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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

Maltepe Üniversitesinden:

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM VE 

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde uy-

gulanan ve öğrenim dili Türkçe ve İngilizce olan eğitim programlarının süresi ile eğitim, öğ-

retim, ölçme ve değerlendirme usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde uygulanan eği-

tim ve öğretim programlarının düzenlenmesini, ölçme ve değerlendirme yöntemlerini, ders ku-

rulları, staj, aile hekimliği, diploma, unvan ve diğer eğitim ve öğretim çalışmalarına ilişkin hü-

kümleri 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) Aile hekimliği (İntörnlük): Dönem VI’da klinik, poliklinik ve saha çalışmaları eği-

timinin yapıldığı on iki aylık dönemi,

b) Akademik danışman: Öğrenciye akademik danışman olarak atanan öğretim üyesini,

c) Akademik takvim: Her yıl Rektörlük tarafından açıklanan eğitim-öğretim yılı tarih-

lerini gösteren takvimi,

ç) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,



d) Ara değerlendirme sınavı: Bir ders kurulu ve staj süresince yapılan ara sınav ya da
sınavları,

e) Bütünleme sınavı: Dönem I, II ve III’te yıl sonunda yapılan final sınavlarında, staj-
larda ise staj sonunda yapılan değerlendirme sınavlarında, başarısız olan öğrencilerin girdiği
sınavı,

f) Dekan: Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,
g) Ders kurulu (Komite): Fakültenin ilk üç döneminde, konu bütünlüğü esas alınarak,

hücreden sistemlere doğru bütünsel bir yaklaşımla, birbirini tamamlayan özellikte, farklı di-
siplinlerin eşgüdümüyle belirli bir sürede verilen dersler ve uygulamalar grubunu,

ğ) Ders kurulu başkanı: Ders kurulu içinde dersi olan öğretim üyeleri arasından Genel
Koordinatör tarafından seçilen, ders kurulunun organizasyonundan sorumlu öğretim üyesini,

h)  Dönem: Senato tarafından belirlenen, en az 32 haftalık eğitim-öğretim süresini,
ı)  Eğitim sorumlusu: Her anabilim dalı için anabilim dalı başkanının önerisi ile Dekan

tarafından atanan, o anabilim dalındaki tüm eğitim-öğretim faaliyetlerinden sorumlu öğretim
üyesini,

i) Fakülte: Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesini,
j) Fakülte Kurulu: Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurulunu,
k) Fakülte Yönetim Kurulu: Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu,
l) Final sınavı: Dönem I, II ve III’te her dönem sonunda ders kurullarının tümündeki

dersleri kapsayan sınavı, stajlarda ise staj başarı notunu belirleyen değerlendirme sınavlarını,
m) Mütevelli Heyeti: Maltepe Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
n) Not çizelgesi (Transkript): Tıp eğitiminde, ölçme-değerlendirme sonuçlarına göre

alınan notların tamamının gösterildiği belgeyi,
o) Ortak zorunlu dersler: Ders kurulu ve staj dersleri dışındaki zorunlu dersleri,
ö) Ön değerlendirme sınavı: Ders kuruluna veya staja başlarken kapsamı öğrencilere

açıklanmış olan ve bilgi düzeylerini belirlemek amacıyla yapılan değerlendirme sınavını,
p) Rektör: Maltepe Üniversitesi Rektörünü,
r) Senato: Maltepe Üniversitesi Senatosunu,
s) Staj: IV, V ve VI’ncı (aile hekimliği) dönemlerdeki klinik bilimlere bağlı anabilim

dallarında teorik ve pratik/uygulamalı yapılan eğitim-öğretimi,
ş) Staj başkanı: Stajın düzenli yürütülmesinden sorumlu öğretim üyesini,
t) Staj bloğu: IV ve V’inci dönemde birbirine yakın ve birbirini tamamlayan bilim dalı

grupları tarafından ortak yürütülen stajları,
u) Son değerlendirme sınavı: Verilen eğitimin hedefe ulaşma derecesini ölçmek için

ders kurulu ve staj sonunda yapılan teorik ve uygulamalı sınavları,
ü) Teorik (Kuramsal) sınavlar: Amaç ve hedeflere yönelik, farklı düzeylerdeki bilgiyi

ölçmek için yapılan, yazılı veya elektronik ortamdaki sınavları,
v) Uygulamalı sınavlar (pratik sınavlar): Bilginin kullanımı, tutum ve becerileri tek tek

veya bir bütün halinde değerlendirmek için uygulanan sınavları,
y) Üniversite: Maltepe Üniversitesini,
z) Yapılandırılmış sözlü sınav: Cevapları önceden hazırlanmış ve puanlanmış sözlü sı-

navı,
aa) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kabul-Kayıt Koşulları ve Statüsü

Öğrenci kontenjanları
MADDE 5 – (1) Kontenjanlar, her eğitim-öğretim yılında, Türkçe ve İngilizce prog-

ramlar için ayrı ayrı olarak, Tıp Eğitimi Geliştirme Kurulunun önerisi, Fakülte Kurulu onayı
ile Senato ve Mütevelli Heyetinin kararı üzerine YÖK tarafından belirlenir. 

Öğrenci kabul-kayıt koşulları
MADDE 6 – (1) Fakülteye, YÖK tarafından belirlenen kurallara göre öğrenci kabul

edilir. Fakülteye kayıt veya yatay geçiş hakkını kazanan aday, kaydını Rektörlükçe belirlenen
ve ilan edilen süre içinde yapar. Zamanında başvurmayan ya da istenilen belgeleri tamamla-
mayan öğrenci kayıt hakkını kaybeder.

Kayıt işlemleri
MADDE 7 – (1) Kayıt işlemleri Rektörlük tarafından yapılır. Fakültenin eğitim-öğretim

programına kabul edilen öğrencilerin ilk kayıt işlemleri ile kayıt yenileme işlemleri, yatay geçiş
yoluyla kayıt kabul işlemleri, öğrenim ücretlerinin belirlenmesi ve tahsili YÖK’ün belirlediği
kurallar çerçevesinde, Senato kararı ve Mütevelli Heyeti onayına göre yapılır.

(2) Yabancı uyruklu öğrencilerin kabulü ve kaydı ile ilgili işlemler, ilgili mevzuat hü-
kümlerine göre yapılır.

Öğrenci statüsü
MADDE 8 – (1) Fakülteye yalnız tam zamanlı öğrenci kabul edilir.
(2) Öğrencinin, öğrencilik haklarından ve muafiyetlerinden yararlanabilmesi ve sınav-

lara girebilmesi için her dönemin başında kaydını yenilemiş ve eğitim-öğretim ücretini süresi
içinde ödemiş olması gerekir. Eğitim-öğretim ücretini süresi içinde ödemeyen öğrenciler kayıt
yaptıramaz, kayıt yenileyemez, derslere ve sınavlara giremez, öğrencilik haklarından yararla-
namaz ve diploma alamazlar.

(3) Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri denkliği kabul edilmiş ulusal ve uluslar-
arası yükseköğretim kurumlarından almış ve başarmış oldukları derslerden ve stajlardan muaf
olmak için başvuruda bulunabilir. Muaf sayılacak dersler ve stajlara ilgili anabilim dalının gö-
rüşü alınarak, Fakülte Yönetim Kurulunca karar verilir.

Yatay geçiş
MADDE 9 – (1) Başka bir tıp fakültesinden yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin

Fakülteye kabulü, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretimin Özellikleri

Akademik takvim ve eğitim programları
MADDE 10 – (1) Akademik takvim, bir önceki eğitim-öğretim yılının Mayıs ayı içe-

risinde Genel Koordinatör tarafından Tıp Eğitimi Geliştirme Kuruluna sunulur. Tıp Eğitimi
Geliştirme Kurulunun önerisi üzerine Fakülte Kurulu tarafından karara bağlanıp Senatoya su-
nulur. Senatoda onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

Eğitim-öğretim süresi
MADDE 11 – (1) Fakültenin eğitim-öğretim süresi, her biri bir ders yılını kapsayan

toplam altı dönemden oluşur. Bu süreye hazırlık sınıfı dahil değildir. Tıp Eğitimi Geliştirme
Kurulunun önerisi ile Fakülte Kurulu gereken hallerde, ders kurulları ve stajların sürelerini de-
ğiştirmeye yetkilidir.
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(2) Eğitim süresinin sınırları ve esasları konusunda 2547 sayılı Kanunun 44 üncü mad-
desi hükümlerine göre işlem yapılır.

(3) Tıp eğitimini 6 dönemde bitirmek esastır. Bu süre içinde mezun olamayan öğrenci-
ler, öğrenim ücretlerini ödemek koşuluyla YÖK’ün belirlediği esaslara göre öğrenimlerine de-
vam ederler.

Öğretim dili

MADDE 12 – (1) Türkçe tıp programındaki öğrenciler için eğitim-öğretim dili Türkçe,
İngilizce tıp programındaki öğrenciler için eğitim-öğretim dili İngilizcedir. 

Yabancı dil hazırlık sınıfı

MADDE 13 – (1) Yabancı dil hazırlık eğitimi ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütü-
lür. 

Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe yeterliliği

MADDE 14 – (1) Fakültenin Türkçe ya da İngilizce Programına giriş hakkı kazanan
yabancı uyruklu öğrenciler, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak Türkçe Yeterlilik
Sınavını geçmek zorundadırlar. Aksi halde Dönem I derslerine devam hakkı kazanamazlar.
Türkçe Yeterlilik Sınavını geçemeyen öğrenciler için Yabancı dil hazırlık eğitimi ile ilgili mev-
zuat hükümleri uygulanır.

Fakültede eğitim-öğretim düzeyleri

MADDE 15 – (1) Fakültede tıp doktorluğu (hekimlik) eğitimi üç aşamadan oluşur:
a) Temel Tıp Bilimleri ön lisans eğitimi, ilk iki dönemden oluşur. Bu dönemleri başarı

ile tamamlayanlar Klinik Tıp Bilimleri Lisans Eğitimi kademesinde öğrenimlerine devam ede-
bilirler.

b) Klinik Tıp Bilimleri lisans eğitimi (Dönem III, IV, V), bazı temel tıp bilimleri ile
klinik, poliklinik ve benzeri uygulamaları, laboratuvar ve diğer uygulamalı çalışmalarını içine
alan üç dönemden oluşur. 

c) Aile Hekimliği eğitimi, Dönem VI ve son dönem olup, klinik, poliklinik ve saha ça-
lışmalarını kapsayan on iki aylık süreyi kapsar.

Eğitim-öğretimin genel şekli

MADDE 16 – (1) Eğitim-öğretim; Dönem I, II ve III’te ders kurulları, Dönem IV ve
V’te staj, Dönem VI’da aile hekimliği stajları şeklinde yürütülür. Ders kurullarında eğitim
teorik ve uygulamalı dersler şeklinde yürütülür; doku, organ, sistem ve hekimlikle ilgili konular
birbirini tamamlayacak şekilde ve entegre biçimde, değişik disiplinler tarafından verilir. Dönem
I, II ve III’te ders kurullarında verilen derslere ek olarak öğrencinin değişik alanlarda bilgi ve
becerisinin gelişmesine yardımcı olmak ve YÖK’ün zorunlu tuttuğu dersleri almalarını sağla-
mak üzere kurul dışı dersler verilir. Ayrıca, öğrencilerin klinikle erken dönemde tanışmalarını
sağlamak amacıyla klinik beceri eğitimi verilir. 

(2) Dönem IV, V ve VI’da yapılan stajlarda, teorik bilgileri tazeleyici eğitimin yanında,
ağırlıklı olarak uygulamalı eğitim yapılır.

(3) Eğitim programı teorik ders, seminer, geri bildirim, ödev sunumu, laboratuvar, klinik
çalışma, probleme dayalı öğrenme, olgu temelli eğitim, klinik beceri laboratuvarı eğitimi, hasta
simülasyon eğitimi, saha çalışması, birinci basamak sağlık hizmetleri çalışmaları, epidemiyo-
lojik araştırma planlama ve uygulaması, tutum değerlendirmesi ve benzeri çalışmaları içeren
uygulamalardan oluşur.
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Kurul dışı dersler

MADDE 17 – (1) Ders kurulları ve klinik uygulamalar dışında kalan bütün dersler
kurul dışı dersler olarak adlandırılır. Bu dersler zorunlu ve seçmeli olarak gruplandırılır. 

(2) Öğrencilerin hekimlik mesleği ile ilişkili konularda bilgi edinmeleri ve genel kül-
türlerini genişletmeleri amacıyla seçmeli dersler verilir. Bu dersler Tıp Eğitimi Geliştirme Ku-
rulu tarafından belirlenir ve Fakülte Kurulu tarafından kararlaştırılır. Seçmeli ders örgün ya da
uzaktan eğitim şeklinde olabilir. 

(3) Dönem I ve Dönem II’de Tıpta İnsan Bilimleri ve Klinik Uygulamaya Giriş dersi
zorunlu kurul dışı ders olarak uygulanır.

(4) Bütün dönemlerde Tıp Eğitimi Geliştirme Kurulunun önerisi ve Fakülte Kurulunun
kararı ile ek zorunlu veya seçmeli dersler konulabilir.

(5) Kurul dışı derslerde ders geçme sistemi uygulanır ve Dönem V’in sonuna kadar ba-
şarılı olamayan öğrenci Dönem VI’ya geçemez. Bu dersler dönem başarı puanının hesaplan-
masında dikkate alınmaz.

(6) Tıpta İnsan Bilimleri ve Klinik Uygulamaya Giriş dersinde geçme not 100 üzerinden
60, diğer kurul dışı derslerde ise geçme notu 100 üzerinde 50’dir.

Ön-koşul ve dönem tekrarı

MADDE 18 – (1) Hekimlik eğitiminde her dönem bir sonraki dönemin ön koşuludur.
Bu nedenle bir dönemi veya staj dönemlerindeki stajların tamamının sınavlarını geçemeyen
öğrenci bir üst döneme devam edemez, başarısız olduğu dönemi veya stajı/stajları tekrar eder.

Devam zorunluluğu

MADDE 19 – (1) Fakülte öğrencileri kayıtlı olduğu dönemin derslerine ve uygulama-
larına girmek zorundadır. Teorik ve uygulamalı dersler ile stajlara devam zorunluğu şube imza
listesi ile izlenir. Uygulamalı dersler; staj, laboratuvar, tartışma, seminer, klinik çalışmalar, alan
eğitimi ve benzeri pratik çalışmaları kapsar. Stajlar tam gün olarak değerlendirilir.

(2) Seçmeli dersler ve zorunlu kurul dışı derslerde devam zorunluluğu, ilgili mevzuat
hükümlerine göre uygulanır. Tıpta İnsan Bilimleri ve Klinik Uygulamaya Giriş dersinde devam
zorunluluğu öğrencinin bulunduğu dönemdeki tıp derslerindeki şekliyle uygulanır.

(3) Dönem I, II ve III’te teorik derslere devam zorunluluğu aşağıdaki gibi uygulanır:
a) Dönem I, II ve III’teki ders kurullarından her birinde yer alan teorik derslerin topla-

mının %30’undan fazlasına mazeretsiz olarak devam etmeyen öğrenci, o ders kurulunun sına-
vına alınmaz, ders kurulu başarı notu sıfır puan (F2) olur. 

b) Dönem I, II ve III’teki ders kurulunda yer alan teorik derslerin toplamının %30’undan
fazlasına devam etmeyen ve mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci, ma-
zeretli olarak kalır ve ders kurulu başarı notu sıfır puan (E) olur. Mazeret sınav hakkı veril-
mez.

c) Bir eğitim yılının sonuna gelindiğinde bütün ders kurullarındaki teorik derslerin top-
lamının %30’undan fazlasına devam etmeyen öğrencinin, dönem notu sıfır (F2) olur, final sı-
navına ve bütünleme sınavına giremez.

ç) Bir eğitim yılının sonuna gelindiğinde bütün ders kurullarındaki teorik derslerin top-
lamının %30’undan fazlasına devam etmeyen, ancak mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca ka-
bul edilen öğrenci, mazeretli olarak kalır ve dönem notu sıfır (E) olur, final sınavına ve bütün-
leme sınavına giremez.
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d) Dönem I, II ve III’teki ders kurulu sınavları ve dönem sonu final sınavına girmeyen
ve Fakülte Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış mazereti olmayan öğrenciye yeni bir sınav
hakkı verilmez.

(4) Dönem I, II ve III’te uygulamalı derslere devam zorunluluğu aşağıdaki gibi uygu-
lanır:

a) Dönem I, II ve III’te her bir ders kurulundaki bütün uygulamalı derslerin toplamının
%20’sinden fazlasına mazeretsiz olarak katılmayan öğrenci, o ders kurulunun hiçbir sınavına
alınmaz ve ders kurulu başarı notu sıfır puan (F2) olur.

b) Dönem I, II ve III’te ders kurullarından her birinde yaptırılan uygulamalı derslerin
toplamının %20’sinden fazlasına katılmayan ve mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul
edilen öğrenciye o ders kurulunun sınavına girebilmek için devam etmediği uygulamalı çalış-
malarını, anabilim/bilim dalının olanakları dahilinde anabilim/bilim dalı başkan veya yetkili
kılınan öğretim üyelerinin gösterdiği gün ve saatlerde telafi etmek zorundadır. Telafi çalışma-
larını yapmayan öğrenci o ders kurulunun hiçbir sınavına alınmaz ve ders kurulu başarı notu
sıfır puan (F2) olur.

c) Bir eğitim-öğretim yılında bütün ders kurullarındaki toplam uygulamalı derslere ma-
zeretsiz devamsızlığı %20’yi geçen öğrencinin dönem notu sıfır puan (F2) olur, final sınavına
ve bütünleme sınavına giremez.

ç) Bir eğitim yılında bütün ders kurullarındaki toplam uygulamalı derslere devamsızlığı
%20’yi geçen ve mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrencinin dönem notu
sıfır puan (E) olur, final sınavına ve bütünleme sınavına giremez.

(5) Stajlara devam zorunluluğu aşağıdaki gibi uygulanır:
a) Dönem IV ve V stajlarında her bir staj süresinin %20’sinden fazlasına mazeretsiz

olarak devam etmeyen öğrenci, o stajın hiçbir sınavına alınmaz, stajın bütünleme sınavına gi-
remez ve staj başarı notu sıfır puan (F2) olur.

b) Dönem IV ve V stajlarında her bir staj süresinin %20’sinden fazlasına devam etme-
yen ve mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci, mazeretli olarak kalır ve
staj başarı notu sıfır puan (E) olur. 

c) Dönem VI’da her bir staja devam zorunludur. Yarıyıl tatili yoktur. Hafta arasında ve
resmi tatil günlerinde, ilgili anabilim dalı tarafından gerek görüldüğü takdirde mesai dışında
nöbet uygulaması yapılır. Her bir staj süresinin %20’sinden fazlasına mazeretsiz olarak devam
etmeyen öğrencinin staj başarı notu sıfır puan (F2) olur ve öğrenci ilgili stajın tümünü tekrar
eder. Her bir staj süresinin %20’sinden fazlasına devam etmeyen ve mazereti Fakülte Yönetim
Kurulunca kabul edilen öğrencinin staj başarı notu sıfır puan (E) olur ve öğrenci devam ede-
mediği gün kadar telafi yapmak zorundadır. 

Kayıt dondurma, mazeret ve izinli sayılma

MADDE 20 – (1) Kayıt dondurma işlemlerinde, Senato tarafından belirlenen hükümler
esas alınır.

(2) Öğrencilerin, eğitim-öğretim süresi içinde sağlık nedeni ile mazeretli sayılabilmesi
için ortaya çıkan sağlık sorunu ile ilgili rapor almaları ve bu raporun Fakülte Yönetim Kuru-
lunca kabul edilmesi gerekir. Bu rapor alındığı günden itibaren en geç beş iş günü içinde, De-
kanlığa teslim edilmelidir. Fakülte Yönetim Kurulu, öğrencinin her türlü mazeretini takdire
bağlı olarak kabul ya da reddedebilir.
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İlişik kesme ve ayrılma

MADDE 21 – (1) İlişik kesme ve ayrılma işlemlerinde, ilgili mevzuat hükümleri uy-
gulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Dönem I, II ve III ile İlgili Hükümler ve Değerlendirme

Ders kurulu

MADDE 22 – (1) Dersler, ders konuları ve saatleri arasında koordinasyon esasına göre
Dönem I, Dönem II ve Dönem III’te ders kurulları şeklinde uygulanır. Dönem I, Dönem II ve
Dönem III’te bir yıl bir bütündür ve o dönemdeki ders kurullarının tümü tek ders olarak kabul
edilir.

(2) Her dönemin ders kurulu sayısı, ders kurullarının hangi derslerden oluştuğu, kurul
içindeki derslerin teorik ve uygulamalı ders saati olarak süreleri, eğitim-öğretim yılı başlamadan
önce anabilim dallarının görüşlerini de alarak Tıp Eğitimini Geliştirme Kurulu önerisi ve Fa-
külte Kurulu onayı ile belirlenir ve Dekanlık tarafından ilan edilir.

(3) Tıpta İnsan Bilimleri ve Klinik Uygulamalara Giriş programı Tıp Eğitimi Anabilim
Dalı tarafından yürütülür. 

Ders kurulu sınavları

MADDE 23 – (1) Bir ders kurulunun değerlendirmesi, kurul başında, süresince ve/veya
kurul sonunda yapılan birden fazla sınavdan oluşabilir. Sınavlar akademik takvimde belirtilen
tarihlerde, Dekanlık tarafından ilan edilen yer ve saatte yapılır. Sınavlar teorik (yazılı, sözlü
veya hem yazılı hem sözlü) ve uygulamalı (yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü) olarak ya-
pılır. Sınavlar, elektronik aygıtlar kullanılarak da yapılabilir. Ders kurulu sınavlarında ilgili
anabilim dalının uygun gördüğü hallerde uygulamalı sınav yapılmayabilir.

(2) Ders kurulu süresince, o zamana kadar verilen eğitimi kapsayan teorik ve/veya uy-
gulamalı ara sınavlar yapılabilir. Ara sınavların sayısı, zamanı, içeriği ve şekli ders kurulu baş-
kanı ve ilgili anabilim dalı eğitim sorumlusu tarafından belirlenir. Her ara sınav 100 tam puan
üzerinden değerlendirilir.

(3) Ders kurulu sınavlarının şekil ve uygulamasında aşağıdaki hususlara uyulur:
a) Ders kurulu sınav günleri ilan edildikten sonra ancak Fakülte Yönetim Kurulu kararı

ile değiştirilebilir.
b) Ders kurullarında uygulamalı sınavlar teorik sınavlardan önce yapılır. Uygulamalı

sınavlara girmeyenler, o ders kurulunun teorik sınavına da giremezler.
c) Öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri öğrencileri gruplar halinde veya toplu olarak

daha önceden haber vererek veya vermeden uygulamalar esnasında ara değerlendirme sınav-
larına alabilirler.

Son değerlendirme sınavı ve değerlendirilmesi

MADDE 24 – (1) Dönem I, II ve III’te her ders kurulu sonunda teorik ve uygulamalı
sınavdan oluşan ders kurulu son değerlendirme sınavı yapılır. Ders kurulu son değerlendirme
sınavı o ders kurulunda okutulan bütün dersleri kapsar. Derslere ait soru sayısı, ders kurulunda
bulunan her anabilim dalının verdiği teorik ve uygulamalı derslerin toplamının kuruldaki top-
lam ders saati oranına göre belirlenir. 

(2) Ders kurulu başarı notu 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. 
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(3) Ders kurullarındaki uygulamalı sınavların puan ağırlığı, ders saati oranına göre ilgili
anabilim dalına ayrılan toplam puanının %25’ini aşmayacak şekilde ilgili ders kurulu başkanı
tarafından belirlenir. Ders kurulu sınavlarında ilgili anabilim dalının uygun gördüğü hallerde
uygulamalı sınavı yapılmayabilir. Uygulamalı sınavların yapılış şekli ve zamanı ilgili anabilim
dalı tarafından ve Dekanın onayıyla belirlenir.

(4) Öğrencilerin ders kurulunda işlenen her konuya gereken önemi vermelerini sağla-
mak amacıyla, ders kurulundaki konuların her birinin sınavda değerlendirmeye katılabilmesi
esastır. Bu nedenle, sınavda sorulan sorular, anabilim dallarına göre gruplandırılır. Teorik soru
sayısının 7’den az olması durumunda, birden fazla anabilim dalının soruları birleştirilerek grup-
lar oluşturulur. Bu grupların her birine baraj adı verilir. Barajların her birinden en az %50 başarı
şarttır. Her baraj için, doğru cevap sayısı %50’den az olduğu takdirde, %50’nin altında kalan
puan farkı, ilgili ders kurulu sınavı puanı toplamından eksiltilir.

(5) Ders kurulu başarı notu, teorik ve uygulamalı sınavlarından alınan puanların ağırlıklı
toplamından oluşur. Kurul dışı dersler dikkate alınmaz. Ön değerlendirme, ara değerlendirme
ve son değerlendirme sınavlarının kurul başarı notunu hesaplamadaki ağırlığı, Tıp Eğitimi Ge-
liştirme Kurulu önerisi ile Fakülte Kurulu tarafından belirlenir.

(6) Teorik ve uygulamalı sınav puanının toplamında oluşan 0,50 veya üstündeki ondalık
bir üst puana tamamlanır.

(7) Tıp Eğitimi Geliştirme Kurulunun önerisi ve Fakülte Kurulu kararı ile ders kurulu
başında ilan edilmek üzere ders kurulu başarı notu hesaplanmasında ağırlıklar değiştirilebilir.

Dönem I-II-III final, bütünleme ve dönem başarı notu

MADDE 25 – (1) Gerekli koşulları sağlayan bütün öğrenciler final sınavına girer.
(2) Dönem I, Dönem II ve Dönem III için dönem başarı notu, final sınavının %40’ı ve

ders kurullarının aritmetik ortalama puanının %60’ının toplamından oluşur.
(3) Dönem başarı notu 60 ve üstü olan öğrenci başarılı sayılır ve bir üst döneme geç-

meye hak kazanır.
(4) Dönem başarı notu 60’ın altında olan veya finale girmeyen öğrencilere (sınav notu

F1) bütünleme sınav hakkı verilir. Bütünleme sınavına giren öğrenciler için dönem başarı notu,
bütünleme sınavının %40’ı ve ders kurullarının aritmetik ortalama puanının %60’ının topla-
mından oluşur. Bütünleme sonrasında dönem başarı notu 60 puan ve üstü olan öğrenci başarılı
sayılır ve bir üst döneme geçmeye hak kazanır. Bütünleme sonrasında dönem başarı notu 60’ın
altında olan öğrenciler dönemi tümüyle tekrar ederler.

(5) Kurul dışı dersler, dönem başarı notu hesaplanmasında dikkate alınmaz.
(6) Final ve bütünleme sınavlarında, 24 üncü maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen

baraj uygulaması yapılır.
(7) Final sınavı en son ders kurulu sınav tarihinden en erken on beş gün sonra, bütün-

leme sınavı ise final sınavı tarihinden en erken on beş gün sonra yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Dönem IV ve V ile İlgili Hükümler ve Değerlendirme

Staj süreleri ve kapsamı

MADDE 26 – (1) Dönem IV ve Dönem V’te hangi stajların yapılacağı ve süreleri, her
dönemin başlamasından önceki Mayıs ayında, Tıp Eğitimi Geliştirme Kurulu önerisi ve Fakülte
Kurulu onayı ile belirlenir ve Dekanlık tarafından ilan edilir.
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Staj sınavları ve geçme notu

MADDE 27 – (1) Staj veya staj bloğu başarı notu 100 puan üzerinden 60’tır.
(2) Staj sınavları; staj başlangıcında ön değerlendirme, staj süresince ara değerlendir-

meler ve staj bitiminde yapılan son değerlendirme sınavlarından oluşur. İlgili anabilim dalının
isteği, Tıp Eğitimi Geliştirme Kurulu önerisi ve Fakülte Kurulu onayı ile staj sınavlarının uy-
gulanışı staj başında ilan edilmek üzere değiştirilebilir.

(3) Staj son değerlendirme sınavı; yazılı, yapılandırılmış sözlü ve/veya uygulamalı sı-
navların toplamından oluşur. Her anabilim dalı, yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavın, staj sonu
sınavına olan etki oranlarını kendi belirler. Uygulamalı sınavlar, nesnel yapılandırılmış klinik
sınav olarak uygulanır. 

(4) Staj başarı notu, ara değerlendirmeler ve staj sonu değerlendirme sınavından alınan
puanların ağırlıklı toplamından oluşur. Ara değerlendirme ve son değerlendirme sınavlarının
staj başarı notunu hesaplamadaki ağırlığı, ilgili staj veya staj bloğu eğitim sorumlusu tarafından
belirlenir. 

Staj bütünleme sınavları, staj tekrarı ve dönem başarısı

MADDE 28 – (1) Dönem IV ve Dönem V stajlarının birinden veya birden fazlasından
başarısız olan öğrenci dönem sonunda ilgili staj için yapılan bütünleme sınavına alınır.

(2) Staj bütünleme sınavları o dönemin son stajının bitimini takiben en erken on beş
gün sonra akademik takvimde belirtilen zamanlarda Dekanlık tarafından ilan edilen yer ve saatte
yapılır. Tıp Eğitimi Geliştirme Kurulu önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile bütünleme
sınavının tarihinde değişiklik yapılabilir.

(3) Bütünleme sınavları, staj son değerlendirme sınavı ile aynı şekilde yapılandırılır ve
uygulanır. Staj başarı notunun hesaplanmasında bütünleme sınav puanı, staj son değerlendirme
sınav puanı yerine geçer.

(4) Bütünleme sınavından da başarısız olan öğrenci, kaldığı stajın tekrarını ilgili stajın
yapıldığı en erken dönemde tekrarlar. 

(5) Ders yılı başında ilan edilen staj programı dışında ek staj düzenlenmez.
Dönem IV ve V başarı notu

MADDE 29 – (1) Dönem IV ve Dönem V’te dönem başarı notu, staj ve staj bloğu ba-
şarı notlarının ortalamasıdır.

ALTINCI BÖLÜM

Dönem VI ile İlgili Hükümler ve Değerlendirme

Stajların değerlendirilmesi ve geçme notu

MADDE 30 – (1) Aile hekimliği döneminde sınav yapılmaz, öğrencilerin her stajdaki
başarıları ilgili öğretim üyelerinin gerekçeli değerlendirmeleri dikkate alınarak anabilim dalı
başkanı tarafından belirlenir.

(2) Staj başarı notu belirlenirken öğrencinin, klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha ça-
lışmaları, aldıkları hasta öyküleri, yazdıkları epikrizler, hastalara davranış ve ilgileri, nöbetler-
deki çalışmaları, katıldıkları seminerler, teorik bilgi düzeyleri ve genel tutumları ayrı ayrı göz
önüne alınarak belirlenir. Staj yapılan her anabilim dalı, değerlendirmede hangi kriterleri kul-
lanacağını kendisi belirler.

(3) Başarılı sayılabilmek için 100 puan üzerinden en az 60 puan alınması şarttır.
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(4) Başarısız olması durumunda öğrenci, söz konusu stajı başarılı oluncaya kadar tekrar
etmek zorundadır.

Dönem VI başarı notu

MADDE 31 – (1) Aile hekimliği döneminde dönem başarı notu, staj notlarının ortala-
masıdır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Genel Not Ortalaması, Mezuniyet, Diploma ve Unvanlar

Genel akademik not ortalaması 

MADDE 32 – (1) Genel akademik not ortalaması (GANO) öğrencinin bitirdiği dönem-
lere ait dönem başarı notlarının aritmetik ortalamasıdır.

AKTS

MADDE 33 – (1) Her dönemde yer alan kurul içi ve kurul dışı derslerin toplamı 60
AKTS kredisi olacak şekilde yapılandırılır. Mezun olmak için öğrencinin 360 AKTS kredisi
tamamlaması gerekir.

Diploma ve unvanlar

MADDE 34 – (1) Fakültede aşağıdaki diplomalar verilir:
a) Temel Tıp Bilimleri Ön Lisans Diploması: Tıp fakültesi öğrencilerine, ilgili mevzuat

hükümlerine göre ön lisans diploması verilir. Buna göre tıp eğitiminin ilk iki dönemini başarıyla
tamamlayan öğrenci ön lisans diploması almaya hak kazanır.

b) Tıp Doktorluğu (Hekimlik) Diploması: Tıp doktorluğu için öngörülen altı dönemlik
eğitim süresini başarı ile tamamlayanlar Hekimlik Andı içerek tıp doktorluğu diploması almaya
hak kazanırlar.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Eğitim Kurulları, Eğitimin Koordinasyonu ve Akademik Danışmanlık

Tıp Eğitimi Geliştirme Kurulu

MADDE 35 – (1) Fakültenin misyonunu, vizyonunu, değerlerini, plan ve hedeflerini
dikkate alarak yürütülen mezuniyet öncesi ve sonrası tıp eğitiminin geliştirilmesi için çalışmalar
yürütmek ve eğitim-öğretiminin uyum içinde yürütülmesini sağlamak amacıyla, Tıp Eğitimini
Geliştirme Kurulu oluşturulur.

Tıp Eğitimini Geliştirme Kurulu üyeleri

MADDE 36 – (1) Tıp Eğitimi Geliştirme Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur:
a) Dekan (Başkan),
b) Dekan yardımcıları,
c) Mezuniyet Öncesi Eğitimden Sorumlu Genel Koordinatör,
ç) Mezuniyet Sonrası Eğitimden Sorumlu Genel Koordinatör,
d) Tıp Eğitimi Anabilim Dalından bir öğretim üyesi,
e) Başhekim veya görevlendirdiği bir yardımcısı,
f) Tıpta uzmanlık öğrencisi temsilcisi (araştırma görevlisi),
g) Dönem I, II ve III’ü temsil eden bir öğrenci,
ğ) Dönem IV ve V’i temsil eden bir öğrenci,
h) Dönem VI’yı temsil eden bir öğrenci.
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(2) Fakülte Sekreteri ve öğrenci işlerinden sorumlu bir idari görevli, oylamalara katıl-

maksızın Kurula katılırlar. Tıp Eğitimini Geliştirme Kuruluna üye olan üç öğrenci temsilcisini

öğrenci kurulu kendi arasından seçer.

Tıp Eğitimini Geliştirme Kurulunun görevleri

MADDE 37 – (1) Tıp Eğitimini Geliştirme Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Mezuniyet öncesi eğitimle ilgili değerlendirme, geliştirme ve uygulama süreçlerine

yönelik çalışmalarla ilgili plan taslakları hazırlayıp Dekanlığa sunmak.

b) Mezuniyet sonrası uzmanlık eğitimi ile ilgili olarak ilgili mevzuat uyarınca gerekli

değerlendirme, geliştirme ve uygulama süreçlerine yönelik çalışmalarla ilgili plan taslakları

hazırlayıp Dekanlığa sunmak.

c) Ulusal Çekirdek Eğitim Programını kapsayacak Tıp Fakültesi Çekirdek Eğitim Prog-

ramını hazırlamak ve Fakülte Kurulunca onaylanmak üzere Dekanlığa sunmak. 

ç) Diğer fakülteler, meslek örgütleri, kamu ve özel kuruluşlar, uzmanlık dernekleri gibi

kurum ve kuruluşlarla etkileşim içinde yaptıkları araştırma sonuçlarını göz önünde bulundu-

rarak, mezuniyet öncesi tıp eğitimi müfredatı ile ilgili öneriler geliştirmek.

d) Eğitim-öğretimin Tıp Fakültesi Çekirdek Eğitim Programına ve bu Yönetmeliğe uy-

gun olarak yürütülmesi için uygulayıcılar arasında eşgüdümü sağlamak.

e) Tıp Fakültesi Çekirdek Eğitim Programı üzerinde yapılması uygun görülen değişik-

likleri tasarlayıp Dekanlığa sunmak.

f) Eğitim-öğretim ortamı, eğitim yöntem ve gereçleri ile ilgili önerileri Dekanlığa sun-

mak.

g) Klinik öncesi ve klinik eğitim dönemlerinde objektif, geçerli ve güvenilir ölçme-de-

ğerlendirme uygulamaları yürütmek ve yeni değerlendirme sistemleri geliştirmek, bunları De-

kanlığa sunmak ve uygulanmasına yönelik çalışmaların eşgüdümünü sağlamak.

ğ) Sınav sonuçlarını analiz ederek sınavların daha etkili olabilmesine yönelik öneriler

geliştirip Dekanlığa sunmak.

h) Sınav sorularının kalitesini arttırmak amacıyla soru bankası oluşturulması da dahil

ölçme-değerlendirme önerileri geliştirmek, bu uygulamaları koordine etmek.

ı) Fakülte öğretim elemanlarına yönelik eğiticinin eğitimi ve sürekli eğitim konularında

programlar tasarlamak ve Dekanlığa sunmak.

i) Eğitim-öğretimi, değerlendirmek amacıyla gereken araç ve yöntemleri geliştirmek.

j) Öğrenci ve eğiticiden geri bildirimlerini almak için formlar hazırlamak, uygulamak

ve verileri değerlendirmek.

k) Eğitim-öğretim programlarının ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından akredi-

tasyonun sürekliliğini sağlayıcı çalışmaları yürütmek.

l) Mezuniyet öncesi ve sonrası tıp eğitimi gören öğrenciler ile öğretim üyelerinin yurt

içi ve yurt dışı değişim programları ile ilgili öneriler geliştirerek Dekanlığa sunmak; kabul edi-

len önerilerin uygulanmasını koordine etmek.

m) Tıpta uzmanlık öğrencilerinin eğitim süreçlerine ilişkin çalışmaları değerlendirmek

ve öneriler geliştirerek Dekanlığa sunmak.

n) Kabul edilip yürürlüğe giren plan, program ve her türlü eğitim-öğretim çalışmalarına

yönelik olarak Dekanlıkça verilen görevleri yerine getirmek.
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Tıp Eğitimini Geliştirme Kurulu işleyişi
MADDE 38 – (1) Tıp Eğitimini Geliştirme Kurulu, Dekanın çağrısı üzerine en az 3

ayda bir kez toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Başkanın oyu
iki oy sayılır. Kurulun sekretarya işlerini Fakülte Sekreterliği yürütür.

Tıp Eğitimini Geliştirme Kurulu komisyonları
MADDE 39 – (1) Tıp Eğitimini Geliştirme Kurulu, görevlerini yerine getirmek ama-

cıyla Kurula üye olmayan kişilerin de yer alabileceği aşağıdaki komisyonları kurar, bu komis-
yonların görevlerini ve çalışma biçimlerini belirler:

a) Program Değerlendirme Komisyonu,
b) Ölçme Değerlendirme Komisyonu,
c) Müfredat Komisyonu,
ç) Akreditasyon ve Öz Değerlendirme Komisyonu,
d) Yurt İçi ve Yurt Dışı Eğitim Değişim Programları Komisyonu,
e) Bilişim ve Araştırma-Geliştirme Komisyonu,
f) Uzmanlık Öğrencisi Eğitim Komisyonu.
(2) Kurul, gerek görürse başka komisyonlar da kurabilir.
Öğrenci Kurulu ve görevleri
MADDE 40 – (1) Öğrenci Kurulu, eğitim-öğretim ortamının geliştirilmesi, öğrenci so-

runlarının giderilmesi, sosyal etkinliklerin düzenlenmesi, öğrencilerin eğitim-öğretimle ilgili
karar aşamalarında ve kurullarda temsil edilmesini sağlamak amacıyla kurulur.

(2) Öğrenci Kurulu, Türkçe programdaki altı ve İngilizce programdaki altı dönemden
birer temsilciden (sınıf temsilcisi) oluşur. Temsilciler Dekanlığın belirlediği zamanda ve yön-
temle, öğrenciler tarafından bir eğitim-öğretim yılı için seçilir.

(3) Seçilen temsilciler arasında en az bir yabancı uyruklu öğrenci bulunmaması duru-
munda, bütün dönemlerin yabancı uyruklu öğrencileri kendi aralarından bir temsilci seçerler.
Bu kişi Öğrenci Kurulu üyelerine eklenir.

(4) Öğrenci Kurulu üyeleri kendi aralarından bir öğrenciyi Fakülte öğrenci temsilcisi
olarak, ayrıca kendilerini Tıp Eğitimini Geliştirme Kurulunda temsil edecek üyeleri kendi ara-
larından seçerler.

(5) Öğrenci Kurulu, eğitimle ilgili uygulamaları ve yaşanan deneyimleri değerlendirmek
için en az üç ay arayla, Genel Koordinatör veya yardımcısı başkanlığında toplanır. Belirledikleri
sorunları ve önerilerini Eğitimi Geliştirme Kurulu toplantılarında ve ilgili diğer komisyon top-
lantılarında dile getirir ve savunurlar.

Genel Koordinatör
MADDE 41 – (1) Mezuniyet öncesi ve sonrası eğitimlerin yürütülmesinden sorumlu

olmak üzere öğretim üyeleri arasından bir Mezuniyet Öncesi Genel Koordinatörü ve bir Me-
zuniyet Sonrası Genel Koordinatörü Dekan tarafından bir eğitim-öğretim yılı için atanır. De-
kanın uygun görmesi durumunda yeteri kadar Genel Koordinatör yardımcısı da görevlendiri-
lebilir. Genel Koordinatörler Dekanlığa karşı sorumludurlar.

Mezuniyet Öncesi Eğitimden Sorumlu Genel Koordinatör
MADDE 42 – (1) Mezuniyet Öncesi Eğitimden Sorumlu Genel Koordinatörün görev

ve sorumlulukları şunlardır:
a) Bütün dönemlerin akademik takvimlerini hazırlayıp Tıp Eğitimini Geliştirme Kuru-

luna önermek,
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b) Dönem programlarının bütünlüğünü ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

c) Eğitim-öğretim ile ilgili sorunları saptamak ve bu sorunları çözmek için gerekli ön-

lemleri almak,

ç) Her dönemdeki bütün sınavların hazırlanmasını ve uygulanmasını koordine etmek,

d) Dönem başında, Dönem I, Dönem II ve Dönem III’te yapılacak bütün sınavlar için

salon sorumlularını ve gözetmenleri belirlemek,

e) Ders kurulları ve staj sınavlarının sonuçlarının açıklanmasını öğrenci işleri bürosu

aracılığıyla sağlamak,

f) Öğrencilere verilen akademik danışmanlık hizmetinin yürütülmesini sağlamak,

g) Dönem koordinatörleri tarafından derlenmiş olan geribildirim raporları doğrultusun-

da hazırlayacağı durum raporu ve önerilerini Tıp Eğitimi Geliştirme Kuruluna ve Dekana sun-

mak,

ğ) Olağandışı durumlarda eğitim ve öğretimdeki aksamaları önlemek üzere program-

larla ilgili değişiklik önerilerini Tıp Eğitimi Geliştirme Kuruluna ve Dekana sunmak,

h) Anabilim dallarınca eğitim programının ana yapısını bozmayan ders saati, ders içeriği

ve sıralamasına yönelik değişiklikleri, Tıp Fakültesi Çekirdek Eğitim Programı kapsamında

değerlendirip Tıp Eğitimini Geliştirme Kuruluna ve Dekana sunmak,

ı) Öğrenci temsilcisi seçimlerini düzenlemek,

i) Tıp Eğitimini Geliştirme Kurulu toplantılarına katılarak sorumluluk alanındaki hu-

suslar hakkında görev ve önerilerde bulunmak.

Mezuniyet Sonrası Eğitimden Sorumlu Genel Koordinatör

MADDE 43 – (1) Mezuniyet Sonrası Eğitimden Sorumlu Genel Koordinatörün görev

ve sorumlulukları şunlardır:

a) Tıpta uzmanlık eğitimlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlamak ve

bu amaçla anabilim dalı yetkilileri ile birlikte gerekli önlemleri almak,

b) Tıpta uzmanlık öğrencilerinin (araştırma görevlileri) karnelerinin, nöbet, tez çalış-

ması, değerlendirme sınavları ve rotasyonlarının uygun biçimde yapılıp yapılmadığını izlemek

ve uygun yürütülmesi için gerekli önlemleri almak,

c) Tıpta uzmanlık öğrencilerinin eğitim-öğretimin uygulama süreci ile ilgili geribildi-

rimlerini almak, değerlendirmek ve değişiklik önerileri ile birlikte Tıp Eğitimi Geliştirme Ku-

ruluna ve Dekana sunmak,

ç) Olağandışı durumlarda eğitim ve öğretimdeki aksamaları önlemek üzere önerilerini

Tıp Eğitimi Geliştirme Kuruluna ve Dekana sunmak,

d) Uzmanlık öğrenci temsilcisi seçimlerini düzenlemek,

e) Tıp Eğitimini Geliştirme Kurulu toplantılarına katılarak sorumluluk alanındaki hu-

suslar hakkında görev ve önerilerde bulunmak.

Dönem koordinatörleri ve görevleri

MADDE 44 – (1) Mezuniyet öncesi tıp eğitiminin her dönemi için bir dönem koordi-

natörü, Genel Koordinatör tarafından önerilerek, Dekan tarafından bir eğitim-öğretim yılı için

görevlendirilir.

(2) Dönem koordinatörü, eğitim-öğretim yılı içerisindeki bütün ders kurulları veya staj-

ların planlanmasından ve yürütülmesinden sorumlu öğretim üyesidir.
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(3) Dönem koordinatörünün görevleri şunlardır:
a) Sorumlu olduğu dönem için, ilgili dönemin akademik takvim tasarısını hazırlamak

ve Genel Koordinatöre sunmak,
b) Eğitim-öğretim programının bütünlüğünü gözeterek düzenli bir şekilde yürütülmesini

sağlamak, 
c) Öğrencilerin eğitime devam durumlarını izlemek, bu konuda Genel Koordinatöre

bilgi vermek,
ç) Sınavların hazırlanmasında ve uygulanmasında ders kurulu ve staj başkanları ile iş-

birliği yapmak, 
d) Sınav öncesi, sırası ve sonrası güvenliği ve düzeni sağlamak, 
e) Sınav sonuçlarına göre öğrencilerin başarı puanlarını hesaplamak ve Genel Koordi-

natöre sunmak, 
f) Her ders kurulu ve staj sonunda, ders/staj kurulu sorumlusundan ve öğrencilerden

gelen geribildirim ve diğer raporları Genel Koordinatöre sunmak.
Ders kurulu ve staj başkanları ile görevleri
MADDE 45 – (1) Her ders kurulu ve staj için birer ders kurulu ve staj başkanı ile ihtiyaç

halinde yardımcıları, Genel Koordinatörün önerisiyle Dekan tarafından bir eğitim-öğretim yılı
için görevlendirilir.

(2) Ders kurulu ve staj başkanlarının görevleri şunlardır:
a) Dönem koordinatörü ile işbirliği yaparak ders kurulu ya da staj programını hazırla-

mak,
b) Programın eksiksiz ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
c) Ders kurulunda ya da stajda ders veren öğretim elemanlarınca yoklamaların düzenli

bir şekilde yapılmasını sağlamak ve öğrencilerin devam durumunu denetlemek,
ç) Ders kurulunda veya stajda yapılacak olan sınavları tanımlanmış olan ölçme-değer-

lendirme kriterlerine uygun olmasını sağlamak,
d) Sınavların usule uygun biçimde yapılabilmesi için dönem koordinatörüne yardımcı

olmak,
e) Ders kurulu veya stajın sınavlarında öğrencilerin puanlarını hesaplamak ve dönem

koordinatörüne iletmek,
f) Ders kurulu veya staj sonunda, öğretim üyeleri ve öğrencilerden gelen geri bildirim-

leri değerlendirmek, geri bildirimlerin (olumlu-olumsuz) ve sınavların (başarılı-başarısız) çap-
raz tablolarını oluşturup dönem koordinatörüne sunmak,

g) Ders kurulu ve staj sonunda, ders kurulu ve staj ile ilgili bütün belgeleri dönem koor-
dinatörüne tutanak ile teslim etmek.

Akademik danışman
MADDE 46 – (1) Her eğitim-öğretim yılının başında, Mezuniyet Öncesi Eğitimden

Sorumlu Genel Koordinatör tarafından akademik danışman listesi hazırlanarak Dekana sunulur
ve görevlendirme sonrasında öğrencilere duyurulur. Duyuru, dönemin açılışından itibaren iki
hafta içerisinde yapılır. Öğrenci ve akademik danışmanın ilk görüşmesi de duyurudan itibaren
iki hafta içerisinde gerçekleşir.

(2) Akademik danışmanın görevleri şunlardır:
a) Danışmanı olduğu öğrenciler ile birlikte hazırlayacağı bir program dahilinde en az

üç ay ara ile bir araya gelmek.
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b) Görüşmeleri gizlilik ilkesine uygun olarak birer öğrenci ile yapmak.

c) Görüşmeler sırasında öğrencinin başarı durumunu soruşturmak, eğitim-öğretim ve

Üniversite içi sorunlarını araştırmak, sağlık durumu ve eğitim hayatına etki eden sosyal ya-

şantısı ile ilgili bilgi edinmek.

ç) Öğrencinin öğrenimini başarılı olarak sürdürmesi ve öngörülen sürede tamamlaya-

bilmesi için öğrenci işleri bürosu ile koordineli bir şekilde öğrencinin ders durumunu sürekli

olarak izlemek, not çizelgesi hakkında bilgi edinmek, öğrencinin eğitimine etki eden faktörleri

araştırmak ve öğrenciyi yönlendirmek.

d) Fakültede izlenecek öğretim planı ve mevzuat hakkında öğrenciyi aydınlatmak.

e) Üniversitenin öğrencilere yönelik olanaklarını ve hizmetlerini öğrencilere bildirmek,

öğrencilerin bu olanak ve hizmetlerden yararlanabilmelerine yardımcı olmak.

f) Öğrencinin psikolojik, sosyal, insani ve mesleki değerler açısından nitelikli bir insan

olarak yetişmesine katkıda bulunmak.

g) Gerekli gördüğü hallerde, öğrencinin onayını alarak ailesine öğrencinin durumu hak-

kında bilgi vermek ve desteklerini sağlamaya çalışmak.

ğ) Öğrencinin şikayet, istek ve görüşlerini ilgili makamlara zamanında ulaştırmak.

h) Öğrenciye panel, bilimsel ödev, araştırma, kongre bildirisi gibi etkinliklerde rehberlik

yapmak.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Başarı Değerlendirme ve Muafiyet

Başarı notu tanımı ve çizelgesi

MADDE 47 – (1) Ders kurulları için başarı notu, aşağıdaki tabloda gösterilen harflerle

de ifade edilir ve bütün sınavlar harf değeri ile açıklanabilir.

Puan Harf Değeri Katsayı Sözel Değer

95-100 AA 4,0 Pekiyi

90-94 BA 3,5 Çok iyi

80-89 BB 3,0 İyi

70-79 CB 2,5 Orta İyi

60-69 CC 2,0 Orta

0-59 F 0 Başarısız

F1 0 Sınava Girmedi, Başarısız

F2 Devamsız, Başarısız

F3  0 Sınavda Usulsüzlük, Başarısız

MZ  0 Mazeretli, Sınava Girmedi, Başarısız

E 0 Mazeretli Devamsızlık, Başarısız

(2) Kurul dışı dersler için harfli işaretler belirtilmiştir:

a) G: Kurul dışı dersler için geçer.

b) K: Kurul dışı dersler için kaldı.

c) DZ: Kurul dışı dersler için devamsız.

ç) MU: Kurul dışı dersler için muaf.

23 Temmuz 2018 – Sayı : 30487                            RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 15



Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 48 – (1) Öğrenciler sınav sonuçlarıyla ilgili itirazlarını, sonuçlar ilan edildik-

ten sonra en geç beş iş günü içinde dilekçeyle Genel Koordinatörlüğe yaparlar. Bu itirazlar,
ilgili ders kurulu veya staj başkanı, dönem koordinatörü ve Genel Koordinatör tarafından de-
ğerlendirilir ve hata görülürse gerekli düzeltmeler yapılır. Soru içeriğine yapılan itirazlar ana-
bilim dalı başkanına gönderilerek karara bağlanır. İtiraz sonuçları, itiraz süresinin tamamlan-
masının ardından beş iş günü içinde sonuçlandırılıp elektronik olarak ilan edilir ve bu yolla
öğrenciye tebliğ edilmiş sayılır.

Mazeret sınavı
MADDE 49 – (1) Herhangi bir ders kurulu, staj ve final sınavına mazeretleri nedeniyle

giremeyen ve devam zorunluluğunu yerine getirmiş olan öğrencilerden Fakülte Yönetim Ku-
rulunca mazeretleri kabul edilenler için mazeret sınavı açılır. Bütünleme sınavı için mazeret
sınavı uygulanmaz. Ders kurulu mazeret sınavı bir defa ve Fakülte Yönetim Kurulunca belir-
lenen tarihte yapılır. Fakülte Yönetim Kurulunca sağlık mazereti kabul edilen öğrenci, raporda
belirtilen süre içinde derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Kurul dışı derslerin ara sı-
navlarına mazeretleri nedeniyle zamanında giremeyenler için ilgili mevzuat hükümleri uygu-
lanır.

Sınavlarda usulsüzlük
MADDE 50 – (1) Sınavlarda kopya çeken veya teşebbüs eden öğrenci hakkında so-

ruşturma açılır. Soruşturma sonucu suçu sabit görülen öğrenciye sıfır (F3) notu verilir ve öğ-
renci hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca işlem tesis edilir. Sınavlara herhangi bir ile-
tişim, kayıt veya dinleme cihazıyla girilmez. Sınav esnasında kapalı dahi olsa bu tür cihazları
yanında bulunduran öğrenciye kopya çeken/teşebbüs eden öğrenci muamelesi yapılır.

Fakülte dışında alınan eğitim
MADDE 51 – (1) Mezuniyet öncesi tıp eğitimi alan öğrencilerin Üniversite dışındaki

herhangi bir kurumda aldıkları eğitim ya da yaptıkları stajların geçerli sayılabilmesi için alınan
eğitimin içeriğindeki ders ve konuların en az %80’inin Fakültedeki eğitime uyumlu olması ge-
rekir. Bu konuda yapılan başvurular Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

ONUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin
MADDE 52 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre

yürütülür.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Senato ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 54 – (1) 3/1/2017 tarihli ve 29937 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maltepe

Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Maltepe Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

ARSA VASIFLI TAġINMAZ SATILACAKTIR 

Nevşehir İli Kozaklı Belediye Başkanlığından: 

Ġhale Konusu ve Niteliği : Bağlıca Mahallesi 335 Ada 5 Parselde Kayıtlı 4196,18 m2 

Arsa Vasıflı TaĢınmazın SatıĢı 

Muhammen Bedeli : 755.312,40 TL + KDV 

Geçici Teminat (%3) :   23.000,00 TL 

Ġhale Usulü : 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunun 45. Maddesi uyarınca 

AÇIK ARTIRMA USULÜ 

ġartname Bedeli : 50,00 TL 

Ġhale Tarihi : 03.08.2018 Cuma günü 

Ġhale Saati : 11:00 

1 - ĠHALEYE KATILMA ġARTLARI 

KOZAKLI BELEDĠYE BAġKANLIĞINCA 03.08.2018 Cuma günü ve Saat 11:00 de 

335 ADA 5 NOLU PARSELĠN SATILMASI ĠĢi, 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunun 45. Maddesi 

gereği ―AÇIK ARTIRMA USULÜ‖ ile ihaleye verilecektir. 

Ġhale için teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saatine kadar Ġhale Komisyon BaĢkanlığına 

teslim edilecektir. 

Yukarıdaki bedellere KDV dâhil değildir. 

Ġhale uhdesinde kalan talipli ihale bedelinin %50’sini peĢin kalanını 4 eĢit taksitte 

ödemesini belediyemiz veznesine ya da T.C Ziraat Bankası Kozaklı Ģubesi cari hesabına yatırmak 

zorundadır. 

Ġhale ġartnamesi ve ekleri Kozaklı Belediyesi Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Kozaklı adresinde 

görülebilir ve 50,00 TL ücret karĢılığı satın alınabilir. Ġhale doküman bedeli Belediye veznesi 

veya T.C Ziraat Bankası Kozaklı ġubesindeki TR8800010005212822986050 01 IBAN nolu 

hesabına yatırılacaktır. 

Ġhale Kozaklı Belediye Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. 

1.1. Ġhaleye Katılabilmek Ġçin Ġhale Komisyonunca Ġstenilen Belgeler: 

a. Ġsteklinin gerçek kiĢi olması halinde T.C vatandaĢı olmak (Noter Tasdikli nüfus 

Cüzdanı Sureti ile belgelenecek), tüzel kiĢi olması halinde ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına 

göre Türkiye’de kurulmuĢ tüzel kiĢiliğe haiz olmak, 

b. Kanuni ikametgâh sahibi olmak 

c. Türkiye’de tebligat için adres göstermek, 

d. Ticaret ve sanayi odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek  

a) Gerçek kiĢi olması haline ilgisine göre, ticaret ve sanayi odası esnaf sanatkâr siciline 

kayıtlı olduğunu gösterir belge getirmek. 

b) Tüzel kiĢi olması halinde; Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde 

alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesinin suretini 

getirmek. 

c) Ortak giriĢim olması halinde, ortak giriĢimi oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerin her 

birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belgeyi, istekli Ģirket ise: ġirket ortaklarının 

hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret 

Sicil: Memurluğundan alınmıĢ belge, ġirket Ana SözleĢmesi) herhangi birini vermek. 

e. Ġmza sirküleri vermek: 

a) Gerçek kiĢi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri vermek. 
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b) Tüzel kiĢi olması halinde, tüzel kiĢiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli 
imza sirkülerini vermek. 

c) Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan gerçek kiĢi veya tüzel kiĢilerin her 
birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri getirmek. 

f. Ġhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınarak Adli Sicilden veya Cumhuriyet 
Savcılığından sabıka (trafik ve benzeri yüz kızartıcı olmayan suçlar hariç) kaydı olmadığına dair 
belge, 

g. Ġstekliler adına vekâleten ihaleye iĢtirak ediliyorsa; Ġstekli adına teklifte bulunacak 
kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iĢtirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek. 

h. Ġsteklilerin ortak giriĢim olması halinde bu Ģartnameye ekli örneğe uygun giriĢim 
beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleĢmesini vermesi(Ġhale üzerinde kaldığı takdirde 
noter tasdikli ortaklık sözleĢmesi verilir.) Ayrıca grubun bütün ortakları ĠDARE ile yapacakları 
ihale sözleĢmesini Ģahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar. 

i. Vergi dairesinden vergi mükellefi olduğuna dair belge 
j. Ġhale ilan tarihinden sonra SSK Kurumuna borcunun bulunmadığına daire belgenin aslı 

veya noter tasdikli örneği 
k. Ġhaleye ait Ģartname ve eklerini satın almak (dekont veya makbuz ile 

belgelendirilecektir.) 

2 - Ġhale Komisyonu ihalede SÜRÜLEN PEYLERĠ YETERSĠZ gördüğü takdirde ihaleyi 
yapıp yapmamakta serbesttir. (Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.) 

Kamuoyuna duyrulur. 6390/1-1 
—— • —— 

HAYDARPAġA-1 ROMÖRKÜNÜN ANA MAKĠNELERĠNĠN  
BAKIM VE ONARIM ĠġĠ SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi Liman İşletmesi Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2018/364413 
1 - Ġdarenin: 
a) Adresi : TCDD HaydarpaĢa Liman ĠĢletmesi Müdürlüğü 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0216 348 80 20/4707 - 0216 345 17 05 
c) Elektronik Posta Adresi : alizengin@tcdd.gov.tr 
2- Ġhale konusu malın  
    adı ve miktarı : Bir adet römorkörün tamir ve bakımı 
3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

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

4 - Tekliflerin TCDD HaydarpaĢa Liman ĠĢletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 
Komisyonu BaĢkanlığına 09.08.2018 günü saat 14:00'e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

5 - Ġhale dokümanı TCDD HaydarpaĢa Liman ĠĢletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet 
Komisyonu bürosunda görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 
almaları zorunlu olup TCDD HaydarpaĢa Liman ĠĢletmesi Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 
300 TL bedelle temin edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3'ü oranında geçici teminat verilecektir. 
7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 6454/1-1 
—— • —— 

YATIRIMCILARA DUYURU 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 

Türkiye Denizcilik ĠĢletmeleri A.ġ.'ye ait TaĢucu Liman Sahasında bulunan ―Sanayi Tesis 
Alanı TaĢınmazı"nın ―SatıĢ‖ yöntemiyle ―TaĢucu Limanı ve Lojistik Tesis Alanı TaĢınmazı‖nın 
36 yıl süreyle ―ĠĢletme Hakkının Verilmesi‖ yöntemiyle bir bütün halinde özelleĢtirilmesi 
ihalesinde son teklif verme tarihi 24.09.2018’e kadar uzatılmıĢtır. 

ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı 
Ziya Gökalp Cad. No: 80 KurtuluĢ / ANKARA / TÜRKĠYE 

Tel: 312 585 80 80, Faks: 312 585 83 07 
www.oib.gov.tr 

 6469/1-1 
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HĠZMET ALIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız Kampanya Dönemi ġeker Ambarı ve Malzeme Ambarı Tahmil Tahliye 

Hizmet Alımı iĢi T.ġ.F.A.ġ. Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği’ne göre açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası : 2018/360885 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : TaĢköprü Yolu 18. Km Bük köyü Mevkii 37070  

KASTAMONU 

b) Telefon ve faks numarası : 0 366 242 73 11 - 0 366 242 73 33 

c) Elektronik posta adresi  : - 

2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Kampanya döneminde üretimden ġeker ambarına gelen 50 

Kg’lık torbalardaki yaklaĢık üretim ve satıĢ miktarına göre 

±% 25 toleranslı 50.000 Ton kristal Ģekerin istiflenmesi 

veya doğrudan satıĢ vasıtalarına yüklenmesi, Fabrika içi 

diğer ambarlarımıza taĢınması gerekirse, fabrikanın kendi 

vasıtaları ile fabrika içi ambarlara taĢınıp aynı anda 

istiflenmesi, kampanya içi ve dıĢında istiflenen Ģekerlerin 

istiften satıĢ vasıtalarına yüklenmesi. Gerek istifleme 

esnasında gerek satıĢ esnasında yırtılan, dökülen ya da 

avaryaya ayrılan Ģekerlerin rafineriye verilmesi ve 

ambarların temizliğinin yapılması. Malzeme ambarına 

gelen ve giden malzemelerin indirilmesi, yüklenmesi ve 

istiflenmesi iĢidir.  

  Miktarı ve türü:  

  Ġhale konusu iĢte ihale süresi boyunca çalıĢtırılacak 

personel sayısı ve çalıĢma süreleri aĢağıda gösterilmiĢtir. 

  - 25.08.2018 - 24.09.2018 Tarihleri arası: 4 KiĢi 

  (Asgari ücretin %20 fazlası) 

  - 25.08.2018 - 24.09.2018 Tarihleri arası: 12 KiĢi 

  (Asgari Ücret) 
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  - 25.09.2018 - 24.08.2019 Tarihleri arası: 5 KiĢi 

  (Asgari Ücretin %20 Fazlası) 

  - 25.09.2018 - 24.12.2018 Tarihleri arası: 31 KiĢi 

  (Asgari Ücret) 

  - 25.09.2018 - 24.12.2018 Tarihleri arası: 4 KiĢi 

  (Asgari Ücret) - Kampanyada avarya Ģeker durumuna göre 

çalıĢtırılıp çalıĢtırılmayacağı idarenin yetkisindedir. 

  - Yukarıda belirtilen kiĢi sayısı ve çalıĢma süreleri tahmini 

olarak belirlenmiĢ olup, Ģeker satıĢlarının arttığı veya 

azaldığı dönemlerde ihtiyaç kadar personel idare tarafından 

çalıĢtırılacak olup yüklenici bu duruma itiraz etmeyecektir. 

b) Yapılacağı yer : Kastamonu ġeker Fabrikası 

c) ĠĢin süresi : 12 ay sürelidir. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Kastamonu ġeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 03.08.2018, saat: 14.00 

4 - Ġhale dokümanı Kastamonu ġeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dâhil) 

150,00 TL karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu ġeker Fabrikası HaberleĢme 

ġefliği’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya kanuni 

temsilcilerinin ihale gün ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

7 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

8 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırk beĢ) takvim 

günü olmalıdır 

9 - ĠĢ bu Ģartname konusu hizmet alımı Ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 

sayılı Kanunlara tabi olmayıp Ġdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

10 - Yüklenicinin talep etmesi ve fabrikamızca uygun görülmesi halinde idari Ģartnamenin 

49. maddesindeki Ģartlarla yatacak yer tahsis edilebilecektir. 6451/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLĠK KARAR 

Karar Tarihi: 13.07.2018    Karar No: 7180 

ġĠRKETĠN: 

• TĠCARĠ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O. 

• MERKEZĠ VE TEBLĠGAT ADRESĠ : Söğütözü Mah. 2180. Cad. No. 86   06100 

ANKARA 

• MÜRACAAT TARĠHĠ : 14.12.2017 

RUHSATIN: 

• KONUSU : Arama ruhsatı 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 30.533 hektar 

• BÖLGESĠ : Kara 

• KAPSADIĞI ĠL : Diyarbakır 

• PAFTA NUMARASI : AR/TPO/K/M44-a2, a4 

KARAR: 

Türkiye Petrolleri A.O.’nun bölgesi, ili, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiĢ 

bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiĢ ve ġirkete; 

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi 

Gazete’de yayımı tarihinden itibaren beĢ yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiĢtir. 

 6470/1-1 

—— • —— 
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık Bürosundan: 

SoruĢturma No: 2018/2941 

7201 Sayılı Yasanın 28. maddesine göre Kullanmak Ġçin UyuĢturucu veya Uyarıcı Madde 

Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan Ģüpheli RECAĠ 

GÜZELSOY'un adresinin belli olmaması halinde ilanen tebliğ yapılacağına dair amir 

bulunmaması sebebiyle hakkında Cumhuriyet BaĢsavcılığımızca verilmiĢ bulunan ―Dava 

Açılmasının Ertelenmesi‖ kararında açık adresine usulüne uygun tebligat yapılamaması, 

karĢısında 1 yıl süre ile Denetimli Serbestlik Tedbirinin uygulanmasına dair karar aĢağıya 

çıkarılmıĢ olup, ilanen tebliğ olunur. 

 

SIRA 

NO SR. NO 

KARAR 

NO 

SUÇUN 

NEVĠ 

KARAR 

TARĠHĠ 

ADI 

SOYADI CZ. MĠKT. 

1 2016/2941 2018/60 
5237 S.K. 

191/1 Md. 
09/04/2018 

RECAĠ 

GÜZELSOY 

1 Yıl Süre ile 

Denetimli 

Serbestlik 

 6433/1-1 

—— • —— 
Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aĢağıda belirtilen birimlerinde boĢ bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı 

Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili 

maddelerine göre asgari Ģartları sağlayan öğretim üyesi alınacaktır. Ġlan ile ilgili detaylar 

www.igdir.edu.tr. sayfasından duyurulacaktır. 
 

Unvan Der. Fakülte Bölüm Anabilim dalı Açıklama 

Prof. 1 
Mühendislik 

Fakültesi 

Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği 

Elektrik 

Makineleri 

Süper iletkenlerde AC 

kayıpları konusunda çalıĢmıĢ 

olmak. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
3 

Mühendislik 

Fakültesi 
Gıda Mühendisliği Gıda Bilimleri 

Gıda Bilimleri ve Beslenme 

alanında doktora yapmıĢ 

olmak. 

 6456/1-1 
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İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aĢağıda belirtilen kadroya 

öğretim üyesi alınacaktır. 

 

Fakülte 

Bölüm/ 

Program Unvan 

Kadro 

Sayısı Aranan Kriterler 

ĠletiĢim 

Fakültesi 

Dijital Oyun 

Tasarımı 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Bilgisayar veya Yazılım Mühendisliği, 

Bilgisayar Bilimleri, Eğitim Teknolojileri, 

Görsel ĠletiĢim Tasarımı, ĠletiĢim 

Bilimleri alanlarından birinde doktora 

derecesine sahip olmak. Unity ve 

Unreal Engine oyun motorları ile oyun 

geliĢtirme deneyimi sahibi olmak. 

Mimarlık 

Fakültesi 
Mimarlık Prof. Dr. 1 

Mimarlık, Planlama, Tasarım Temel 

Alanı’nda; Mimarlık, Mimarlık Teorisi/ 

Tasarımı ya da ilgili alanlarda 

doçentliği bulunmak. 

Mühendislik ve 

Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Makine 

Mühendisliği 
Prof. Dr. 1 

Adayların Makine Mühendisliği/Katı 

Cisimler Mekaniği alanında Doçent 

unvanına ve Ġngilizce ders verme 

tecrübesine sahip olmaları gerekmektedir. 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
Çocuk GeliĢimi Prof. Dr. 1 

Çocuk GeliĢimi alanında doçentliğini 

almıĢ olmak. 

Sosyal ve BeĢeri 

Bilimler 

Fakültesi 

Ġngilizce 

Öğretmenliği 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Ġngiliz Dili Eğitimi alanında doktora; ya 

da Ġngiliz Dili Eğitimi alanında lisans 

ya da yüksek lisans eğitimi sonrasında 

dil ya da eğitim ile ilgili bir alanda 

doktora yapmıĢ olmak. 

Sosyal ve BeĢeri 

Bilimler 

Fakültesi 

Siyaset Bilimi 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Adayların, Siyaset Bilimi alanında 

doktora yapmıĢ ve bu alanlarda ders 

verme ve uluslararası endekslerce 

taranan dergilerde yayın yapma 

tecrübesine sahip olmaları gerekmektedir. 

 

Ġlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin http://www.bilgi.edu.tr adresinde yer almaktadır. 

 6462/1-1 
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Harran Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği ile Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliği ve Yükseltilme ve Atanma Kriterleri 

Yönergesinin ilgili maddeleri uyarınca aĢağıda belirtilen anabilim dallarına öğretim üyesi 

alınacaktır. Adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda 

belirtilen diğer koĢulları taĢımaları gerekmektedir. 

1 - Profesör kadroları daimi statüde olup adaylar baĢvuracağı kadronun birim ve anabilim 

dalını belirten müracaat dilekçelerine iki adet vesikalık fotoğraf ile birlikte aslı veya onaylanmıĢ 

doçentlik belgelerini, diğer öğrenim belgelerini, özgeçmiĢlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini, 

bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt 

okunur 6 adet CD’yi ekleyerek personel daire baĢkanlığına Ģahsen teslim edeceklerdir.  

Ayrıca, adaylar Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 14. maddesi 

gereğince müracaat dilekçelerinde yayınlarından birini baĢlıca araĢtırma eseri olarak 

göstereceklerdir. 

2 - Doçent kadroları daimi statüde olup, adaylar baĢvuracağı kadronun birim ve anabilim 

dalını belirtilen müracaat dilekçelerine 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf ile birlikte aslı veya 

onaylanmıĢ doçentlik belgelerini, diğer öğrenim belgelerini, özgeçmiĢlerini, nüfus cüzdanı 

fotokopilerini, bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı ve bu dosyadaki 

belgeleri içeren salt okunur 4 adet CD’yi ekleyerek personel daire baĢkanlığına Ģahsen teslim 

edeceklerdir. 

3 - Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna baĢvuracak adaylar, baĢvuracağı kadronun birim ve 

anabilim dalı ile yabancı dilini belirten müracaat dilekçelerine 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf ile 

birlikte aslı veya onaylanmıĢ lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerini, 

ÜDS/KPDS/YÖKDĠL veya diğer yabancı dil belgelerini, özgeçmiĢlerini, askerlik durum 

belgelerini, nüfus cüzdanı fotokopisini, bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı 

ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 adet CD’yi ekleyerek ilgili fakülte dekanlıkları ve 

yüksekokul müdürlüklerine (DiĢ Hekimliği Fakültesi ile Halfeti Meslek Yüksekokulu kadroları 

için müracaatlar Rektörlük Personel Daire BaĢkanlığına yapılacaktır) Ģahsen teslim edeceklerdir.  

4 - Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına müracaat edecek adayların ÜDS, KPDS, 

YÖKDĠL’den veya Üniversitelerarası Kurulun kabul ettiği sınavların birisinden en az 60 (altmıĢ) 

veya eĢdeğer puan almıĢ olmaları gerekmektedir.  

5 - 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Harran 

Üniversitesi Öğretim Üyeliği ve Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinin (Söz konusu 

kriterler www.harran.edu.tr adresinde bulunmaktadır) belirtilen koĢulları sağlayamayan öğretim 

üyeleri adaylarının baĢvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.  

6 - Adayların bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (OnbeĢ) gün içerisinde ilgili 

birimlere gerekli evrakları teslim etmeleri gerekmektedir. Süresi içerisinde Ģahsen yapılmayan 

müracaatlar ile eksik belgeyle yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.  

7 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 

onaylanmıĢ olması gereklidir. 

8 - Diğer ayrıntılı bilgiler için Üniversitemiz Personel Daire BaĢkanlığının 0 414 318 30 26 

nolu telefonu ile ilgili dekanlık ve yüksekokul müdürlüklerinden bizzat baĢvurularak öğrenilebilir.  
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Fakülte/Anabilim 

Dalı 

Profesör Doçent 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

 

Der. Adet Der. Adet Der. Adet 

DEVLET KONSERVATUARI 

Müzikoloji 
  

1 1 
   

Geleneksel Çalgılar 
    

4 1 
 

DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ 

Pedodonti 1 1 
     

Endodonti 
    

5 1 

Soğuk akıĢkan güta-perka içerikli 

yeni bir kanal dolgu patının 

sızdırmazlık özelliklerinin in vitro 

incelenmesi hakkında çalıĢma 

yapmıĢ olmak. 

Protetik DiĢ 

Tedavisi     
4 1 

Farklı altyapı materyalerinin iki 

farklı rezin siman ile dentine 

yapıĢtırılıp dayanımlarının in-

vitro olarak ölçülmesi hakkında 

çalıĢma yapmıĢ olmak. 

EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ 

Eğitim Yönetimi 
  

1 2 
   

Müzik Eğitimi 
  

3 1 
   

Ġngiliz Dili Eğitimi 
    

5 1 
Dil öğrenme kaygısı üzerine 

çalıĢma yapmıĢ olmak. 

FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ 

Bölgesel Coğrafya 1 1 
     

Genel Sosyoloji ve 

Metodoloji 
1 1 

    

GAP Projesi ve ġanlıurfa 

mevsimlik tarım iĢçileri ile ilgili 

konularda çalıĢmıĢ olmak. 

Topoloji 1 1 
     

Biyoteknoloji 
  

1 1 
   

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESĠ 

Mimarlık 
    

2 1 

Mimarlık Bölümü lisans mezunu 

olmak ve bu alanda Yüksek 

Lisans ve Doktora yapmıĢ olmak. 

Sinema-TV 
    

2 1 
Ġlgili alanda yüksek lisans ve 

doktora yapmıĢ olmak. 

HALFETĠ MYO 

Turizm ve Seyahat 

Hizmetleri     
3 1 

Ġlgili alanda doktora yapmıĢ 

olmak. 

ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠL. FAK. 

Muhasebe ve 

Finansman 
1 1 

     

ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ 

Tasavvuf 1 1 
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Fakülte/Anabilim 
Dalı 

Profesör Doçent 
Dr. Öğr. 

Üyesi  
Der. Adet Der. Adet Der. Adet 

MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ 

Çevre Teknolojisi 
  

1 1 
  

Membran Teknolojileri ve 
Biyohidrojen Üretimi konusunda 
çalıĢıyor olmak. 

Hidrolik 
  

1 1 
  

Doçentiğini inĢaat mühendisliği 
anabilim dalında almıĢ olmak. 

Hidrolik 
    

1 1 

ĠnĢaat Mühendisliği Anabilim 
dalında doktora yapmıĢ olmak. 
Ayrıca, Hesaplamalı akıĢkanlar 
mekaniği alanında çalıĢmaları 
olmak. 

SAĞLIK HĠZMETLERĠ MYO 

Tıbbi Laboratuvar 
Teknikleri     

1 1 
ġark çıbanı tiplendirmesi üzerine 
çalıĢması olmak. 

ġ.URFA SOSYAL BĠLĠMLER MYO 

ĠĢletme Yönetimi 
    

3 1 
Siyasal pazarlama ve siyasal 
tüketicilik konularında calisma 
yapmıĢ olmak. 

TIP FAKÜLTESĠ 

Kardiyoloji 1 1 
     

Plastik ve Rek. ve 
Estetik Cerrahisi   

1 1 
   

Göz Hastalıkları     1 1       

Çocuk Ruh Sağlığı 
ve Hastalıkları 

    1 1       

Deri ve Zührevi 
Hastalıkları 

    1 1       

Fiziksel Tıp ve 
Rehabilitasyon 

    1 1       

Göğüs Hastalıkları     1 1       

Ġç Hastalıkları     1 1     
Yan dal yapmıĢ olmak tercih 
sebebidir. 

Nöroloji     1 1       

Ruh Sağlığı ve 
Hastalıkları 

    1 1       

Tıbbi Biyokimya     1 1     

Tıbbi Biyokimya alanında Tıpta 
Uzmanlık yapmıĢ olmak. Kanser 
biyokimyası konusunda çalıĢmaları 
olmak. 

Adli Tıp         3 1   

Tıbbi Genetik         1 1   

Kulak Burun Boğaz 
Hastalıkları 

        1 1   

ZĠRAAT FAKÜLTESĠ  

Hayvan YetiĢtirme     1 1     
Damızlık değer tahmini ile ilgili 
bilgisayar yazılımları konusunda 
çalıĢmıĢ olmak. 

Tarımsal Yapılar ve 
Sulama 

        2 1 
Taban sularının optimizasyonu 
yöntemleri konusunda çalıĢmıĢ 
olmak. 

Toplam   7   18   14   
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Sayfa

1

17

23

32

İ Ç İ N D E K İ L E R

Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)  30 Kr 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,

Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


