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22 Ocak 2018 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30309

YÖNETMELİK

İstanbul Ün�vers�tes�nden:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/9/2016 tar�hl� ve 29825 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Ün�vers�tes� L�sansüstü
Eğ�t�m ve Öğret�m Yönetmel�ğ�n�n 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasına aşağıdak� bent eklenm�şt�r.

“k) YÖKDİL: Yükseköğret�m Kurumları Yabancı D�l Sınavını,”
MADDE 2  – Aynı Yönetmel�ğ�n 5 �nc� maddes�ne aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.
“(5) Enst�tülerde ve/veya programlarda on yarıyıllık l�sans dereces� mezun�yet� �le doktora/sanatta yeterl�k

programlarına başvuru yapılması konusunda Senato kararları uygulanır.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmel�ğ�n 7 nc� maddes�n�n beş�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
 “(5) Enst�tüler, eğ�t�m ve öğret�m�n kısmen veya tamamen yabancı d�lle yapıldığı l�sansüstü programlar

açab�l�rler. Bu programlara başvuracak adayların, öğren�m göreceğ� yabancı d�l �ç�n YÖKDİL, YDS veya eşdeğer�
sınavdan yüksek l�sans, doktora ve sanatta yeterl�k programlarında 65 veya karşılığı puandan az olmamak üzere
Senatoca bel�rlenen yabancı d�l puanını almış olmaları gerek�r.”

MADDE 4  – Aynı Yönetmel�ğ�n 8 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (c) bend� aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�şt�r.

“c) Adayların YÖKDİL, YDS veya eşdeğer� sınavdan 50 karşılığından az olmamak üzere Senatoca bel�rlenen
yabancı d�l puanını almış olmaları gerek�r.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmel�ğ�n 12 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (ç) ve (d) bentler� yürürlükten
kaldırılmış, �k�nc� ve üçüncü fıkraları aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş ve aynı maddeye aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.

“(2) L�sansüstü programlara g�r�ş notunun bel�rlenmes�nde; yüksek l�sans programlarına g�r�şte l�sans not
ortalamasının tamamı;  doktora/sanatta yeterl�k programlarına g�r�şte l�sans not ortalamasının %50’s�, yüksek l�sans
not ortalamasının %50’s�; yüksek l�sans yapmadan kabul ed�lenler �ç�n �se l�sans not ortalamasının tamamı
değerlend�rmeye alınır.

(3) Adaylar g�r�ş notlarına göre, en yüksek nottan başlamak üzere sıralanır ve kontenjan dâh�l�nde programlara
kabul ed�l�r. Eş�t g�r�ş notuna sah�p olan adaylar arasında öncel�ğ�n bel�rlenmes�nde mezun�yet tar�h� yen� olan aday,
eş�tl�ğ�n devam etmes� hal�nde �se başvuru tar�h� önce olan aday terc�h ed�l�r.”

“(6) Bu maddedek� hükümler�n dışında, l�sansüstü programlara g�r�ş koşullarının bel�rlenmes�nde değ�ş�kl�k
yapmaya Senato yetk�l�d�r.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmel�ğ�n 18 �nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“(2) Yatay geç�ş veya l�sansüstü programlar arası geç�şlerde ders�n veya faal�yet�n/uygulamanın

tamamlanmasından sonra yüksek l�sansta �k� yarıyılı, doktorada dört yarıyılı geçmem�ş olması kaydıyla daha önce
alınan l�sansüstü dersler veya faal�yetler/uygulamalar, yüksek l�sans programlarına yapılan �nt�bakta sadece yüksek
l�sans dersler� ve yüksek l�sansa yönel�k d�ğer faal�yetler/uygulamalar; doktora/sanatta yeterl�k programlarına yapılan
geç�şlerde �se sadece doktora/sanatta yeterl�kte alınan dersler ve d�ğer faal�yetler/uygulamalar,
anab�l�m/anasanat/b�l�m/sanat dalı/program başkanlığının görüşü alınarak �lg�l� enst�tü yönet�m kurulu kararıyla
�nt�bak ett�r�l�r. Kararda, öğren�m sürec�nde öğrenc�n�n �nt�bakının yapıldığı yarıyıl da bel�rt�l�r.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmel�ğ�n 22 nc� maddes�n�n altıncı fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“(6) B�l�msel Araştırma Tekn�kler� ve Yayın Et�ğ� ders�n�n tezl� yüksek l�sans programında ver�lmes�

zorunludur. Doktora programına kayıtlı b�r öğrenc� b�l�msel araştırma tekn�kler�, araştırma ve yayın et�ğ� konularını
�çeren b�r ders� yüksek l�sans programında almadıysa, bu ders� almakla yükümlüdür. Bu ders�n kred�s� 3 olup, AKTS
karşılığı �lg�l� enst�tü kurul kararı �le bel�rlen�r.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmel�ğ�n 23 üncü maddes�n�n üçüncü, dördüncü ve beş�nc� fıkraları aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�şt�r.

“(3) Tezl� yüksek l�sans programında tez danışmanı, Ün�vers�te kadrosunda bulunan ve en az �k� yarıyıl süreyle
b�r l�sans/l�sansüstü programında ders verm�ş olan öğret�m üyeler� arasından atanır.

(4) D�ş hek�ml�ğ�, eczacılık, tıp ve veter�nerl�k alanlarındak� anab�l�m dalları har�ç doktora/sanatta yeterl�k
programında tez danışmanı, en az dört yarıyıl süreyle b�r l�sans programında veya �k� yarıyıl süreyle yüksek l�sans
programında ders verm�ş ve b�r yüksek l�sans tez� yönetm�ş olan ve Ün�vers�te kadrosunda bulunan öğret�m üyeler�
arasından atanır.

(5) Tez çalışmasının n�tel�ğ�n�n b�rden fazla tez danışmanı gerekt�rd�ğ� durumlarda atanacak �k�nc� tez
danışmanı, Ün�vers�te kadrosu dışından da en az doktora dereces�ne sah�p k�ş�lerden olab�l�r.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmel�ğ�n 27 nc� maddes�n�n dördüncü ve beş�nc� fıkraları aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�şt�r.

“(4) Tezl� ve tezs�z yüksek l�sans programlarında başarı notu, 100 puan üzer�nden en az 65 puan; doktora ve
sanatta yeterl�k programlarında �se 100 puan üzer�nden en az 75 puandır. 100 tam puan üzer�nden yapılan
değerlend�rmede küsuratlı notlar en yakın tam sayıya yuvarlanır.

(5) Yüzlük s�steme göre hesaplanan başarı notlarının dörtlük ve harfl� s�steme göre karşılıkları, aşağıdak�
tabloda göster�lm�şt�r:
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100’lük Not Aralığı         4’lük Not         Harfl� Not        Yüksek L�sans         Doktora
93-100                             4,00                 AA                   Mükemmel               Mükemmel
87-92                               3,50                 BA                   Çok �y�                     Çok �y�
81-86                               3,00                 BB                   İy�                             İy�
75-80                               2,50                 CB                   Orta üstü                  Orta üstü
65-74                               2,00                 CC                   Orta                          Geçmez
56-64                               1,50                 DC                   Geçmez                    Geçmez
45-55                               1,00                 DD                   Geçmez                    Geçmez
00-44                               0,00                 FF                    Geçmez                    Geçmez
FD                                   Devamsız        Devamsız
B*                                    Başarılı*          Başarılı*
BZ*                                 Başarısız*        Başarısız*
M                                     Muaf               Muaf
(*) Sem�ner, tezs�z yüksek l�sans dönem projes� ders� ve anasanat dalları tez sınavı sonrası yapılan uygulamalı

sınavlar g�b� nota bağlı olmayan değerlend�rmelerde kullanılır.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmel�ğ�n 32 nc� maddes�n�n üçüncü fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“(3) ALES’ten en az 80, anasanat dalları programlarında sanatta yetenek sınavından en az 85, YÖKDİL, YDS

veya eşdeğer� sınavlardan en az 65 veya bunların karşılıkları notları alan, AGNO’su 4,00 üzer�nden en az 3,00 olan,
b�r�nc� yarıyıl sonuna kadar tez konusu kabul ed�len öğrenc�ler, tezl� yüksek l�sans �ç�n �stenen d�ğer koşulları da
sağlamaları şartıyla üçüncü yarıyıl sonunda tezler�n� tesl�m edeb�l�rler. Bu erken tez tesl�m koşullarını yer�ne
get�remeyenler, en erken dördüncü yarıyıl sonunda tezler�n� tesl�m edeb�l�rler.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmel�ğ�n 37 nc� maddes�n�n üçüncü fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“(3) Mezun�yet tar�h�, tez�n sınav jür�s� tarafından �mzalanmış nüshasının enst�tüye tesl�m ed�ld�ğ� tar�ht�r.”
MADDE 12 – Aynı Yönetmel�ğ�n 41 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“(1) Tezs�z yüksek l�sans programı toplam otuz kred�den ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders

�le dönem projes� ders�nden oluşur. Dönem projes� ders� kred�s�zd�r.”
MADDE 13 – Aynı Yönetmel�ğ�n 46 ncı maddes� başlığı �le b�rl�kte aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“Danışman atanması
MADDE 46 – (1) Enst�tü anab�l�m/anasanat dalı başkanlığı her öğrenc� �ç�n b�r tez danışmanını enst�tüye

öner�r. Tez danışmanı enst�tü yönet�m kurulu kararıyla kes�nleş�r. Danışman ataması, yüksek l�sans dereces� �le kabul
ed�lenler �ç�n en geç �k�nc� yarıyılın sonuna kadar; dört yıllık l�sans dereces� �le kabul ed�lenler �ç�n �se en geç
dördüncü yarıyılın sonuna kadar 23 üncü maddeye göre yapılır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmel�ğ�n 47 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“(1) Doktora programı, tezl� yüksek l�sans dereces� �le kabul ed�lm�ş öğrenc�ler �ç�n toplam y�rm� dört kred�den

ve b�r eğ�t�m-öğret�m dönem� 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az sek�z ders, sem�ner, tez öner�s�, yeterl�k
sınavı ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kred�s�nden oluşur. L�sans dereces� �le kabul ed�lm�ş öğrenc�ler
�ç�n de en az kırk �k� kred�l�k on dört ders, sem�ner, yeterl�k sınavı, tez öner�s� ve tez çalışması olmak üzere toplam en
az 300 AKTS kred�s�nden oluşur.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmel�ğ�n 48 �nc� maddes�ne aşağıdak� fıkralar eklenm�şt�r.
“(6) Yeterl�k sınavında başarısız olan öğrenc�, başarısız olduğu yazılı ve/veya sözlü aşamalardan b�r sonrak�

yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrenc�n�n doktora programı �le �l�ş�ğ� kes�l�r.
(7) Yeterl�k sınavına g�ren öğrenc�ye, sınavda başarılı olması hal�nde danışmanı ve anab�l�m dalı başkanlığının

onayını alarak tez başlığı, tez konusu ve tez �zleme kom�tes�n�n bel�rlenerek en geç b�r ay �çer�s�nde oluşturulması
gerekt�ğ� hususu enst�tü tarafından yazı �le tebl�ğ ed�l�r.

(8) İlg�l� anab�l�m dalı başkanlığı, öğrenc� ve danışmanın da görüşler�n� d�kkate alarak bel�rleyeceğ� tez başlığı
ve tez konusu �le tez �zleme kom�tes�n� en geç b�r ay �çer�s�nde enst�tüye öner�r.  Öner�n�n uygun bulunmaması hâl�nde
�lg�l� enst�tü yönet�m kurulu, değ�ş�kl�k talep eder. Anab�l�m dalı başkanlığı değ�ş�kl�k taleb�ne uygun öner�s�n� beş �ş
günü �çer�s�nde enst�tüye sunar. Öner� enst�tü yönet�m kurulu tarafından uygun görülmes� hâl�nde kes�nleş�r.
Öğrenc�n�n geçerl� b�r mazeret� olmaksızın danışmanı �le bu fıkrada bel�rt�len tez başlığı, tez konusu ve tez �zleme
kom�tes� oluşturulması konularında �let�ş�m kurmaması neden�yle tez öner�s� savunmasının altı ay �ç�nde
yapılamaması durumunda öğrenc� tez öner�s�n� savunmamış sayılır ve 49 uncu madden�n altıncı fıkrası hükmü
uygulanır.”        

MADDE 16 – Aynı Yönetmel�ğ�n 49 uncu maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“MADDE 49 – (1) Tez �zleme kom�tes� üç öğret�m üyes�nden oluşur. Kom�tede tez danışmanından başka

enst�tü anab�l�m/anasanat dalı �ç�nden ve dışından b�rer üye yer alır. İk�nc� tez danışmanının atanması durumunda
�k�nc� tez danışmanı, d�lerse kom�te toplantılarına katılab�l�r.

(2) Tez �zleme kom�tes�n�n kurulmasından sonrak� dönemlerde, enst�tü anab�l�m/anasanat dalı başkanlığının
öner�s� ve enst�tü yönet�m kurulu onayı �le üyelerde değ�ş�kl�k yapılab�l�r.

(3) Doktora yeterl�k sınavını başarı �le tamamlayan öğrenc�, en geç altı ay �ç�nde, yapacağı araştırmanın
amacını, yöntem�n� ve çalışma planını kapsayan tez öner�s�n� tez �zleme kom�tes� önünde sözlü olarak savunur.
Öğrenc�, tez öner�s� �le �lg�l� yazılı b�r raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce kom�te üyeler�ne �mza karşılığı
dağıtır ve �mzaların bulunduğu belgey� sözlü savunmadan önce enst�tüye tesl�m eder.

(4) Tez �zleme kom�tes�, öğrenc�n�n sunduğu tez öner�s�n�n kabul, düzeltme veya redded�leceğ�ne salt
çoğunlukla karar ver�r. Düzeltme �ç�n b�r ay süre ver�l�r. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla
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ver�len karar, enst�tü anab�l�m/anasanat dalı başkanlığınca �şlem�n b�t�ş�n� �zleyen üç gün �ç�nde enst�tüye tutanakla
b�ld�r�l�r.

(5) Tez öner�s� redded�len öğrenc�, yen� b�r danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sah�pt�r. Bu durumda
yen� b�r tez �zleme kom�tes� atanab�l�r. Programa aynı danışmanla devam etmek �steyen öğrenc� üç ay �ç�nde,
danışman ve tez konusunu değ�şt�ren öğrenc� �se altı ay �ç�nde tekrar tez öner�s� savunmasına alınır. Tez öner�s� bu
savunmada da redded�len öğrenc�n�n enst�tü �le �l�ş�ğ� kes�l�r.

(6) Tez öner�s� savunmasına geçerl� b�r mazeret� olmaksızın üçüncü fıkrada bel�rt�len sürede g�rmeyen öğrenc�,
başarısız sayılarak tez öner�s� redded�l�r.

(7) Tez öner�s� kabul ed�len öğrenc�, bu tar�hten �t�baren tez çalışması faal�yetler� �le �lg�l� olarak her yıl ocak-
haz�ran ve temmuz-aralık ayları arasında, tez �zleme kom�tes� tarafından b�rer ara değerlend�rmeye tab� tutulur. Varsa
�k�nc� danışman toplantılara oy hakkı olmadan katılab�l�r. Öğrenc� tez �zleme kom�tes�ne, tez öner�s� enst�tü yönet�m
kurulu tarafından kabul ed�ld�kten altı ay sonra b�r�nc� tez �zleme raporunu; tak�p eden her altı ayın sonunda �se
�zleyen tez �zleme raporlarını, toplantı tar�h�nden b�r ay önce yazılı olarak sunar ve sözlü olarak savunur. Bu raporda o
ana kadar yapılan çalışmaların özet� ve b�r sonrak� dönemde yapılacak çalışma planı bel�rt�l�r. Öğrenc�n�n tez çalışma
raporu, kom�te tarafından başarılı veya başarısız olarak bel�rlen�r. Kom�te tarafından üst üste �k� kez veya aralıklı
olarak üç kez başarısız bulunan öğrenc�n�n enst�tü �le �l�ş�ğ� kes�l�r. Raporunu, süres� �ç�nde sunmayan veya
savunmayan öğrenc� başarısız sayılır.

(8) Doktora öğrenc�s�n�n tez savunma sınavına g�reb�lmes� �ç�n, alanı veya tez� �le �lg�l�, �lk yazarının
kend�s�n�n olduğu en az b�r makales�n�, ulusal veya uluslararası hakeml� b�r derg�de yayımlaması veya yayıma kabul
yazısını enst�tü yönet�m kuruluna sunması gerek�r. Tez danışmanları bu yayında ortak yazar olarak yer alab�l�r. İlg�l�
yayında, Ün�vers�ten�n adının geçmes� şartı aranır.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmel�ğ�n 50 nc� maddes�n�n altıncı ve yed�nc� fıkraları aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�şt�r.

“(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jür� d�nley�c�lere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla
kabul, ret veya düzeltme kararı ver�r. Tez� kabul ed�len öğrenc�ler başarılı olarak değerlend�r�l�r. Bu karar, enst�tü
anab�l�m/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını �zleyen üç gün �ç�nde �lg�l� enst�tüye tutanakla b�ld�r�l�r. Tez�
başarısız bulunarak redded�len öğrenc�n�n enst�tü �le �l�ş�ğ� kes�l�r. Tez� hakkında düzeltme kararı ver�len öğrenc� en
geç altı ay �ç�nde gerekl� düzeltmeler� yaparak tez�n� aynı jür� önünde yen�den savunur. Bu savunmada da başarısız
bulunan öğrenc�n�n enst�tü �le �l�ş�ğ� kes�l�r.

(7) Kred�l� dersler�n� ve/veya azam� süres� �ç�nde tez çalışmasını tamamlayamayan, doktora tez�nde başarılı
olamayanlara talepler� hal�nde; aynı adlı veya enst�tü yönet�m kurulunca uygun görülecek benzer b�r tezs�z yüksek
l�sans programının enst�tü bünyes�nde yer alması koşuluyla, tezs�z yüksek l�sans �ç�n gerekl� kred� yükü, proje ve
benzer� d�ğer şartları yer�ne get�rm�ş olmaları kaydıyla tezs�z yüksek l�sans d�ploması ver�l�r.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmel�ğ�n 51 �nc� maddes�n�n üçüncü fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“(3) Mezun�yet tar�h�, tez�n sınav jür�s� tarafından �mzalanmış nüshasının enst�tüye tesl�m ed�ld�ğ� tar�ht�r.”
MADDE 19 – Aynı Yönetmel�ğ�n 57 nc� maddes�n�n beş�nc� ve altıncı fıkraları aşağıdak� şek�lde

değ�şt�r�lm�şt�r.
“(5) Sınavın tamamlanmasından sonra jür�, d�nley�c�lere kapalı olarak salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme

kararı ver�r. Tez� ve sanatta yeterl�k çalışması kabul ed�len öğrenc�ler başarılı olarak değerlend�r�l�r. Bu karar, enst�tü
anab�l�m/anasanat dalı başkanlığınca sınavı �zleyen üç gün �ç�nde �lg�l� enst�tüye tutanakla b�ld�r�l�r. Tez� ve sanatta
yeterl�k çalışması başarısız bulunarak redded�len öğrenc�n�n enst�tü �le �l�ş�ğ� kes�l�r. Sanatta yeterl�k çalışması
hakkında düzeltme kararı ver�len öğrenc� en geç altı ay �ç�nde gerekl� düzeltmeler� yapar ve tez, serg�, proje, res�tal,
konser, tems�l g�b� sanatta yeterl�k çalışmasını aynı jür� önünde yen�den savunur. Bu savunma sonunda da başarısız
bulunarak sanatta yeterl�k çalışması kabul ed�lmeyen öğrenc�n�n enst�tü �le �l�ş�ğ� kes�l�r.

(6) Sanatta yeterl�k tez�nde başarılı olamayanlara, talepler� hal�nde aynı adlı veya enst�tü yönet�m kurulunca
uygun görülecek benzer b�r tezs�z yüksek l�sans programının enst�tü bünyes�nde yer alması koşuluyla gerekl� kred�
yükü, proje ve benzer� d�ğer şartları yer�ne get�rm�ş olmaları kaydıyla, tezs�z yüksek l�sans d�ploması ver�l�r.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmel�ğ�n 58 �nc� maddes�n�n üçüncü fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“(3) Mezun�yet tar�h�, tez�n sınav jür�s� tarafından �mzalanmış nüshasının enst�tüye tesl�m ed�ld�ğ� tar�ht�r.”
MADDE 21 – Aynı Yönetmel�ğe aşağıdak� geç�c� madde eklenm�şt�r.
“Geç�ş hükümler�
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 2015-2016 Eğ�t�m-Öğret�m yılı bahar yarıyılı ve önces�nde enst�tüye kayıtlı olup

danışman atanmaması, tez konusu ve tez başlığı bel�rlenmemes�, tez �zleme kom�tes� kurulmaması nedenler�yle tez
öner�s� savunması yapamamış ve bu sebeple kaydı s�l�nenler, bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten �t�baren b�r ay
�çer�s�nde enst�tü müdürlükler�ne şahsen başvurarak 46, 47, 48 ve 49 uncu madde hükümler�ne göre �şlem yapılmasını
talep edeb�l�r. Bu süre �çer�s�nde başvuruda bulunmayan öğrenc�ler�n, bu Yönetmel�kte düzenlenen süreler�n geçm�ş
olması hâl�nde enst�tü �le �l�ş�kler� kes�l�r.

(2) Kend�ler�ne tebl�gat yapıldığı halde danışmanı �le �rt�bata geçerek tez konusu bel�rlemed�kler� veya tez
öner�s� savunmadıkları �ç�n kayıtları s�l�nen öğrenc�ler b�r�nc� fıkra hükmünden yararlanamaz.”

MADDE 22– Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
MADDE 23 – Bu Yönetmel�k hükümler�n� İstanbul Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.

Yönetmel�ğ�n Yayımlandığı Resmî Gazete'n�n
Tar�h� Sayısı
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