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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Hakkari Üniversitesinden:

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ
EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hakkari Üniversitesine bağlı enstitülerde yü-

rütülen tezli/tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin
usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Hakkari Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen tezli/tezsiz yüksek
lisans, doktora ve sanatta yeterlik eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları kapsar.

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik takvim: Her lisansüstü eğitim-öğretim döneminde yarıyıl, yaz dönemi,

dersler ve yeterlik sınavı dönemlerini belirten, Senato tarafından onaylanan takvimi,
b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
ç) Anabilim/anasanat dalı: Enstitüde lisansüstü programı bulunan ve programın yürü-

tülmesinden enstitüye karşı sorumlu olan akademik birimleri,
d) Anabilim/anasanat dalı akademik kurulu: İlgili ana bilim/ana sanat dalında fiilen eği-

tim-öğretim görevi yapmakta olan bütün öğretim üyelerinden oluşan kurulu,
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e) Anabilim/anasanat dalı başkanı: Enstitüde eğitim ve öğretim programı bulunan ana-
bilim/anasanat dalının başkanını,

f) Anabilim/anasanat dalı kurulu: Anabilim/anasanat dalı bünyesinde faaliyette bulunan
bilim veya sanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

g) Bütünleşik doktora programı: Yükseköğretim Kurulu tarafından açılması onaylanmış
yüksek lisans programı ile doktora programlarının kesintisiz olarak birleştirildiği lisansüstü
programını,

ğ) Uzmanlık alan dersi: Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine; danışmanları tarafından
bilimsel etik ve çalışma disiplininin, güncel literatürü izleyebilme ve değerlendirebilme yete-
neğinin kazandırılması ile tez çalışmasının bilimsel temellerinin oluşturulması ve yürütülmesi
için uygulanacak olan dersi,

h) Enstitü: Hakkari Üniversitesine bağlı olarak eğitim-öğretim yapan enstitüleri,
ı) Enstitü Kurulu: İlgili enstitü kurulunu,
i) Enstitü Yönetim Kurulu: İlgili enstitünün yönetim kurulunu,
j) Rektörlük: Hakkari Üniversitesi Rektörlüğünü,
k) Senato: Hakkari Üniversitesi Senatosunu,
l) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
m) TUS: Tıpta Uzmanlık Sınavını,
n) DUS: Diş Hekimliğinde Uzmanlık Sınavını,
o) Üniversite: Hakkari Üniversitesini,
ö) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,
p) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
r) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını,
s) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kontenjanlar, Öğrenci Kabulü ve Kayıt

Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı
MADDE 4 – (1) İlan edilmesi gereken yüksek lisans, doktora, yatay geçiş, yabancı uy-

ruklu öğrenci kontenjanları anabilim/anasanat dalı tarafından belirlenerek ilgili enstitü müdür-
lüklerine teklif edilir. Bu kontenjanlar Enstitü Kurulunda görüşülerek karara bağlanmak üzere
Senatoya sunulur ve Rektörlük tarafından ilan edilir. İlanda programların adları, son başvuru
tarihi, başvuru koşulları, istenen belgeler, var ise diğer açıklayıcı bilgiler yer alır. Söz konusu
ilan her yarıyıl başında verilir. İstenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği
kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına da-
yanarak işlem yapılır. Başvuru için istenen belgeleri belirtilen süre içinde eksik veren adayların
başvuruları işleme konulmaz.

Öğrenci kabulü
MADDE 5 – (1) Yüksek lisans öğrenci kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:
a) Yurt içi en az dört yıllık veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen yurt dışı fa-

külte veya yüksekokuldan mezun olmaları gerekir. Ancak, tezsiz yüksek lisans programları ha-
riç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

b) ALES’den başvurduğu programın ilan metninde belirtilen puan türünde en az 55 pu-
an veya eşdeğeri bir sınavdan buna denk puan almış olmaları gerekir. Ancak güzel sanatlar fa-
kültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim/anasanat dalı öğrenci kabulünde ALES
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puanı aranmaz. Tıp fakültesi mezunları ALES yerine TUS puanı ile başvurabilirler. Temel tıp
bilimlerine başvuracak adayların 45 temel tıp puanı, klinik tıp bilimlerine başvuracak adayların
45 klinik tıp puanı, insan sağlığı ile ilgili disiplinler arası programlara başvuracak adayların
45 temel tıp veya klinik tıp puanı almaları gerekir. Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci
kabulünde, ALES puanı istenmeyebilir.

c) Yurt dışından alınmış lisans diplomalarının denklikleri YÖK tarafından onaylanmış
olmalıdır. Ayrıca adaylar ilanda yer alan diğer koşulları da sağlamak zorundadırlar.

(2) Yüksek lisans programına başvuruda, adayların son başvuru tarihine kadar sağlaması
gereken belgeler şunlardır:

a) Lisans diplomasının aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği.
b) Lisans not ortalaması ve not dökümü.
c) ALES/TUS veya eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören sınavların so-

nuç belgesi.
ç) Başvuru formu.
(3) Yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak yük-

sek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun
önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ya da enstitü yönetim kurulunun kararı ile yabancı
dil koşulu aranabilir. YDS, YÖKDİL ve YÖK tarafından eşdeğeri kabul edilen sınavlarla de-
ğerlendirilemeyen diller için yabancı dil sınavları Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenecek jü-
riler tarafından merkezi olarak yapılır.

(4) Tezli yüksek lisans programına başvuran adayların değerlendirilmesi ve programa
yerleştirilmesi ALES veya TUS puanının %50’si, lisans diploma notunun %30’u ve mülakat/ya-
zılı değerlendirmesinin %20’si toplanarak Enstitü Yönetim Kurulunca yapılır. Tezli yüksek li-
sans programlarına başvuran adayların başarılı sayılabilmesi için değerlendirilmelerden alınan
toplam puanın 100 tam not üzerinden en az 60 olması gerekir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programına başvuran adayların değerlendirilmesi ve programa
yerleştirilmesi; lisans diploma notunun %50’si, mülakat değerlendirilmesinin % 50’si topla-
narak Enstitü Yönetim Kurulunca yapılır. Başvuran adaylardan not sıralaması göz önünde bu-
lundurularak %50 fazlası yedek öğrenci alımı için sıralamaya alınır.

(6) Tezli/tezsiz yüksek lisans öğrenci kabulünde mülakat, anabilim/anasanat dallarınca
önerilen en az beş öğretim üyesi arasından Enstitü Yönetim Kurulunun seçtiği en az üç asıl ve
iki yedek öğretim üyesinden oluşan jüri tarafından, ilan edilen tarih ve yerde yapılır. Mülakat
değerlendirmesi programın özelliğine göre yazılı, sözlü, kompozisyon, yetenek sınavı, ürün
dosyası incelemesi ve benzerinden biri veya birkaçının bileşimi şeklinde yapılabilir. Mülakata
girmeyen adaylar değerlendirmeye alınmaz. Sonuçlar yüksek puandan düşük puana doğru sı-
ralanır. Notların eşitliği hâlinde mülakat değerlendirmesi notu dikkate alınır.

(7) Sonuçlar mülakat değerlendirmesi bitişini izleyen ikinci iş günü sonuna kadar enstitü
müdürlüğüne iletilir ve Enstitü Yönetim Kurulu kararından sonra ilan edilir. Kayıt hakkı kaza-
nan adayların zamanında kayıt yaptırmaması durumunda, ilgili anabilim dalının isteğine bağlı
olarak Enstitü Yönetim Kurulunca kayıt süresini izleyen iki iş günü içerisinde sıralama göz
önünde bulundurularak kontenjan açığı sayısınca öğrenci alınabilir.

(8) Doktora ve sanatta yeterlik programlarına başvurabilmek için;
a) Doktora programına başvuran adayların bir lisans veya anabilim dalı başkanlıklarınca

uygun görülen ve Enstitü Yönetim Kurulunca onaylanan bir programdan tezli yüksek lisans
diplomasına sahip olmaları,
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b) Sanatta yeterlik programına başvuran adayların bir lisans veya anasanat dalı başkan-
lıklarınca uygun görülen ve Enstitü Yönetim Kurulunca onaylanan bir programdan yüksek li-
sans diplomasına sahip olmaları,

c) Hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakültesi
diplomasına, eczacılık ve fen fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Ba-
kanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip
olmaları,

ç) ALES’den başvurduğu programın ilan metninde belirtilen puan türünde en az 55 pu-
an, lisans diploması ile başvuranlardan ise üst puan ilgili enstitülerin kararlarında belirtilmek
kaydıyla, en az 80 puan almış olmaları,

d) Tıp bilimlerine başvuranların 50 temel tıp veya klinik tıp puanı, insan sağlığı ile ilgili
disiplinler arası programlara başvuracak adayların 50 temel tıp veya klinik tıp puanı almış ol-
maları,

e) Doktora ve sanatta yeterlik programlarına lisans derecesi ile başvuranlar için üst
puan ilgili enstitülerin kararlarında belirtilmek kaydıyla, lisans derecesiyle doktora programına
başvuranların, lisans mezuniyet not ortalamasının dört üzerinden en az üç veya muadili bir pu-
an, tezli yüksek lisans mezunlarının en az 70 puan, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli
fakültelerin mezunlarının en az 60 puan not ortalamasına sahip olmaları,

f) Adayların anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca,
Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya
ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından birinden bu
puana denk puana sahip olmaları, yabancı dilde eğitim veren doktora programlarına başvuracak
adayların, hazırlık sınıfından muaf olmak için ise en az 70 puan veya Hakkari Üniversitesi Ya-
bancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak olan yabancı dil yeterlik sınavından bu puana
eşdeğer puan almış olmaları,

gerekir.
(9) Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim/anasanat

dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.
(10) Yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra doktora veya sanatta yeterlik eğiti-

mine en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuruda bulunanlardan yeniden ALES belgesi istenmez.
Güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunlarından ALES belgesi istenmez. Öğretim
Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında yüksek lisans eğitimini başka bir yükseköğretim
kurumunda tamamlamış olup Üniversitede doktora eğitimine başvuracak adaylardan ALES
belgesi geçerlilik süresi bitmiş olanlardan yeni tarihli ALES belgesi istenir.

(11) Doktora veya sanatta yeterlik programlarına başvurularda adaylardan istenecek
belgeler şunlardır:

a) Lisans ve/veya yüksek lisans diploması veya üniversite tarafından onaylı örneği,
b) Lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve not dökümü,
c) TUS/ALES veya eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören sınavların so-

nuç belgesi,
ç) ÜDS, YDS veya eşdeğer yabancı dil belgesi,
d) Başvuru formu.
(12) Tıp bilimleri ve disiplinler arası insan sağlığı ile ilgili doktora programlarına baş-

vuracak adaylardan tıp fakülteleri mezunlarının, 100 tam not üzerinden en az 60 not ortalama-
sına ve TUS’tan en az 50 temel tıp veya klinik tıp puanına veya ALES’in sayısal kısmından en
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az 55 puan veya eşdeğeri bir sınavdan buna denk puana; tıp fakültesi mezunu olmayanların ise
yüksek lisans diplomasına, diş hekimliği ve veteriner fakültesi mezunlarının lisans derecesine
ve ALES’in sayısal kısmından en az 55 puana sahip olmaları gerekir.

(13) Temel tıp klinik tıp bilimleri veya insan sağlığı ile ilgili disiplinler arası doktora

programlarına başvuran adaylardan istenecek belgeler şunlardır:

a) Lisans ve/veya tezli yüksek lisans diploması veya üniversite tarafından onaylı örneği,

b) Lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve not dökümü,

c) Temel tıp veya klinik tıp puanını gösterir belge veya ALES sonuç belgesi,

ç) ÜDS, YDS veya eşdeğer yabancı dil belgesi,

d) Başvuru formu.

(14) Doktora veya sanatta yeterlik programına başvuran öğrencilerin değerlendirilmesi

sınav jürisi tarafından yapılır. Sınav; anabilim/anasanat dallarınca önerilen en az beş öğretim

üyesi arasından Enstitü Yönetim Kurulunun seçtiği en az üç asıl ve iki yedek öğretim üyesi ta-

rafından ilan edilen tarih ve yerde yapılır.

(15) Doktora veya sanatta yeterlik programına başvuran öğrenci kabulünde, ALES veya

TUS/DUS temel/klinik bilimler puanının %50’si, lisans ve/veya yüksek lisans diploma notunun

%30’u ile mülakat değerlendirmesinin %20’si toplanarak Enstitü Yönetim Kurulunca yapılır.

Adayın başarılı sayılabilmesi için her üç değerlendirmeden alınan toplam puanın 100 tam not

üzerinden en az 70, ALES yerine TUS/DUS puanı ile başvuran adaylar için en az 60 olması

gerekir.

(16) Mülakat, anabilim dalınca önerilen en az beş öğretim üyesi arasından Enstitü Yö-

netim Kurulunun seçtiği en az üç öğretim üyesinden oluşan jüri tarafından ilan edilen tarih ve

yerde yapılır. Mülakat değerlendirmesi, programın özelliğine göre yazılı, sözlü, kompozisyon,

yetenek sınavı, ürün dosyası incelemesi ve benzeri uygulamaların bir veya birkaçının bileşimi

şeklinde yapılabilir. Mülakata girmeyen adaylar değerlendirmeye alınmaz. Sonuç, yüksek pu-

andan düşük puana doğru sıralanır. Notların eşitliği hâlinde mülakat notu dikkate alınır. So-

nuçlar, mülakat değerlendirmesi bitimini izleyen ikinci iş günü sonuna kadar ilgili enstitü mü-

dürlüğüne iletilir ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararından sonra ilan edilir.

(17) Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru, kayıt ve kabulleri, Senato tarafından belir-

lenen esaslara göre yapılır.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 6 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında 5 inci maddedeki esaslara

göre kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek

lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans

derecesini kabul edildikleri yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından

almış olan yüksek lisans veya doktora programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla

bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler ilgili lisansüstü programı

tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez ve lisansüstü öğretimde alınması

gereken ders yükünden sayılmaz. Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili

lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bi-

limsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü

anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile lisansüstü

programa yönelik dersler de alabilir.
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(3) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, sınavlar, ders notları, derslerden başarılı

sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer konularda, bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri

uygulanır.

(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre azami bir takvim yılıdır. Ayrıca yaz

öğretimi de bu süreye dâhil edilmez ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 7 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya en az lisans son sınıf öğren-

cisi olup belirli konuda bilgisini arttırmak isteyenler, anabilim/anasanat dalı başkanlığının öne-

risi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edi-

lebilir.

(2) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, diğer öğrenciler için açılmış olan lisansüstü

derslere devam edebilir, ancak öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Özel öğrencilik süresi

iki yarıyılı geçemez.

(3) İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı, mezuniyet veya durum belgesi ekli bir di-

lekçe ile başvuran ve talebi uygun bulunan adayın özel öğrenci olarak kabulünü ders kayıtları

sonuna kadar ilgili enstitüye önerir.

(4) Derslere devam ve başarı durumu ile ilgili olarak enstitü öğrencilerine uygulanan

kurallar, özel öğrenciler için de geçerlidir. Başarılı oldukları takdirde kendilerine derslerin

kredisi ve başarı durumunu belirleyen bir belge verilir. Öğrencilerin kayıt ve ücretleri ile ilgili

konular Enstitü Yönetim Kurulunca karara bağlanır. Özel öğrenciler bir yarıyılda en çok dokuz

kredilik ders alabilirler. Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak al-

dığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü

eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 8 – (1) İlgili enstitü bünyesindeki başka anabilim/anasanat dalında veya Üni-

versite dışındaki yükseköğretim kurumlarına bağlı lisansüstü programlarda kayıtlı olup en az

bir yarıyılı başarı ile tamamlamış olan öğrenciler, Üniversitenin lisansüstü programlarına yatay

geçiş yolu ile kabul edilebilir.

(2) Yatay geçişler anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, Enstitü Yönetim Kurulu

kararı ile belirlenir.

(3) Yatay geçiş için öğrencinin ilgili programın öğrenci kabul şartlarını taşıması, geldiği

programda devam ettiği derslerin tamamını başarmış ve bu derslerden başarı notu ortalamasının

100 tam not üzerinden, yüksek lisans için en az 65, doktora için en az 70 veya eşdeğeri puan

olması gerekir.

(4) Öğrencinin kabul edildiği programdaki intibakına anabilim/anasanat dalı başkanlı-

ğının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.

Lisansüstü programlara kayıt

MADDE 9 – (1) Başarılı kabul edilen adaylar, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından be-

lirlenen süre içinde diplomanın aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği ve istenen diğer

belgelerle başvurarak kesin kayıtlarını yaptırmak zorundadır. Süresi içinde kesin kaydını yap-

tırmayan aday hakkını kaybeder.

(2) Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına da-

yanarak işlem yapılır.
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(3) Sahte veya eksik belge verdiği veya gerçek dışı beyanda bulunduğu sonradan anla-
şılan öğrencilerin, bulundukları yarıyıla bakılmadan Üniversite ile ilişikleri kesilir. Söz konusu
öğrencilere verilen belgelerin diploma dâhil, tümü iptal edilir ve haklarında kanuni işlem baş-
latılır.

Kayıt yenileme
MADDE 10 – (1) Öğrenci, akademik takvimde belirtilen süre içinde, o yarıyıl için ala-

cağı ve danışmanın da uygun göreceği dersleri, ders kayıt formuna işleyerek kaydını yenilemek
zorundadır.

(2) Alınacak dersler anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi Enstitü Yönetim Kuru-
lunun onayı ile diğer üniversitelerin enstitülerinde açılacak dersler arasından da seçilebilir.

(3) Belirtilen sürede kaydını yenilemeyen öğrenciler o yarıyılda derslere giremez ve
öğrencilik haklarından yararlanamaz. Kaydın yenilenmediği yarıyıllar  azami süre hesabında
dikkate alınır.

(4) Her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan lisansüstü öğrenimi için
belirtilen azami sürenin sonunda mezun olamayanların ilişiği kesilir.

(5) Zamanında kayıt yenilemeyen öğrenci, kayıt yenileme süresini izleyen beş iş günü
içinde mazeretini belgeleyerek enstitüye başvurur. Mazereti Enstitü Yönetim Kurulu tarafından
uygun görülen öğrenci, enstitü tarafından belirlenecek tarihlerde kaydını yeniler. Bu sürede de
kaydını yenilemeyen öğrenci, o yarıyılda derslere giremez ve öğrencilik haklarından yararla-
namaz. Bu durumda geçen süreler azami süreye dâhil edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim, Öğretim, Sınavlar ve Değerlendirme

Derslere devam, sınav ve başarının değerlendirilmesi
MADDE 11 – (1) Eğitim öğretim programları yarıyıl esasına göre düzenlenir. Sınavlar;

ara sınav, yarıyıl sonu ve yaz okulu sonu sınavlarından ibarettir. Öğrencinin yarıyıl ve yaz
okulu sonu sınavına girebilmesi için teorik derslerin en az %70’ine, laboratuvar ve uygulama-
ların ise en az %80’ine katılmış olması gerekir.

(2) Programın toplam kredi miktarının yarısını geçmemek kaydıyla, zorunlu dersleri
kapsayan müfredat programı belirlenir. Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği
konularını içeren derslerin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur. Bunun dışında seç-
meli ve uygulamalı derslerle seminerlere ağırlık verilir.

(3) Lisansüstü dersler, uygulamalar ve diğer öğrenim etkinliklerinin değerlendirmesinde
AKTS gibi kredilendirme sistemleri Enstitü Yönetim Kurulu tarafından uygulanır.

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

(5) Sınavlarda tam not 100’dür. Sınavlar yazılı, sözlü, yazılı-uygulamalı ve sözlü-uy-
gulamalı yapılabilir. Sınav sonuçları, akademik takvimde belirtilen sınav dönemi bitim tari-
hinden itibaren en geç on beş gün içinde öğrenci bilgi sistemine girişi yapılır ve anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığı aracılığı ile enstitüye bildirilir. Başarı notu ara sınav notunun %40’ı ile
yarıyıl sonu, yaz okulu sonu sınav notunun %60’ının toplanması ile hesaplanır. Bir dersten ba-
şarılı olabilmek için hem bu toplamın hem de yarıyıl sonu, yaz okulu sonu sınavı notunun,
yüksek lisans için en az 65 puan, doktora için en az 70 puan olması gerekir.
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(6) Yapılan sınavların değerlendirilmelerine ilişkin tablo ve açıklamalar aşağıda belir-
tilmiştir:

a) Lisansüstü programlarındaki sınavlara ilişkin puan, harf ve değerlendirmeyi gösteren
tablo aşağıdaki şekildedir:

Açıklama Harf Başarı Notu Katsayı Puan
AA 4,00 90-100
BA 3,50 85-89
BB 3,00 80-84
CB 2,50 75-79
CC 2,00 70-74
DC 1,50 65-69
DD 1,00 60-64
FD 0,50 50-59
FF 0,00 0-49

Devamsız DZ 0,00 -
Başarılı B - -
Başarısız BS - -
Devam Ediyor DE - -
Sınava Girmedi GR - -
Mazeret nedeniyle sınava girmedi MZ - -
Eksik E - -
b) Tez çalışmalarını sürdürmekte olan öğrencilere her yarıyıl için devam ediyor (DE)

notu verilir. Bu değerlendirme yüksek lisansta tez danışmanının değerlendirmesine, doktora
eğitiminde tez izleme komitesi (TİK) raporlarına dayanılarak yapılır. Süresinde gelmeyen TİK
raporları için başarısız (BS) notu verilir.

c) Tez çalışması sonucu başarılı (B) veya başarısız (BS) notu ile değerlendirilir.
ç) Seminer ve uzmanlık alan dersleri her dönem sonunda başarılı (B) veya başarısız

(BS) notu ile değerlendirilir.
d) GR notu; bu Yönetmelikte belirlenen koşulları yerine getirerek ders, yeterlik, tez ve

benzeri sınavlara girme hakkı olduğu hâlde sınava girmeyen öğrencilere verilir. Bu not, yarıyıl
ve genel akademik başarı not ortalaması hesaplanırken 0 (sıfır) başarı notu olarak işleme alınır.

e) DZ notu; derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları
yerine getirmediği için sınava girme hakkını elde edemeyen öğrencilere verilir. Bu not, not or-
talaması hesabında 0 (sıfır) başarı notu işlemi görür.

f) MZ notu; Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen haklı ve geçerli mazereti
nedeniyle sınavlara giremeyen öğrencilere verilir.

g) E notu; yarıyıl içerisinde başarılı olduğu hâlde, hastalık gibi geçerli bir nedenden
dolayı ders için gereken koşullardan bazılarını yerine getirmemiş öğrencilere dersin öğretim
elemanı tarafından verilir. E notu almış bir öğrenci, notların tesliminden sonra on beş gün içe-
risinde eksiklerini tamamlamak ve bir not almak zorundadır. Bu süre içinde eksiğini tamamla-
yamayan öğrencinin notu 0 (sıfır) başarı notuna dönüşür.

(7) Başarılı (B) ve başarısız (BS) notları akademik başarı not ortalamalarına katılmaz.
(8) Enstitülerde öğretim dili Türkçe olan programlarda yabancı uyruklu öğrenciler için

anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile tez/sanat çalış-
ması İngilizce olarak yazılabilir.
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Notlarda maddi hata
MADDE 12 – (1) İlan edilen sınav notlarına ilişkin herhangi bir maddi hatanın yapılmış

olması hâlinde düzeltme işlemi, sınav sonucunun ilan edildiği tarihten itibaren bir hafta içinde
öğrencinin yazılı talebi ile ilgili öğretim elemanının ve bağlı olduğu anabilim/anasanat dalı
başkanlığının önerisi üzerine, Enstitü Yönetim Kurulu kararı uyarınca yapılır.

(2) Yarıyıl ve yaz okulu sonu sınavlarından sonra verilen notlarla ilgili maddi hataların
en geç ertesi yarıyıl kayıt süresi içinde düzeltilmiş olması gerekir.

Not ortalaması
MADDE 13 – (1) Not ortalaması AKTS ağırlıklı olarak hesaplanır. AKTS ağırlıklı not

ortalaması, her yarıyılda öğrencinin aldığı her dersin AKTS’nin başarı notu ile çarpımları top-
lamının AKTS sayısına bölünmesi ile bulunur.

(2) Genel ağırlıklı not ortalamasının hesaplanmasında tekrar edilen derslerden alınan
en son not dikkate alınır.

Ders saydırma
MADDE 14 – (1) Öğrencinin daha önce katılmış olduğu lisansüstü programlardan ba-

şarılı olduğu dersleri saydırma ve buna bağlı olarak süre eksiltme koşulları ile bu derslerin kre-
diye sayılması ve hangi yarıyılda başlaması gerektiği anabilim/anasanat dalının teklifi ve Ens-
titü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Ancak, ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programları
için dersin kredisi başına düşen ikinci öğretim ücretinin ödenmesi durumunda ders saydırma
işlemi yapılır.

(2) Herhangi bir yüksek lisans programı süresince alınarak bu program için geçerli sa-
yılan krediler doktora veya sanatta yeterlik programına sayılmaz.

(3) İkili anlaşmalar ve uluslararası işbirliği kapsamındaki ilkeler çerçevesinde, belli bir
süre için yurt dışındaki üniversitelerde eğitime giden lisansüstü öğrencilerin, başarılı oldukları
derslerden ve uygulamalardan aldıkları notların öğrencilerin öğrenim kredisinden sayılması,
bu ülkeler ile yapılan anlaşmalar ve ilkeler kapsamında anabilim/anasanat dalı başkanlığı ve
ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararları ile değerlendirilir.

(4) Bunun dışında lisansüstü öğrencilerinin, her yarıyıl kayıt yenileme işlemleri, yurt
dışında kaldıkları sürelerin öğrenim süresine sayılması, lisansüstü öğrenim harçları, derslere
kayıt, yarıyıl sonu danışman raporları, öğrenci belgesi, transkript verilmesi, giden öğrencilerin
sağlık sorunları ve benzeri konularda, ikili anlaşma ve ilkeler kapsamındaki hükümler uygula-
nır.

(5) Yurt dışından ikili anlaşma veya uluslararası işbirlikleriyle Üniversiteye gelen öğ-
rencilerin işlemleri de, anlaşma hükümleri ve uluslararası işbirliği ilkeleriyle yürütülür.

İlişik kesme ve kayıt silme
MADDE 15 – (1) Yerleştiği programın azami süresi içinde eğitimlerini tamamlayama-

yan veya bu Yönetmelikte belirtilen koşulları yerine getirmeyen öğrencilerin 20/4/2016 tarihli
ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hü-
kümlerine göre ilgili enstitü tarafından ilişikleri kesilir.

(2) Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrencinin kaydı, öğrencinin dilekçe ve
ilişik kesme belgesi ile enstitü müdürlüğüne başvurusu üzerine Enstitü Yönetim Kurulu kara-
rıyla silinir. Bu takdirde ödenmiş olan katkı payı ve kayıt giderleri iade edilmez. Kayıt sildiren
öğrencinin durumu ilgili birim ve kurumlara bildirilir.

Kayıt dondurma
MADDE 16 – (1) Akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde enstitüye dilekçe ile

başvuran öğrenciye, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından, haklı ve geçerli kabul edilen mazere-
tinden dolayı doktora ve tezli yüksek lisans programındakiler için en fazla iki yarıyıla, tezsiz
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ve uzaktan öğretim yüksek lisans programındakiler için en fazla bir yarıyıla kadar kayıt don-
durma hakkı verilebilir. Bu süre içinde öğrenci derslere devam edemez ve sınavlara giremez.
Kayıt donduran öğrencinin, kayıt dondurma süreleri lisansüstü azami öğretim süresinden sa-
yılmaz.

(2) Kayıt dondurmaya ilişkin mazeretler şunlardır:
a) Öğrencinin askere alınması.
b) Öğrencinin mesleği gereği yurt dışına çıkması veya yurt içinde/yurt dışında bir ku-

ruluşta görevlendirilmesi.
c) Öğrencinin sağlık raporu ile belgelendirilmiş sağlıkla ilgili mazereti; anne, baba, eş

veya çocuğun uzayan hastalığı veya ölümü.
ç) Ders yükünü başarıyla tamamlayan bir öğrencinin tez çalışmasının, cihaz veya mal-

zeme teminindeki güçlükler gibi kendi iradesi dışındaki nedenlerle aksaması.
d) Mahallin en yüksek mülki amirince verilen bir belge ile belgelendirilmiş olan tabii

afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması.
e) Enstitü Yönetim Kurulu tarafından haklı ve geçerli kabul edilecek diğer nedenler.
(3) Hak dondurma süresinin bitiminde öğrenci enstitüye başvuruda bulunarak öğrencilik

haklarını başlatır. Başvuruda bulunmayan öğrencinin öğrencilikten kaynaklanan tüm sorum-
lulukları hak saklama süresinin bitiminden itibaren başlamış sayılır.

Ders tekrarı
MADDE 17 – (1) Öğrenci başarısız olduğu zorunlu veya seçmeli dersi öncelikle tek-

rarlamak zorundadır. Dersten başarısızlık durumu devamsızlıktan kaynaklanmış ise tekrar edi-
len derse devam zorunludur. Tekrarlanmış olan dersin AKTS ve ulusal kredisi, ilgili yarıyılın
toplam kredisi içinde değerlendirilmez.

(2) Öğrenci genel not ortalamasını yükseltmek amacıyla başarılı olduğu dersleri tek-
rarlayabilir. Tekrarlanacak seçmeli dersin açılmamış olması durumunda anabilim/anasanat da-
lının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile ilgili dersin yerine başka bir ders
alınabilir.

Yaz okulu açılması
MADDE 18 – (1) Güz ve bahar yarıyıllarına ek olarak yaz okulu açılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programları

Yüksek lisans programlarının yürütülmesi
MADDE 19 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yü-

rütülebilir. Bu programların hangi enstitü anabilim/anasanat dallarında ve nasıl yürütüleceği
ilgili Enstitü Kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile kabul edilen yönergede belirlenir. Tezli
yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretim programı olarak da yürütülebilir.

(2) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında yatay geçişler, 5 inci maddedeki
şartları sağlamak kaydıyla öğrencinin başvurusu, anabilim/anasanat dalı kurulu önerisi ve Ens-
titü Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

(3) YÖK kararı üzerine Üniversitede; öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda
bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faali-
yetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Uzaktan
öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi
miktarları, ders materyallerinin hazırlanması ve sınavlarının yapılma şekli enstitüler tarafından,
uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar ise Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile Senato tara-
fından belirlenir.
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Tezli yüksek lisans programının amacı
MADDE 20 – (1) Tezli yüksek lisans programı, öğrencinin bilimsel araştırma yöntem-

lerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini ka-
zanmasını sağlar.

Ders yükü
MADDE 21 – (1) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak

koşuluyla en az yedi ders, bir seminer ile uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Se-
miner dersi ve tez çalışmasına yönelik uzmanlık alan dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız
olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi; 60 AKTS kre-
disi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışması ve uzmanlık alan derslerinden
olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Öğrenci, danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi
için kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca danışmanın teklifi, enstitü anabilim/anasanat
dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumla-
rında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir.

(4) Tezli yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretim programı olarak yürütülebilir.
Süre
MADDE 22 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

hariç kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem
için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup program en çok altı yarıyılda
tamamlanır. Kayıt dondurma dışında, öğrencinin kayıt yenilemediği tüm yarıyıllar azami sü-
renin içindedir.

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

(3) Yüksek lisans programından, süresinden önce mezun olabilecek öğrenciler ile ilgili
düzenlemeler Enstitü Yönetim Kurulu önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

Tez danışmanı atanması
MADDE 23 – (1) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi, yürüteceği tez çalışması

ve buna yönelik uzmanlık alan dersi, seminer dersi ve kayıt işlemleri, anabilim/anasanat dalı
kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile atanan danışmanı tarafından yürü-
tülür.

(2) Tez danışmanı, Üniversite kadrosundaki öğretim üyeleri arasından ilgili anabilim/
anasanat dalı kurulunun teklifi, Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile kayıt tarihinden itibaren
en geç 15 gün içinde atanır. Danışman, anabilim/anasanat dalı kurulunun gerekçeli önerisi ve
Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile Üniversitenin ilgili diğer birimlerindeki öğretim üyeleri
arasından da atanabilir.

(3) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ata-
nacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişi-
lerden olabilir. İkinci tez danışmanı, danışmanın isteği, anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi
ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararına göre atanır.
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(4) Tez danışmanı, yüksek lisans programında açılması kararlaştırılan dersler arasından
öğrencinin alacağı dersleri belirleyerek enstitüye bildirir. Danışman atanıncaya kadar bu görevi
anabilim/anasanat dalı başkanı yürütür. Danışman değişikliği, mevcut ve önerilen danışmanın
ve öğrencinin görüşü alınarak anabilim/anasanat dalı kurulunun gerekçeli önerisi ve Enstitü
Yönetim Kurulunun kararı ile yapılabilir.

(5) Öğrenci derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamladığı yarıyılın sonunda da-
nışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu enstitüye önerir. Tez konusu Enstitü Yönetim Ku-
rulunun onayı ile kesinleşir. Tez konusu, etik kurul onayı gerektiriyorsa ilgili etik kurul onayı
alındıktan sonra, Enstitü Yönetim Kuruluna sunulur.

(6) Başka bir yükseköğretim kurumu ya da yükseköğretim üst kurullarına geçiş yapan
veya emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları Enstitü Yönetim Ku-
rulunca uygun görülmesi durumunda süreç tamamlanıncaya kadar devam eder. Ölüm, emek-
lilik, başka üniversiteye naklen atanma, uzun süreli yurt dışında görevlendirilme, uzun süreli
hastalık ve benzeri durumlarda veya ilgili Enstitü Yönetim Kurulunun uygun göreceği maze-
retler sebebiyle, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının ve gerekli ise danışmanın görüşü
de alınarak, istenildiği takdirde, başlanılan çalışmalar devam ettirilecek şekilde ilgili Enstitü
Yönetim Kurulunca danışman değiştirilebilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 24 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği

sonuçları Senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini tez sa-
vunma jürisi önünde sözlü olarak savunur. Tez savunması yüksek lisans programının azami
süresi içerisinde yapılmalıdır.

(2) Öğrenci tezini tamamlayarak, savunmadan önce tez danışmanına sunar. Tez danış-
manı, tezin yazım kurallarına uygunluk görüşü ve intihal raporu ile birlikte tezi anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir. Rapordaki verilerde intihalin tespiti
hâlinde, gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez, Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez savunma jürisi, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı akademik ku-
rulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Tez savunma jürisi, biri öğren-
cinin tez danışmanı, en az biri başka bir yükseköğretim kurumundaki ilgili anabilim/anasanat
dalından olmak üzere üç asıl ve biri başka bir yükseköğretim kurumundaki ilgili anabilim/ana-
sanat dalından olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Varsa ikinci tez danışmanı jüri
üyesi olamaz. Jüride öğrencinin birinci derece kan ve kayın hısımları ile boşanmış olsa dahi
eşleri yer alamaz.

(4) Tez jürisi, söz konusu tez kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay
içinde enstitünün yazılı daveti ile önceden anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Ens-
titü Yönetim Kurulu kararı ile ilan edilen gün, yer ve saatte toplanır ve öğrenciyi tez savunma
sınavına alır.

(5) Savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayan asıl jüri üyelerinin yerine ilgili
anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yedek üyeler davet edilir. Savunma sınavı eksik üye ile
ve/veya tez danışmanı olmadan yapılamaz. İlan edilen günde yapılamayan sınav için durum
bir tutanakla tespit edilerek anabilim/anasanat dalı tarafından ilgili enstitüye bildirilir ve yeni
bir savunma sınavı tarihi tespit edilerek on beş gün içinde ikinci bir sınav yapılır. İkinci kez
toplanamayan jüriler konusunda yapılacak işleme anabilim/anasanat dalı görüşü alınarak Ens-
titü Yönetim Kurulu karar verir.
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(6) Öğrenci, tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez savunma sınavı,
tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunması sü-
resi 45 dakikadan az olamaz. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın
uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(7) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak
tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararını gerekçeli olarak verir. Bu karar,
enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye
tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci sınav tarihinden itibaren en
geç üç ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Geçerli
bir mazeret olmadıkça jüri üyeleri değiştirilemez. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak
tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(8) Tez savunmasına girmeyen, tezi reddedilen veya tez düzeltme savunmasında başa-
rısız olan öğrencinin talepte bulunması hâlinde, anabilim/anasanat dalında ilgili bir tezsiz yük-
sek lisans programı var ise tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve
benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun öne-
risi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 25 – (1) Tez sınavında başarılı olan ve mezuniyeti için gereken en az 120

AKTS kredisi koşulunu sağlayan öğrenci, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans
tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını ve elektronik ortamda yazılmış bir kopyasını ve ilgili ens-
titü tarafından istenen diğer belgeleri tez sınavına giriş tarihinden itibaren en geç bir ay içinde
ilgili enstitüye teslim eder ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine
yüksek lisans diploması verilir. Enstitü Yönetim Kurulu, talep hâlinde teslim süresini en fazla
bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getiremeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye ka-
dar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması hâ-
linde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Yüksek lisans programını tamamlayan öğrenciye, YÖK tarafından belirlenen ve
anabilim/anasanat dalı programının onaylanmış adının da yer alacağı, Rektör ve ilgili Enstitü
Müdürünün imzasını taşıyan tezli yüksek lisans diploması verilir. Mezuniyet tarihi anasanat
dalı programlarına kayıtlı öğrenciler için tez sınavı sonrası yapılan ve başarılı bulunan uygu-
lamalı sınav tarihi; diğer programlara kayıtlı öğrenciler için ise tezin kabul edildiği tez sınavı
tarihidir.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik
ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere ilgili enstitü tarafından
YÖK’e gönderilir.

Tezsiz yüksek lisans programının amacı
MADDE 26 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi

kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.
Ders yükü
MADDE 27 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 90 AKTS’den

az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Yüksek lisans öğren-
cilerinin enstitü ortak seçmeli derslerinden alacağı dersler, yüksek lisans kredisine ve not or-
talamasına dâhil edilmez. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi
dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır.  Dö-
nem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.
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(3) Senato tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda
yeterlik sınavı uygulanabilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.
Süre
MADDE 28 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazır-

lıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak
üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç
yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üni-
versite ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması
MADDE 29 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında enstitü anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık ya-
pacak bir öğretim üyesi veya ilgili senato tarafından belirlenen niteliklere sahip doktora dere-
cesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 30 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek

lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde YÖK tarafından belirlenen ve anabilim/ana-

sanat dalındaki programın onaylanmış adı ve Rektör ve Enstitü Müdürünün imzası bulunur.
(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam eden öğrenciler, belirlenmiş olan asgari ko-

şulları yerine getirmek kaydıyla tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda
tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü
ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayı-
labilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı

Amaç
MADDE 31 – (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel

problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve
yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır.

(2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bi-
limsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az bi-
rini yerine getirmesi gerekir.

Ders yükü
MADDE 32 – (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğ-

renciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak
koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en
az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk
iki kredilik on dört ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam
en az 300 AKTS kredisinden oluşur. Seminer dersleri, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasının
ulusal kredisi yoktur, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Doktora öğrencilerinin al-
dıkları enstitü ortak seçmeli derslerinin kredileri, doktora kredisine ve not ortalamasına dâhil
edilmez.

(2) Doktora programlarında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Ens-
titü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden
yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul
edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.
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(3) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
(4) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.
Süre
MADDE 33 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek

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

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

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

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini
ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı ola-
mayanlara talepte bulunmaları hâlinde anabilim/anasanat dalının ilgili bir tezsiz yüksek lisans
programı varsa tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine
getirmiş olmaları kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim
Kurulu kararıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez danışmanı atanması
MADDE 34 – (1) Doktora tez danışmanı, anabilim/anasanat dalında görevli öğretim

üyeleri arasından ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu
kararı ile kayıt tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde atanır. Doktora programında belir-
lenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması hâlinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından
başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir.

(2) Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç doktora
programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için başarıyla tamamlanmış en az bir yük-
sek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.

(3)Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ata-
nacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip ki-
şilerden olabilir. İkinci tez danışmanı, danışmanın isteği, anabilim/anasanat dalı kurulunun
önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla atanır. Yer değiştiren ve emekliye ayrılan öğretim
üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları istemeleri hâlinde süreç tamamlanıncaya kadar devam
eder.

(4) Öğrencinin öğrenimi süresince alacağı dersleri belirlemek, kayıt yenileme onayı
vererek bu derslere devamını ve öğrenim durumunu izlemek, tez çalışmasını yönetmek, ge-
rektiğinde idare ile ilişkilerinde aracılık etmek, diğer akademik problemleriyle ilgilenmek ve
her yarıyıl sonunda öğrencinin başarı durumu hakkındaki raporu enstitü müdürlüğüne iletmek
danışmanın yükümlülüğündedir. Bir öğrencinin danışmanı, anabilim/anasanat dalı kurulunun
gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilebilir.

(5) Danışman, tez önerisinin Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabulünden itibaren
tez danışmanı olarak atanır. Tez danışmanı, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atandığı tarihten
itibaren danışmanı olduğu öğrenciler için tüm diğer akademik ve idari yük ve görevlerine ek
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olarak kadrosunun bulunduğu anabilim/anasanat dalı programı açılmamış ise öğrencinin bu-
lunduğu anabilim/anasanat dalında uzmanlık alan dersi açar. Her öğrenci, açılan uzmanlık alan
dersini almakla yükümlüdür. Uzmanlık alan dersine ilişkin ilkeler, Enstitü Kurulu tarafından
kararlaştırılır ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından uygulanır.

Yeterlik sınavı
MADDE 35 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin ala-

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

(2) 32 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen koşulları sağlayan öğrenci 6 ay içeri-
sinde yeterlik sınavına girmek zorundadır. Ancak yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci
en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın
sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Yeterlik sınavına girmeyen öğrenci başarısız
olarak kabul edilir. Yeterlik sınavı Doktora Yeterlilik Komitesinin önerisi ve Enstitü Yönetim
Kurulunun onayı ile yapılır.

(3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve
Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan beş kişilik Doktora Yeterlik Komitesi tarafından
düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değer-
lendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Doktora yeterlik sınav jürisi, biri öğrencinin danışmanı,
en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere beş asil ve biri başka bir yük-
seköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı top-
lantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin
katılımına açık olarak yapılır.

(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm hâlinde yapılır. Yazılı ve
sözlü sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az 70 puan alan öğrenci
sözlü sınava alınır. Sınavların ağırlıkları ile notlarının hesaplanmasında Üniversitenin yönet-
meliklerine göre işlem yapılır. Doktora yeterlik komitesi, sınav jüri önerilerini ve öğrencinin
yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız
olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca
yeterlik sınavını izleyen yedi gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Doktora yeterlik sınavının herhangi bir aşamasında koşullarını yerine getirdiği hâlde
yeterlik sınavına girmeyen öğrenciler bu haklarını kullanmış ve o aşamada başarısız olmuş sa-
yılır.

(6) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır.
Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Öğrencinin talebi hâlinde
lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış
bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir.

(7) Doktora Yeterlilik Komitesi jürisi yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yü-
künü tamamlamış olsa bile toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan
ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek
dersleri başarmak zorundadır.

Tez izleme komitesi
MADDE 36 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili anabilim/ana-

sanat dalı akademik kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bir ay içinde bir
Tez İzleme Komitesi (TİK) oluşturulur. Süresi içinde mazeretsiz TİK oluşturulmayan öğrenci-
nin danışmanlığı anabilim/anasanat dalı başkanlığına aktarılır ve yeni bir danışman atanır.
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(2) TİK üç öğretim üyesinden oluşur. TİK’te tez danışmanından başka ilgili enstitü ana-
bilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. Üyelerin belirlenmesinde, özellikle
disiplinler arası nitelikteki tez çalışmalarında ilgili disiplinin öğretim üyelerinin yer almasına
dikkat edilir. Eğer varsa, ikinci tez danışmanı da TİK toplantılarına katılabilir, ancak TİK üyesi
olamaz.

(3) TİK’in kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili anabilim/anasanat dalı akademik
kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 37 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci en geç altı

ay içinde yapacağı tez çalışmasının amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez öne-
risini TİK önünde dinleyicilere açık şekilde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili
yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce TİK üyelerine dağıtır.

(2) Tez önerisi savunmasının tarihi, yeri ve saati TİK tarafından belirlenir. Sözlü sınav
dinleyicilere açık olarak yapılır ve dinleyiciler de tez önerisine katkıda bulunabilir. Tez önerisi
savunması, anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile
elektronik ortamda da yapılabilir.

(3) TİK, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt
çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya red yö-
nünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca işlemin bitişini
izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(4) İkinci kez tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir tez danışmanı ve tez konusu isteme
hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir TİK atanabilir. Programa aynı tez danışmanıyla
devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde; tez danışmanını ve tez konusunu değiştiren bir
öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da
reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için TİK, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları
arasında birer kere olmak üzere yılda en fazla iki kez toplanır. İki izleme sınavı arasında en az
dört ay süre olması gerekir. TİK toplantısı, anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve Enstitü
Yönetim Kurulu kararı ile elektronik ortamda da yapılabilir. Öğrenci, toplantı tarihinden en az
bir ay önce TİK üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların
özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite
tarafından başarılı veya başarısız olarak salt çoğunlukla belirlenir. Komite tarafından üst üste
iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

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

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 38 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato ta-

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

(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile
birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman, tezin yazım kurallarına
uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ve intihal raporu ile birlikte tezi ilgili ana-
bilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç TİK raporu sunulması gerekir.
(4) Doktora tez jürisi, ilgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ve ens-

titü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri; üçü öğrencinin TİK’te yer alan ve ikisi Üniversite dı-
şından olmak üzere beş öğretim üyesinden; ikinci danışmanın yer alması durumunda üçü öğ-
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rencinin TİK’te yer alan, biri anabilim/anasanat dalı içinden, ikisi Üniversite dışından ve birisi
de ikinci danışman olmak üzere yedi öğretim üyesinden oluşur. Jüride öğrencinin birinci derece
kan ve kayın hısımları ile boşanmış olsa dahi eşleri yer alamaz.

(5) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi
ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin TİK’te yer alan öğretim üyeleri
ve en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere danışman dahil beş öğretim
üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda Enstitü Yönetim Kurulu karar
verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca
ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(6) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının su-
numu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim ele-
manları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık
olarak yapılır. Tez savunmasının yeri ve tarihi anabilim/anasanat dalının önerisi ve Enstitü Yö-
netim Kurulu kararı ile belirlenir. Jüri, içinden seçtiği bir başkanın yönetiminde savunmayı yü-
rütür. Tez savunması süresi en az 60 dakikadır.

(7) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Jüri tarafından tezi kabul edilen öğrenciler
başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını
izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen
öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç
altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savun-
mada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya
kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlara, anabilim/anasanat dalında ilgili bir tezsiz
yüksek lisans programı var ise talepleri hâlinde 33 üncü maddenin dördüncü fıkrasına göre
tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması
MADDE 39 – (1) Doktora programına tezli yüksek lisans derecesi ile başlayan, tez sa-

vunmasında başarılı olan ve mezuniyeti için gerekli en az 240 AKTS kredisi koşulunu sağlayan,
doktora programına lisans derecesi ile başlayan ve mezuniyeti için gerekli en az 300 AKTS
kredisi koşulunu sağlayan öğrenci, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, doktora tezinin cilt-
lenmiş en az üç kopyasını ve tezin pdf formatında kaydedilmiş iki adet CD’sini tez savunması
giriş tarihinden itibaren bir ay içinde danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kuralla-
rına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/anasanat
dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

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

(3) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK
tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından im-
zalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(4) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir
kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere
YÖK’e gönderilir.

Sayfa : 18                               RESMÎ GAZETE                                  4 Aralık 2018 – Sayı : 30615



ALTINCI BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Amaç
MADDE 40 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

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

(2) YÖK tarafından açılması uygun bulunan sanatta yeterlik programlarına başvuru ka-
bul edilir.

Ders yükü
MADDE 41 – (1) Sanatta yeterlik programı, tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler

için yirmi bir kredi ve 60 AKTS kredisinden az olmamak koşulu ile en az yedi ders ve uygu-
lamaları, seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ile tez veya sergi, proje,
resital, konser, temsil gibi çalışmaları kapsayan toplam 240 AKTS kredisinden, lisans derece-
siyle kabul edilen öğrenciler için de kırk iki kredilik on dört dersten az olmamak koşulu ile ye-
terlik sınavı, tez önerisi ile uzmanlık alan dersi ile tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil
gibi çalışmaları kapsayan toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Seminer dersleri, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasının ulusal kredisi yoktur, ba-
şarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(3) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler en fazla iki, lisans derecesiyle
kabul edilmiş öğrenciler ise en fazla dört lisansüstü dersini, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı
başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumla-
rında verilmekte olan derslerden seçebilir.

Süre
MADDE 42 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta

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

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

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital,
konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört ya-
rıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli
kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik te-
zinde başarılı olamayanlara, anabilim/anasanat dalında ilgili bir tezsiz yüksek lisans programı
var ise talep edilmesi hâlinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman atanması
MADDE 43 – (1) Anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için ders ve uygulama

seçimi ile tez, sergi veya proje yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini Üni-
versite kadrosundaki öğretim üyeleri arasından atar veya Senato tarafından belirlenen bir öğ-
retim görevlisini, öğrencinin görüşünü de alarak kayıt tarihinden itibaren en geç on beş gün
içinde ilgili enstitüye önerir. Danışmanın sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, re-
sital, konser, temsil gibi çalışmalar yönetebilmesi için başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek
lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Danışman önerisi Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile ke-
sinleşir.
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(2) Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinden dolayı gerekli hâllerde, ikinci danışman
da atanabilir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından doktora/sanatta yeterlik dere-
cesine sahip kişilerden de olabilir. Yer değiştiren ve emekliye ayrılan öğretim üyelerinin baş-
lamış olan danışmanlıkları isterlerse süreç tamamlanıncaya kadar devam eder.

(3) Danışman tez önerisinin Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabulünden itibaren
danışmanı olduğu öğrenciler için tüm diğer akademik ve idari yük ve görevlerine ek olarak
uzmanlık alan dersi adlı bir ders açar. Öğrenci, açılan uzmanlık alan dersini almakla yüküm-
lüdür. Tez savunmasında başarılı bulunan öğrencinin uzmanlık alan dersi de sona erer.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 44 – (1) Tez hazırlayan bir öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi veya proje ha-

zırlayan bir öğrenci ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir metni, Senato tarafından belir-
lenen esaslara uygun olarak yazmak ve ayrıca tezini, sergisini veya projesini azami sürenin so-
nuna kadar jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalış-
malarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar.
Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ve intihal
raporu ile tezi anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir. Rapordaki
verilerde gerçek bir intihalin tespiti hâlinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez Ens-
titü Yönetim Kuruluna gönderilir.

(3) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının
önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğ-
retim üyesi olmak üzere danışman dâhil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olma-
dığına Enstitü Yönetim Kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı
kişiden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

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

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itiba-
ren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının
sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü
öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez veya sergi,
proje, resital, konser, temsil hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir.
Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu ka-
rar, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bil-
dirilir.

(7) Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üni-
versite ile ilişiği kesilir.

(8) Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay
içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik
çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sa-
natta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(9) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tez, sergi,
proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı olamayanlar için
anabilim/anasanat dalında ilgili bir tezsiz yüksek lisans programı var ise talepleri hâlinde 42 nci
maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
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Sanatta yeterlik diploması
MADDE 45 – (1) Sanatta yeterlik programına tezli yüksek lisans derecesi ile başlayan,

tez savunmasında başarılı olan ve mezuniyeti için gerekli en az 240 AKTS kredisi koşulunu
sağlayan, sanatta yeterlik programına lisans derecesi ile başlayan ve mezuniyeti için gerekli
en az 300 AKTS kredisi koşulunu sağlayan öğrenciye anabilim/anasanat dalındaki programın
YÖK tarafından onaylanmış adının da yer alacağı, Rektör ve ilgili enstitü Müdürünün imzasını
taşıyan bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüs-
hasının teslim edildiği tarihtir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta
yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde
ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması
almaya hak kazanır. Enstitü Yönetim Kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay
daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar dip-
lomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması hâlinde Üni-
versite ile ilişiği kesilir.

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

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin
MADDE 46 – (1) Lisansüstü programına kayıtlı öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri

18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğ-
renci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Telif ücreti
MADDE 47 – (1) Tezlerin enstitü tarafından kısmen veya tamamen yayımlanması hâ-

linde telif ücreti ödenmez.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâller
MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, ilgili mevzuat hü-

kümleri ile YÖK, Üniversitelerarası Kurul, Senato ve ilgili yönetim kurulu kararları uygula-
nır.

İntibak
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelikle getirilmiş hükümlerin uygulaması ve be-

lirlenmiş süreler bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlar.
(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa

kayıtlı olan öğrenciler hakkında 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 35 inci maddesinin altıncı fıkrası uygulanmaz.

(3) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun
olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

(4) Bu Yönetmeliğin yayımından önce Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tes-
pit Sınavı (KPDS) ve Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)’ndan yeterli puan
alan öğrencilerin hakları saklıdır.

Yürürlük
MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hakkari Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinden:
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş

Hekimliği Fakültesinde Diş Hekimi ünvanı almak üzere eğitim-öğretim gören öğrencilerin ka-
yıt, eğitim-öğretim, sınav, değerlendirme, diploma, izin, kayıt silme, akademik danışmanlık ve
diğer işlemleri ile ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği

Fakültesinde öğrenci kabulü, kayıt, eğitim-öğretim programlarının düzenlenmesi, sınav, ölçme
ve değerlendirme, diploma ve ayrılma işlemlerine 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) Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO): Öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren

aldığı derslerden sağladığı toplam kredinin, aldığı derslerin kredi saat değerleri toplamına bö-
lünmesi ile hesaplanan not ortalamasını,

b) Akademik Yıl: Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğü ve Fakülte Kurulu tarafından öne-
rilip Senato tarafından onaylanan eğitim ve öğretimin başlayıp bitmesi arasındaki süreyi,

c) AKTS: Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları ders
kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine transferini sağlayan Avrupa
Kredi Transfer Sistemini,

ç) Anabilim Dalı Kurulu: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
İlgili Anabilim Dalı Kurulunu,

d) Danışman: Öğrenciye eğitim-öğretim, ders alma işlemleri vb. konularda yardımcı
olması için görevlendirilmiş öğretim elemanını,

e) Dekan: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,
f) Fakülte: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,
g) Fakülte Kurulu: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Fa-

külte Kurulunu,
ğ) Fakülte Yönetim Kurulu: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fa-

kültesi Yönetim Kurulunu,
h) Kredi: Öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade

eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğ-
renciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri göz önünde bulundurularak
öğrenci iş yükünü,

ı) Ortak Zorunlu Dersler: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
öğrencilerinin, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinin diğer lisans programında öğrenim gö-
ren öğrenciler ile beraber alması zorunlu olan dersleri,

i) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığını,
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j) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
k) Rektör: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörünü,
l) Seçmeli Dersler: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde

öğrencinin, alınması zorunlu olan dersleri dışında alan içinden ve alan dışından seçerek alacağı
dersleri,

m) Senato: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Senatosunu,
n) Üniversite Yönetim Kurulu: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yönetim Kuru-

lunu,
o) Üniversite: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesini,
ö) Yarıyıl/yıl not ortalaması: Öğrencinin o yarıyıl/yılda aldığı derslerin ağırlıklı puan-

larının toplamının, alınan derslerin kredi değeri toplamına bölünmesiyle elde edilen not orta-
lamasını,

p) Zorunlu Dersler: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğ-
rencilerinin almak zorunda olduğu dersleri,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar
Eğitim-öğretim yılı
MADDE 5 – (1) Fakültede eğitim-öğretim; fakülte kurulunun kararlaştırdığı ve Sena-

tonun onayladığı akademik takvime göre yürütülür. Ancak, klinik uygulamalar (stajlar) gerekli
görüldüğü durumlarda daha önce başlatılıp daha geç bitirilebilir.

Eğitim-öğretim türleri
MADDE 6 – (1) Fakültede yıl esasına göre örgün eğitim uygulanır ve sınıf geçme sis-

temi ile eğitim yapılır. Devam zorunludur.
Eğitim-öğretim dönemleri
MADDE 7 – (1) Eğitim-öğretim dönemleri, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bir

yarıyıl en az 70 (yetmiş) eğitim-öğretim günüdür (en az 14 hafta). Yarıyıl/yılsonunda uygulanan
final sınavları ile bütünleme sınavları bu sürenin dışındadır. Staj programları, akademik takvi-
min teorik eğitim ve sınavlarla ilgili süresini aşabilir. Cumartesi, pazar ve resmi tatil günleri
eğitim-öğretim günlerinden sayılmaz. Ancak gerekli hallerde fakülte yönetim kurulu kararı ile
cumartesi ve/veya pazar günleri de ders ve/veya sınav yapılabilir.

(2) Fakülte Kurulu, bir sonraki yıla ait eğitim-öğretim programları ile akademik takvim
önerisini, her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar Senatonun onayına sunar. Senato tarafından
onaylanan programlar ve akademik takvim en geç Haziran ayı sonunda ilan edilir. Eğitim-öğ-
retim dönemleri, gerektiğinde fakülte kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile yeniden düzen-
lenebilir.

Eğitim-öğretim süresi ve dili
MADDE 8 – (1) Fakültede eğitim süresi 5 yıldır. 5 yıllık eğitim süresini başarı ile ta-

mamlayanlara “Diş Hekimliği Diploması” verilir. Öğrenciler beş yıllık normal eğitim-öğretim
süresini en fazla sekiz yılda tamamlamak zorundadırlar.

(2) Diş Hekimliği Fakültesinde beş yıllık bir eğitim-öğretim programı iki eğitim-öğre-
tim diliminde gerçekleştirilir.

a) Temel Diş Hekimliği Bilimleri Eğitimi: İki yıl sürelidir. Bu eğitim-öğretim diliminin
bütün derslerinden başarılı olmak kaydıyla, öğrenimine devam etmek istemeyen ve bu isteğini
yazılı olarak dekanlığa bildiren öğrenciye Unvansız Ön Lisans Diploması verilir.
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b) Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Eğitimi: İki yıl ön lisans eğitiminden sonra en az üç
yıllık bir programı kapsayan eğitim-öğretim dilimidir. Bu dilimdeki ders, klinik ve laboratuvar
uygulamalarının tümünü başarıyla tamamlayanlar Diş Hekimliği Diploması almaya hak kaza-
nır.

(3) Diş Hekimliği Fakültesinde eğitim dili Türkçedir. Ancak Senato kararı ile öğretim
programlarındaki dersler yabancı dilde verilebilir. Fakültede eğitim ve öğretim, örgün eğitim
ile yapılır.

Öğrenci danışmanlığı
MADDE 9 – (1) Her öğrenci için Dekanlıkça önerilen ve Yönetim Kurulunca kabul

edilen bir danışman görevlendirilir. Danışman; öğrenciyi izleme, eğitim-öğretim ile ilgili kar-
şılaşacakları problemlerin çözümünde yardımcı olma, öğrencinin her yarıyılda izleyeceği zo-
runlu ve seçmeli derslerinin seçiminde yönlendirici olma ve ders kayıtlarının kurallara uygun
olarak yapılmasını sağlamak ile görevlidir.

Ön şart
MADDE 10 – (1) Fakültede sınıf geçme sistemi uygulanır. Bir sınıfı geçemeyen öğrenci

bir üst sınıfa devam edemez ve sadece başarısız olduğu dersi/dersleri tekrar eder.
(2) 1. Sınıfta Yükseköğretim Kurulunca zorunlu tutulan derslerden (Atatürk İlkeleri ve

İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil) başarılı olamayan öğrenci bir üst sınıfa devam edebilir.
Öğrenci, başarısız olduğu dersi dönem sonunda sınavlarına girerek 4. sınıf sonuna kadar ba-
şarmak zorundadır. Anılan derslerden geçer not almayan öğrenciler 5. sınıfa devam edemez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Öğrenci Kayıt İşlemleri

Fakülteye giriş ve kayıt şartları
MADDE 11 – (1) Kayıtla ilgili işlemler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yürütülür.
(2) Fakülteye kayıt, Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kurul tarafından be-

lirlenecek esaslara uygun olarak yapılır. Fakülteye kayıt hakkı kazanan adayların kayıt için
şahsen başvurmaları gerekir. Posta ile başvuru kabul edilmez. İstenen belgelerle adaylar, şahsen
veya mazeret durumunda noter tarafından düzenlenen vekâletname ile tayin edilen vekil ara-
cılığı ile kesin kaydını yaptırırlar. Kayıt için istenilen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından
onaylı örneği kabul edilir. Eksik belge ile kayıt yapılamaz. Süresi içinde kesin kaydını yaptı-
ramayan aday hakkını kaybeder. Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya
ÖSYM sınavlarında sahtecilik yaptığı belirlenenlerin kayıtları iptal edilir ve haklarında yasal
işlemler başlatılır. Askerlik durumu ve adli sicil kaydı yazılı olarak belgelendirilmelidir.

(3) Fakülteye kabul edilecek öğrencinin bedenen ve ruhen mesleğini icra etmesine engel
bir durum olmaması gerekir. Bu durum kayıt sırasında sağlık kurulu raporu ile belgelendiril-
melidir. Bu koşulun aday öğrencilere ÖSYM tarafından sınava başvuru sırasında uygun şekilde
duyurulması sağlanır. Ancak öğrenim sırasında mesleğini öğrenme ve icrasına mani olacak
herhangi bir hastalığı ve/veya engellilik durumu olan öğrencilerden, yönetim kurulu kararı ile
sağlık kurulu raporu istenebilir. Raporunun olumsuz olması halinde durum değerlendirilmek
üzere üst yönetime iletilir.

(4) Yabancı uyruklu öğrenci kabulü ile ilgili esaslar ilgili mevzuat hükümleri, Senato
ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Ayrıca, diş hekimliği fakültesine yabancı uy-
ruklu öğrenci alımı için Türkçe sınavı ve mülakat sınavı yapılarak kayıt kabul edilir.

Öğrenci statüsü
MADDE 12 – (1) Fakülteye sadece tam zamanlı öğrenci kabul edilir. Fakültede derslere

dinleyici öğrenci veya özel öğrenci kabul edilmez.
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Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti
MADDE 13 – (1) Öğrenciler her öğretim yılında, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi

ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen miktarlarda katkı payını/öğrenim ücretini
akademik takvimde belirlenen sürede ödemekle yükümlüdürler. Katkı payını/öğrenim ücretini
süresi içinde ödemeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararla-
namazlar.

Kayıt yenileme
MADDE 14 – (1) Her öğrenci, akademik takvime göre yarıyıl/yılbaşında 2547 sayılı

Kanunun 46 ncı maddesi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca katkı payını ödeyerek
kaydını yenilemek zorundadır. Belirtilen sürede kaydını yenilemeyen öğrenci, o yarıyıl/yılda
derslere ve sınavlara giremez. Bu süre, bu Yönetmeliğe göre belirtilen öğretim süresinden sa-
yılır. Öğrenci, Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmiş bir mazereti yoksa kaydını bizzat ye-
nilemek zorunda olup, kayıt işlemlerinin yürütülmesinden sorumludur. Ders kayıtları öğrenci-
nin sorumluluğunda olmakla birlikte, bu kayıtların geçerli olabilmesi için ders kayıtlarını aka-
demik danışmanının onaylaması gerekir.

(2) Mazereti sebebiyle kaydını belirlenen süre içinde yenilemeyen öğrenci, mazereti
Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edildiği takdirde, akademik takvimde belirlenen ek süre
içinde kaydını yenileyebilir. Kaydını yenilemeyen öğrenciler, derslere, klinik uygulamalara
(stajlara) ve sınavlara giremezler. Girdiği takdirde sınavlar geçersiz sayılır. Kaybedilen bu süre
sekiz yıllık azami eğitim-öğretim süresinden sayılır. Belirlenen ek süre içerisinde de kaydını
yenilemeyen öğrenci, izleyen yarıyıl/yılın başında kaydını yenilemek zorundadır.

(3) Ders kaydını yaptırmayan, sadece katkı payı ve öğrenim giderlerini yatırmış öğrenci
kayıt yenilemiş sayılmaz.

(4) Program haftası veya ekle-sil haftasında kaydını yaptıran öğrenciler, ekle-sil hafta-
sının bitimini izleyen on beş gün içinde yönetim kurulu kararı ile danışmanıyla birlikte ders
yükleme veya üzerinden ders silme işlemi yapabilirler. Ekle-sil haftasından sonra hiçbir şekilde
ders değişikliği yapılamaz. Öğrenciler kayıt yenileme işleminin tümünden sorumlu olup, ka-
yıtlarını kendileri yenilemek zorundadırlar. Belirlenen ders kayıt sürecinde kaydını yaptırama-
yan öğrencilerin mazeretine ilişkin başvuruları, eğitim-öğretim yarıyılının/yılının ilk haftası
içinde kabul edilir. Mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrencilerin kayıt yeni-
leme işlemleri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ekle-sil haftasında tamamlanır. Bu
süre içinde kaydını yenilemeyen öğrenci kayıt yaptırmadığı yarıyılda/yılda öğrencilik hakla-
rından yararlanamaz.

(5) Öğrenciler bir eğitim-öğretim yılında ortak ve zorunlu dersler dahil olmak üzere 60
AKTS kredilik derse kayıt yaptırabilirler. Beş yıllık eğitim-öğretim süresince bir öğrencinin
almak zorunda olduğu toplam ders kredisi ise 300 AKTS’dir.

(6) Her yarıyıl açılacak olan seçmeli dersler, ilgili yarıyılın başında ilan edilir. Seçmeli
dersi yeniden alma durumunda kalan öğrenci bu dersin yerine açılan başka bir seçmeli dersi
alabilir.

(7) Klinik stajlarda 4. ve 5. sınıf öğrencilerine anabilim dalı tarafından önerilen uygu-
lamalar Fakülte Kurulu tarafından düzenlenir.

Yatay geçiş
MADDE 15 – (1) Fakülteye yapılacak öğrenci yatay geçişleri, 24/4/2010 tarihli ve

27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans
Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Trans-
feri Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Senato tarafından alınan kararlar
çerçevesinde belirlenir. Öğrencinin kabulüne dair en son karar Fakülte Yönetim Kurulu tara-
fından verilir.
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(2) Yatay geçişler, öğrencinin ÖSYM’nin yaptığı sınavdaki Üniversite giriş puanının
%70’i ile okul başarı ortalamasının %30’u toplanarak elde edilen puan üzerinden değerlendi-
rilir.

Ders intibak işlemleri
MADDE 16 – (1) Daha önce başka bir yükseköğretim kurumunun öğrencisi iken,

ÖSYM tarafından yapılan sınavlara girerek ve/veya yatay geçiş yoluyla Diş Hekimliği Fakül-
tesine kesin kaydını yaptıran öğrencilerin, öğrenime başlayacakları eğitim-öğretim yılının ilk
iki haftası içinde başvurmaları halinde, Fakülte İntibak Komisyonunun görüşleri dikkate alı-
narak Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile ders ve yıl intibakları yapılır.

Muafiyet
MADDE 17 – (1) Fakülteye ilk kez kayıt yaptıran, kurumlar arası-kurum içi yatay ge-

çişle Fakülteye kabul edilen öğrenci, daha önce aldığı ve başarılı olduğu derslerden muaf olmak
için kayıt yaptırdığı öğretim yılının/yarıyılın başlamasından itibaren en geç bir sonraki yarıyıl
başına kadar Yönetim Kuruluna transkripti ile başvurabilir.

(2) Öğrencinin muaf sayıldığı derslerden aldığı notlar, bu Yönetmelikte belirtilen notlara
uygun olarak transkriptlerinde gösterilir ve ağırlıklı genel not ortalamasına dahil edilir.

(3) Fakülteden ayrıldıktan sonra merkezi yerleştirme sınavı ile yeniden Fakülteye kayıt
hakkı elde eden öğrencilerin daha önce alıp başarılı oldukları derslerin notları, yönetim kurulu
kararı ile bu Yönetmelikte belirtilen notlara uygun olarak transkriptlerinde gösterilir ve ağırlıklı
genel not ortalamasına dahil edilir.

(4) Her eğitim-öğretim yılının başlamasından itibaren ilk iki hafta içinde yeni kaydolan
öğrenciler için ilgili birimler tarafından yabancı dil muafiyet sınavı ile Temel Bilgi Teknolojileri
(Bilgisayar) dersi muafiyet sınavı yapılır. Bu sınavlarda mutlak değerlendirme yöntemine göre
100 üzerinden en az 60 başarı notu alan öğrenciler bu derslerden muaf sayılır.

(5) Bir yükseköğretim kurumunun herhangi bir ön lisans veya lisans programına kayıtlı
iken, ÖSYM tarafından yapılan sınava girerek tekrar üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler ile
herhangi bir üniversitenin lisans programındaki ilk iki yıllık dersleri başarı ile tamamlayarak
ön lisans diploması alan ve ÖSYM tarafından yapılan sınav ile tekrar lisans programına baş-
layan öğrenciler; almış ve başarmış oldukları dersler için muaf olmak isteğiyle dekanlığa her
eğitim-öğretim yarıyılının başlamasından itibaren ilk hafta içinde dilekçe, transkript ve ilgili
derslerin ayrıntılı içeriğini gösterir belge ile başvuruda bulunabilirler. Konu, başvuruyu takiben
bir hafta içinde ilgili dersleri vermekle görevlendirilmiş bir öğretim elemanı tarafından değer-
lendirilir ve daha sonra Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Fakülte Yönetim
Kurulu ve Fakülte İntibak Komisyonu öğrencinin yarıyıllardan hangisine intibak ettirileceğini
belirler. Programın kalan dersleri, kalan yarıyıl/yıllarda başarı ile bitirilmek zorundadır. Öğ-
rencilerin kredi hesaplamalarında intibak ettirildikleri sınıftaki eş değerli dersin kredisi esas
alınır.

Kayıt dondurma
MADDE 18 – (1) Senatonun belirleyeceği haklı ve geçerli nedenlere dayalı bir mazereti

nedeniyle eğitim-öğretime ara vermek zorunda kalan öğrencilerin, mazeretini belgelendirmesi
ve Yönetim Kurulunun kabul etmesi durumunda, en fazla, üst üste ya da aralıklı olarak iki ya-
rıyıl için kaydı dondurulabilir. Ancak, sağlık kurulu raporuna bağlı olarak yapılacak kayıt don-
durma işlemlerinde bu süre şartı aranmaz. Kayıt dondurma süresi eğitim-öğretim yılı başlangıcı
ile yılsonundaki tüm sınavların sona erdiği tarihleri kapsar. Kaydı dondurulan öğrenci bu süreler
içerisinde öğrenimine devam edemez, öğrencilik haklarından faydalanamaz ve bu süreler eği-
tim-öğretim süresinden sayılmaz.
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Kayıt silme veya sildirme
MADDE 19 – (1) Aşağıda sayılan hallerde ilgili birim yönetim kurulu kararıyla öğ-

rencinin Üniversite ile ilişiği kesilir:
a) Öğrencinin kayıt sırasında sahte ve/veya gerçeğe aykırı belge verdiğinin anlaşılması,
b)Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yüksek-

öğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması,
c) Açık öğretim fakültesi hariç, başka bir yükseköğretim kurumunda lisans programına

kayıtlı olması.
(2) Öğrencinin kendi yazılı isteği ile kaydını sildirmek istemesi durumunda Yönetim

Kurulu kararı aranmaksızın ilişiği kesilir.
Öğrenci değişim programı
MADDE 20 – (1) Yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerle yapılacak değişim program-

ları ile Avrupa Birliği eğitim ve gençlik programları, Senato tarafından belirlenen esaslara göre
yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dersler

Ders programı
MADDE 21 – (1) Fakülteye ait derslerin teorik, pratik ders programları Fakültenin ve

üniversitenin ilgili birim ve kurullarının onayı ile uygulanır.
(2) Her anabilim dalı Senato tarafından onaylanmış ders programlarına uygun olarak

hazırlayacakları konu başlığı ve görevli öğretim elemanının adını gösterir bir çizelgeyi anabilim
dalı kurul kararıyla Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına eğitim-öğretim yılı başlamadan en geç
10 gün önce teslim eder.

(3) Her yarıyıl açılacak olan seçmeli dersler de ilgili yarıyılın başında ilan edilir.
(4) Klinik stajlarda 4. ve 5. sınıf öğrencilerine her bir Anabilim Dalı tarafından istenilen

sürede tamamlanması gereken staj barajları, Fakülte Kurulu tarafından belirlenir.
(5) Diş hekimliği öğrencisi zorunlu ve seçmeli derslerden bir eğitim-öğretim yılında

60 AKTS kredisi olmak üzere 5 (beş) yıl içerisinde toplam 300 AKTS kredisini toplamak zo-
rundadır. Öğrenci bu AKTS kredi toplamında en az 2 kredisini seçmeli derslerden almak zo-
rundadır.

Dersler
MADDE 22 – (1) Dersler; zorunlu, seçmeli ve ortak zorunlu dersler olarak öğretim

programlarında yer alır.
(2) Zorunlu dersler, Fakülte öğretim programında yer alan ve öğrencinin mezun olabil-

mesi için alıp başarılı olması gereken derslerdir.
(3) Seçmeli dersler, öğrencinin önerilenler içinden seçerek alabileceği derslerdir. Seç-

meli dersler, tek tek veya belirlenmiş ders grupları halinde açılabilir. Seçmeli dersler alan içi
ve alan dışı seçmeli dersler olmak üzere iki türdür:

a) Alan içi seçmeli dersler; öğrencinin Fakülte öğretim programında yer alan ve mezun
olabilmesi için önerilen belirli dersler veya ders grupları arasından seçerek alacağı derslerdir.

b) Alan dışı seçmeli dersler; öğrencinin Fakülte öğretim programında yer alan, farklı
akademik birimler tarafından açılmış derslerdir.

(4) Ortak zorunlu dersler, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinde
belirlenen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil dersleri ile Temel Bilgi ve
İletişim Teknolojileri Kullanımı dersleridir.
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Ders yükü
MADDE 23 – (1) Eğitim-öğretim çalışmalarının değerlendirilmesi kredi esasına göre

yapılır. Ders kredilerinin hesaplanmasında öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere
o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı
ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetleri için gerekli çalışma saatleri göz
önünde bulundurularak öğrenci iş yükü esas alınır. Öğrenci iş yükü, ders saatlerinin yanı sıra
laboratuvar, klinik çalışması, ödev, uygulama, proje, seminer, sunum, sınava hazırlık, sınav,
staj gibi eğitim-öğretim etkinliklerinde harcanan bütün zamanı ifade eder.

Ders tekrarı
MADDE 24 – (1) Herhangi bir dersten başarısız olan öğrenciler yönetmelik şartlarını

yerine getirmek üzere o dersi tekrar eder. Öğrenciler, her ne sebeple olursa olsun sınavına gir-
mediği veya girip de başarılı olamadığı dersi tekrarlamak zorundadır. Bu durumda öğrenci, ka-
yıt, devam, ara sınav ve varsa pratik şartlarını yerine getirerek dersi tekrar eder.

(2) Başarısız olunan seçmeli ders, dersin açıldığı ilk dönemde tekrar edilir. Ancak öğ-
renci daha önce aldığı seçmeli dersi tekrar almak istemez ve başka bir seçmeli dersi seçmek
isterse, başarısız olduğu seçmeli ders yönetim kurulu kararıyla öğrencinin üzerinden silinebilir.

(3) Ortak zorunlu derslerde devam koşulunu yerine getiren öğrenci, bu dersleri sınav-
larına girerek 3. sınıfın sonuna kadar başarmak zorundadır.

(4) Bütünleme sınav dönemine kadar klinik uygulama (staj) ödevlerini eksiksiz ve ba-
şarılı olarak tamamlayamayan ve sınav hakkı elde edemeyen 4. ve 5. sınıf öğrencileri, azami
öğrenim sürelerini aşmamak kaydıyla takip eden eğitim-öğretim yılında ilk staj grubuna inti-
bakları yapılarak stajı başarılı olarak yeniden tamamlamak suretiyle, final sınavı hakkı elde
ederler. Bunlardan 4. sınıf öğrencileri, başarısız oldukları dersin teorik ders, ara sınav ve final
sınavlarına girmek zorundadırlar.

Pratik uygulaması olan dersler ve telafi
MADDE 25 – (1) Pratik uygulamaların içeriği ve sayısı, ilgili anabilim dalı tarafından

belirlenir ve öğretim yılı başından en az bir hafta önce Dekanlık tarafından ilan edilir.
(2) Öğrenci, öğretim yılı içinde yapmakla zorunlu olduğu pratik çalışmaları verilen sü-

rede tamamlamak zorundadır. Pratik çalışmalarını tamamlayamayan öğrencilere eksik işlerini
tamamlayabilmesi için telafi süresi verilir.

(3) Telafi süresinde de pratik çalışmalarını tamamlayamayan öğrenciye ek süre verilmez
ve o dersten başarısız kabul edilir.

Stajlar
MADDE 26 – (1) Diş Hekimliği Fakültesinde üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıflar kli-

nik ders yılıdır. Klinik derslerde ara sınav ve tüm klinik bilgilerden sorumlu olunan final sınavı
uygulanır. Sınavlar pratik ve/veya teorik olarak yapılır.

(2) Klinik ders yılında öğrenciler, final sınavına girebilmek için devam etmekte olduk-
ları sınıflarına göre yapmakla yükümlü oldukları pratik veya klinik uygulama (staj ve gözlemci
öğrenci) çalışmalarını; ilan edilen grup ve tarihlerde yapmak, belirtilen sayı ve türdeki ödev-
lerini eksiksiz ve başarılı olarak tamamlamak zorundadırlar.

(3) Klinik derse devam eden ancak final sınavında başarılı olamayan veya anabilim
dalları tarafından belirlenen klinik/pratik iş sayısını tamamlayamadığı için final sınavına gire-
meyen, ancak eksik işlerini telafi süresinde tamamlayan dördüncü sınıf öğrencileri, final sınavı
yerine geçecek olan bütünleme sınavına alınır.

(4) Aynı durumdaki beşinci sınıf öğrencilerine bütünleme sınav hakkı tanınmaz.
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(5) Diş Hekimliği Fakültesinde teorik ve klinik/pratik bütünlük bulunduğundan ERASMUS
ve değişim programları hariç Fakülte dışında herhangi bir kurumda klinik/pratik uygulamalı
ders ve klinik ders (staj) yapılması kabul edilmez. ERASMUS ve değişim programları hariç
klinik ders veya staj için dışarıdan öğrenci başvuruları kabul edilmez.

a) 3. Sınıf öğrencileri; bahar yarıyılında Klinik Bilimlerde mevcut olan Anabilim Dal-
larının her birinde rotasyon ile haftada 8 (sekiz) ders saati olmak üzere 2 (iki) haftalık süreyle
gözlemci öğrenci statüsünde staj yapar. Gözlemci öğrencilere yaptırılacak pratik veya klinik
uygulama çalışmaları ve başarı değerlendirmesi ilgili Anabilim Dalı tarafından belirlenir ve
değerlendirilir.

b) 4. ve 5. sınıf klinik stajlarında Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi ve Protetik Diş Tedavisi
büyük staj, diğer anabilim dalları küçük staj olarak adlandırılır. Büyük stajlarda iki birim iş
günü, küçük stajlarda bir birim iş günü olmak üzere akademik takvimdeki klinik iş yükü bö-
lünür.

Staj tamamlama ile ilgili esaslar
MADDE 27 – (1) 3. Sınıf öğrencileri, gözlemci öğrenci olarak yapmakla sorumlu ol-

dukları pratik ve/veya klinik uygulama çalışmalarını tamamladıkları takdirde dönem sonu sı-
navına girebilirler.

(2) 4. Sınıf öğrencileri dönem sonunda final sınavına girebilmek için klinik uygulama
çalışmalarını eksiksiz olarak tamamlamak zorundadır. Klinik çalışmalarını final sınavına kadar
tamamlayamayan 4. sınıf öğrencileri, eksik kalan çalışmalarını klinik olanaklar dâhilinde be-
lirtilen klinik telafi ders saatleri sürecinde tamamlayarak bütünleme sınavına girmeye hak ka-
zanırlar.

(3) 5. Sınıf öğrencileri staj sonu veya bütünleme sınavına girebilmek için klinik uygu-
lama çalışmalarını staj sonu sınavından veya bütünleme sınavından önce belirtilen süre dahi-
linde tamamlamak zorundadır.

(4) Bir üst sınıfa geçen 3. ve 4. sınıf öğrencileri başarılı oldukları klinik uygulaması
olan derslerin bir sonraki eğitim yılına ait staj puanlarının en fazla % 50’sini takip eden yaz ta-
tilinde ilgili anabilim dalı başkanlıklarının düzenlemeleri ile yapabilirler. Ancak yaptıkları ça-
lışmaların değerlendirilmesi, ilgili anabilim dalları tarafından yapılır.

Staj tekrarı
MADDE 28 – (1) Stajlarda öğrenciler final sınav tarihine kadar klinik/pratik uygula-

malarını eksiksiz ve başarılı olarak tamamlamak zorundadırlar. Klinik/pratik uygulamaları
eksik veya başarısız olan öğrenci final sınavına alınmaz.

(2) Klinik/pratik uygulamaları eksik olan öğrenciye klinik/pratik uygulamalarını ta-
mamlaması için bütünleme sınav tarihinden önce Dekanlık/anabilim dalı tarafından belirlene-
cek tarihlerde telafi süresi verilir. Bu sürede klinik/pratik uygulamalarını başarıyla tamamlayan
öğrenci bütünleme sınavına girme hakkı kazanır. Telafi süresinde de klinik/pratik uygulama-
larını başarıyla tamamlayamayan öğrenci başarısız sayılır ve o klinik/pratik uygulamayı bir
sonraki öğretim yılında tekrar eder.

(3) Belirlenen klinik/pratik uygulamaları dersin verildiği öğretim döneminde belirlenen
sürede tamamlayamayan öğrenciler ile final ve bütünleme sınavından başarısız olan öğrenciler
o dersten başarısız kabul edilir; final, bütünleme ve tek ders sınavlarına alınmaz. Takip eden
eğitim-öğretim yılında klinik/pratik uygulamayı bir sonraki öğretim yılında tekrar eder. Tekrar
yapacakları pratik uygulama sayısı ilgili anabilim dalı tarafından belirlenir.

Öğretim programı
MADDE 29 – (1) Öğretim programı, Fakülte Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile

yürürlüğe girer.
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(2) Öğretim programı, program bilgi paketi ve ders bilgi paketinden oluşur:
a) Program bilgi paketinde; program hakkında genel bilgi, diploma programına ait genel

hükümler, kazanılan derece, öğrenim düzeyi, kayıt kabul koşulları, programın amacı, prog-
ramda okutulacak derslerin yarıyıllara göre listesi, yarıyıl/yılı, kodu, seçmeli ve zorunlu olma
durumu, program ve mezunların mesleki yeterlilikleri, öğretim programının yapısı, sınavlar,
değerlendirme ve notlandırma, mezuniyet koşulları, eğitim türü, program sorumlusu ve benzeri
konulara ilişkin bilgiler yer alır.

b) Ders bilgi paketinde; dersin ön koşulu, dili, türü, verilme şekli, öğrenme ve öğretme
teknikleri, sorumluları, amacı, öğrenme çıktıları, içeriği, kaynaklar, haftalara göre işlenecek
konular, değerlendirme sistemi, AKTS tablosu ve dersin program yeterliliklerine katkısını be-
lirten tablolar bulunur.

(3) AKTS’ye göre; diş hekimliği öğretim programı 300 AKTS olarak hesaplanır. Bir
dersin AKTS kredisinin nasıl hesaplanacağına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Devam mecburiyeti
MADDE 30 – (1) Preklinik laboratuvar çalışmaları, tartışma, seminer, alan ve klinik

çalışmaları ve teorik derslere devam zorunludur. Derslerde yoklama yapılır. Mazeretler de dahil
olmak üzere kuramsal (teorik) saatlerin %20’sinden, gözlem/klinik/pratik saatlerin de %10’un-
dan fazlasına katılmayan öğrenci o dersin final ve bütünleme sınavına alınmaz. Derse devam
durumları ilgili ders sorumlusu tarafından takip edilir ve devamsızlıkları nedeniyle sınava girme
hakkı kazanamayanların listesi, final sınavından önce ilgili dersin sorumlu öğretim elemanı ta-
rafından ilan edilir. Klinik derslerde sağlık kurulu raporunun devamsızlık yerine sayılması hu-
susu, devamsızlık en fazla teorik derslerin %30’u, klinik derslerin %20’si olacak şekilde ilgili
anabilim dalı kurulu tarafından belirlenir.

(2) Ortak zorunlu derslerde önceki dönemde devam koşulu yerine getirilmişse, ara sı-
nava girmek koşulu ile devam zorunluluğu aranmaz.

(3) Sağlık Kurulu raporu devam yükümlülüğünü kaldırmaz, ancak raporlu olan süre
azami eğitim-öğretim süresi dışında tutulur.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Sınıf Geçme, Sınavlar, Not Hesaplamaları

Sınıf geçme
MADDE 31 – (1) Fakültede eğitim-öğretim sınıf geçme esasına göre yapılır. Kaydını

yenileyen öğrenci o yıl programının bütün derslerine kaydolmuş sayılır. Öğrenci, o yıla ait
derslerin birinden dahi başarısız olursa, ertesi yılda, bir üst sınıftan hiçbir ders alamaz ve sadece
başarısız olduğu dersi/dersleri tekrarlar. Ancak bunları başardıktan sonra, üst sınıfa geçer.

Sınavlar
MADDE 32 – (1) Öğrencilerin bilgi ve becerilerinin ölçüldüğü sınavlar; ara sınav, final

sınavı, staj sonu sınavı, bütünleme sınavı, mazeret sınavı ve tek ders sınavlarıdır. Sınav prog-
ramı akademik takvime uygun olarak ilgili anabilim dalının onayı alınarak Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı tarafından hazırlanır ve her yarıyılın ilk ayı içinde Dekanlık tarafından ilan edilir.

(2) Sınavlar dersi veren öğretim elemanı tarafından yapılır. Zorunlu hallerde Fakülte
Yönetim Kurulu, sınavların başka öğretim elemanları tarafından yapılmasına karar verebilir.
Dini ve milli bayramlar dışında Cumartesi ve Pazar günleri de sınav takvimine dahil edilebilir.
Aynı gün içinde en fazla iki sınav yapılabilir. Final sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten
itibaren en geç 10 (on) iş günü içinde bilgi sistemine girilerek öğrencilere duyurulur ve not
onay formları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim edilir.

(3) Sınavlar test, test-yazılı, yazılı, sözlü, uygulamalı veya yazılı-sözlü, yazılı-uygula-
malı, yazılı-sözlü-uygulamalı olarak yapılabilir. Sınavların sözlü olarak yapılması durumunda
ilgili anabilim dalı öğretim üyelerinden 3 kişilik bir sınav komisyonu oluşturulmalıdır. Anabilim
dalında yeterli öğretim üyesinin olmadığı durumlarda yakın anabilim dallarından öğretim üye-
leri sınav komisyonuna alınabilir.
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(4) Ara sınav, ilgili eğitim-öğretim programında öngörülen derslerin yarıyıl/yıl içinde
yapılan sınavıdır. Her ders için her yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Bu sınav dışında, başarı
notuna esas olmak üzere, kısa süreli sınavlar, öğrencinin becerilerine dayanan uygulamalar,
ödevler, projeler, seminerler, sunumlar ve benzeri dönem içi çalışmalar yapılabilir. Bu çalış-
maların başarı notuna katkı oranları, ilgili Anabilim Dalı Kurul kararı ile belirlenir.

(5) Final Sınavı, öğrencinin kaydolduğu dersin ait olduğu yarıyıl/yıl sonunda gireceği
sınavdır. Bir dersin final sınavına girebilmek için yarıyıl/yıl başında kayıt olmak, derse devam
etmek, yarıyıl/yıl içinde açılacak olan ara sınavlara (stajlar hariç) katılmak ve pratik ve klinik
uygulaması (stajı) olan derslerde ilan edilen sayı ve türde uygulamayı eksiksiz ve başarılı olarak
tamamlamak ve başarmak zorunludur.

a) Öğrenciler final sınavlarında ilgili dersin o yılki müfredat programından pratik, klinik
uygulama (staj) ve teorik olarak sorumludurlar. Ancak, 5. sınıf öğrencileri, Diş Hekimliği Dip-
loması alabilmek için mesleklerinin özelliği nedeniyle klinik uygulama (staj) gördükleri dersin
tüm lisans eğitimi süresince verilmiş olan müfredatından pratik, klinik uygulama (staj) ve teorik
olarak sorumludurlar.

(6) Staj Sonu Sınavı: Staj sonu sınav notu staj süresince öğrencilerin klinik yeterlilik-
lerinin değerlendirilmesi sonucunda belirlenir. Öğrenciler klinik uygulama ödevlerini eksiksiz
tamamladıkları takdirde staj sonu sınavına alınırlar. Tamamlayamayanlar yönetmelikte belir-
tilen koşulları yerine getirdikten sonra dönem sonu staj sınavına girerler.

(7) Bütünleme Sınavı: Bütünleme sınavları, final sınavı sonucunda başarısız olan öğ-
rencilere sadece başarısız oldukları dersler için verilen final yerine geçen sınav haklarıdır. Final
sınavından en az 15 gün sonra ve akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır. Klinik
uygulamalarda (stajlarda), eğitim-öğretim yılı başında ilan edilen ödevleri eksiksiz ve başarılı
olarak tamamlayamadıkları için ilgili dersin final veya staj sonu sınavına girme hakkı elde ede-
meyen 4. ve 5. sınıf staj öğrencileri, eksik kalan ödevlerini, ilgili dersin bütünleme sınav tari-
hinden öncesine kadar belirtilen telafi süresinde başarılı olarak tamamladıkları takdirde bütün-
leme sınavına girebilirler.

a) Beşinci sınıf staj sonu sınav notu başarısız olan öğrenciler, bütünleme sınavına toplu
olarak en son staj grubunun staj sonu sınavından en az on gün sonra ve akademik takvimde
belirtilen tarihler arasındaki bütünleme sınav döneminde alınırlar. Ancak, bütünleme sınavında
başarısız olarak bir sonraki eğitim-öğretim yılında bir staj grubuna intibakı yapılan 5. sınıf öğ-
rencilerine bütünleme sınav hakkı öğrencinin başvurusu üzerine Fakülte Yönetim Kurulu ka-
rarıyla takip eden staj sonu sınav döneminde kullandırılabilir.

(8) Mazeret Sınavı, Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir sebeple
sınavlara katılmayan öğrenciler için açılan sınavdır. Öğrenciler haklı ve geçerli mazeretleri ve
sağlıkları ile ilgili nedenlerle yönetmeliğe uygun olarak aldıkları belgelerini mazeretlerinin bi-
timinden itibaren en geç yedi gün içerisinde Fakülte Dekanlığına vermek zorundadırlar. Ma-
zeret sınav hakkı, sadece ara sınavlar için verilir. Final ve bütünleme sınavları için mazeret sı-
navı açılmaz.

a) Mazeret sınavının hangi tarihte açılacağı ve bu sınavların programı Fakülte Yönetim
Kurulunca tespit ve ilan edilir. Bu sınavlara katılacak öğrenciler giremedikleri ara sınavın müf-
redat programından sorumludurlar. Mazeret sınavı için ayrıca mazeret sınavı açılmaz.

(9) Tek ders sınavı, ilgili dönem sonu sınavı şartlarını daha önce yerine getirmiş olmak
kaydıyla, mezun olmak için bir dersten başarısız olan öğrenciler için yapılan sınavdır.

a) Tek ders sınavı, mezun olmak için tek ders durumuna düşülen yarıyıl/yıl sonunu
takip eden eğitim-öğretim yılının ilk ayı içerisinde yapılır. Tek ders sınavında başarılı olmak
için en az (CC) harf notu almış olmak gerekir. Bu harf notunun belirlenmesinde ara sınav notu
dikkate alınmaz.
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(10) Diş hekimliği eğitimine ait pratik uygulamalar, eğitim-öğretim yılı başında anabi-
lim dallarınca ilan edilen ve öğrenci tarafından o eğitim-öğretim yarıyılı ya da yılı içinde ya-
pılması zorunlu olan laboratuvar ve kliniklere ilişkin pratik çalışmalardır. 1., 2., 3. ve 4. sınıf-
larda pratik uygulaması olan derslerin ara sınav ve final sınavlarında pratik sınav yapılıp ya-
pılmayacağı, yapıldığı takdirde pratik uygulama ve teorik sınav notlarının sınav sonucuna katkı
oranları ilgili Anabilim Dalı Kurulu tarafından belirlenir ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına
bildirilir. Pratik uygulaması olan derslerde, öğrencilerin final sınavlarına girme hakkı elde ede-
bilmeleri için, ilgili dersin pratik uygulamalarında aranan koşulları yerine getirmiş olmaları
gerekir.

(11) 1., 2. ve 3. sınıflarda pratik uygulaması olan derslerde pratik uygulamanın dersin
final sınavına katkısı, başarı değerlendirmesi, pratik ders, telafi ve telafi süresi, ilgili dersin öğ-
retim üyesi tarafından belirlenir. Devam-devamsızlık, pratik ders telafisi ve süresi ile ilgili ko-
şulları yerine getirmeyen öğrenciler final sınavına giremezler. Telafi süreleri Anabilim Kurulu
kararıyla belirlenir. Öğrencinin eksik kalan uygulamaları telafi süresinde tamamlaması halinde
kendisine bütünleme hakkı verilir. Bütünleme hakkı kazanamayan öğrenciler FF notu alırlar
ve dersi tekrar ederler.

Sınavların geçerliliği
MADDE 33 – (1) Öğrenci, sınav programında belirtilen zaman ve yerde sınavlara gir-

mek zorundadır. Aksi halde sınavları geçersiz sayılır. Öğrencinin girmeyi hak etmediği bir sı-
nava girmesi sonucunda aldığı not, ilan edilmiş olsa da iptal edilir ve hakkında disiplin soruş-
turması açılır.

(2) Hakkında açılan disiplin soruşturması sonucunda sınavlarda kopya çektiği, kopyaya
teşebbüs veya yardım ettiği tespit edilenler o dersten (FF) notu ile başarısız olmuş sayılır. Di-
siplin işlemleri ayrıca yürütülür.

Sınavların düzenlenmesi
MADDE 34 – (1) Sınav programı akademik takvim çerçevesinde Dekanlık tarafından

tespit ve ilan edilir. Dinî ve millî bayramlar dışında Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapı-
labilir. Bütünleme sınavları dönem sonu sınavlarının bitiminden en az iki hafta sonra yapılır.

Sınav evrakının saklanması
MADDE 35 – (1) Her türlü sınav kâğıtları, yetkili kurulların tespit edeceği esaslara

göre sınava giriş tarihinden itibaren beş yıl süre ile Fakülte Dekanlığı tarafından saklanır.
Sınav sonuçlarının ilanı
MADDE 36 – (1) Her sınavın sonuç ve belgeleri, o sınav tarihinden itibaren en geç

10 gün içinde Dekanlığa teslim edilir. Sınav sonuçları Rektörlüğün belirlediği yöntemle ilgili
birimlerce ilan edildiği anda kesinleşir.

Sınav notuna itiraz
MADDE 37 – (1) Öğrenci, sınav sonuçlarına maddi hata sebebiyle itirazını, sınav so-

nuçlarının ilanından itibaren 5 (beş) gün içinde yazılı olarak Dekanlığa yapabilir. Dekan, itirazı,
ilgili bölüm/ana bilim dalı başkanına incelettirir. Sonuç 5 (beş) gün içinde Dekanlığa bildirilir.
Tespit edilen maddî hata Fakülte Yönetim Kurulunca düzeltilir.

Başarı notu hesaplaması
MADDE 38 – (1) Dersin öğretim elemanı, dönem başında, dersin içeriğini, başarı no-

tunun hesaplanmasına esas olacak her türlü hususu, ilgili kaynakları ve öğrencilere ders saatleri
dışında ayıracağı zamanı kapsayan duyuruyu yapar. Sınavlar 100 tam puan üzerinden değer-
lendirilir. Başarı notunun hesaplanmasında kullanılacak olan ara sınav ve dönem içi çalışma-
ların ağırlığı % 60, final/bütünleme sınavlarının ağırlığı % 40’dır. Bu şekilde hesaplanan puana,
ham başarı puanı denir. Ham başarı puanı 60’ın altında olan öğrenci, doğrudan (FF) notu alarak,
o dersten başarısız olur. Notlar ve katsayılar aşağıda belirtildiği şekilde değerlendirilir.
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(2) Ders başarı notları mutlak değerlendirme sistemine göre hesaplanır. Bu sisteme göre
puanlar, notlar, katsayıları ve anlamları aşağıda belirtilmiştir:

Puanlar Başarı Notu Katsayı Başarı Derecesi
85 – 100 AA 4.00 Başarılı (pekiyi)
80 – 84 BA 3.50 Başarılı (iyi-pekiyi)
75 – 79 BB 3.00 Başarılı (iyi)
70 – 74 CB 2.50 Başarılı (orta-iyi)
60 – 69 CC 2.00 Başarılı (orta)
00 – 59 FF 0.00 Başarısız
00 – 00 DZ(devamsız) 0.00 Başarısız
(3) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB), (CC) notlarından birini alan öğrenci o dersi

başarmış sayılır. Başarı notu FF olan dersler başarısız olup, bütünleme sınavına girebilirler.
Bütünleme sınavı ile ortalamaları belirlendiğinde FF alınan dersler başarısız sayılır. DZ olan
dersler eğitimi takip eden ve açıldıkları ilk yarıyılda/yılda tekrar edilir.

(4) Öğrencinin dersten başarılı sayılması için final sınavından, ara sınavlara bakılmak-
sızın en az 60 (CC) puan alması zorunludur. Bu koşulu sağlayamayan öğrenci final sınavı
yerine sayılacak bütünleme sınavına girer. Bütünleme sınavında da geçer not alamayan öğrenci
ham puanına bakılmaksızın dersten başarısız (FF) kabul edilir.

(5) Muaf (M) notu Üniversite dışından nakil yoluyla gelen veya ÖSYM sınavı ve yatay
geçiş yolu ile Üniversiteye kaydolan öğrencilere evvelce almış oldukları ve denkliği bölüm
başkanlığının önerisi üzerine Fakülte Yönetim Kurulunca tanınan dersler için verilir. (M) notu
ortalama hesaplarına dâhil edilmez.

Not ortalaması
MADDE 39 – (1) Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl/yılsonunda Öğrenci İşleri

Daire Başkanlığınca, yarıyıl/yılsonu ve genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Öğren-
cinin bir dersten elde ettiği ağırlıklı puan, o dersin kredi değeri ile aldığı harf notu katsayısının
çarpımından elde edilir.

(2) Bir yarıyıl/yılın not ortalaması; o yarıyıl/yılda öğrencinin aldığı derslerin ağırlıklı
puanlarının toplamının, alınan derslerin kredi değeri toplamına bölünmesi ile hesaplanır. Elde
edilen ortalama, noktadan sonra iki hane olmak üzere gösterilir.

(3) Ağırlıklı genel not ortalaması ise öğrencinin, Fakülteye girişinden itibaren öğrenimi
süresince bütün derslerden aldığı son notlar esas alınarak hesaplanacak olan ağırlıklı puanlarının
toplamının alınan derslerin kredi toplamına bölünmesi ile bulunur. Sonuç, noktadan sonra iki
hane yürütülür.

(4) Gerek yarıyıl/yıl gerek ağırlıklı genel not ortalamasının hesaplanmasında, (AA) dan
(FF) ye kadar verilen notlar esas alınır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir.

ALTINCI BÖLÜM
Akademik Başarının Derecelendirilmesi, Diploma ve Disiplin İşlemleri

Mezuniyet koşulları
MADDE 40 – (1) Öğrencinin öğrenimini tamamlamış ve mezun durumda kabul edil-

mesi için aşağıdaki koşulları sağlaması zorunludur:
a) Diş Hekimliği eğitim-öğretim programının öngördüğü bütün dersleri, bu Yönetmelik

hükümlerine göre başarı ile tamamlamak, devam zorunluluğuna uymak ve varsa diğer mezu-
niyet koşullarını yerine getirmiş olmak,

b) Beş yıllık diş hekimliği eğitim-öğretim programının öngördüğü 300 AKTS’lik top-
lam kredi miktarını, en az 2 AKTS’si seçmeli ders olmak üzere tamamlamak,
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c) En az 2,00 genel akademik ortalamayı sağlamak ve üniversite ile ilişiği kesilmemiş
olmak,

ç) Varsa disiplin soruşturması ve kovuşturması bitmiş olmak.
Diploma
MADDE 41 – (1) Diploma verilebilmesi için öğrencinin alması gereken dersleri başarı

ile tamamlamış ve en az 2.00 genel not ortalamasını sağlamış olması ve 300 AKTS kredisini
tamamlaması gerekir.

(2) Diş Hekimliği Fakültesinde aşağıdaki diplomalar verilir:
a) Temel Diş Hekimliği Bilimleri Ön Lisans Diploması: Diş Hekimliği Fakültesi öğ-

rencilerine 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini
Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yük-
sekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ön lisans diploması verilir.

b) Diş Hekimliği Diploması: Beş yıllık diş hekimliği eğitimi programını başarı ile ta-
mamlayanlara Diş Hekimliği Diploması ve Diş Hekimi ünvanı törenle verilir.

(3) Diploma düzenleninceye kadar öğrencilere diplomasını alırken iade edilmek üzere
Geçici Mezuniyet Belgesi verilir. Geçici mezuniyet belgesi veya diplomadaki mezuniyet tarihi,
Fakülte Yönetim Kurulu toplanma tarihidir.

(4) Diploma bir kez verilir. Diplomasını kaybedenlere, diploma yerine geçecek ve ka-
yıptan dolayı verildiğini belirten fotoğraflı bir belge düzenlenir. Bu belge ve diplomalar Rektör
ve Dekan tarafından imzalanır. Diploma yerine verilen belgenin fotokopisi aslı yerine geçmez.
Diplomanın ikinci nüshasını da kaybedenlere, son defaya mahsus olmak üzere diploma yerine
geçecek bir belge düzenlenir.

Mezuniyet başarı derecesi
MADDE 42 – (1) Diş Hekimliği Eğitim-Öğretim programının öngördüğü bütün teorik,

klinik ve pratik dersleri bu Yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlayıp genel ağırlıklı
not ortalaması 4,00 üzerinden 3,00-3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, not ortalaması
3,50 ve üzerinde olanlar yüksek onur öğrencisi olarak adlandırılır. Bu durum öğrencinin dip-
loması ile diploma ekinde belirtilir. Yüksek onur öğrencisi on dönemde bitiren öğrencilerden
seçilir. Aynı genel ağırlıklı not ortalamasına sahip yüksek onur öğrencilerinin devam-devam-
sızlık ve ara sınav sonuçları karşılaştırılarak değerlendirilir.

(2) Normal öğrenim süresi içinde bir yarıyılda 30 AKTS ders alıp ilgili dönemde bütün
derslerinden başarılı olan, genel not ortalaması 4,00 üzerinden 3,00-3,49 olanlar yarıyıl onur
öğrencisi, 3,50 ve üzeri olanlar yarıyıl yüksek onur öğrencisi sayılırlar. Bu öğrencilerin listesi
yarıyıl sonunda ilgili fakülte tarafından ilan edilir ve not çizelgesinde (transkript) ilgili yarıyılda
belirtilir.

İzin
MADDE 43 – (1) Öğrencilere, Fakülte Yönetim Kurulunun uygun göreceği haklı ve

geçerli nedenlerle bir defada en az bir, en çok iki yarıyıl izin verilebilir. İzinli olunan dönem
öğretim süresinden sayılmaz. Bu şekilde izin alan öğrenci fakülteye devam edemez, öğrenci
kimliği alamaz ve izinli olduğunda final sınavlarına giremez. Öğrenciye verilen öğrenime ara
verme izinlerinin toplamı, normal öğrenim süresinin yarısını aşamaz.

(2) Ağır hastalık, kaza, doğal afetler gibi belgelendirilebilen olağanüstü durumlar dı-
şında izin başvurusu yarıyıl/yılın ilk iki haftası içinde yapılır. Tutuklu bulunan, hakkında gıyabi
tutuklama kararı olan ya da aranmakta olduğu resmi makamlarca bildirilen öğrenciye izin ve-
rilemez. Ancak tutukluluk hali sona eren öğrencinin eğitim-öğretime devam edemediği süreler
için izinli sayılmasına Fakülte Yönetim Kurulu karar verebilir.
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İlişik kesme ve ayrılma

MADDE 44 – (1) Öğrencilerin, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğ-

retim kurumundan çıkarma cezası almış olmaları halinde yönetim kurulu kararıyla üniversite

ile ilişikleri kesilir.

(2) Öğrencilerin üniversite ile ilişiklerinin kesilmesi kendi ayrılma talepleri üzerine de

olabilir. Bu takdirde öğrencilerin Dekanlığa yazılı olarak şahsen talepte bulunmaları zorunludur.

İlişik kesme ile ilgili diğer işlemler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.

Disiplin

MADDE 45 – (1) Öğrencilerin eğitimleri süresince disiplin iş ve işlemlerinde 18/8/2012

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

siplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır ve bu Yönetmelik hükümlerine göre uzaklaştırma ce-

zası alan öğrencilerin ceza süreleri eğitim-öğretim süresinden sayılır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Öğrenci genel görünüşü ve giyinişi

MADDE 46 – (1) Öğrencinin genel görünüş ve giyinişi üniversite öğrencisine yakışır

bir biçimde ve Diş Hekimliği Fakültesi ile diş hekimliği mesleğinin preklinik ve klinik şartla-

rına uygun olmalıdır. Preklinik derslerinde beyaz önlük giymek zorunludur. Klinik stajlarında

alt-üst beyaz forma giymek zorunludur. Bu konuda yetkili organlarca verilen kararlara uyma-

yanlar hakkında 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim

Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Tebligat ve adres bildirimi

MADDE 47 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Fakülteye kayıt sırasında bildirdiği

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

sayılır.

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

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

geçerli tebligat yapılmadığını ileri süremezler.

Alet ve malzemelerin korunması

MADDE 48 – (1) Öğrenciler, Fakülte tarafından kendilerine verilen ve sağlanan her

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

Hatalı kullanımdan doğan hasarlar ve kayıplar tespit edildiği takdirde ilgili öğrenci ya da öğ-

rencilerden tazmin edilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hü-

kümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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TEBLİĞLER

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
KARAR

Tarih : 03/12/2018
Karar No : 2018/ÖİB-K-85
Konu : Taşınmaz Satışı

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 03/12/2018
Karar No : 2018/ÖİB-K-86
Konu : Taşınmaz Satışı
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
KARAR

Tarih : 03/12/2018
Karar No : 2018/ÖİB-K-87
Konu : Taşınmaz Satışı

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 03/12/2018
Karar No : 2018/ÖİB-K-88
Konu : Taşınmaz Satışı
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 03/12/2018

Karar No : 2018/ÖİB-K-89

Konu : Taşınmaz Satışı
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 03/12/2018

Karar No : 2018/ÖİB-K-90

Konu : Taşınmaz Satışı
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 03/12/2018

Karar No : 2018/ÖİB-K-91

Konu : Taşınmaz Satışı
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 03/12/2018

Karar No : 2018/ÖİB-K-92

Konu : Taşınmaz Satışı
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 03/12/2018

Karar No : 2018/ÖİB-K-93

Konu : Taşınmaz Satışı

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 03/12/2018

Karar No : 2018/ÖİB-K-94

Konu : Taşınmaz Satışı
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 03/12/2018

Karar No : 2018/ÖİB-K-95

Konu : Taşınmaz Satışı

4 Aralık 2018 – Sayı : 30615                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 43



Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 03/12/2018

Karar No : 2018/ÖİB-K-96

Konu : Taşınmaz Satışı
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

ZİRAİ MÜCADELE İLACI SATIN ALINACAKTIR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

Genel Müdürlüğümüze bağlı İşletmelerimiz ihtiyacı olan 2 Kalem zirai mücadele ilacı 

satın alınacaktır. 

Konu ile ilgili Şartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’ndan 100,00 TL 

karşılığında temin edilebilir. 

İhale kapalı zarf usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az 

olmamak üzere geçici teminat verecektir. 

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 14/12/2018 Cuma günü saat 14.30’a 

kadar TİGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir. 

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’ nde yapılacaktır. 

Geciken teklifler dikkate alınmaz. 

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında 

olup, ihale TİGEM Alım Satım ve İhale yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır. 

ADRES: 

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA  

Tlf. : (0.312) 417 84 70 (5 Hat) 

Fax : (0.312) 417 78 39 10497/1-1 

—— • —— 

YEDEK PARÇA SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2018/624879 

1- İdarenin : HAYDARPAŞA LİMAN İŞLETMESİ 

MÜDÜRLÜĞÜ 

a) Adresi : Selimiye Harem İskele Caddesi 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0(216) 348 80 20 hatlı (47 07) 

  faks 0(216) 345 17 05 

c) Elektronik Posta Adresi : alizengin@tcddgov.tr 

2- İhale konusu malın adı ve miktarı : alfaburmastyle marka ana makinanın 16 adet kol 

yatak 7 adet ana yatak temin edilmesi işi. 
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3- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir. 

4- Tekliflerin HAYDARPAŞA LİMAN İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

Komisyonu Başkanlığına 12/12/2018 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5- İhale dokümanı HAYDARPAŞA LİMAN İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet 

Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunlu olup HAYDARPAŞA LİMAN İşletmesi Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 

300TL 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. 10506/1-1 

—— • —— 
HEMZEMİN GEÇİT BEKÇİLİĞİ HİZMETİ İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden: 

 ADANA 

İhale Kayıt No : 2018/614881 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : Kurtuluş Mah. Atatürk Cad. 01120 Seyhan/Adana 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0322 457 5354 / 453 1195 

c) Elektronik Posta Adresi : 6bolgemudurlugu@tcdd.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin adı ve miktarı: 12 Ay süre ile 124 işçi ile 30 adet hemzemin 

geçit bekçiliği hizmeti 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 

25/12/2018 günü saat 10.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 

olup TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 250,00 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. 10419/1-1 
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TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi 

yapılacaktır. 
1) Encümen Kayıt No: 4195 
2) Taşınmaza Dair Bilgiler: 
a) İli: İstanbul b) İlçesi: Kartal c) Mahallesi/Mevkii: Yukarı/Rahmanlar 
d) Pafta No:--- e) Ada No: 11181 f) Parsel No: 194 
g) Yüzölçümü: 603,54 m²  h) Satılacak Hisse Oranı: Tamamı ı) Hâlihazır: Boş 
j) Vakfiyesi Olup Olmadığı: Yok k) İmar Durumu: Konut Alanı l) Cinsi: Arsa 
3) Muhammen Bedeli: 2.715.930.-TL 
4) Geçici Teminatı:  81.477,90 TL 
5) İhale Tarihi ve Saati: 19 Aralık 2018 – 13:00 
6) İhalenin Yapılacağı Yer : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen 

Salonu Saraçhane/İstanbul 
7) İhale Usulü : 2886 Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre 

Kapalı Teklif Usulü 
8) İhale şartnamesi : Emlak Müdürlüğü’nden temin edilebilir veya ücretsiz 

görülebilir.  
  Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 

Bakırköy/İSTANBUL 
  Tel: 0212 455 33 88 Fax: 0212 449 51 33 
9) Şartname Bedeli : 1.000.-TL 
10) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle kapalı zarf 

içerisinde ibraz etmeleri gerekmektedir. 
a) Teklif mektubunu havi iç zarf  
b) Gerçek kişiler için Kanuni ikametgâh ve nüfus cüzdanı sureti ( İstanbul’da ikamet 

kaydı olanlar için T.C Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı” , “Sürücü Belgesi” veya 
“Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.) 

c) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak 
ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı. 

d) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret 
Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer 
mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline 
kayıtlı olduğuna dair belge. 

e) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküsü. 
f) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ 

tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza 
beyannamesi. 

g) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat, 
h) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname 
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i) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan 
gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (b), (c), (d), (e), (f) ve (h) bentlerinde belirtilen belgelerin 
verilmesi gerekmektedir.) 

11) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye 
Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. 

12) İstenilen tüm belgelerin asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir. 
13) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale 

şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en 
geç ihale günü (19 Aralık 2018) saat 13:00’a kadar Belediye Encümeni’ne ( İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Encümen Müdürlüğü Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) sıra numaralı alındı belgeleri 
karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve 
postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

14) Nüfus Cüzdanı sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi 
kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No:5 34134 Fatih/İSTANBUL ) 
başvurmaları gerekmektedir.  

15) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve 
tekliflerini şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. 

İlan Olunur. 10500/1-1 
—— • —— 

AĞIZİÇİ TARAYICI CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 
Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminden: 
1 Kalem Mamul Mal Alımları (Ağıziçi Tarayıcı Cihazı 1 Adet) alımı işi 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanununun 3.maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak 
hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi 
uyarınca yerli ve yabancı isteklilerden tedarik edilmek üzere Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. 
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2018/600567 
1-İdarenin 
a) Adresi : Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil/Gaziantep 
b) Telefon ve faks numarası : (342)360 11 85- (342)360 17 01 
c) Elektronik posta adresi  : arsfon@gantep.edu.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
     internet adresi (varsa) : http://bap.gantep.edu.tr 
2-İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Kalem Mamul Mal Alımları (Ağıziçi Tarayıcı Cihazı 1 

Adet) 
b) Teslim [yeri/yerleri] : Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Proje 

Yürütücüsünün göstereceği yere 
c) Teslim [tarihi/tarihleri] : Sözleşme imzalanmasını müteakip 180 (Yüzseksen) 

takvim günüdür. 
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3-İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

Yönetim Birimi Toplantı Salonu Şehitkamil/Gaziantep 
b) Tarihi ve saati : 17/12/2018 Pazartesi günü saat:10:00 
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi 

madde 7.1’ den görülebilir. 
4.2-Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.2.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi 

madde 7.4’ den görülebilir 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.3.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi 

madde 7.5’ den görülebilir. 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:  
4.4.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi 

madde 7.6’ dan görülebilir. 
5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6-Bu İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, İdarenin http://bap.gantep.edu.tr adresinde görülebilir ve 50 TL Türk 

Lirası bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının Halk Bankası Gaziantep 
Üniversite şubesi nezdindeki TR85 0001 2001 3380 0080 0000 01 nolu hesaba yatırabilirler. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8-Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje 

Yönetimi Birimi Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil/GAZİANTEP/TÜRKİYE adresine elden 
teslim edilecektir.  

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

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

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan ) takvim 
günüdür. 

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
 10503/1-1 
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MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLGİSAYAR İLE MONİTÖR SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ihtiyacı muhtelif cins ve miktar bilgisayar ile monitör 

ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve HP, DELL, FUJITSU veya LENOVO 

markalarından birine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde 

belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (140,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartnamenin, markasının, ihale dokümanının, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek 

şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. 

maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 10.12.2018 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine ve HP, 

DELL, FUJITSU veya LENOVO markalarından birine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, 

uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun 

olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

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

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 10507/1-1 
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6 KALEM EĞİTİM KIYAFETİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Genelkurmay Başkanlığı Özel Kuvvetler Komutanlığı ihtiyacı “6 Kalem 

Eğitim Kıyafeti” Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile, Kurumca hazırlanan idari ve teknik 

şartnamesine uygun olarak ve ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif 

usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, aranacak özellikler, 

diğer hususlar, teslim etme-teslim alma şekil ve şartları ile muayene işlemleri ile sair ihale 

evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı 

alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olan firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında 

belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 

2) Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf – iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte idari, teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul 

edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda 

belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3) Teklifler, 13/12/2018 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4) İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5) İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif 

mektuplarına belirtilecektir. 

6) Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 10456/1-1 
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İHALEYE DAVET 

Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliğinden: 
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HURDA MALZEMELERE AİT MÜBADELE İLANI 
Emniyet Genel Müdürlüğünden: 
4645 sayılı Kanun ve bu kanuna istinaden yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait 

Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, HEK ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet 
Satışına Dair Yönetmeliğin 38’inci maddesi uyarınca hurda durumdaki (12) kalem malzemenin 
mübadelesi yapılacaktır. 
1-İdarenin;  
a) Adı Emniyet Genel Müdürlüğü 

a) Adresi 
Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım Dairesi Başkanlığı     
1 Nolu Satın Alma Şube Müdürlüğü (O) Blok 2. kat Ayrancı Mah. 
Dikmen Cad. No: 11 06100 Çankaya / ANKARA 

b) Telefon ve faks 
numarası 

0 312 462 39 52 - Fax: 0 312 462 39 56 

c) Elektronik posta adresi  ---  
2-Mübadele konusu İdare 
tarafından verilecek malın; 

 

Adı, niteliği, türü ve 
miktarı 

1- (1) Adet Shortland Simülatör Platformu  
2- (1) Adet Cobra Simülatür Platformu 
3- (1) Adet Shortland Hareketli Simülatörü 
4- (1) Adet Shortland Sabit Simülatörü 
5- (1) Adet Ford Transit Minibüs Simülatörü  
6- (1) Adet Landrover Simülatörü 
7- (1) Adet Toma Simülatörü 
8- (1) Adet Dragon Panzer Simülatörü  
9- (1) Adet Cobra Simülatörü 
10- (4) Adet Projeksiyon Perdesi  
11- (30.000) kg Sarı Boş Kovan Hurdası  
12- (20.000) kg Hurda Demir 

Durumu ve özellikleri 
(mübadelesi yapılacak 
malın cinsi, miktarı ve faal 
olup olmadığı) 

Mübadelesi yapılacak hurda durumdaki malzemelerle ilgili 
bilgiler mübadele şartnamesinde veya idarede görülebilir. 

3-Mübadele konusu idare 
tarafından alınacak malın; 

 

Adı, niteliği, türü ve 
miktarı  

1- (1) Adet Renault Master Panelvan L4H3 11m3 4.5 T 165 hp 
marka beyaz renkli manuel vitesli (Köpek Taşıma Aracı 6 
Kafesli) taşıt  
2- (1) Adet Toyota Hilux 2.4L Hi-Cruiser A/T marka siyah veya 
beyaz renkli otomatik vitesli (Köpek Taşıma Aracı 2 Kafesli) taşıt 
3- (1) Adet Toyota Hilux 2.4L Hi-Cruiser A/T marka siyah veya 
beyaz renkli otomatik vitesli taşıt 
4- (3) Adet Samsung X3280nr çok foksiyonlu yazıcı 
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Durumu ve özellikleri  
Taşıtlar 2018 model ve üzeri, diğer ürünler ise kullanılmamış 

olacaktır. 

4-İdare tarafından alınacak 

malın/malların teslim etme 

yeri 

Mübadele karşılığı alınacak olan mallar 75 (yetmiş beş) takvim 

günü içerisinde Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat 

Başkanlığı Gölbaşı /ANKARA adresine bir defada teslim 

edecektir. 

5-İdare tarafından verilecek 

malın/malların teslim alma 

yeri 

Mübadele karşılığı verilecek (12) kalem hurda malzeme 

yükleniciye tebligatını müteakip 15 (on beş) gün içinde Emniyet 

Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı Gölbaşı /ANKARA 

adresinden teslim alınacaktır. 

6-Mübadelenin;  

a) Yapılacağı yer 

Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım Dairesi Başkanlığı 

İhale Salonu (O) Blok 2. kat Ayrancı Mah. Dikmen Caddesi 

No:11 06540 Çankaya / ANKARA  

b) Tarihi ve saati 14/12/2018 günü saat 10:00 

7-Değer tespit komisyonu 

tarafından belirlenen 

tahmini bedel 

567.633,00-TL (Beş yüz altmış yedi bin altı yüz otuz üç TL), 

8-İdare tarafından alınacak 

malın/malların tahmini 

bedeli 

585.800,00 TL (Beş yüz seksen beş bin sekiz yüz TL) 

 

9-Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler: 

Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin; 

1) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları zorunludur. 

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

b) Tebligat adresini gösterir belge, 

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
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ç) Verilecek mala ait tahmin edilen bedelin % 3’ünden az (en az 17.574,00 TL) olmamak 
üzere bu şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 
mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Türkiye Cumhuriyeti Merkez 
Bankası Ankara Şubesi (Atatürk Bulvarı No:4 06100 Ulus Altındağ/ANKARA) Emniyet Genel 
Müdürlüğü Merkez Saymanlık Müdürlüğü Hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin 
noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

e) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan 
dolayı hükümlü bulunmadığına dair; 

1) Gerçek kişi olması halinde; kendisinin, 
2) Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket ise 

yönetim kurulu üyelerinin, Limited Şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, 
Kollektif Şirket ise ortakların tamamının, Komandit Şirkette Komandite ortakların hepsinin, 
Komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, Kooperatiflerde 
yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı 
birimlerden ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış ADLİ SİCİL BELGESİ, 

10-Mübadele, şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 
11-Mübadele şartnamesi hazırlanmış olup, mübadele dokümanı Emniyet Genel 

Müdürlüğü İkmal ve Bakım Dairesi Başkanlığı 1 Nolu Satın Alma Şube Müdürlüğü (O) Blok 2. 
kat Ayrancı Mah. Dikmen Caddesi No: 11   06540 Çankaya/ANKARA adresinde görülebilir ve 
50,00-TL (elli Türk lirası) karşılığında aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek 
olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur. 

12-Teklifler, 14/12/2018 günü saat 10:00’a kadar Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve 
Bakım Dairesi Başkanlığı 1 Nolu Satın Alma Şube Müdürlüğü (O) Blok 2. kat Ayrancı Mah. 
Dikmen Caddesi No: 11   06540 Çankaya/ANKARA adresine verilecektir. 

13-Mübadele işlemi; yazılı tekliflerin alınmasının ardından, isteklilerin pey tekliflerini 
açık artırma usulü ile mübadele komisyonu önünde sözlü olarak belirtmeleri suretiyle 
gerçekleştirilir. 

14-Sözleşme yapılacaktır. Ancak, sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin 
eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminat 
yatırılması zorunlu değildir. 

15-Bu işin tamamına teklif verilecek olup, kısmi teklif verilmeyecektir. 
16-İlan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 09:30 ile 

16:30 saatleri arasında; mübadelesi yapılacak olan hurda durumdaki (12) kalem malzeme Emniyet 
Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı Gölbaşı /ANKARA adresinde görülebilir. 

17-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, mübadele tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) 
takvim günüdür. 

18-İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
 10418/1-1 
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JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR ARAMA  
RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR 

Kocaeli Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar Ruhsat ve 
Kültür Varlıkları Müdürlüğünden:  

1 - İhale Konusu İş: 
İlimiz hudutları dahilinde, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan, aşağıda belirtilen 

Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Arama Ruhsat sahalarının, 5686 sayılı Jeotermal 
Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince; 
2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ihalesi yapılacaktır. 

A) Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Zeytinburnu Köyü sınırlarında, ER:3329423 nolu 4837,14 
hektar alana sahip, G24a4, G24a3 paftalarında aşağıda koordinatları verilen saha, 

 
Ruhsat Safhası : Arama Ruhsatı 
Kaynağın Cinsi: Doğal Mineralli Su Arama 
 

 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA 6.NOKTA 7.NOKTA 
Sağa (Y) 256547 256039 255000 255000 260027 259992 259873 

Yukarı (X) 4518098 4518308 4522000 4527935 4528752 4525107 4518224 
 
B) Tahmin Edilen Bedel: 
 

İLÇE KÖYÜ 
ALAN 

(HEKTAR) 
MUHAMMEN 

BEDEL 
GEÇİCİ 

TEMİNAT 
İHALE 
TARİHİ 

İHALE 
SAATİ 

İzmit Zeytinburnu 4837,14 hektar 54.555,00 TL 1.637,00 TL 20.12.2018 14:00 
 
2 - İhale Konusu İş: 
İlimiz hudutları dahilinde, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan, aşağıda belirtilen 

Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Arama Ruhsat sahalarının, 5686 sayılı Jeotermal 
Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince; 
2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ihalesi yapılacaktır. 

A) Kocaeli İli, Kandıra İlçesi, Kerpe mevkii sınırlarında, ER:3334958 nolu 1353,0 hektar 
alana sahip, F24d1, F24d2, F24d3, F24d4 paftalarında aşağıda koordinatları verilen saha, 

 
Ruhsatın Safhası: Arama Ruhsatı 
Kaynağın Cinsi  : Jeotermal Kaynak Su Arama 
 

P.1 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA 6.NOKTA 7.NOKTA 
Sağa (Y) 264000 264000 262001 262000 264000 265000 267000 

Yukarı (X) 4558000 4557000 4557000 4559000 4559000 4560000 4558000 
 
P.2 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 

Sağa (Y) 258000 258000 261000 261000 
Yukarı (X) 4555000 4557010 4557009 4555000 

 
B) Tahmin Edilen Bedel: 
 

İLÇE KÖYÜ 
ALAN 

(HEKTAR) 
MUHAMMEN 

BEDEL 
GEÇİCİ 

TEMİNAT 
İHALE 
TARİHİ 

İHALE 
SAATİ 

Kandıra Kerpe 1353,0 hektar 33.835,40 TL 1.015,00 TL 20.12.2018 14:15 
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3 - İhale Konusu İş: 
İlimiz hudutları dahilinde, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan, aşağıda belirtilen 

Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Arama Ruhsat sahalarının, 5686 sayılı Jeotermal 
Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince; 
2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ihalesi yapılacaktır. 

A) Kocaeli İli, Kartepe İlçesi, Uzuntarla köyü sınırlarında bulunan ER:3338176 nolu, 
4812,9 hektar alana sahip, G24a4, G24d1, G24d2, G24a3 paftalarında aşağıda koordinatları 
verilen saha, 

 
Ruhsat Safhası : Arama Ruhsatı 
Kaynağın Cinsi: Jeotermal Kaynak Su Arama 
 

 
1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA 6.NOKTA 7.NOKTA 

Sağa (Y) 259892 259897 260972 261600 261600 250000 255000 
Yukarı (X) 4516258 4515760 4516095 4516000 4511500 4511000 4517000 

 
B) Tahmin Edilen Bedel: 
 

İLÇE KÖYÜ 
ALAN 

(HEKTAR) 
MUHAMMEN 

BEDEL 
GEÇİCİ 

TEMİNAT 
İHALE 
TARİHİ 

İHALE 
SAATİ 

Kartepe Uzuntarla 4812,9 hektar 108.566,00 TL 3.257,00 TL 20.12.2018 14:30 

 
4 - İhale Konusu İş: 
İlimiz hudutları dahilinde, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan, aşağıda belirtilen 

Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Arama Ruhsat sahalarının, 5686 sayılı Jeotermal 
Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince; 
2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ihalesi yapılacaktır. 

A) Kocaeli İli, Kandıra İlçesi, sınırlarında bulunan ER:3287854 nolu, 2015,9 hektar alana 
sahip, F24c1 paftalarında aşağıda koordinatları verilen saha, 

 
Ruhsat Safhası : Arama Ruhsatı 
Kaynağın Cinsi: Jeotermal kaynak Su Arama 
 

 
1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA 6.NOKTA 7.NOKTA 

Sağa (Y) 271000 276000 276000 279000 279000 278000 278000 
Yukarı (X) 4565000 4565000 4563920 4563920 4561401 4561401 4563700 

 
8.NOKTA 9.NOKTA 10.NOKTA 11.NOKTA 12.NOKTA   

Sağa (Y) 272000 272000 270000 270000 271000   
Yukarı (X) 4563700 4558000 4558000 4563000 4563000   

 
B) Tahmin Edilen Bedel: 
 

İLÇE KÖYÜ 
ALAN 

(HEKTAR) 
MUHAMMEN 

BEDEL 
GEÇİCİ 

TEMİNAT 
İHALE 
TARİHİ 

İHALE 
SAATİ 

Kandıra  2015,9 hektar 45.473,00 TL 1.364,00 TL 20.12.2018 14:45 
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5 - İhale Konusu İş: 
İlimiz hudutları dahilinde, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan, aşağıda belirtilen 

Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Arama Ruhsat sahalarının, 5686 sayılı Jeotermal 
Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince; 
2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ihalesi yapılacaktır. 

A) Kocaeli İli, Kartepe İlçesi, Ketenciler köyü sınırlarında bulunan ER:3338177 nolu, 
3145,94 hektar alana sahip, G24d2, G24a3 paftalarında aşağıda koordinatları verilen saha, 

 
Ruhsat Safhası : Arama Ruhsatı 
Kaynağın Cinsi: Jeotermal Kaynak Su Arama 
 

P.1 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA 6.NOKTA 
Sağa (Y) 261600 260972 265588 266900 267000 261600 

Yukarı (X) 4516000 4516095 4517536 4516500 4512200 4511500 
 
P.2 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 

Sağa (Y) 257500 257500 259873 259892 
Yukarı (X) 4516620 4518134 4518224 4516258 

 
B) Tahmin Edilen Bedel: 
 

İLÇE 
ALAN 

(HEKTAR) 
MUHAMMEN 

BEDEL 
GEÇİCİ 

TEMİNAT 
İHALE 
TARİHİ 

İHALE 
SAATİ 

Kartepe 3145,94 hektar 70.964,00 TL 2.129,00 TL 20.12.2018 15:00 
 
6 - İhale Şartname ve Eklerinin: 
a) Alınacağı Yer : Kocaeli Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı, Doğal 

Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü İzmit/ 
KOCAELİ 

b) Hangi Şartlarda Alınacağı : İhaleye girecek olan isteklilerin şartname ve eklerini, 
100,00 TL bedel karşılığında satın almaları zorunludur. 
İstenildiğinde ihale şartname ve ekleri mesai saatleri 
içerisinde yukarıda yazılı adresten alınabilir. 

  Şartname bedeli; Ziraat Bankası Kocaeli Şubesi Yatırım 
İzleme Koordinasyon Başkanlığı Muhasebe Birimi 
IBAN:TR65 0001 0001 6367 9473 2750 01 nolu hesaba 
yatırılacaktır. 

7 - İhalenin: 
a) Yapılacağı Yer : Kocaeli Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı, 
  Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları 

Müdürlüğü Toplantı Salonunda 
  Körfez Mah. Ankara Karayolu Cad. No: 129 İzmit/ 

KOCAELİ 
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b) Yapılacağı Tarih : 20.12.2018 Perşembe günü 
c) Usulü : 2886 sayılı D.İ.Kanunun 45. maddesine göre Açık 

Teklif Artırma Usulü 
8 - Tekliflerin: 
a) Verileceği Yer : Kocaeli Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı, 
  Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları 

Müdürlüğü Toplantı Salonu İzmit/KOCAELİ 
b) Son Teklif Verme  
     Tarih/Saati : 20.12.2018 Perşembe günü 
  3329423 Ruhsatlı saha için saat: 14:00 
  3334958 Ruhsatlı saha için saat: 14:15 
  3338176 Ruhsatlı saha için saat: 14:30 
  3287854 Ruhsatlı saha için saat: 14:45 
  3338177 Ruhsatlı saha için saat: 15:00 
9 - İhaleye Katılma Belgeleri: 
İhaleye Katılacaklar aşağıdaki belgeleri komisyona sunacaklardır. 
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon numarası 
b) Gerçek kişi istekliler; 
1- Yıl içerisinde alınmış ikametgah ilmuhaberi 
2- Noter tasdikli imza beyannamesi 
3- T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti 
c) Tüzel Kişi İstekliler; 
1- Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan 

veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair 
belge 

2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları 
tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri 

3- Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir, yıl içerisinde alınmış, onaylı 
vergi levhası 

d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan 
kişilerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin imza beyannamesi 

e) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca 
imzalanmış ortaklık sözleşmesi 

f) Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C. 
Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir. 

g) Kocaeli Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı, Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür 
Varlıkları Müdürlüğünden alınan, okuyup kabul ettiklerine dair imzalanmış ihale şartnamesi 

h) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen miktardaki geçici teminata ait alındı makbuzu 
veya banka teminat mektubu 

ı) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu 
j) Vergi borcu yoktur yazısı 
10 - İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerin aslını veya noter tasdikli 

suretleri ile birlikte en geç son teklif verme tarih ve saatine kadar, sıra numaralı alındılar 
karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. 

11 - Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf ile yapılacak müracaatlar ve 
postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

12 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
İlan olunur. 9647/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
İstanbul İli Küçükçekmece İlçesi, Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak 

Müdürlüğünden:  

 
 10499/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 10511/1/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 10511/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 10511/3/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 10511/4/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 10511/5/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 10511/6/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 10511/7/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 10511/8/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 10511/9/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 10511/10/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 10511/11/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 10511/12/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 10511/13/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 10511/14/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 10511/15/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 10511/16/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 10511/17/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 10511/18/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 10511/19/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 10511/20/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 10511/21/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 10511/22/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 10511/23/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 10511/24/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 10511/25/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 10511/26/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 10511/27/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 10511/28/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 10511/29/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 10511/30/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 10511/31/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 10511/32/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 10511/33/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 10511/34/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 10511/35/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 10511/36/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 10511/37/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 10511/38/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 10511/39/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 10511/40/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 10511/41/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 10511/42/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 10511/43/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 10511/44/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 10511/45/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 10511/46/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 10511/47/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 10511/48/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 10511/49/1-1 

  



Sayfa : 144 RESMÎ GAZETE 4 Aralık 2018 – Sayı : 30615 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 10509/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 10510/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığından: 
Iğdır 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1975/943 Esas, 1978/716 Karar sayılı dosyasının 

kaybolduğu anlaşıldığından, 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 işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 

 10489/1-1 
—— • —— 

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları 
Birliğinden:  

TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI 
1- Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavir Mehmet DEMİR’e “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası 
verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 03.07.2018 tarihinde başlanmış olup, 03.01.2019 tarihinde 
son bulacaktır. 

2- İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası üyesi Yeminli Mali Müşavir Yusuf KELEŞ’e 
Oda Disiplin Kurulu’nun 12.06.2018 gün, 2018/14 sayılı kararı ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki 
Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden 
kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 24.10.2018 tarihinde başlanmış olup, 24.04.2019 tarihinde 
son bulacaktır. 
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3- Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Kemal 
UÇAK’a “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın 
uygulanmasına 03.07.2018 tarihinde başlanmış olup, 03.07.2019 tarihinde son bulacaktır. 

4- İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Sedat 
AYBAY’a Oda Disiplin Kurulu’nun 03.04.2018 gün, 2018/1843-2054 sayılı kararı ile “6 Ay 
Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza 
kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 14.10.2018 tarihinde başlanmış olup, 
14.04.2019 tarihinde son bulacaktır. 

5- Çorlu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavir Yavuz ÇALIŞKAN’a Oda Disiplin Kurulu’nun 08.06.2018 gün, 2018/01 sayılı kararı ile 
“12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen 
ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 13.11.2018 tarihinde başlanmış olup, 
13.11.2019 tarihinde son bulacaktır. 10458/1-1 

—— • —— 
İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak 
Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin ilgili 
maddeleri uyarınca, Öğretim Görevlisi alınacaktır. 

 
BİRİMİ BÖLÜMÜ PROGRAMI KADRO UNVANI ADET 

Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu 

Tıbbi Hizmetler 
ve Teknikler 

Tıbbi 
Dokümantasyon ve 

Sekreterlik * 
Öğretim Görevlisi 1 

 
* En az Tezli Yüksek Lisans Mezunu olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek 

kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak. 
Son Başvuru Tarihi : 18 Aralık 2018 
Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi : 21 Aralık 2018 
Sınav Giriş Tarihi : 25 Aralık 2018 
Sonuç Açıklama Tarihi : 28 Aralık 2018 
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.istanbulbilim.edu.tr 
Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adayların; 
Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, yayınlar, diploma ve uzmanlık 

belgesinin noter tasdikli kopyaları, transkript ile yabancı dil belgesi, ALES sonuç belgesi, nüfus 
cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 2 adet vesikalık fotoğrafı 
kapsayan 1 adet dosya ile birlikte şahsen Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 
Müdürlüğü’ne (Yazarlar sok. No: 17 Esentepe-Şişli/İstanbul Tel: (212) 273 26 90) teslim etmeleri 
gerekmektedir. 10277/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

 
 10514/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

 
 10515/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

 
 10501/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

 
 10502/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

 
 10504/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

 
 10490/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

 
 10491/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

 
 10492/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

 
 10493/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

 
 10494/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

 
 10495/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

 
 10496/1-1 
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İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünden: 
2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliği’nin ilgili 

maddelerine göre aşağıda belirtilen bölümlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Üyeleri 
alınacaktır. 

Başvurular, başvuru tarihleri içerisinde, Üniversitemiz Rektörlüğü’ne şahsen veya posta 
yoluyla yapılabilir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların 
başvuruları ile internet üzerinden yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 

Duyuru Başlama Tarihi : 04.12.2018 
Son Başvuru Tarihi : 18.12.2018 
 

FAKÜLTE / MYO 

BÖLÜM / 

PROGRAM 

KADRO 

UNVANI 

KADRO 

SAYISI ÖZEL ŞARTLAR 

Eğitim Fakültesi 
Eğitim Bilimleri 

(Türkçe) Bölümü 

Doçent 

Doktor 
1 

Yüksek lisans derecesini “ Eğitim 

Yönetimi Teftişi Planlaması ve 

Ekonomisi” alanında, doktora 

derecesini ise, “Eğitim Yönetim ve 

Denetimi” alanından almış olması. 

Doçentliğini “Eğitim Yönetimi, Teftişi, 

Planlaması ve Ekonomisi” alanında 

almış olması. Örgütsel davranış ve 

liderlik konularında çalışmaları olmak. 

Mimarlık Fakültesi 
Mimarlık (Türkçe) 

Bölümü 

Profesör 

Doktor 
1 

Şehircilik lisans programından mezun 

olması, 

Kentsel Dönüşüm, Katılımcı 

Yaklaşımlar, Yaratıcı Ekonomiler 

alanında çalışmaları olan Profesör veya 

Profesörlük şartlarını sağlayan Doçent 

unvanına sahip olması. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Endüstri (İngilizce) 

Mühendisliği 

Bölümü 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

2 

Endüstri Mühendisliği, Makine 

Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, 

Bilgisayar Mühendisliği veya 

Matematik Bölümlerinden birinden 

lisans mezunu olması. Endüstri 

Mühendisliği alanında Tezli Yüksek 

Lisans ve Doktora Öğrenimini 

tamamlamış olması. Endüstri 

Mühendisliği alanında bilimsel 

çalışmaları ve yayınları olması. 
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GENEL ŞARTLAR 

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartlara sahip olmak, 

- Adaylarda herhangi bir kuruma karşı hizmet yükümlülüğü bulunmaması,  

- Müracaat eden tüm adayların her ne sebeple olursa olsun disiplin cezası almamış olması, 

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması, 

- Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olması, 

- İngilizce Eğitim Veren Bölümlere Başvuracak Olan Adayların Yükseköğretim 

Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara 

İlişkin Yönetmelikte Belirtilen Koşulları Sağlaması,  

- Adayların Üniversitemiz https://www.iku.edu.tr/tr/yonergeler sayfasında yayımlanan 

T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Ve Atanma Yönergesi 

doğrultusunda Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör kadroları için değerlendirme Rektörlük 

tarafından yapılır. Adayın başvurusu ilgili Rektör Yardımcısının yürütücülüğünde Rektör 

Yardımcılarından oluşan bir komisyon tarafından bir ön incelemeye tabi tutulur. Ön incelemede 

“En az ölçütler” i karşılamadığı tespit edilen başvurular değerlendirmeye alınmaz. 

Profesör Kadrosuna Başvuru İçin İstenen Belgeler: 

- Adayların, Üniversitemiz Rektörlüğüne hitaben hazırlayacakları ıslak imzalı 

dilekçelerinde, yayımlanan ilan tarihini, başvurdukları kadro, Fakülte ve Bölüm bilgilerini, 

yabancı dillerine ait bilgilerini, iletişim (GSM, E-Mail, Ev-İş Tel. vb.) bilgilerini, ayrıca 

haklarında bilimsel referans alınabilecek iki Öğretim Üyesinin Ad-Soyad bilgileri ve iletişim 

(çalıştıkları kurum, adresleri, GSM, E-Mail, İş Tel. vb.) adreslerini ve teslim ettiği belgelerine ait 

bilgileri listeleyerek belirtmeleri gerekmektedir. 

- YÖK Formatında hazırlanacak özgeçmiş, bilimsel yayınlarını kongre ve konferans 

tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin doküman, eğitim-

öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek 

lisans çalışmaları, Üniversiteye katkılarını kapsayan hazırlanacak 6 takım dosya,  

- Dosyadaki etkinliklerini içeren bir harici bellek/flaş bellek, 

- Üniversitemiz https://www.iku.edu.tr/tr/yonergeler sayfasında yayımlanan İstanbul 

Kültür Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönergesi ekinde yer alan 

Değerlendirme Ölçütleri Formunun Aday Tarafından doldurulmuş ve imzalanmış hali, 

- 2 adet fotoğraf, 

- Nüfus cüzdan fotokopisi, 

- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi, 

- Doçentlik belgesi, 
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Doçent Kadrosuna Başvuru İçin İstenen Belgeler: 

- Müracaat eden tüm adayların, Üniversitemiz Rektörlüğüne hitaben hazırlayacakları ıslak 

imzalı dilekçelerinde, başvurdukları kadro, Fakülte ve Bölüm bilgilerini, yabancı dillerine ait 

bilgilerini, iletişim (GSM, E-Mail, Ev-İş Tel. vb.) bilgilerini ve teslim ettiği belgelerine ait 

bilgileri listeleyerek belirtmeleri gerekmektedir. 

- YÖK Formatında hazırlanacak özgeçmiş, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört 

(4) takım dosya, 

- Dosyadaki etkinliklerini içeren bir harici bellek/flaş bellek, 

- Üniversitemiz https://www.iku.edu.tr/tr/yonergeler sayfasında yayımlanan İstanbul 

Kültür Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönergesi ekinde yer alan 

Değerlendirme Ölçütleri Formunun Aday Tarafından doldurulmuş ve imzalanmış hali, 

- 2 adet fotoğraf, 

- Nüfus cüzdan fotokopisi, 

- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi, 

- Doçentlik belgesi, 

Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Başvuru İçin İstenen Belgeler: 

- Müracaat eden tüm adayların, Üniversitemiz Rektörlüğüne hitaben hazırlayacakları ıslak 

imzalı dilekçelerinde, başvurdukları kadro, Fakülte ve Bölüm bilgilerini, yabancı dillerine ait 

bilgilerini, iletişim (GSM, E-Mail, Ev-İş Tel. vb.) bilgilerini ve teslim ettiği belgelerine ait 

bilgileri listeleyerek belirtmeleri gerekmektedir. 

- YÖK Formatında hazırlanacak özgeçmiş, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört 

(4) takım dosya, 

- Dosyadaki etkinliklerini içeren bir harici bellek/flaş bellek, 

- Üniversitemiz https://www.iku.edu.tr/tr/yonergeler sayfasında yayımlanan İstanbul 

Kültür Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönergesi ekinde yer alan 

Değerlendirme Ölçütleri Formunun Aday Tarafından doldurulmuş ve imzalanmış hali, 

- İngilizce Dilinden En Az 80 Puan Alındığını Gösterir YÖK Tarafından Kabul Edilen 

Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya Eşdeğeri Kabul Edilen Sınav Sonuç Belgesi, 

- 2 adet fotoğraf, 

- Nüfus cüzdan fotokopisi, 

- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi, 

Başvuru Adresi ve İletişim Bilgileri: 

Adres : İstanbul Kültür Üniversitesi, Ataköy Yerleşkesi, E-5 Karayolu üzeri 34158,  

Bakırköy/İstanbul 

Telefon : 0212 498 41 41  

E-mail : ik@iku.edu.tr 10455/1-1 
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Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz akademik birimlerine aşağıda belirtilen bölümlerine 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanun ve ilgili yönetmelik kapsamında tam zamanlı statüde öğretim üyeleri 
alınacaktır. 

 
Fakülte - 

Yüksekokulu Bölüm Adet Unvanı Açıklama 

Eğitim Fakültesi 

İngilizce 
Öğretmenliği 

1 Doç. Dr. Alanında Doktora yapmış olmak. 

Okul Öncesi 
Öğretmenliği 

1 Prof. Dr. Alanında Doktora yapmış olmak. 

Özel Eğitim 
Öğretmenliği 

1 Doç. Dr. Alanında Doktora yapmış olmak. 

İktisadi, İdari ve 
Sosyal Bilimler 

Fakültesi 

İktisat 

1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Matematik Alanında doktora yapmış 
olmak. Özel Fonksiyonlar ve Sayılar 
Teorisi konusunda SCI/SCI-E/SSCI 

endeksli dergilerde en az 20 makalesi 
yayınlanmış olmak. 

1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

İktisat Anabilim Dalında Endüstri İçi 
Ticaret konusunda doktora yapmış 

olmak. 

İşletme 

1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Ulusal ve uluslararası düzeylerde 
marka geliştirme konusunda doktora 

yapmış olmak. 

1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
Üretim Yönetimi alanında doktora 

yapmış olmak. 

1 
Doç. Dr. 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Muhasebe alanında doktora yapmış 
olmak 

Psikoloji 1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
Sosyal Psikoloji Alanında Doktora 

yapmış olmak. 

İletişim Fakültesi 
Görsel İletişim 

Tasarımı 
2 

Prof. Dr. 
Doç. Dr. 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Görsel İletişim veya İletişim Alanında 
Doktora yapmış olmak. 

Mühendislik 
Fakültesi 

Bilgisayar 
Mühendisliği 

2 

Prof. Dr. 
Doç. Dr. 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Alanında Doktora yapmış olmak. 

İnşaat 
Mühendisliği 

1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
Alanında Doktora yapmış olmak. 
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Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Beslenme ve 

Diyetetik 
1 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
Alanında Doktora yapmış olmak. 

Hemşirelik 1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Alanında doktora yapmış olmak. Ve 

Psikiyatri Hemşireliği alanında 

çalışmalarda bulunmuş olmak. 

Meslek 

Yüksekokulu 

İlk ve Acil 

Programı 
3 Prof. Dr. 

Plastik Cerrahisi alanında uzman 

olmak. 

Kulak Burun Boğaz alanında uzman 

olmak. 

Ortopedi ve Travmatoloji alanında 

uzman olmak. 

 

Başvuru Belgeleri: 

1 - Adayların, 2547 Sayılı Kanunun 23,24 ve 26. Maddelerinde belirlenen asgari koşulları 

sağlamış olmaları. 

2 - Başvuracakları fakülte, bölüm ve alanı belirten dilekçe, Özgeçmiş (YÖK Ek-4 

formatında), Yabancı dil belgesi, Nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf (2 adet), Diploma 

fotokopilerinin aslı, noter onaylı sureti veya Personel Müdürlüğümüz tarafından aslı görülerek 

onaylanan suretleri olması gerekmektedir. 

3 - Profesörler için doçentlik ve doktora/uzmanlık belgesi, lisans diploması, profesörlük 

atama yazısı ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 takım dosya, 

4 - Doçentler ve Dr. Öğr. Üys. için doktora/uzmanlık belgesi, lisans diploması, Doçentlik 

atama yazısı ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya, 

5 - Doçentliğe atamalarda en az Üniversitelerarası Kurulun doçentlik sınavı için kabul 

ettiği ilkeler aranır. 

6 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 

onaylanması gerekmektedir. 

7 - Başvuru Süresi ve Yeri: İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde, aşağıdaki 

adrese başvurmaları gerekmektedir. 

Posta ile yapılacak başvurularda meydana gelecek gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu 

değildir. 

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğü 

Havalimanı Yolu 8. Km. 

Şahinbey-GAZİANTEP 

Tlf: 0342 211 80 80  

Fax: 0342 211 80 81  

E-Mail: info@hku.edu.tr 10416/1-1 



4 Aralık 2018 – Sayı : 30615 RESMÎ GAZETE Sayfa : 165 

 

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden: 
Meslek Yüksekokulumuzun aşağıda belirtilen programlarına, 09.11.2018 tarihli Resmi 

Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak 
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi kadrolarına Öğretim Elemanı 
alınacaktır. 

Öğretim Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: 
1 - Başvurdukları Programı belirten dilekçe, (Başvuru Dilekçesi www.kavram.edu.tr 

adresinden temin edilebilir.)  
2 - Başvurdukları programı gösteren Öğretim elemanı Başvuru Formu ( Öğretim Elemanı 

Başvuru formu www.kavram.edu.tr adresinden temin edilebilir.) 
3 - YÖK formatında Özgeçmiş.  
4 - Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 
5 - Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge, 
6 - Lisans/Lisansüstü onaylı mezuniyet/diploma fotokopileri  
7 - Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için, Yükseköğretim 

Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin onaylı örneği.  
8 - Lisans Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği.  
9 - ALES Belgesi 
10 - 2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı) 
11 - Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı 

belge) 
12 - Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) alınan Hizmet Dökümü (E-Devlet üzerinden 

alınan belge) 
13 - Adli Sicil Kaydı Belgesi (E-Devlet üzerinden alınan belge) 
14 - ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet 

belgesi ve atama olur yazısı. 
Başvuru ve Sınav Yeri: Oğuzlar Mahallesi 1251/2 Sokak No:8 Basmane / Konak İZMİR 
 

SINAV TAKVİMİ   

İLK BAŞVURU TARİHİ  :04.12.2018 

SON BAŞVURU TARİHİ  :18.12.2018 

ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ  :20.12.2018 

GİRİŞ SINAV GİRİŞ TARİHİ  :21.12.2018 

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ  :25.12.2018 
 
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi www.kavram.edu.tr  
ÖNEMLİ NOTLAR 
1 - 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak  
2 - Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili 

mezuniyet bölümünden ALES'ten en az 70 puan almış olmak 
3 - Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 

hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim 
Kurulu kararıyla belirlenir.  

NOT: ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU, SINAV GİRİŞ YERİ VE SAATİ, NİHAİ 
DEĞERLENDİRME SONUÇLARI MESLEK YÜKSEKOKULUMUZ WEB ADRESİNDE 
(www.kavram.edu.tr) YAYINLANACAKTIR. BU DUYURU TEBLİGAT NİTELİĞİNDE 
OLUP, ADAYLARA AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR  

Duyurulur. 
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SIRA UNVANI BÖLÜMÜ PROGRAM ADED İLAN ÖZEL ŞART 

1 
ÖĞRETİM 

GÖREVLİSİ 
İNŞAAT 

İNŞAAT 

TEKNOLOJİSİ 

PR. 

2 

İnşaat Mühendisliği 

Lisans mezunu olup, 

alanında Tezli Yüksek 

Lisans mezunu olmak. 

2 
ÖĞRETİM 

GÖREVLİSİ 

MÜLKİYET 

KORUMA VE 

GÜVENLİK 

İŞ SAĞLIĞI VE 

GÜVENLİĞİ PR. 
1 

İş Sağlığı ve Güvenliği 

veya Mühendislik 

fakültelerinin Lisans 

bölümlerinden mezunu 

olup, İş Sağlığı ve 

Güvenliği alanında 

Tezli Yüksek Lisans 

mezunu olmak ve en 

az C sınıfı İş 

Güvenliği Uzmanı 

Sertifikası sahibi 

olmak 

3 
ÖĞRETİM 

GÖREVLİSİ 
TASARIM 

GRAFİK 

TASARIMI PR. 
1 

Resim İş, Resim İş 

Öğretmenliği Lisans 

bölümlerinden mezunu 

olup, ilgili bölümlerin 

birinden Tezli Yüksek 

Lisans mezunu olmak 

4 
ÖĞRETİM 

GÖREVLİSİ 
TASARIM 

GRAFİK 

TASARIMI PR. 
1 

Grafik, Grafik 

Tasarım, Grafik 

Tasarımı, Animasyon 

bölümlerinden lisans 

mezunu olup, ilgili 

bölümlerin birinden 

Tezli Yüksek Lisans 

mezunu olmak 

5 
ÖĞRETİM 

GÖREVLİSİ 
TASARIM 

GRAFİK 

TASARIMI PR. 
1 

Görsel İletişim 

Tasarımı Lisans 

mezunu olup, alanında 

Tezli Yüksek Lisans 

mezunu olmak 

6 
ÖĞRETİM 

GÖREVLİSİ 

TERAPİ VE 

REHABİLİTASYON 

FİZYOTERAPİ 

PR. 
1 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 

bölümü lisans mezunu 

olup, alanında Tezli 

Yüksek Lisans 

mezunu olmak 
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7 
ÖĞRETİM 

GÖREVLİSİ 
TIBBİ HİZMETLER 

VE TEKNİKLER 
ANESTEZİ PR. 2 

Hemşirelik Lisans 
mezunu olup, alanında 
Tezli Yüksek Lisans 

mezunu olmak ve 
lisans mezuniyet 

sonrası 
belgelendirmek 

kaydıyla Anestezi 
alanında en az 2 yıl 

deneyimli olmak 

8 
ÖĞRETİM 

GÖREVLİSİ 
TIBBİ HİZMETLER 

VE TEKNİKLER 
DİYALİZ 1 

Hemşirelik Lisans 
mezunu olup, alanında 
Tezli Yüksek Lisans 

mezunu olmak ve 
lisans mezuniyet 

sonrası 
belgelendirmek 
kaydıyla Diyaliz 

alanında en az 2 yıl 
deneyimli olmak 

9 
ÖĞRETİM 

GÖREVLİSİ 
TIBBİ HİZMETLER 

VE TEKNİKLER 

TIBBİ 
LABORATUVAR 

TEKNİKLERİ 
PR. 

1 

Biyoloji bölümü 
Lisans mezunu olup, 

alanında Tezli Yüksek 
Lisans mezunu olmak 
ve alanında en az 2 yıl 

Tıbbi laboratuvar 
deneyimi olmak 

10 
ÖĞRETİM 

GÖREVLİSİ 
YÖNETİM VE 

ORGANİZASYON 
LOJİSTİK PR 1 

Endüstri Mühendisliği 
lisans mezunu olup, 

alanında Tezli Yüksek 
Lisans mezunu olmak 

11 
ÖĞRETİM 

GÖREVLİSİ 
YÖNETİM VE 

ORGANİZASYON 
LOJİSTİK PR. 2 

Lojistik, Lojistik 
Yönetimi, Ulaştırma 

ve Lojistik, 
Uluslararası Lojistik, 
Uluslararası Lojistik 

ve Taşımacılık 
Bölümü Lisans 

mezunu olup, ilgili 
bölümlerin birinden 
Tezli Yüksek Lisans 

mezunu olmak 

12 
ÖĞRETİM 

GÖREVLİSİ 
YÖNETİM VE 

ORGANİZASYON 

SAĞLIK 
KURUMLARI 

İŞLETMECİLİĞİ 
PR. 

2 

Sağlık Kurumları 
İşletmeciliği Lisans 

mezunu olup, alanında 
Tezli Yüksek Lisans 

mezunu olmak 
 10367/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Hakkari Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
–– Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim

ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER
–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 03/12/2018 Tarihli ve 2018/ÖİB-K-85, 86,

87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 ve 96 Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 11/7/2018 Tarihli ve E: 2018/8, K: 2018/85 Sayılı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 10/10/2018 Tarihli ve 2015/4662 Başvuru Numaralı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 30/10/2018 Tarihli ve 2015/14758 Başvuru Numaralı

Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve 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.
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