

(2) Eğitim-öğretimin ilk üç sınıfında verilen eğitimlerle öğrencilerin, temel ve klinik
tıp konularında öngörülen temel hekimlik bilgi, tutum ve becerilerine ulaşması sağlanır. 

(3) Ders kurullarının kuramsal konu ve uygulama içeriği insan doğasına uygun bir te-
matik akış içinde sunulur. Ders kurullarının konu, bütünlük ve uyumu ile lisans eğitiminin ge-
reklerine uygunluğu eğitim komisyonu önerisiyle Fakülte Kurulu tarafından belirlenir.

(4) Kurulun amaç ve hedefleri ile ilişkili olarak ders kurulları içinde yer alacak anabilim
dalları, eğitim komisyonu önerisiyle Fakülte Kurulu tarafından belirlenir.

(5) Her ders kurulu için eğitim komisyonunun önerisiyle Fakülte Kurulu tarafından be-
lirlenen kuramsal konuyu hazırlayıp sunacak ve uygulamaları yürütecek olan öğretim üyeleri,
ilgili anabilim dalı başkanlıklarınca kurul yürütme komitesi başkanlığına bildirilir.

(6) Ders kurulu yürütme komitesi, kuramsal konu ve uygulamaların kurul içi yerleşimini
ve tarihlerini, tematik akışı bozmayacak ve bir bütünlük oluşturacak şekilde belirler.

(7) Ders kurulunun eğitim-öğretim yılı içindeki programının tamamlanmasının ardın-
dan, en geç on beş gün içinde; öğrenci ve öğretim üyesi geri bildirimlerini, başarı analizlerini
ve eğitim programını değerlendirmek amacıyla ilgili ders kurul yürütme komitesi; sınıf koor-
dinatörü eşliğinde kurul eğitim programına katkıda bulunan tüm öğretim üyelerinin katılımı
ile toplanır. Tamamlanan eğitim-öğretim yılında tespit edilen aksaklıklar ve bu aksaklıkların
giderilmesi için yapılan önerilerle birlikte sınıf koordinatörünün görüşlerini de katarak hazır-
ladığı değerlendirme raporunu ve yeni eğitim-öğretim yılında uygulanacak eğitim programı
taslağını sınıf koordinatörleri kurulu ve ardından eğitim komisyonunda görüşülmek üzere De-
kanlığa sunar. 

(8) Tüm ders kurullarına ait rapor ve taslakların yedinci fıkra hükümlerine uygun olarak
Dekanlığa ulaşmasından sonra on beş gün içinde eğitim komisyonu toplanır ve tüm ders ku-
rullarının yeni eğitim-öğretim yılında uygulanacak eğitim programı taslaklarına son şeklini ve-
rerek Fakülte Kurulunun onayına sunar. 
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(9) Ders kurulu eğitim programları, eğitim komisyonunun önerileri de dikkate alınarak
Fakülte Kurulunca onaylanır ve yeni eğitim-öğretim yılı başlamadan önce Dekanlık tarafından
öğrenci panoları ve/veya Fakülte internet sayfasında ilan edilir.

Staj kurulu
MADDE 19 – (1) Eğitim-öğretimin dördüncü ve beşinci sınıflarının eğitim programları

içinde yer alan staj kurulları, programın tematik akışı içinde, sınıfın amaç ve öğrenim hedefleri
doğrultusunda belirlenmiş kurul amaç ve hedeflerini gerçekleştirmek üzere bir araya toplanmış
kuramsal konu ve uygulamalardan oluşur.

(2) Kurulun amaç ve hedefleri ile ilişkili olarak staj kurulları içinde yer alacak anabilim
dalları, eğitim komisyonu önerisiyle Fakülte Kurulu tarafından belirlenir. 

(3) Her staj kurulu için eğitim komisyonunun önerisiyle Fakülte Kurulu tarafından be-
lirlenen kuramsal konuları hazırlayıp sunacak ve uygulamaları yürütecek olan öğretim üyeleri,
ilgili anabilim dalı başkanlıklarınca kurul yürütme komitesi başkanlığına bildirilir.

(4) Staj kurulu yürütme komitesi; kuramsal konu ve uygulamaların kurul içi yerleşimini
ve tarihlerini tematik akışı bozmayacak ve bir bütünlük oluşturacak şekilde düzenler. Staj ku-
rulunun her döngüsünün sonunda eğitim programını değerlendirir. Aksaklık tespit etmesi du-
rumunda sınıf koordinatörü eşliğinde ve gerekli gördüğü durumlarda eğitim programına katkıda
bulunan öğretim üyeleriyle birlikte olağanüstü toplanır. Aksaklıkların giderilmesi için alınan
tedbir ve önerileri Dekanlığa sunar.

(5) Staj kurulunun eğitim-öğretim yılı içindeki son döngüsünün tamamlanmasının ar-
dından en geç on beş gün içinde; öğrenci ve öğretim üyesi geri bildirimlerini, başarı analizlerini
ve eğitim programını değerlendirmek amacıyla ilgili staj kurul yürütme komitesi; sınıf koor-
dinatörü eşliğinde kurul eğitim programına katkıda bulunan tüm öğretim üyelerinin katılımı
ile toplanır. Tamamlanan eğitim-öğretim yılında tespit edilen aksaklıklar ve bu aksaklıkların
giderilmesi için yapılan önerilerle birlikte sınıf koordinatörünün görüşlerini de katarak hazır-
ladığı değerlendirme raporunu ve yeni eğitim-öğretim yılında uygulanacak eğitim programı
taslağını sınıf koordinatörleri kurulu ve ardından eğitim komisyonunda görüşülmek üzere De-
kanlığa sunar.  

(6) Tüm staj kurullarına ait rapor ve taslakların beşinci fıkra hükümlerine uygun olarak
Dekanlığa ulaşmasından sonra on beş gün içinde eğitim komisyonu toplanır ve tüm staj kurul-
larının yeni eğitim-öğretim yılında uygulanacak eğitim programı taslaklarına son şeklini vere-
rek Fakülte Kurulunun onayına sunar.

(7) Staj kurulu eğitim programları, eğitim komisyonu önerileri de dikkate alınarak Fa-
külte Kurulunca onaylanır ve yeni eğitim-öğretim yılı başlamadan önce Dekanlık tarafından
öğrenci panoları ve/veya Fakülte internet sayfasında ilan edilir.

Seçmeli ders
MADDE 20 – (1) Eğitimin ilk beş sınıfında öğrenciler sınıf geçmek için gerekli olan

toplam 60 kredinin, en fazla %75’ini ders/staj kurullarında başarılı olarak, en az %25’ini ise
bulunduğu sınıfın eğitim süresi boyunca devam eden seçmeli derslerde başarılı olarak tamam-
lamak zorundadırlar.

(2) Seçmeli derslerin toplam kredisi; %80’i alan içi, %20’si alan dışı derslerin başarı
ile tamamlanmasıyla elde edilir.

(3) Seçmeli dersler, Fakülte öğretim üyelerince alan içi, Üniversite öğretim üyelerince
de alan dışı dersler olarak verilen, tanımlanmış bir veya daha fazla tema etrafında bir araya
toplanmış kuramsal konu ve/veya uygulamalardan oluşur.
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(4) Öğrencilerin alan içi seçmeli derslerde başarılı olabilmeleri için derslere devam et-
meleri ve yapılacak değerlendirmede yeterlilik almaları zorunludur. Devamsızlık ve/veya ye-
tersizlik durumunda; öğrenci alan içi seçmeli dersi, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belir-
lenen koşullarda telafi etmek zorundadır. Telafi edilmemesi durumunda bir üst sınıfa devam
edemez.

(5) Öğretim üyeleri her eğitim-öğretim yılı için en az bir alan içi seçmeli ders hazırlığı
yapmaktan sorumludur. Öğretim üyeleri tarafından yeni eğitim-öğretim yılında uygulanmak
üzere hazırlanan alan içi seçmeli ders başvuru teklifleri ile tamamlanan eğitim-öğretim yılına
ait alan içi seçmeli ders değerlendirme raporları haziran ayı içinde sınıf koordinatörleri kurulu
ve ardından eğitim komisyonunda görüşülür. Yeni eğitim-öğretim yılında ders/staj kurullarında
açılması uygun görülen alan içi seçmeli dersler Fakülte Kurulunun onayına sunulur. 

(6) Yeni eğitim-öğretim yılında uygulanacak alan içi seçmeli dersler Fakülte Kurulunun
onayı sonrası Dekanlık tarafından öğrenci panoları ve/veya Fakülte internet sayfasında ilan
edilir.

(7) Alan dışı seçmeli derslerde başarı için öğrencinin eğitim programına devamı yeterli
kabul edilir.

Dikey koridor dersleri
MADDE 21 – (1) Dikey koridor derslerinde başarı için öğrencinin eğitim programına

devamı yeterli kabul edilir.
(2) Dikey koridor dersleri eğitim-öğretim yılı sonunda sınıf koordinatörü ve sorumlu

öğretim üyeleri ile birlikte değerlendirilir. Tespit edilen aksaklıklar ve bu aksaklıkların gide-
rilmesi için yapılan önerilerle birlikte hazırlanan değerlendirme raporu sınıf koordinatörü ta-
rafından eğitim komisyonunda görüşülmek üzere Dekanlığa sunulur. 

(3) Her yıl Haziran ayı içinde tıp eğitimi anabilim dalı tarafından sınıf amaç ve hedefleri
gözetilerek yeni eğitim-öğretim yılında uygulanması için hazırlanan dikey koridor ders program
taslakları, tamamlanan eğitim-öğretim yılına ait Dekanlığa sunulan değerlendirme raporları ile
birlikte eğitim komisyonunda görüşülür.

(4) Eğitim komisyonunun önerileri doğrultusunda Fakülte Kurulunca onaylanan dikey
koridor derslerinin eğitim programı, yeni eğitim-öğretim yılı başlamadan önce Dekanlık tara-
fından öğrenci panoları ve/veya Fakülte internet sayfasında ilan edilir.

Temel hekimlik uygulamaları eğitimi 
MADDE 22 – (1) Temel hekimlik uygulamaları; birinci sınıftan başlayıp ön hekimlik

dönemi tamamlanana kadar geçen eğitim süresi boyunca, sınıflar içinde bütünlük oluşturacak
ve öğrencilerin klinik becerilerini geliştirecek şekilde eğitim programları içinde yer alır. 

(2) Bu eğitim, temel hekimlik uygulamaları ilkelerine uygun olarak ve tam öğrenme
prensibiyle verilir.

(3) Temel hekimlik uygulamaları eğitiminin kapsamı tıp eğitimi anabilim dalının öne-
risiyle eğitim komisyonu tarafından belirlenir, ders/staj kurulu ve ön hekimlik dilimleri eğitim
programlarında uygulamalı dersler olarak düzenlenir.

(4) Temel hekimlik uygulamaları eğitiminin verileceği zaman dilimi ve uygulama yer-
leri, kurul yürütme komiteleri ve ön hekimlik dilimi sorumluları tarafından sınıf amaç ve he-
defleri ile bütünlük oluşturacak şekilde eğitim programı içinde düzenlenir.

(5) Temel hekimlik uygulamaları eğitimini değerlendirmede yeterlilik aranır.
Program değerlendirme süreci
MADDE 23 – (1) Program değerlendirme süreci ve çalışma esasları Senato tarafından

belirlenir ve Dekanlık tarafından yürütülür.
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Eğitim komisyonu
MADDE 24 – (1) Eğitim komisyonu; Fakülte Dekanı başkanlığında eğitimden sorumlu

Dekan yardımcısı, baş koordinatör, sınıf koordinatörleri, ders/staj kurul yürütme komitesi baş-
kanları, tıp eğitimi anabilim dalı başkanı, ölçme ve değerlendirme birimi başkanı ve gündem
ile ilgili sınıfın öğrenci temsilcisinden oluşur.

(2) Eğitim komisyonu, her eğitim-öğretim yılının sonunda yeni eğitim-öğretim yılında
uygulanmak üzere hazırlanan eğitim programı taslaklarını görüşmek amacıyla Haziran ayı için-
de toplanır. Değerlendirme ve sonuç raporlarını da dikkate alarak yeni eğitim-öğretim yılında
uygulanacak tüm eğitim programı taslaklarına son şeklini verir ve Fakülte Kurulunun onayına
sunar.

Tıp eğitimi anabilim dalı
MADDE 25 – (1) Tıp eğitimi dalında lisansüstü eğitim almış en az üç öğretim üyesi

göreve başlayıncaya kadar tıp eğitimi anabilim dalında görev yapacak öğretim üyeleri, diğer
anabilim dallarında görevli öğretim üyeleri arasından gönüllülük esasına uygun olarak Dekanın
önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Tıp eğitimi anabilim dalı başkanı ve öğretim üyeleri, üç eğitim-öğretim yılı boyunca
görev yapar ve görev süreleri, yeni eğitim-öğretim yılında uygulanacak eğitim faaliyetlerinin
Fakülte Kurulunda onaylanmasından sonra sona erer. Görev süresi biten öğretim üyesi yeniden
görevlendirilebilir.

(3) Tıp eğitimi anabilim dalı, Fakülte amaç ve hedefleri doğrultusunda program değer-
lendirme, eğitim programının analizi ve oluşturulmasında aktif, dinamik ve yol gösterici rol
üstlenir.

(4) Eğitim bileşenleri ile ilişkili süreçleri değerlendirir ve bu bağlamda Dekanlığa da-
nışmanlık yapar.

(5) Dinamik tıp eğitimi süreci içerisinde eğitim ortamını ve faaliyetlerini izler, gerek
eğitim programını geliştirmeye gerekse eğiticilerin eğitim becerilerini geliştirmeye yönelik
öneriler, projeler üretir ve değerlendirme raporu halinde Dekanlığa sunar.

Sınıf koordinatörleri kurulu
MADDE 26 – (1) Sınıf koordinatörleri kurulu; Fakülte Dekanının teklifi ile Fakülte

Kurulu tarafından görevlendirilen eğitim programı yapılandırmasında deneyimli ve idari görevi
olmayan bir baş koordinatör ve yardımcısı, sınıf koordinatörleri, tıp eğitimi anabilim dalı baş-
kanı, ölçme ve değerlendirme birimi başkanından oluşur. Baş koordinatör ve yardımcısı üç
eğitim-öğretim yılı boyunca görev yapmak üzere Fakülte Dekanının teklifiyle Fakülte Kurulu
tarafından görevlendirilir. Görev süresi biten öğretim üyesi yeniden görevlendirilebilir.

(2) Sınıf koordinatörleri ve yardımcıları, üç eğitim-öğretim yılı boyunca görev yapar,
görev süreleri, sorumlu oldukları kurulların/ön hekimlik dilimlerinin yeni eğitim-öğretim yı-
lında uygulanacak eğitim programlarının Fakülte Kurulunda onaylanmasından ve ilgili yılın
eğitim programının tamamlanmasından sonra sona erer. Görev süreleri biten öğretim üyeleri
yeniden görevlendirilebilir.

(3) İlk beş sınıf koordinatörleri ve yardımcıları, sınıflarında bulunan kurulların, seçmeli
ve dikey koridor derslerinin, altıncı sınıf koordinatörü ve yardımcıları da ön hekimlik dilimle-
rinin Fakültenin ve sınıfların amaç ve öğrenim hedefleri doğrultusunda Fakülte Kurulunca ka-
bul edilmiş eğitim programı yapılandırma ilkelerine göre düzenlenmesinden ve koordinasyo-
nundan sorumludur. 

(4) Sınıf koordinatörleri ve yardımcıları sorumlu oldukları sınıflarında yürütülen eğitim
faaliyetlerinin sınıfın amaç ve hedefleri doğrultusunda yürütülmesini koordine eder, sınıfında
yatay ve dikey entegrasyonu geliştirir, dikey koridor dersleri ve alan içi seçmeli derslerin
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koordinasyonunu sağlar. Eğitim-öğretim yılının sonunda kurul yürütme komiteleri ve seçmeli
ders sorumlu öğretim üyelerinin düzenlemiş oldukları toplantılara eşlik eder, tespit ettiği ak-
sayan noktaları paylaşır ve değerlendirme raporlarının hazırlanmasına katkıda bulunur.

(5) Sınıf koordinatörleri kurulu, eğitim-öğretim yılı sonunda yapılan ders/staj kurulu
toplantıları ile seçmeli ve dikey koridor dersleri için yapılan toplantılardan en geç bir hafta
sonra tüm eğitim-öğretim yılını görüşmek üzere program değerlendirme faaliyetleri kapsamın-
da toplanır ve bir sonuç raporu ile birlikte önerilerini Dekanlığa sunar.

Ders/staj kurulu yürütme komitesi
MADDE 27 – (1) Ders/staj kurulu yürütme komitesi, kurul eğitim programının yürü-

tülmesinden sorumludur.
(2) Ders/staj kurulu yürütme komitesi, Dekanın teklifi ile Fakülte Kurulu tarafından

görevlendirilen bir başkan ve en az iki üyeden oluşur. 
(3) Ders/staj kurulu yürütme komitesi başkan ve üyeleri iki eğitim-öğretim yılı boyunca

görev yapar, görev süreleri, ilgili kurulun yeni eğitim-öğretim yılı programının Fakülte Kuru-
lunda onaylanmasından ve ilgili yılın eğitim programının tamamlanmasından sonra sona erer.
Görev süresi biten öğretim üyesi yeniden görevlendirilebilir.

(4) Yeni eğitim-öğretim yılında ders/staj kurulunda görev alan katılımcı öğretim üye-
lerinin, eğitim programı içinde yer alan kuramsal ve uygulamalı eğitim konularını sınıf ve ku-
rulun amaç ve öğrenim hedeflerine uygun olarak hazırlamalarını sağlar.

(5) Eğitim-öğretim yılı içinde zorunlu hallerde ders/staj kurulu eğitim programında ya-
pılan değişiklikleri Dekanlığa bildirir ve yapılan değişiklikler Dekanlık tarafından öğrenci pa-
noları ve/veya Fakülte internet sayfasında ilan edilir. 

(6) Sınav hazırlığı aşamasında ölçme ve değerlendirmede kullanılacak soruların içerik
açısından incelemelerini yapar, sınav sonrası teknik açıdan inceleme yapılması gereken du-
rumlarda ölçme ve değerlendirme birimi ile birlikte çalışır.

Seçmeli ders sorumlu öğretim üyesi
MADDE 28 – (1) Seçmeli ders sorumlu öğretim üyesi, açtığı alan içi seçmeli ders eği-

tim programının hazırlanması ve yürütülmesinden sorumludur.
(2) Seçmeli ders sorumlu öğretim üyesi, dersin amaç ve öğrenim hedefleri ile ders prog-

ramı ve değerlendirme sürecinden oluşan eğitim programı taslağını her yıl mayıs ayı içinde
Dekanlığa sunar. Alan içi seçmeli dersin yeni eğitim-öğretim yılında eğitim programına konu-
lup konulmayacağı tıp eğitimi anabilim dalı ve eğitim komisyonunun önerileri gözetilerek Fa-
külte Kurulunca kararlaştırılır.

(3) Yeni eğitim-öğretim yılında uygulanması planlanan alan içi seçmeli derse katkı sağ-
layan katılımcı öğretim üyeleri varsa; katılımcı öğretim üyelerinin kuramsal ve varsa uygula-
malı eğitim konularını sınıf ve kurulun amaç ve öğrenim hedeflerine uygun olarak hazırlama-
larını sağlar.

(4) Seçmeli ders sorumlu öğretim üyesi, seçmeli dersin eğitim-öğretim yılı içindeki her
döngüsünün sonunda eğitim programını değerlendirir. Aksaklık tespit etmesi durumunda sınıf
koordinatörü ile birlikte olağanüstü toplanır. Aksaklıkların giderilmesi için alınan tedbir ve
önerileri Dekanlığa sunar.

(5) Alan içi seçmeli derslerin eğitim-öğretim yılı içindeki tüm döngülerinin tamamlan-
masının ardından en geç on beş gün içinde; öğrenci geri bildirimlerini, başarı analizlerini ve
eğitim programını değerlendirmek amacıyla ilgili seçmeli ders sorumlu öğretim üyesi, sınıf
koordinatörü ile toplanır. Tamamlanan eğitim-öğretim yılında tespit edilen aksaklıklar ve bu
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aksaklıkların giderilmesi için yapılan önerilerle birlikte hazırladıkları değerlendirme raporunu
ve yeni eğitim-öğretim yılında uygulanacak eğitim programı taslağını sınıf koordinatörleri ku-
rulu ve ardından eğitim komisyonunda görüşülmek üzere Dekanlığa sunar. 

(6) Eğitim-öğretim yılı içinde zorunlu hallerde alan içi seçmeli ders eğitim programında
yapılan değişiklikleri sınıf koordinatörü ve Dekanlığa bildirir ve yapılan değişiklikler Dekanlık
tarafından öğrenci panoları ve/veya Fakülte internet sayfasında ilan edilir. 

Ön hekimlik dönemi
MADDE 29 – (1) Fakültenin altıncı sınıfında uygulanan eğitimin bütünü ön hekimlik

dönemi olarak tanımlanır. Ön hekimlik dönemi içinde öğrencilerin eğitim aldıkları anabilim
dalları ise ön hekimlik dilimi olarak tanımlanır ve ön hekimlik dönemi eğitim süresi kesintisiz
on iki aydır. 

(2) Ön hekimlik dönemi eğitimi; Fakülte Kurulu kararları doğrultusunda uygulanır ve
eğitim-öğretim yılı içindeki öğrenci rotasyonları Dekanlık tarafından düzenlenir. 

(3) Altıncı sınıf koordinatörü ve yardımcıları, ön hekimlik dilimlerinin koordinasyo-
nundan sorumludur ve üç eğitim-öğretim yılı boyunca görev yapmak üzere Dekanın önerisiyle
Fakülte Kurulu tarafından görevlendirilir. Görev süresi sorumlu oldukları ön hekimlik dilim-
lerinin yeni eğitim-öğretim yılında uygulanacak eğitim programlarının Fakülte Kurulunda
onaylanmasından ve ilgili yılın eğitim programının tamamlanmasından sonra sona erer. Görev
süresi biten öğretim üyesi yeniden görevlendirilebilir.

(4) Ön hekimlik dilimi sorumlusu, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesinden ve öğrenci
geribildirimlerinin alınmasından sorumludur ve iki eğitim-öğretim yılı boyunca görev yapmak
üzere Dekanın önerisiyle Fakülte Kurulu tarafından seçilir. Görev süresi sorumlu olduğu ön
hekimlik diliminin yeni eğitim-öğretim yılında uygulanacak eğitim programının Fakülte Ku-
rulunda onaylanmasından ve ilgili yılın eğitim programının tamamlanmasından sonra sona
erer. Görev süresi biten öğretim üyesi yeniden görevlendirilebilir.

(5) Ön hekimlik dilimlerinde yeni eğitim-öğretim yılında uygulanacak eğitim programı
taslakları, ön hekimlik dönemine katkı veren anabilim dallarının akademik kurullarında Mayıs
ayı içinde görüşülerek belirlenir ve en geç Mayıs ayının son haftasında anabilim dalı ön he-
kimlik dilimi sorumlusu tarafından altıncı sınıf koordinatörüne sunulur. 

(6) Altıncı sınıf koordinatörü, ön hekimlik dilimi sorumluları ile birlikte tamamlanan
eğitim-öğretim yılına ait öğrenci geribildirimlerini inceleyerek beraber hazırladıkları değer-
lendirme raporlarını ve yeni eğitim-öğretim yılında uygulanacak eğitim programı taslaklarını
en geç Haziran ayı içinde eğitim komisyonunda görüşülmek üzere Dekanlığa sunar. 

(7) Eğitim komisyonu, her yıl en geç Haziran ayının son haftasında toplanarak ön he-
kimlik dilimlerinde uygulanacak yeni ön hekimlik dönemi eğitim programı taslağına son şeklini
verir ve Fakülte Kurulunun onayına sunar.

(8) Yeni eğitim-öğretim yılı içinde uygulanacak olan ön hekimlik dönemi eğitim prog-
ramı eğitim komisyonu önerileri de dikkate alınarak Fakülte Kurulunca onaylanır ve yeni eği-
tim-öğretim yılı başlamadan önce Dekanlık tarafından öğrenci panoları ve/veya Fakülte internet
sayfasında ilan edilir.

Ölçme ve değerlendirme birimi
MADDE 30 – (1) Ölçme ve değerlendirme birimi, Fakülte Dekanının teklifi ile Fakülte

Kurulu tarafından görevlendirilen en az biri tıp eğitimi anabilim dalından olmak üzere en az
yedi öğretim üyesinden oluşur.

(2) Ölçme ve değerlendirme birimi başkanı, ölçme ve değerlendirme biriminde görevli
öğretim üyeleri arasından Fakülte Dekanının teklifi ile Fakülte Kurulu tarafından görevlendi-
rilir.
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(3) Ölçme ve değerlendirme biriminde görevli öğretim üyeleri iki eğitim-öğretim yılı
boyunca görev yapar, görev süreleri, ikinci yılın sonunda eğitim-öğretim yılının son bütünleme
sınavının yapılıp kesin sonuçlarının ilanı ile sona erer. Görev süresi biten öğretim üyesi yeniden
görevlendirilebilir.

(4) Ölçme ve değerlendirme biriminin çalışma usul ve esasları Senato tarafından belir-
lenir ve Dekanlık tarafından yürütülür.

Akademik takvim
MADDE 31 – (1) Fakülte akademik takvimi; her yıl en geç Haziran ayı içinde eğitim

komisyonu önerisiyle Fakülte Kurulunca tespit edilir, Senato tarafından onaylanır ve yeni eği-
tim-öğretim yılı başlamadan önce Dekanlık tarafından öğrenci panoları ve/veya Fakülte internet
sayfasında ilan edilir.

Devam zorunluluğu
MADDE 32 – (1) Tüm ders ve staj kurullarına devam zorunludur ve buna ilişkin esaslar

şunlardır:
a) Ders/staj kurulları eğitim programı içindeki kuramsal derslerin mazeretli olsun ya

da olmasın %20’sinden fazlası veya laboratuvar, klinik ve saha çalışmaları gibi uygulamalı
derslerin %10’undan fazlasına katılmayan öğrenci ders/staj kuruluna devam etmemiş sayılır
ve ilgili ders/staj kurullarının sonunda yapılan sınavlara alınmaz. 

b) Eğitim süresi boyunca devam eden dikey koridor dersleri ve alan içi/dışı seçmeli
derslerin devamlılık durumu için (a) bendinde belirtilen hükümlere uyulur. 

c) Genel zorunlu derslerin devamlılık durumu için ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.  
ç) Ders/staj kuruluna katkı sağlayan anabilim dallarının, blok şeklinde eğitim programı

uygulaması durumunda devamsızlık hesabı yapılırken her bir blok ders/staj eğitim süresi ayrı
ayrı değerlendirilir ve (a) bendinde belirtilen hükümlere uyulur.

(2) Ön hekimlik dilimlerinde belirlenmiş eğitim programı süresinin her iki haftası için
bir günden fazla süre ile eğitim programına katılmayan öğrenci devam etmemiş ve ilgili ön
hekimlik diliminde başarısız olmuş kabul edilir. Ancak, mazeretleri nedeni ile ön hekimlik di-
limi süresinin her bir haftası için en fazla bir güne kadar devamsızlığı olan öğrencilerden ma-
zereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilenler, devam edemedikleri uygulamalı eğitim ek-
sikliklerini ön hekimlik dilimi sorumlusunun gösterdiği gün ve saatlerde telafi etmek şartıyla
devam koşulunu sağlamış sayılırlar. Mazeretli devamsızlık sınırını aşanlar ile sınırı aşmamakla
birlikte mazeret bildirmeyen, mazereti kabul edilmeyen ya da telafi çalışmalarını yapmayan
öğrenciler ilgili ön hekimlik dilimini tekrar ederler.

Mazeretler
MADDE 33 – (1) Öğrencilerin her türlü mazereti Fakülte Yönetim Kurulu tarafından

değerlendirilir. Mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenciler, mazeretleri sü-
resince derslere devam edemez ve sınavlara giremezler, yasal devamsızlık süresini aşmayan
öğrencilerin telafi şartları Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenir. Geçerli mazeretlere ilişkin
esaslar aşağıdaki şekildedir:

a) Sağlık raporu ile belgelenen sağlıkla ilgili mazeret; öğrencinin Fakülte hastanesinden
alacağı sağlık raporu, bu mümkün olmadığı takdirde yataklı tedavi kurumundan alınacak rapor
ile belgelendirilmesi gerekir. Sağlık raporları rapor alındığı tarihten itibaren beş iş günü içinde
dilekçe eşliğinde Fakülteye teslim edilir. Sağlık raporu kabul edilen öğrenci, raporlu olduğu
sürece derslere devam edemez ve sınava katılamaz. Derse devam veya sınava katılması halinde
sonuçları geçersiz sayılır.
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b) Öğrencilerin anne, baba, kardeş, eş veya çocuğunun ölümü ya da bunlardan birinin
ağır hastalığı halinde bakacak başka bir kimsenin bulunmaması veya kaza, doğal afet, ailevi
ve ekonomik nedenlerden mazeretli sayılabilmesi için mazeretlerini belgelendirmeleri gerekir.

c) Rektör onayı ile Türkiye’yi veya Üniversiteyi ulusal ve/veya uluslararası folklorik,
sportif, kültürel, sanatsal ve bilimsel alanlarda temsil eden karşılaşmalarda ve yarışmaların ha-
zırlık kamplarında yer alan öğrencilerin, bu karşılaşmalara katılmak zorunda olmaları nedeniyle
öğrenime devam edemedikleri süreler, devam süresinin hesabında dikkate alınmaz. 

(2) Öğrenciler birinci fıkrada belirtilen süreler içinde giremedikleri sınavlara yeni eği-
tim-öğretim yılı başlamadan Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tarihlerde girerler.
Ancak ders/staj kurullarında veya seçmeli ders kurullarında kuramsal ders veya uygulama ça-
lışmalarının yarısından fazlasına katılmayan öğrenciler her koşulda devamsız sayılırlar.

(3) Mazeretlerle ilgili her türlü başvuru, mazeretin bitim tarihinden itibaren en geç beş
iş günü içinde Dekanlığa yazılı olarak yapılır. Daha sonra yapılan başvurular işleme konulmaz. 

Kayıt dondurma
MADDE 34 – (1) Uzun süreli hastalıklar, doğal afetler, tutukluluk, mahkûmiyet, as-

kerlik, ekonomik nedenler, Üniversite dışı burs, staj ve araştırma imkânlarının doğması gibi
haklı ve geçerli bir mazeretinin olması ve bunun Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul
edilmesi halinde öğrencinin kaydı bir defada en çok bir eğitim-öğretim yılı için dondurulabilir.
Bu şekilde kaydı dondurulan öğrenci derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Kayıt don-
durma süresi, azami eğitim süresine ilave edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar, Başarı Durumları ve Mezuniyete İlişkin Esaslar

Sınav türleri
MADDE 35 – (1) Öğrencilerin başarı durumunu belirlemek amacı ile aşağıdaki değer-

lendirmeler ve sınavlar yapılır:
a) Ara sınav ve formatif değerlendirme,
b) Ders kurul sonu sınavları,
c) Temel hekimlik uygulamaları yeterlilik sınavı,
ç) Sınıf geçme sınavları,
d) Staj kurulu bitirme sınavları,
e) Alan içi seçmeli ders yeterlilik değerlendirmesi,
f) Sınıf geçme bütünleme sınavları,
g) Staj kurulu bütünleme sınavları.
Ara sınavlar ve formatif değerlendirmeler
MADDE 36 – (1) Ara sınav kuramsal bilgiyi ölçmek amacıyla yapılır ve ara sınavın

uygulandığı tarihe kadar işlenmiş olan kuramsal konuları değerlendirmede kullanılır.
(2) Eğitim süresi; beş hafta ve daha kısa olan ders kurullarında ara sınav yapılmaz, altı

hafta ve üzerinde olan ders kurullarında ise kurul süresince en az bir ara sınav yapılır. 
(3) Ara sınavlara mazeretsiz olarak katılmayan öğrenciler ara sınavdan sıfır (0) not

alırlar. 
(4) Ara sınav/sınavlardan alınan not/notların eşit ağırlıklı aritmetik ortalaması ders ku-

rulu kuramsal notuna %30 oranında katkıda bulunur.
(5) Formatif değerlendirme; ders/staj kurulları süresince öğrencilerde varsa öğrenme

eksikliğini ve/veya kavram yanılgılarını belirlemek, öğrencinin gelişimine destek olmak, öğ-
rencilerin düzenli çalışmasını ve öğrendikleri bilginin kalıcı olmasını sağlamak, öğrenim ve
öğretimin verimliliğini artırarak öğrencinin eğitim sonucuna yönelik başarısını geliştirmek
amacıyla yapılır. 
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(6) Formatif değerlendirme ders/staj kurullarında katılımcı öğretim üyeleri tarafından
eğitim-öğretim yılı sürecinde kendilerinin belirledikleri tarihlerde ve sürelerde yapılır. Sonuçlar
öğrencilerle paylaşılır ve kurul yürütme komitesine bildirilir. 

(7) Değerlendirmede, mini sınavlar, konunun bitiminde veya dersin sonunda uygulanan
kısa soru cevap şeklinde yapılan yeterlilik sınavları veya sözlü değerlendirme sınavları, ev
ödevleri ile laboratuvar ortamlarında yapılan pratik değerlendirme sınavları gibi sınav yön-
temleri kullanılabilir.

Ders kurul sonu sınavları
MADDE 37 – (1) Ders kurulu sonu sınavları kuramsal ve uygulama sınavlarından

oluşur.
(2) Ders kurulu kuramsal notu; ara sınav/sınavlarından alınan not/notların aritmetik or-

talamasının %30’u ile kurulun sonunda yapılan kuramsal değerlendirme sınav notunun %70’i
toplanarak hesaplanır. 

(3) Ders kurul sonu başarı notu; ders kurulu kuramsal notunun %70’i ile kurulun so-
nunda yapılan uygulama sınav notunun %30’u toplanarak hesaplanır.

(4) Ders kurulu uygulama sınav notu tam notun en az %50’si olmak zorundadır. Uygu-
lama sınavına katılmayan veya tam puanın %50’sinin altında not alan öğrencinin uygulama sı-
nav notunun ders kurul sonu başarı notuna %30’luk katkısı değerlendirmeye alınmaz.  

(5) Devamsızlık nedeniyle ders kurul sonu sınavına giremeyen öğrencinin kurul sonu
başarı notu sıfır (0) olarak kabul edilir.

Temel hekimlik uygulamaları yeterlilik sınavı
MADDE 38 – (1) Öğrencilerin staj kurulları öncesi temel hekimlik uygulama eğitim-

lerinin yeterli olup olmadığının değerlendirilmesi amacıyla uygulanır.
(2) Yapılandırılmış temel hekimlik uygulaması sınavında başarı için tam yeterlilik aranır. 
(3) Sınav üçüncü sınıfın sonunda, son ders kurulu süresi içinde en az iki öğretim üyesi

tarafından yapılır. 
(4) Sınav tarihi üçüncü sınıfın son ders kurulu başlamadan önce Dekanlık tarafından

ilan edilir. 
(5) Sınavda yeterlilik alamayıp başarılı olamayan öğrenciler için sınıf geçme sınavı ön-

cesi ek yeterlilik sınavı yapılır. 
(6) Sınavda başarısızlık durumunda sınıf geçme sınavına giremez, bir üst sınıfa devam

edemez ve üçüncü sınıfı tekrar eder.
Sınıf geçme sınavları
MADDE 39 – (1) Eğitim-öğretimin ilk üç sınıfında sınıf geçme sınavları yapılır. Sınıf

geçme sınavında başarılı olamayan öğrenci bir üst sınıfa devam edemez. 
(2) Öğrencinin; sınıf geçme sınavına girebilmesi için eğitim-öğretim yılı boyunca sınıf

içi tüm ders kurullarının kurul sonu başarı notlarının ağırlıklı aritmetik ortalaması tam notun
en az %50’si olmak zorundadır. Tam notun %50’sinin altında kalması durumunda öğrenci, eği-
tim-öğretim yılı sonunda yapılan sınıf geçme sınavına giremez ve sınıfı tekrar eder.

(3) Sınıf geçme sınavı, kuramsal değerlendirme sınavı olarak yapılır. 
(4) Sınıf geçme sınav notu; tam notun en az %50’si olmak zorundadır.
(5) Sınıf geçme başarı notu; sınıf geçme sınav notunun %40’ı ile sınıf içi tüm ders ku-

rullarının kurul sonu başarı notlarının ağırlıklı aritmetik ortalamasının %60’ı toplanarak he-
saplanır ve bu not tam notun en az %60’ı olmak zorundadır. 
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(6) Sınıf geçme başarı notu; tam notun %60’ının altında olması durumunda öğrenci
sınıf geçme bütünleme sınavına girer. 

(7) Sınıf geçme sınavında başarısız olan öğrenciler ile sınıf geçme sınavına mazeretli
veya mazeretsiz katılmayan öğrenciler bütünleme sınavına girerler.

(8) Ders kurul sonu başarı notlarının ağırlıklı aritmetik ortalaması tam notun en az %85
ve üzerinde olması durumunda, yazılı talebi üzerine öğrenci sınıf geçme sınavına alınmaz. Bu
durumdaki öğrencilerin sınıf geçme başarı notu, ders kurul sonu başarı notlarının ağırlıklı arit-
metik ortalaması olarak kabul edilir. Üçüncü sınıf için ek olarak temel hekimlik uygulamaları
sınavında başarılı olma şartı aranır.

Staj kurulu bitirme sınavları 
MADDE 40 – (1) Staj kurulu bitirme sınavları kuramsal ve uygulama sınavlarından

oluşur.
(2) Uygulama sınavına katılmayan ya da sınav notu tam notun %50’sinin altında kalan

öğrenci staj kurulu kuramsal değerlendirme sınavına giremez, ancak staj kurulu bütünleme sı-
navına girer.

(3) Staj kurulu bitirme başarı notu; kurulun sonunda yapılan kuramsal değerlendirme
sınav notunun %70’i ile uygulama sınav notunun %30’u toplanarak hesaplanır. 

(4) Staj kurulu kuramsal ve uygulama sınav notları tam notun en az %50’si, staj kurulu
bitirme başarı notu ise tam notun en az %60’ı olmak zorundadır.

Alan içi seçmeli ders yeterlilik değerlendirmesi
MADDE 41 – (1) Ders/staj kurulları içinde eğitim süresi boyunca devam eden alan içi

seçmeli derslerin bitiminde yeterlilik değerlendirmesi yapılır. Yeterlilik alan öğrenci başarılı
kabul edilir.

(2) Yeterlilik değerlendirmesi; alan içi seçmeli ders sorumlu öğretim üyesi tarafından
Fakülte Kurulunun belirlediği değerlendirme yöntemleri ile yapılır. 

(3) Öğrencinin yeterlilik alabilmesi için alan içi seçmeli derse devam etmesi ön koşuldur. 
(4) Devamsızlık veya yetersizlik durumunda; öğrenci alan içi seçmeli dersi, Fakülte

Yönetim Kurulu tarafından belirlenen koşullarda telafi etmek zorundadır. Telafi edilmemesi
durumunda bir üst sınıfa devam edemez.

Sınıf geçme bütünleme sınavı
MADDE 42 – (1) Sınıf geçme sınavlarına mazeretli veya mazeretsiz katılmayan öğ-

renciler sınıf geçme bütünleme sınavına girerler.
(2) Sınıf geçme sınav notu, tam notun %50’sinin altında olması ya da sınıf geçme başarı

notu tam notun %60’ının altında olması durumunda öğrenci sınıf geçme bütünleme sınavına
girer. 

Staj kurulu bütünleme sınavları
MADDE 43 – (1) Staj kurulu kuramsal ve/veya uygulama sınavlarına mazeretli veya

mazeretsiz katılmayan öğrenciler staj kurulu bütünleme sınavına girerler.
(2) Staj kurulu kuramsal ve uygulama sınavlarından tam notun %50’sini alamayan öğ-

renciler ve staj kurulu bitirme başarı notu %60’ın altında olan öğrenciler staj kurulu bütünleme
sınavına girerler.

Sınavların değerlendirilmesi ve not hesabı 
MADDE 44 – (1) Sınavlarda tam not, 100 üzerinden değerlendirilir. Hesaplama sonu-

cunda, ondalık noktadan sonra gelen ilk sayı beşten küçük ise bir alt tam sayıya, beş veya
beşten büyükse bir üst tam sayıya yükseltilerek kesinleştirilir. Sınav sonuçlarının rakamsal de-
ğerlerinin harf notu ve katsayıları ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.
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Ders kurul sonu başarı notu
MADDE 45 – (1) Ders kurulu kuramsal notu; ara sınav/sınavlarından alınan not/not-

ların aritmetik ortalamasının %30’u ile kurulun sonunda yapılan kuramsal değerlendirme sınav
notunun %70’i toplanarak hesaplanır. 

(2) Ders kurul sonu başarı notu; ders kurulu kuramsal notunun %70’i ile kurulun so-
nunda yapılan uygulama sınav notunun %30’u toplanarak hesaplanır.

(3) Ders kurulu uygulama sınav notu tam notun en az %50’si olmak zorundadır. Uygu-
lama sınavına katılmayan veya tam puanın %50’sinin altında not alan öğrencinin uygulama sı-
nav notunun ders kurul sonu başarı notuna %30’luk katkısı değerlendirmeye alınmaz.

Staj kurulu bitirme başarı notu
MADDE 46 – (1) Staj kurulu bitirme başarı notu; kurulun sonunda yapılan kuramsal

değerlendirme sınav notunun %70’i ile uygulama sınav notunun %30’u toplanarak hesaplanır. 
(2) Staj kurulu kuramsal ve uygulama sınav notları tam notun en az %50’si, staj kurulu

bitirme başarı notu ise tam notun en az %60’ı olmak zorundadır.
Sınıf geçme başarı notu
MADDE 47 – (1) Sınıf geçme başarı notu; aşağıda belirtilen şekilde hesaplanır:
a) Eğitim-öğretimin ilk üç sınıfında sınıf içi ders kurullarının kurul sonu başarı notla-

rının ağırlıklı aritmetik ortalamasının %60’ı ile sınıf geçme sınav notunun %40’ı toplanarak
hesaplanır ve tam notun en az %60’ı olmak zorundadır. 

b) Eğitim-öğretimin dördüncü ve beşinci sınıflarında staj kurulu bitirme başarı notları-
nın eşit ağırlıklı aritmetik ortalamasından oluşur.

(2) Genel zorunlu dersler, dikey koridor dersleri ve alan içi/dışı seçmeli dersler sınıf
geçme başarı notu hesaplamasında dikkate alınmaz.

Sınavlarla ilgili genel hükümler
MADDE 48 – (1) Sınav tarihleri, ders/staj kurulu yürütme komitesi tarafından belirlenir

ve Dekanlık tarafından öğrenci panoları ve/veya Fakülte internet sayfasında ilan edilir.
(2) Sınav günleri ilan edildikten sonra zorunlu haller dışında değiştirilmez.
(3) Sınavlara girebilmek için kayıt, devam ve ilan edilmiş diğer koşulları yerine getir-

mek gerekir.
(4) Sınavlar Cumartesi ve Pazar günleri ile mesai saati dışında da yapılabilir.
(5) Ders/staj kurulu kuramsal değerlendirme sınavları; kurul yürütme komitesi ile ölçme

ve değerlendirme birimi sorumluluğunda düzenlenir. 
(6) Ders/staj kurulu uygulama sınavları; kurul yürütme komitesi tarafından düzenlenir

ve kurula katkı yapan öğretim üyeleri tarafından uygulanır. 
(7) Sınıf geçme sınavı; eğitim-öğretimin ilk üç sınıf koordinatörleri, kurul yürütme ko-

miteleri ile ölçme ve değerlendirme birimi sorumluluğunda düzenlenir. 
(8) Ara sınav sonuçları en geç yedi iş günü içinde açıklanır.
(9) Uygulama sınav sonuçları ders kurullarında beş iş günü içinde, staj kurullarında ise

aynı gün Dekanlığa bildirilir. Kuramsal değerlendirme sınav sonuçları ise ilk beş sınıfta sınav
bitiminden itibaren en geç yedi iş günü içinde ilan edilir.

(10) Sınavlara tespit edilen gün ve saatte girmeyen öğrenciye sıfır (0) notu verilir.
(11) Sınav sonuçları Dekanlık tarafından öğrenci panoları ve/veya Fakülte internet say-

fasında ilan edilir. 
(12) Ders kurul sonu sınavlarına mazeretli olarak katılamayan ve mazereti Fakülte Yö-

netim Kurulunca kabul edilen öğrencilere, katılamadıkları sınav için mazeret sınav hakkı ve-
rilir.
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(13) Bütünleme sınavları eğitim-öğretim yılı başında akademik takvime uygun olarak
belirlenmiş olan bütünleme haftasında ve sınıf geçme sınavından en az on beş gün sonra olacak
şekilde uygulanır.

(14) Bütünleme sınavları, bitirme sınavları ile aynı koşullarda yapılır. Bütünleme sınavı
geçme esasları, sınıf geçme sınavı esasları ile aynıdır. 

(15) Bütünleme sınavlarının mazeret sınavı yoktur.
(16) Bütünleme sınavlarına mazeretli veya mazeretsiz katılmayan öğrenciler ile başa-

rısız olan öğrenciler yeni eğitim-öğretim yılında ilgili sınıfı/stajı tekrar ederler.
Sınav sonuçlarına itiraz 
MADDE 49 – (1) Öğrenciler uygulama sınav sonuçları ilan edildikten sonra ilk iş günü

içinde sonuçlara itirazlarını Dekanlığa yazılı olarak yaparlar. Yapılan itirazlar, staj kurullarında
kuramsal değerlendirme sınavları uygulanmadan önce, ders kurullarında ise iki iş günü içinde
kurul yürütme komiteleri tarafından incelenerek karara bağlanır, Dekanlık tarafından ilan edilir. 

(2) Öğrenciler yapılan tüm kuramsal değerlendirme sınavlarında hatalı olduğunu dü-
şündükleri sorularla ilişkili itirazlarını ilgili sınavın bitiminden itibaren bir iş günü içinde De-
kanlığa yazılı olarak yaparlar. İtirazlar sınav bitiminden itibaren en geç yedi iş günü içinde ka-
rara bağlanarak sınav sonuçları ile birlikte Dekanlık tarafından öğrenci panoları ve/veya Fakülte
internet sayfasında ilan edilir. 

(3) Öğrenciler yapılan tüm kuramsal değerlendirme sınav sonuçları ilan edildikten son-
ra, sınav sonuçlarına itirazlarını en geç iki iş günü içinde Dekanlığa yazılı olarak yaparlar. Ya-
pılan itirazlar değerlendirilir, maddi hata tespit edilirse gerekli not düzeltmeleri yapılır ve en
geç iki iş günü içinde karara bağlanarak Dekanlık tarafından ilan edilir. 

(4) Alan içi seçmeli derslerde yetersizlik durumunda yapılan itirazlar dekan yardımcısı,
sınıf koordinatörü ve seçmeli ders sorumlu öğretim üyesi tarafından sonuçlandırılır. Dekanlık
tarafından ilan edilir.

(5) Fakültenin Ölçme ve Değerlendirme Birimi tarafından alınan kararlar Fakülte Yö-
netim Kurulunun onayı ile kesinleşir.

Sınıf geçme
MADDE 50 – (1) İlk üç sınıfta sınıf geçme esastır.
(2) Sınıf içi tüm ders kurullarında kurul sonu başarı notlarının ağırlıklı aritmetik orta-

laması tam notun en az %50’si olması durumunda öğrenci sınıf geçme sınavına girmeye hak
kazanır. 

(3) Üçüncü sınıfta sınıf geçme sınavına girmeye hak kazanması için temel hekimlik
uygulamaları yeterlilik sınavında da başarılı olması gerekir. 

(4) Sınıf geçme sınav notu, tam notun en az %50’si olmak zorundadır. 
(5) Sınıf geçme başarı notu, sınıf geçme sınav notunun %40’ı ile ders kurul sonu başarı

notlarının ağırlıklı aritmetik ortalamasının %60’ı toplanarak hesaplanır. Sınıf geçme başarı
notu tam notun en az %60’ı olması gerekir. 

(6) Üçüncü sınıfın eğitim-öğretim yılı tamamlanana kadar genel zorunlu derslerin tü-
münden başarılı olması zorunludur.

(7) Dördüncü ve beşinci sınıflarda, sınıf içi tüm staj kurulları kuramsal ve uygulama
sınavlarından tam notun en az %50’si ve kurul bitirme başarı notları ise tam notun en az %60’ı
olması gerekir. 

(8) Alan içi seçmeli derslere devam ve yeterlilik almış olması zorunludur. 
(9) Dikey koridor ve alan dışı seçmeli derslere devam etmiş olması zorunludur. 
(10) Koşulların tümünü yerine getirmesi durumunda öğrenci bir üst sınıfa geçmeye hak

kazanır.
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Başarısızlık durumunda tekrarlar
MADDE 51 – (1) Eğitim öğretimin ilk üç sınıfında başarısız olan öğrenci aşağıdaki

esaslara göre değerlendirilir:
a) Bütünleme sınav haklarını kullandıktan sonra bütünleme sınavlarında da başarılı ola-

mazsa bir üst sınıfa devam edemez, dikey koridor ve alan içi seçmeli derslerde devam ve/veya
yeterlilik almış olsa bile bir eğitim-öğretim yılı kaybeder. Ancak yeni eğitim-öğretim yılında;
sadece sınıf içi tüm ders kurullarını tekrar eder. 

b) Bütünleme sınavlarında başarılı olup dikey koridor derslerinde devamsızlık ve/veya
alan içi seçmeli derslerde devamsızlık ve/veya yetersizlik durumu söz konusu olduğunda; öğ-
renci başarısız olduğu dikey koridor ve/veya alan içi seçmeli dersleri Fakülte Yönetim Kurulu
tarafından belirlenen koşullarda telafi etmek zorundadır. Telafi edilmemesi durumunda bir üst
sınıfa devam edemez.

(2) Eğitim öğretimin dördüncü ve beşinci sınıflarında başarısız olan öğrenci aşağıdaki
esaslara göre değerlendirilir:

a) Bütünleme sınav haklarını kullandıktan sonra bütünleme sınavlarında da başarılı ola-
mazsa bir üst sınıfa devam edemez. Yeni eğitim-öğretim yılında başarısız olduğu staj kurul/ku-
rullarını tekrar eder. 

b) Tekrarın sonunda başarılı olması ve yazılı olarak talepte bulunması halinde yeni eği-
tim-öğretim yılını beklemeden devamsızlık limitlerinin aşılmamış olması koşuluyla aynı eği-
tim-öğretim yılı içinde bir üst sınıfa devam etmeye hak kazanır. 

c) Tekrarın sonunda da başarısız olması ve yazılı olarak talepte bulunması halinde ilgili
staj kurulunun ilk döngüsünün sonunda yapılan staj kurulu bitirme sınavında bütünleme hakkını
kullanabilir.

ç) Bütünleme sınavlarında başarılı olup dikey koridor derslerinde devamsızlık ve/veya
alan içi seçmeli derslerde devamsızlık ve/veya yetersizlik durumu söz konusu olduğunda, öğ-
renci başarısız olduğu dikey koridor ve/veya alan içi seçmeli dersleri Fakülte Yönetim Kurulu
tarafından belirlenen koşullarda telafi etmek zorundadır. Telafi edilmemesi durumunda bir üst
sınıfa devam edemez.

Genel zorunlu dersler
MADDE 52 – (1) Her öğrenci, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının

(ı) bendinde belirtilen genel zorunlu dersleri almak ve başarılı olmak zorundadır.
(2) Birinci sınıfta öğrencilere genel zorunlu derslerden; Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Ta-

rihi, Yabancı Dil ve Türk Dili dersleri, ders geçme esasına göre okutulur ve her biri 60 ders
saatinden az olmamak üzere programlanır. 

(3) İkinci ve üçüncü sınıflarda öğrencilere genel zorunlu derslerden; yabancı dil dersi,
mesleki yabancı dil eğitimi olarak ders geçme esasına göre okutulur ve eğitim-öğretim yılında
60 saatten az olmamak üzere programlanır. Bu dersin uygulama esasları ve hangi dillerde mes-
leki yabancı dil eğitim programı açılacağı, eğitim-öğretim yılı başlamadan önce Fakülte Kurulu
tarafından belirlenir. 

(4) Genel zorunlu derslerin sınav tarihleri Dekanlık tarafından öğrenci panoları ve/veya
Fakülte internet sayfasında ilan edilir.

(5) Genel zorunlu derslerde başarılı olmadan staj dönemine başlanmaz.
(6) Genel zorunlu derslerden alınan notlar, sınıf geçme ve başarı notu hesaplamasında

kullanılmaz.
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Derslerin kredi değeri ve not ortalamaları
MADDE 53 – (1) Ders kredileri; YÖK programının yer aldığı diploma düzeyi ve alan

için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencinin kaza-
nacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça
belirlenmiş kuramsal veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler
için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak Senato tarafından belirlenen ilkeler
çerçevesinde hesaplanır. AKTS’ye göre hesaplanan krediler de bu maddedeki hükümlere göre
belirlenir. 

(2) Öğrencilerin başarı durumları, eğitim-öğretimin ilk üç sınıfında sınıf geçme başarı
notu, eğitim-öğretimin dördüncü ve beşinci sınıflarında bitirdikleri yılda almış oldukları stajlara
ait not ortalaması hesaplanarak belirlenir. Not ortalamasını bulmak için; o yılda öğrencinin her
bir ders ya da staj kurulundan aldığı not, o ders ya da staj kurulunun kredisi ile çarpılır ve tüm
derslerin kredili puanı, alınan derslerin kredi değeri toplamına bölünür. Genel not ortalaması,
öğrencinin Fakülteye girişinden itibaren almış olduğu ders ve stajların tümü dikkate alınarak
hesaplanır. Genel zorunlu dersler ve alan içi-dışı seçmeli ders başarı notları genel not ortalaması
hesabında dikkate alınmaz. Genel not ortalamasına, tekrar edilen derslerden alınan en son not
katılır. Başarılı ya da başarısız şeklinde değerlendirilen dersler, ağırlıklı not ortalamasının he-
saplanmasında dikkate alınmaz. Not ortalaması hesaplanmasında ortaya çıkan ondalık noktadan
sonra gelen ilk sayı beşten küçük ise bir alt tam sayıya, beş veya beşten büyükse bir üst tam
sayıya yükseltilir. Mezuniyet dereceleri belirlenirken genel not ortalaması esas alınır.

Mezuniyet
MADDE 54 – (1) Tüm yükümlülüklerini yerine getirip eğitim programlarını tamam-

layarak, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından mezuniyetine karar verilen öğrenciler diploma al-
maya hak kazanır. Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrenciye, diplomasını alırken iade etmek
üzere bir geçici mezuniyet belgesi verilir.

(2) Fakülte öğrenimini tamamlayan ve genel not ortalaması 85 ve üzeri olan öğrenciler
onur öğrencisi olarak mezun olur ve onur öğrenci listesine kayıt edilirler. Disiplin cezası almış
olan öğrenciler onur öğrencisi olamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Fakülte dışında eğitim
MADDE 55 – (1) Öğrencinin yazılı talebi olması durumunda ulusal ve uluslararası an-

laşmalar çerçevesinde düzenlenen öğrenci değişim programlarına katılımı, Fakülte Yönetim
Kurulunun kararına göre uygulanır. 

(2) Ulusal ve uluslararası anlaşmalar çerçevesi dışında öğrencinin ilgili staj kurulu baş-
lamadan en az bir ay önce yazılı talebi olması halinde; 

a) Her eğitim-öğretim yılında en fazla bir staj kurulunu geçmemek, 
b) İlgili kuruldaki başarı sırası dikkate alınarak, öğrenci sayısının %10’unu aşmamak, 
c) Fakülte dışında eğitim göreceği kurumdan kabul yazısı almak,
ç) İçeriği ve süresi göz önüne alınarak Fakülte Yönetim Kurulunun kabulü koşuluyla,
öğrenci yurt dışında eğitim alabilir. 
(3) Öğrencinin yaz dönemi başlamadan en az bir ay önce yazılı talebi olması halinde;  
a) Her eğitim-öğretim yılında en fazla iki seçmeli dersi geçmemek,
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b) Fakülte dışında eğitim göreceği kurumdan kabul yazısı almak,
c) İçeriği ve süresi göz önüne alınarak Fakülte Yönetim Kurulunun kabulü koşuluyla,
öğrenci, bir seçmeli ders karşılığı yurt dışında eğitim alabilir.
(4) Ön hekimlik döneminin seçmeli diliminde Fakülte dışında eğitim alınması Fakülte

Yönetim Kurulunun kararına bağlıdır.
Rehber danışmanlık hizmetleri
MADDE 56 – (1) Kaydını yaptıran her öğrenci için, Dekanlık tarafından bir öğretim

üyesi, rehber/danışman olarak görevlendirilir. Düzenleme ve uygulama esasları Senato karar-
larına göre yapılır.

Disiplin
MADDE 57 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri; Yükseköğretim Kurumları Öğ-

renci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 58 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Fakülte Yönetim Ku-

rulu, Senato ve YÖK kararları ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. 
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 59 – (1) 1/10/2013 tarihli ve 28782 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trakya

Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2017-2018 eğitim-öğretim yılından önce Fakülteye kayıtlı

öğrencilere aşağıdaki hükümler uygulanır:
a) Bulundukları sınıfın kurullarını başarı ile tamamlayıp bir üst sınıfa geçen öğrenciler

bu Yönetmelik hükümlerine tabidirler. 
b) Eğitim-öğretimin ilk üç sınıfında kurul bütünleme ve tek ders kurulu sınavlarından

sonra, yine başarısız olan öğrencilerin bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte başarısız olduğu
tüm ders kurulları için bir defaya mahsus olmak üzere sınav hakkı verilir.  

c) Verilen tüm sınav haklarını kullandıktan sonra sadece bir ders kurulundan başarısız
olup, devam sorunu olmayan öğrenciler bir üst sınıfa bu Yönetmeliğe tabi olmak üzere borçlu
olarak geçerler. Borçlu geçtiği ders kurulunun ilk sınav tarihinde kurul sınavına girerler. Yine
başarısız olurlarsa o ders kurulunu tekrar etmek zorundadırlar. Ders kurulunun açılmasını bek-
ledikleri sürede başka ders veya staj alamazlar.

ç) Önceki yıllarda başarısızlıkları nedeniyle alması gereken ardışık ders kurulları dü-
zensiz devam eden öğrenciler, bu durumları sona erinceye kadar 59 uncu madde ile yürürlükten
kaldırılan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine
tabi tutulurlar. Bu durumdaki öğrencilerin kurul eğitim ve sınav takvimi Fakülte Yönetim
Kurulu tarafından düzenlenir. Düzensiz ders kurulu alma durumu sona eren öğrenciler için bu
Yönetmelik hükümleri geçerlidir. 

d) Ardışık ders kurullarına düzensiz devam eden ve ilgili sınıfın tüm kurullarını bu Yö-
netmelik hükümlerince tamamladıktan sonra Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenen tarihlerde
sınıf geçme sınavına tabi tutulurlar.

Yürürlük
MADDE 60 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 61 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2013/185 

Karar No : 2016/124 

5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan Mahkememizin 

22/03/2016 tarih, 2013/185 esas ve 2016/124 karar sayılı ilamı ile sanık, Vico ve Elena oğlu 1984 

Bulgaristan doğumlu PETKO VIDEV GRUDEV hakkındaki kamu davasının üzerine atılı suç 

sabit olmadığından CMK 223/2-e maddesi uyarınca BERAATĠNE, suça konu kaçak ürünlerin 

5607 sayılı Yasanın 13 maddesinin yollamasıyla TCK'nın 54/4 maddesi uyarınca Müsaderesine 

karar verilmiĢ olup, sanığın adresinin tespit edilememesi ve tüm aramalara rağmen bulanamaması 

nedeniyle karar ve katılanlar vekiline ait temyiz dilekçeleri tebliğ edilememiĢtir  

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına, 

sanığın yokluğunda verilen karar yönünden tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde Yargıtay'a 

gönderilmek üzere mahkememize verilecek dilekçe veya mahkememiz katibine yapılacak sözlü 

baĢvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle veya kendisine en yakın yer Asliye Ceza Mahkemesine 

aynı yöntem ile baĢvurmak suretiyle temyiz yasa yolu açık olmak üzere (karar bu usul ve yöntem 

ile temyiz edilmemesi halinde kesinleĢtirilerek infaza verilecektir) karar verilmiĢ olup ilan olunur. 

 6565 

—— • —— 

İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2016/269 

Karar No : 2017/67 

Ruhsatsız AteĢli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya TaĢıma veya Bulundurma 

suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 16/02/2017 tarihli ilamı ile 13/1 

maddesi gereğince 366 TL ADLĠ PARA, 12 AY 15 GÜN HAPĠS cezası ile cezalandırılan Teyip 

ve Zeyne oğlu, 20/03/1975 doğumlu, Rize, Ġkizdere, Ayvalık mah/köy nüfusuna kayıtlı KADĠR 

YILMAZ tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ, gerekçeli karar tebliğ edilememiĢtir. 

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

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına karar 

verilmiĢ olup, ilan olunur. 6566 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

KÜÇÜKBAġ HAYVAN SAKATATI SATIġI YAPILACAKTIR 

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 - Kurumumuza bağlı Adana, Ağrı, Bingöl, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Sakarya, 

Sincan, Sivas Van ve Yozgat Kombinalarınca 2017 yılı Eylül-Ekim-Kasım-Aralık aylarını 

kapsayan 4 (dört) aylık dönem içinde (kurban sakatatları dahil) yapılacak/yaptırılacak küçükbaĢ 

hayvan kesimlerinden elde edilecek olan sakatatlar ihale ile satılacaktır. 

2 - Ġhale Genel Müdürlüğümüzde yapılacak olup, istekliler ihale Ģartnamesine uygun 

olarak düzenleyecekleri tekliflerini 22 Ağustos 2017 Salı günü saat 15:00’e kadar Genel 

Müdürlüğümüz Genel Evrak ve ArĢiv ĠĢleri ġube Müdürlüğüne teslim edecektir. 

3 - Ġhaleye ait Ģartnameler Genel Müdürlüğümüz Ticaret ve Pazarlama Dairesi 

BaĢkanlığından ve Kombina Müdürlüklerinden 50,00 (Elli) TL karĢılığında temin edilebilir. 

4 - Kurumumuz, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu’na tabii olmadığından söz konusu satıĢı 

yapıp yapmamakta veya dilediğine satıĢ yapmakta serbesttir. 7623/1/1-1 

————— 

KÜÇÜKBAġ HAYVAN DERĠSĠ VE BAĞIRSAK SATIġI YAPILACAKTIR 

1 - Kurumumuza bağlı Adana, Ağrı, Bingöl, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Sakarya, 

Sincan, Van, Sivas ve Yozgat Kombinalarınca 2017 yılı Eylül-Ekim-Kasım-Aralık aylarını 

kapsayan 4 (dört) aylık dönem içinde (kurban deri ve bağırsakları dahil) yapılacak/yaptırılacak 

küçükbaĢ hayvan kesimlerinden elde edilecek deri ve bağırsaklar ihale ile satılacaktır. 

2 - Ġhale Genel Müdürlüğümüzde yapılacak olup, istekliler ihale Ģartnamesine uygun 

olarak düzenleyecekleri tekliflerini 22 Ağustos 2017 Salı günü saat 11.00’e kadar Genel 

Müdürlüğümüz Genel Evrak ve ArĢiv ĠĢleri ġube Müdürlüğüne teslim edecektir. 

3 - Ġhaleye ait Ģartnameler Genel Müdürlüğümüz Ticaret ve Pazarlama Dairesi 

BaĢkanlığından ve Kombina Müdürlüklerinden 50,00 (Elli) TL karĢılığında temin edilebilir. 

4 - Kurumumuz, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu’na tabii olmadığından söz konusu satıĢı 

yapıp yapmamakta veya dilediğine satıĢ yapmakta serbesttir. 7623/2/1-1 

————— 

BÜYÜKBAġ HAYVAN SAKATATI, YAN ÜRÜNLER ĠLE  

HAYVANSAL YAĞ SATIġI YAPILACAKTIR 

1 - Kurumumuza bağlı Adana, Ağrı, Bingöl, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Sakarya, 

Sincan, Van, Sivas ve Yozgat Kombinalarınca 2017 yılı Eylül-Ekim-Kasım-Aralık aylarını 

kapsayan 4 (dört) aylık dönem içinde (kurban sakatatları dahil) yapılacak/yaptırılacak büyükbaĢ 

hayvan kesimlerinden elde edilecek olan sakatat ve yan ürünler ile hayvansal yağlar ihale ile 

satılacaktır. 

2 - Ġhale Genel Müdürlüğümüzde yapılacak olup, istekliler ihale Ģartnamesine uygun 

olarak düzenleyecekleri tekliflerini 22 Ağustos Salı günü saat 14.00’e kadar Genel 

Müdürlüğümüz Genel Evrak ve ArĢiv ĠĢleri ġube Müdürlüğüne teslim edecektir. 

3 - Ġhaleye ait Ģartnameler Genel Müdürlüğümüz Ticaret ve Pazarlama Dairesi 

BaĢkanlığından ve Kombina Müdürlüklerinden 50,00 (Elli) TL karĢılığında temin edilebilir. 

4 - Kurumumuz, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu’na tabii olmadığından söz konusu satıĢı 

yapıp yapmamakta veya dilediğine satıĢ yapmakta serbesttir. 7623/3/1-1 
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SIRTTAN DÜġME BÜYÜKBAġ HAYVAN DERĠSĠ (KELLE DERĠLERĠ DAHĠL)  

SATIġI YAPILACAKTIR 

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 - Kurumumuza bağlı Adana, Ağrı, Bingöl, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Sakarya, 

Sincan, Sivas, Van ve Yozgat Kombinalarınca 2017 yılı Eylül-Ekim-Kasım-Aralık aylarını 

kapsayan 4 (dört) aylık dönem içinde (kurban derileri dahil) yapılacak/yaptırılacak büyükbaĢ 

hayvan kesimlerinden elde edilecek sırttan düĢme büyükbaĢ hayvan derileri (kelle derileri dahil) 
ihale ile satılacaktır. 

2 - Ġhale Genel Müdürlüğümüzde yapılacak olup, istekliler ihale Ģartnamesine uygun 

olarak düzenleyecekleri tekliflerini 22 Ağustos 2017 Salı günü saat 10.00’a kadar Genel 

Müdürlüğümüz Genel evrak ve ArĢiv ĠĢleri ġube Müdürlüğü’ne teslim edecektir. 

3 - Ġhaleye ait Ģartnameler Genel Müdürlüğümüz Ticaret ve Pazarlama Dairesi 

BaĢkanlığından ve Kombinalarımızdan 50,00 (Elli) TL karĢılığında temin edilebilir. 
4 - Kurumumuz, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu’na tabii olmadığından söz konusu satıĢı 

yapıp yapmamakta veya dilediğine satıĢ yapmakta serbesttir. 7623/4/1-1 

—— • —— 
AKARYAKIT (MOTORĠN) ALIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) İzmir Liman İşletmesi 

Müdürlüğünden:  

Ġhale Kayıt No : 2017/409864 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : TCDD Ġzmir Liman ĠĢletme Müdürlüğü / Atatürk 

Caddesi No: 97 Alsancak/ĠZMĠR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 463 16 00 / 391 - Faks: 0 232 463 22 48 

c) Elektronik Posta Adresi : izmirlimansatınalma@tcdd.gov.tr 
2 - Ġhale konusu iĢin: 

     adı ve miktarı : 2.300.000 Litre Akaryakıt (Motorin) Alımı 

3 - Ġhale Tarihi ve Saati: 

a) Ġhale tarihi : 07.09.2017 

b) Ġhale Saati : 14:00 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 
Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin, TCDD Ġzmir Liman ĠĢletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

BaĢkanlığına 07.09.2017 günü saat 14.00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TCDD Ġzmir Liman ĠĢletmesi Müdürlüğü Ġhale Komisyonu Satın 

Alma Servisi’nde görülebilir. 
Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, TCDD 

Ġzmir Liman ĠĢletmesi Müdürlüğü Muhasebe Veznesinden (KDV) Dahil 250.00.- TL 

(ĠkiyüzelliTürkLirası) bedelle temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 7598/1-1 
—— • —— 

TAġINMAZ SATIġI YAPILACAKTIR 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aĢağıda özellikleri belirtilen taĢınmazın satıĢı iĢinin ihalesi 

yapılacaktır. 

1 - Encümen Kayıt No : 2717 

2 - TaĢınmaza Dair Bilgiler : 

a) Ġli : Ġstanbul 

b) Ġlçesi : Kartal 

c) Mahallesi : Yakacık 

d) Pafta No : --- 

e) Ada No : 12476 (Eski: 8992) 
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f) Parsel No : 10 

g) Yüzölçümü : 528,36 m² 

h)Satılacak Hisse Oranı : Tamamı 

ı) Halihazır : BoĢ 

j) Vakfiyesi Olup Olmadığı : Yok 

k) Ġmar Durumu : Konut Alanı 

l) Cinsi : Arsa 

3 - Muhammen Bedeli : 1.320.900.- TL 

4 - Geçici Teminatı :      39.627.- TL 

5 - Ġhale Tarihi ve Saati : 20 Eylül 2017 - 13:00 

6 - Ġhalenin Yapılacağı Yer : Ġstanbul BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Encümen Salonu 

Saraçhane/ĠSTANBUL 

7 - Ġhale Usulü : Fonlar Ġhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden Açık 

Teklif Usulü 

8 - Ġhale Ģartnamesi : Mesken Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde 

ücretsiz görülebilir. 

  FuatpaĢa Cad. No: 26   Mercan/ĠSTANBUL 

  Tel: 0 212 455 33 30 Fax: 0 212 449 51 07 

9 - ġartname Bedeli : 500.- TL 

10 - Ġhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler: 

a) Gerçek kiĢinin Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdan sureti (Ġstanbul’da ikamet kaydı 

olanlar için T.C. kimlik numaralarını ihtiva eden ―Nüfus Cüzdanı‖, ―Sürücü Belgesi‖ veya 

―Pasaport‖ ibrazı halinde söz konusu belgeler Ġdare tarafından tanzim edilir.) 

b) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine iliĢkin Ģartları taĢımak 

ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı. 

c) Tüzel kiĢinin siciline kayıtlı bulunduğu Ġdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret 

Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, Ġdare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ, tüzel kiĢinin siciline 

kayıtlı olduğuna dair belge. 

d) ġirketlerden, noter tasdikli imza sirküsü. 

e) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ 

tarafından alınmıĢ kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kiĢinin noter tasdikli imza 

beyannamesi. 

f) 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat, 

g) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname 

h) Ortak giriĢim olması halinde, Ortak GiriĢim Beyannamesi (Ortak GiriĢimi oluĢturan 

gerçek ve tüzel kiĢilerin her biri için (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen belgelerin 

verilmesi gerekmektedir.) 

i) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdıĢında düzenlenmiĢ her türlü belgenin Türkiye 

Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiĢ veya apostil Ģerhini havi olması gerekmektedir. 

11 - Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kiĢiler, kimlik paylaĢım sistemi 

kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (Ġstanbul BüyükĢehir 

Belediye BaĢkanlığı KemalpaĢa Mah. 15 Temmuz ġehitleri Cad. No: 5   34134 

Fatih/ĠSTANBUL) baĢvurmaları gerekmektedir. 

12 - Ġhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale Ģartnamesini incelemeleri ve 

tekliflerini de Ģartnamede belirtilen Ģartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. 

Ġlan olunur. 7556/1-1 
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HĠZMET SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

KURUMUMUZ KOZLU VE ÜZÜLMEZ MÜESSESESĠ LAVVARLARINDAN 

ÇAYDAMAR KÖMÜR TEVZĠĠ-SATIġ YERĠNE KÖMÜR NAKLĠ VE ARAÇLARA 

YÜKLENMESĠ 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESĠ KAPSAMINDA AÇIK ĠHALE 

USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR. 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Daire BaĢkanlığı ZONGULDAK  

b) Telefon ve faks numarası : Tel : 0 372 259 47 78 

  Fax : 0 372 253 12 73/251 19 00 

c) Elektronik posta adresi (varsa): satinalma@taskomuru.gov.tr. 

 

S. 

No 2 - Ġhale konusu iĢin adı Birimi Miktarı 

1 Üzülmez Müessesesi Lavvarı ile Çaydamar Kömür Tevzii arası Kömür 

Nakli, istiflenmesi, nakliye araçlarına yüklenmesi. 
Ton 10.000 

2 Kozlu Müessesesi Lavvarı ile Çaydamar Kömür Tevzii arası Kömür 

Nakli, istiflenmesi, nakliye araçlarına yüklenmesi. 
Ton 10.000 

 

ĠĢin BaĢlama ve bitiĢ tarihi  : 02.01.2018 tarihinde baĢlayacak olup 31.12.2018 

tarihinde sona erecektir. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire BaĢkanlığı ZONGULDAK  

b) Tarihi ve saati : 12.09.2017 saat 15:00 

c) Dosya no : 1713816 

d) Ġhale kayıt no : 2017/409106 

4 - Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri. 

Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel 

kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

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, 

d) Bu Ģartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 

durumlar da olunmadığına iliĢkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmıĢ belgeler ile buna 

iliĢkin yazılı taahhütname,  

e) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 
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f) Bu Ģartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) Bu Ģartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

i) Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde Ģekli ve içeriği bu ġartnamede belirlenen iĢ 

ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüĢ 

ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde Ģekli ve içeriği bu Ģartnamede belirlenen konsorsiyum 

beyannamesi,  

j) Bu Ģartnamenin 16 ncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düĢündükleri iĢlere ait önerileri ve iĢlerin listesi, 

k) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, isteklinin ortak giriĢim olması halinde 

(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

Yabancı istekliler, bu Ģartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan 

durumlarda olunmadığına iliĢkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca 

kesinleĢmiĢ sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.  

5 - Ekonomik, mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin 

taĢıması gereken kriterler ile benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢlere ait kriterler ihale idari 

Ģartnamesinin 55. maddesinde ayrıntılı olarak gösterilmiĢtir. 

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

7 - Ġstekliler tekliflerini Türk lirası olarak vereceklerdir. 

8 - 3- Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır. 

9 - Ġhale, ġartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır. 

10 - Ġhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cd.) 19. Sokak No 22 

Bahçelievler/ANKARA görülebilir ve Ģartnameler 200,00 TL karĢılığı aynı adreslerden temin 

edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

11 - Teklifler en geç 12.09.2017 Salı Günü - saat 15:00’e kadar Türkiye TaĢkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmelerden idaremiz 

sorumlu değildir. 

12 - Ġstekliler tekliflerini, her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu 

üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme düzenlenecektir. 

13 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dıĢı bırakılacaktır.  

14 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

15 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

16 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aĢağıdaki 

maddeler uygulanır. 

16.1.1. Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

16.1.2. SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım ĠĢleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

 7560/1-1 
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HĠZMET SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

KURUMUMUZ AMASRA TAġKÖMÜRÜ ĠġLETME MÜESSESESĠ-ÇATALAĞZI B 

TERMĠK SANTRALĠ STOK SAHASI VEYA EREN ENERJĠ STOK SAHASINA KÖMÜR 

NAKLĠ 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESĠ KAPSAMINDA AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE 

ĠHALE EDĠLECEKTĠR. 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Daire BaĢkanlığı ZONGULDAK  

b) Telefon ve faks numarası : Tel : 0 372 259 47 78 

  Fax : 0 372 253 12 73/251 19 00 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr. 

 

S. 

No 2 - Ġhale konusu iĢin adı Birimi Miktarı 

1 

TTK Amasra TaĢkömürü ĠĢletme Müessesesinde üretilen 0-18 mm 

kömürün Çatalağzı-B Termik Santralı stok sahasına veya Eren Enerji 

stok sahasına nakletilmesi ve boĢaltılması ile Çatalağzı Lavvar stok 

sahasında zorunlu hallerde stoklanan kömürlerin gerek duyulduğunda 

ÇATES’e nakledilmesi iĢi 

TL/Ton 
4.000 

ton 

 

ĠĢin BaĢlama ve bitiĢ tarihi : SözleĢmenin taraflarca imzalanmasına müteakip söz 

konusu iĢ baĢlayacak olup 31.12.2017 tarihinde sona 

erecektir. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire BaĢkanlığı ZONGULDAK  

b) Tarihi ve saati : 13.09.2017 ÇarĢamba saat 15:00 

c) Dosya no : 1713817 

d) Ġhale kayıt no : 2017/412485 

4 - Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri. 

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

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel 

kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

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, 

d) Bu Ģartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 

durumlar da olunmadığına iliĢkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmıĢ belgeler ile buna 

iliĢkin yazılı taahhütname,  

e) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 
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f) Bu Ģartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) Bu Ģartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

i) Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde Ģekli ve içeriği bu ġartnamede belirlenen iĢ 

ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüĢ 

ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde Ģekli ve içeriği bu Ģartnamede belirlenen konsorsiyum 

beyannamesi,  

j) Bu Ģartnamenin 16 ncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düĢündükleri iĢlere ait önerileri ve iĢlerin listesi,  

k) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde 

(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

Yabancı istekliler, bu Ģartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan 

durumlarda olunmadığına iliĢkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca 

kesinleĢmiĢ sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.  

5 - Ekonomik, mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin 

taĢıması gereken kriterler ile benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢlere ait kriterler ihale idari 

Ģartnamesinin 55. maddesinde ayrıntılı olarak gösterilmiĢtir. 

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

7 - Ġstekliler tekliflerini Türk lirası olarak vereceklerdir. 

8 - 3- Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır. 

9 - Ġhale, ġartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır. 

10 - Ġhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cd.) 19. Sokak No 22 

Bahçelievler/ANKARA görülebilir ve Ģartnameler 200,00 TL karĢılığı aynı adreslerden temin 

edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

11 - Teklifler en geç 13.09.2017 - ÇarĢamba Günü - saat 15:00’e kadar Türkiye 

TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığına elden teslim edilebileceği 

gibi iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek 

gecikmelerden idaremiz sorumlu değildir. 

12 - Ġstekliler tekliflerini, her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu 

üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme düzenlenecektir. 

13 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dıĢı bırakılacaktır.  

14 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

15 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

16 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aĢağıdaki 

maddeler uygulanır. 

16.1.1. Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

16.1.2. SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım ĠĢleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

 7561/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ilgili 

maddeleri uyarınca öğretim üyesi alımı yapılacak olup, ayrıntılı bilgiye web sitemizin 

http://www.gtu.edu.tr adresinden ulaĢılabilecektir. 
 

TEMEL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI 

Bölüm Anabilim Dalı K. Unvanı Adedi Açıklama 

Fizik Katıhal Fiziği Profesör 1 (*) 

Fizik Katıhal Fiziği 
Yardımcı 

Doçent 
1 

DüĢük Sıcaklıkta Enerji Depolama 

Konusunda ÇalıĢmalar YapmıĢ Olmak. (*) 

Matematik 

Matematiğin 

Temelleri ve 

Matematiklojik 

Yardımcı 

Doçent 
1 (*) 

 

NOT: (*) 23/03/2016 tarih ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ―Yükseköğretim 

Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara 

ĠliĢkin Yönetmelik‖ uyarınca, Ġngilizce ders verebiliyor olmak. 

Son BaĢvuru Tarihi: Ġlanımızın Süresi, Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on 

beĢ) gündür. 7603/1-1 

—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 

Çal Asliye Hukuk Mahkemesinin 2010/91 Esas, 2011/39 Karar sayılı dosyasının 

kaybolduğu anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle 

Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere 

Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri 

gereğince iĢlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 7599/1-1 

————— 

Ġstanbul 2. Ġcra Müdürlüğünün 2011/4866 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu 

anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince iĢlem 

yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 7600/1-1 

—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan 17/06/2004 tarihli 

ve 25495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin Lisansların 

Sona Ermesi ve Ġptali baĢlıklı 17 nci maddesinde yer alan ―Lisanslar Kurul kararı ile sona 

erdirilir. Ancak Kurul, aĢağıdaki hallerde kullanılmak üzere, lisans sona erdirme yetkilerinin 

tamamını veya bir kısmını BaĢkanlığa veya Petrol Piyasası Dairesi BaĢkanlığına 

devredebilir.…e) (DeğiĢik:RG-19/10/2016-29862) Lisans baĢvurusu kapsamında aranan iĢyeri 

açma ve çalıĢma ruhsatı hariç bir belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaĢılması üzerine, 
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durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen onbeĢ gün içerisinde geçerli belgenin 

Kuruma ibrazının istenmesine rağmen, bu sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz 

edilmemesi halinde,‖ hükmü uyarınca, 07/07/2005 tarihli ve MYĞ/509-42/12181 numaralı 

Madeni Yağ Lisansı sahibi SKOT OĠL TĠCARET VE SANAYĠ ANONĠM ġĠRKETĠ’nin; 

Kapasite Raporunun geçerliliğini yitirdiği ve Kuruma geçmiĢ dönemlere ait katılma payı 

borcunun bulunduğu anlaĢıldığından, lisans sahibinin geçerli Kapasite Raporunu ilânen tebliğ 

tarihini izleyen 15 gün içerisinde ―Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Petrol Piyasası Dairesi 

BaĢkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 51/C   06530 Yüzüncüyıl/ANKARA‖ adresine 

göndermesi ve katılma payı borcunun ödenmesi gerektiği, süresi içerisinde gönderilmeyen 

belgelerin dikkate alınmayacağı ve ilgilinin lisansının sona erdirileceği hususları 7201 sayılı 

Tebligat Kanunu uyarınca ilânen tebliğ olunur. 7601/1-1 

—— • —— 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Bandırma Gümrük Müdürlüğünden:  

ĠLANEN TEBLĠGATTIR 

1660019610 vergi numaralı Adana Besi Yem San. ve Tic. A.ġ. adına tanzimli 29.05.2014/ 

2014/D1-03415, 05.06.2014 / 2014/D1-03580, 18.06.2014 / 2014/D1-03822 sayı ve tarihli 

D.Ġ.Ġ.B.’lerin resen kapatıldığına iliĢkin duyurunun 14.08.2015 tarihli 29445 sayılı Resmi 

Gazete’de yayınlanması sonrasında Müdürlüğümüzden 11.11.2014 / 14160600IM001930, 

19.12.2014 / 14160600IM002195, 05.12.2014 / 14160600IM002096 sayı ve tarihli beyannameler 

ile mezkur belgeler kapsamında ithal edilen eĢyaların yurda giriĢi sırasında tahakkuk ederek 

yükümlüsüne tebliğ olunan 893.127,97- TL Gümrük Vergisi ile 16.293,47- TL Katma Değer 

Vergisi toplamı 909.421,44- TL ithalat vergilerinin 2006/12 sayılı Dahilde ĠĢleme Rejimi 

Tebliği’nin 45/1-ğ maddesi açıklaması çerçevesinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili 

Usulü Hakkında Kanunun 37’nci maddesi uyarınca 1 ay içerisinde Bandırma Mal Müdürlüğü’ne 

veya tahsile yetkili diğer idarelere ödenmesi gerektiği, ödeme süresi içerisinde iĢlemin iptali 

istemiyle Balıkesir Vergi Mahkemesi nezdinde dava açılabileceği, yine adı geçen firma adına 

4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 238’nci maddesi uyarınca düzenlenen 08.08.2017 tarihli, 

17160600CK000201 sayılı para cezası tutarı 3.172.538,00- TL’nın 1 ay içerisinde ödenmesi veya 

tebliğ tarihi itibariyle 15 gün içinde Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne itirazda 

bulunulması gerektiği hususlarının adı geçen firmanın tebligat adresinde bulunamaması ve 

Müdürlüğümüzce yükümlüye ait baĢkaca tebligat adresi tespit edilememesi nedenleriyle 7201 

sayılı Tebligat Kanunu’nun 28 ve 29’ncu maddeleri gereğince ilanen tebliğine ve aynı kanunun 

31’nci maddesi ve Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğinin 48-52’nci maddeleri 

uyarınca yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra iĢbu tebligata konu 909.421,44- TL ithalat 

vergilerinin 1 aylık vade süresi sonunda ödenmesi hususunun ve 3.172.538,00- TL’nın para 

cezasının muhataba tebliğ edilmiĢ sayılacağı, belirtilen süreler içerisinde ödeme yapılmaması 

veya yukarıda ayrı ayrı belirtilen kanun yollarının kullanılmaması halinde söz konusu vergi ve 

ceza tutarları kesinleĢeceğinden 6183 sayılı A.A.T.U.H.K. hükümleri çerçevesinde takip ve tahsil 

edileceği ilan olunur. 7562/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden: 

Ġzmir Ġli, Bergama Ġlçesi, GaziosmanpaĢa Mahallesi, 1444 ada, 6 no.'lu parseldeki yapıyla 

ilgili olarak sigorta prim borcunu ödemediği Bergama Belediyesince tespit edilen Yapı 

Müteahhidi ÇOKAL ĠnĢ. Eml. Tur. Gıd. TaĢ. San. Tic. Ltd. ġti.’nin Yetki Belgesi Numarasının 

(0031110367998321), 3194 sayılı Ġmar Kanunun 42 nci maddesi doğrultusunda; 

Bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

ġirket müdürü Erol ÇOKAL’a yetki belge numarası almak üzere Ġl Müdürlüklerine 

müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 11.08.2017 tarihli ve 11493 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 7602/1/1-1 

————— 

Bursa Ġli, Ġnegöl Ġlçesi, Hamidiye Mahallesi, 1 pafta, 549 ada, 212 no.’lu parseldeki 

yapıyla ilgili olarak sigorta prim borcunu ödemediği Ġnegöl Belediye BaĢkanlığınca tespit edilen 

Yapı Müteahhidi Nazan ĠnĢ. Taah. Ġml. Paz. Hafr. Eml. Ġhr. Ġth. San. ve Tic. Ltd. ġti.’nin Yetki 

Belgesi Numarasının (0016315286011020), 3194 sayılı Ġmar Kanunun 42 nci maddesi 

doğrultusunda; 

Bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,  

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına,  

ġirket Müdürü Ali ARSLAN’ın yetki belge numarasının (0029111018835312) 1 (bir) yıl 

süre ile iptal edilmesine, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 11.08.2017 tarihli ve 11469 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 7602/2/1-1 

————— 

Kocaeli Ġli, Çayırova Ġlçesi, Yeni Mahalle, G22B18D2B pafta, 5477 ada, 6 no.’lu 

parseldeki yapıda 3194 sayılı Ġmar Kanununun 32 nci maddesine göre ruhsat ve eklerine aykırı 

imalatları Çayırova Belediye BaĢkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi NYC Mimarlık Oto. 

ĠnĢ. Müh. Gıda San. Tic. Ltd. ġti.’nin Yetki Belgesi Numarasının (0041315189245047); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre beĢ (5 yıl) süre ile iptal edilmesine,  

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına,  

ġirket müdürü Sercan NAYCI’nın Ģahıs Ģirketi olarak Ġl Müdürlüklerine müracaat 

etmeleri halinde, yetki belge numarasının 5 (beĢ) yıl süre ile verilmemesine,  

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 11.08.2017 tarihli ve 11485 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 7602/3/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden: 

Ankara Ġli, Etimesgut Ġlçesi, Süvari Mahallesi, 66KL-IIC Pafta, 45150 Ada, 14 no’lu 

Parseldeki yapıyla ilgili olarak sigorta prim borcunu ödemediği Etimesgut Belediyesince tespit 

edilen Yapı Müteahhidi Aslı (YAVUZ) ÜSTÜNER’in Yetki Belge Numarasının 

(0006110009800038), 3194 sayılı Ġmar Kanunun 42 nci maddesi doğrultusunda; 

Bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,  

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 11.08.2017 tarihli ve 11481 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 7602/4/1-1 

————— 

Ankara Ġli, Etimesgut Ġlçesi, Alsancak Mahallesi, 66KL-IIIC Pafta, 45591 Ada, 8 no’lu 

Parseldeki yapıyla ilgili olarak sigorta prim borcunu ödemediği Etimesgut Belediyesince tespit 

edilen Yapı Müteahhidi Gürbüz BAYHAN’ın Yetki Belge Numarasının (0006110273041047), 

3194 sayılı Ġmar Kanunun 42 nci maddesi doğrultusunda; 

Bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,  

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 11.08.2017 tarihli ve 11476 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 7602/5/1-1 

————— 

Ġstanbul Ġli, Çekmeköy Ġlçesi, Hamidiye Mahallesi, F22D24B4C Pafta, 232 Ada, 12 no’lu 

Parseldeki yapıyla ilgili olarak sigorta prim borcunu ödemediği Çekmeköy Belediyesince tespit 

edilen Yapı Müteahhidi Mehmet ġakir AKSAKAL’ın Yetki Belge Numarasının 

(0034110190085211), 3194 sayılı Ġmar Kanunun 42 nci maddesi doğrultusunda; 

Bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,  

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 11.08.2017 tarihli ve 11479 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 7602/6/1-1 

————— 

Ġzmir Ġli, Bergama Ġlçesi, Fatih Mahallesi, J1B-D-14-C-4-A Pafta, 1164 Ada, 18 no’lu 

Parseldeki yapıyla ilgili olarak sigorta prim borcunu ödemediği Bergama Belediyesince tespit 

edilen Yapı Müteahhidi Muharrem DOYRANLI’nın Yetki Belge Numarasının 

(0035111222200620), 3194 sayılı Ġmar Kanunun 42 nci maddesi doğrultusunda; 

Bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,  
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Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 11.08.2017 tarihli ve 11482 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 7602/7/1-1 

————— 

Kırıkkale Ġli, Merkez Ġlçesi, BağlarbaĢı Mahallesi, 897 Ada, 4 no’lu Parseldeki yapıyla 

ilgili olarak sigorta prim borcunu ödemediği Kırıkkale Belediyesince tespit edilen Yapı 

Müteahhidi ġerafettin DÖNMEZ’in Yetki Belge Numarasının (0006110181316665), 3194 sayılı 

Ġmar Kanunun 42 nci maddesi doğrultusunda; 

Bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,  

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 11.08.2017 tarihli ve 11480 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 7602/8/1-1 

————— 

Yalova Ġli, Merkez Ġlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi, 30Ö1C Pafta, 1305 Ada, 4 no’lu 

parsel üzerindeki yapıda 3194 sayılı Ġmar Kanununun 32 nci maddesine göre ruhsat ve eklerine 

aykırı imalatları Yalova Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi ―Ferhat SATICI‖nın Yetki 

Belgesi Numarasının (0077112827214048); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre beĢ (5 yıl) süre ile iptal edilmesine,  

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 11.08.2017 tarihli ve 11477 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 7602/9/1-1 

————— 

Ankara Ġli, Mamak Ġlçesi, Çağlayan Mahallesi, 37251 ada, 10 no.’lu parseldeki yapıyla 

ilgili olarak sigorta prim borcunu ödemediği Mamak Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi 

Yusuf YAĞBASAN’ın müteahhitlik faaliyetlerine devam etmek için Ġl Müdürlüklerine müracaat 

etmesi halinde, yetki belgesi numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,  

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 09.06.2017 tarihli ve 8473 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 7602/10/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 20.07.2017 - 157 Toplantı Yeri: ERZURUM 

Karar Tarihi ve No : 20.07.2017 - 2714 

Bayburt Ġli, Merkez, Kurbanpınar Köyü, 95 parselde bulunan taĢınmazın tescil edilme 

talebine iliĢkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 25.02.2015 gün ve 37088 

sayılı yazısı ve 2017/338 sayılı rapor okundu, dosyası incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Bayburt Ġli, Merkez, Kurbanpınar Köyü, 95 parselde bulunan taĢınmazın 2863 sayılı 

Kanun kapsamında korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle tescil 

edilmesine, koruma grubunun ―II. grup‖ olarak belirlenmesine karar verildi. 

 7539/1-1 

————— 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)  40 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI
— İçişleri ile Milli Savunma Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER
— Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği
— Çukurova Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— İstinye Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
— Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla ve Yöresinin Tarihi ve Kültürel

Mirasını Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 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.


