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skhtciıötüM
Anıç, Kıpım, Dıyınık ve Tınımlır

Amıç

MADI}E l - (l) Bu Yöncrgenin amacı; Marmao Ünivesitesi Diş Hekinliği Fat,tlltesi

bllıyesiıdcki anabitim dallanndı görev yapan ızmanlık öğıcncilcdnc vailen eğitim,

öğıetimc llişkin üsul ve esıdannı dğzenlemektir,

l&psao

MAI}DE 2 - (l) Bu Y6norç; Mırmara Üniversitesi Diş Hekimtiğ Faltülıt§i uzmanlık

eğittıni ile iigili pmgraınları ve kişileri kapsar,

I}*yınık
MADDE 3 - (l) Bu Yönerge;26 Nlsan 2014 taıih vc 28983 sayıtı Resmi Gazete'de

yıyıınlanarak y0r0ılüğç giron 'Tıpıa ve Diş Hckiınliğn«te Uzmanlü Eğitimi Yön*meüğ'

hükümteıine, 09 Nisaıı 2015 tarih vc 2932 t sıyılı Resmi Gozefe'de yayınlanan Yönetmel jk

değişikliklcrine ve TUKMoS (Tıpta Uzmanlık Kunılu ve Müfredat oıuşturma v9 stand8rt

Betirleme Sistemi) kararlarıııı dayaıulrak hıarlanmıştır,

Tanımlır

MADDE 4 - 0) Bu Yönergedc kullanılıı;

ı) BAPKO: Maınııra Ünlveısitşi Biİimsol eraşırma Projeleıi Koordinasyon

Bitiımi'ni,

b) Birlın: Diş Hekimiiüi uzmaılık eğtimi ııeren anabiliın dollannı,

c)ÇekirdekE$timProgıımı(ÇEP):Uzmanlıkeğitİmlnintamımlııabilmesiiçinilgili

atanda uzmanl* cğitimi sttresince her bir ıızııanlık ö§ncisinin kazanması gercken,

TUKMOS komisyonlan tarafindan hazırlaoıp TUK tarafindaı onaylıaın, Çckiıdek

Eğtim M0fredatı olağk tsnı]otonmiş a§g,fi cğlıim-öğrettm yeıeıliklerini,



d) Dekan: Marmaıa Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,

e) Dekanlık: Marmara Üniversitesi Diş Hckimliği Fakültesi Dekanlığını,

f) Eğitici: Uaııanlık eğitimi verme yetkisine sahip öğretim elemanını,

g) Eğtim sorumlusu: uznanlık öğrencisinin tez çalışması da dAhil olmak tlzere

eğitimlnin her aşamasından birinci dereccde sorumlu olan öğrctim üyesini,

h) Fakülte: Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

i) Genişletilmiş Eğitim Programı (GEP): Çekirdek Eğitim P.ogramını da içeren,

birimlere özgü ileri eğitim-öğfetim programın ı,

j) Kurul: Uzmanlık Eğiümi Koordinasyon Kuıulunu,

k) Klinik Sorumlusu: İIgili progıamda klinik koordinasyondan sorum|u olan eğiticiyi,

l) Merkez Müdürü: Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araşorma

Merkezi Müdürilnti,

m) Pıpgram Yöneıicisi: llgili progıamda cğıimin koordinasyonundan sorumlu eğitici

olan anabilim dalı bşkanını,

n) Rotasyon: Uzmanlık öğrencisinin uznanlık eğitimi silresi içrisinde, kendi dalı

dışında alması geıeken, TUK tarafından belirlenen ve tamamlanması zorunlu olan

eğitimi,

o) TUK: Tıpta Uananl* Kurulunu,

p) TUKMOS: Tıpta Uznanlık Kurulu ve M{ifredat Oluşturma ve Standart Belirleme

Sistemini,

q) Uaııanhk Eğilimi: Diş Hekimliğ uaııanlık alanlannda özel yetki ve yetenek

kazanarak uaııan olabilmek için gşeken kuraınsal öğretim ve uygulamalaıı kapsayan

lisansilsii eğiümini,

r) Uzmanlık Öğıencisi: Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitiml Yönetmeliği ve

ilgili mevzuat h0kümleıi çerçevesinde programlarda uzmanlık eğitimi gör€n,

araştınna ve uygulama yapaı kişileri,

s) Ünivenite: Marmaıa Üniversitesini,

t) Yönerge: Marmara Üniversitesi Diş Hekimtiği Fakültesi Uzmanlık Eğitimi

Yönergesini,

u) Yönetmetik: Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğtimi Y{ınetmeliğini,

belirtir.
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ldıci nöıüıı
Uzmınhk Eğitimi Koordiıısyon Kurulu Çalışmı Esışları ve Görevleri

(2) Kurul üyeleri; Dekan, eğitimden sorumtu Dekan yardımcısı, Me*ez Müdürii, Klinik

işieyişten sorumlu Merkez Müdür yardımcısı, diş hekimtiğinde uzmanlık veren anabilim

dallarının başkanları ve varsa anabilim dalı Klinik Sorumlularından oluşur,

MADDE 6 - ( l ) Kurulda görev alan üyelerden Dekan, eğiümden sorumlu Dekan yardımcısı,

Merkez M{İdürİl, Klinik işleyişcn sorumtu Merkez Müdiiı yardımcısı ve diş hekimliğinde

uzmanlık veren anabilim dallarının başkanlan kurul görev süreleri idari göıevleri süresince

devam eder. Diğer üyelerin kurul görev süresi ise 2 (iki) yıldır.

(2) Görev §ireleri sona eren üyeler, aynı usul ve esaslara göre tekrar görevlendirilebilir.

(3) Toplantılara üst üste mazerctsiz 3 (üç) kere katılmayan üyelerin üyeliği düşr.

MADDE 7 - (l) D€kan kurulun başkanıdır. Dekanın kaıılamıdığı toplantılarda Dtkan

yardımcısı kurula başkanlık yapar.

(2) Kurul; başkanının gündemli çağnsı tizerine güz ve bahar dönemi olmak üzere ylda en az

2 (iki) kez toplanır. Qerekli durumlarda her ana bilim dalının bir uznanlık öğrencisi, oy hakkı

olmaksızın temsilci olarak toplantıya davet edilebilir.

MADDE 8 - (l) Kurul'un görevleri şunlardır:

ı) Fakültenin uzııaıılık eğitimi hedeflerini belirlemek ve bu hedeflere ulaşabilmek için

anabilim dallaıının teorik ders, uygulama ve aızışunna faaliyetleri ile yıllık olarak

güncellenen GEP'i, TUK tarafından belirlenen uzıanlık dallarının ÇEP'ine uygun olacak

şekilde düzenlemek

b) Uzırıanlık eğitimine yeni başlayan öğrenciier için; kurumu tanıııcı bilgiler, kanuni

sorumluluk, mesleki gelişim, iletişim ve deonıoloj i konulannrn işlendiği oryantasyon

toplantılannın uygulanmasını sağlamak
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MADDE 5 - ( t) Kurul; Fakültedeki uzmanlık eğitiminin amaçlaıının ve bunun

gerçkleşmesi için yapılacak etkinliklerin koordine edilmesini sağlamak amacıyla Dekan|ık

tarafından oluşturulur.



c) Her anabilim dalının uzmanlık eğitimi karnesini düzenlemelerini sağlamak

ğ program yöneticileri Erafından her uzmanlık öğrencisi için doldurulacak olan kanaat

formlarının anabilim dalları tarafından düzenli olarak hazırlanıp hazırlanmadığını kontrol

ederek dekanlığa ileıilmesini sağlamak

e) uznanlık eğitimi bitirme stnavına başvuran uzmanlık öğencilerinin durumunu ve

dosyasında yer atması gereken belgeleri denetlemek

f) Uzınanlık öğrencilerinin, biIimsel arştırma yapmalannı özendirmek, aİaşttrma

olanaklarının artırılması, yapılan araştırmatarın kalitesinin yUk§eltilmesi konularında

çalışmalar yapmak

g) Uznanlık eğitimi konusunda Fakülıenin ulusal ve ulustararası akedİtasyon işlemlerini

planlaınah yapmak ve izlcme\ bunun için gerekirse kurula bağlı alt komisyonlar kurmak

üÇüxcü BöLüM
Eğitim Sorumlılırı ve Uzmınlık Öğrencisi

Eğitim Sorumlulın

MADDE 9 _ (l) Kurumdaki uzııanlık eğitim sorumlutuı;2547 sayılı Yükseköğretim

kanunu h0kümlerine göre gör€v yapan ve uzmanlık belgesine sahip profesör, doçent ve en

ız t (bir) yıldır görev yapmakta olan doktor öğr€tim üyeleridir.

(2) İıgiıi alanda uzmanlığı olan öğretim elemanları ve ilgili alanda uzırıanlığı olmayan

öğretim üyeleri eğtim sorumluları nezarctinde uzırıanlık eğitiminde görev alabiIir.

MADDE 10 _ ( ı) Eğiıim sorumlusu, her uzmanlık öğıencisi için uzmanlık eğitiminin i|k ]

(0ç) ayı içinde ilgili anabilim dalı akademik kurulu karan ile belirlenir.

(2) Eğitim sorumlusunun görevleri şunlardır;

a) Kurum tarafından yapıtan adaptasyon eğitimıerine öğrencisinin katılımını sağıamak

kendi birimindeki oryantasyon eğitimini uygulamak

b) Uzmanlık öğrencisinin, uzrııanlık eğitimi stirecindc ve tezi dışında yapması gereken bir

bilimsel çıtışmanın yapılandırılması, başlatılması, sürdürülmesi ve sonlandırılmasını

sağlamak
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c) Uzman

(3) Tez ça|

danışmanı

lık öğencisinin tez danışmanlığnı yüriitmek

ışmasının nitcliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda ikinci tez

atanabilir. İkinci ıez danışmanı, Fakültedeki diğer anabilim dallannda,

üniversitenin diğer faküıelerinde ya da başka itniversitelerde götevti olan öğretim

üyeleıinden seçilebilir.

MADDE11_(l)Uzrnanlıkeğitimisürecindecğitimsorurnlusununveyauzırıanlık
öğencisininProgramYöneticisineyazılıvegerekçelitalebiüzerine,Kurulkaıanileeğitim

sorumlusu değişikliği yapılabilir,

Uzmınhk Öğreıcisi

MADDE12-(l)Dişhekimliğindeuzmanlıköğrencisi;ilgilianabitimdalIanndayetişmek

üzerecğitimveö§etimleitgitikamuhizııetleriddhilbütİlnhiznetleriyapmak,araştırmave

uygulamalara kaıılmak üzerc yasanın öngördüğü şkilde atanan diş hekimleridir,

(2) Çalışma usul ve esaslan Yönetmetik çerçevesinde düzenlenir,

MADDEı3-(l)Dişhekimliğindekiuzmaılıkö$encileriningörev,hakvesorumlulukları

şunlardır:

ı)Uznıanlıköğreİıciıeri,progİarndayeralanbütüneğiticiıeringözetimivedenetimialtında

arqstırma, eğitim ve uygulama faaliyetleri ile sağlık hiaııeti sunumunda görev alırlar,

b) Prograrn Yöneticisi tarafından veıilen, uzmanlık alanlan i|e ilgili g6revleri yerine

getirmekte, ilgiti birim tarafındarı belirlenen mezuniyet sonrası ders, seminer, literatür/vaka

sıınumu ve diğer eğitim fıaliyetlerine katılmakla ve gerek görüldüğünde lisans düzeyinde

eğıim ve öğraim faaliyeılerinde hazr bulımmakla yükümlüdürler,

c) Uzınanlık öğencileri; eğiümloinin gerektirdiği kamu hizınetlerini ve diğer yasal

hiznetleriyapmalıOniversitevefakülteidariorganlarıncaverilengörevleriyerine

çtirmekle yükilmlüdürler,

d)Uznanlıköğencileri;Dekanl*ıarafindangörevlendirildikleritisanseğitim.öğreıim

faaliyeıleri haricinde uzmanlık eğitimi uygulamasından sayılmayan işlerde

görevlendirilemez.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Uzmınlık Eğitiminin Yürütülmsi

MADDEı4-(l)Uzmanlıköğencilerinineğitimtğr€timi,TUKıarafındanbeliılenen

ÇEP,ikapsayacakşekilde,anabilimda|laııtarafındınhazırlananGEPkapsamlarınagöre
yapıtır. Her birim; uzırıarııık eğitimini yayımladıklaıı GEp,e uygun olarak ptanlar ve uygular.

GEP;anabilimdallantarafındanhazrrlanır,yıllıkolarakgüncellenir,Kurulabildirilir.

MADDE 15 - (l) Uzmanlık öğrcncilerinin birim içi çatışmalan, uananlık öğrencileri

arasında eşitlik ilkesi gözeıilerck 6 (atıı) aylık dönemler halindc planlanır,

MADDE16_(1)Uzman|ıköğenoileriningörevebaşIamalannıtakibengerçekleştiriıeniık

oryantasyon eğiıimine katılmalan zorunludur, Bu eğitim; göreve yeni başlayan uzmanlık

öğrencileri için, çalışma ortamtanna ve meslek yaşanülarına daha kolay uyum

sağlayabilmeleriamacıyla,Kurultarafından'BilgilendirmeveEğitimProgramı.şklinde

düzenlenir.

(2)Kurul,gereklihallerdebueğİtimleriuzmanl*eğitimisüresince.MeslekivePıofesyonel

Gelişim Programı' şklinde tekaı edebilir,

MADDEı7-(ı)Herbirimdekiuzııanlıköğencilerine,eğiticilertarafindan.mezuniyeı

sonrası (uaıanhk) dersleri' verilir,

(2) Ders|eı, yanyıllık veya yıtlık olarak, her dönem için haftalık en az 4 (dört), en fazla l0

(on) saat teorik ders saati olacak şekilde düzenlenir,

(3) Uzmanlık eğitimi aldıkları birimin akademik kurulu uygun gördüğü takdirde, faıtlı

anabilimöilim dallarından da ders alınabilir,

(4) Uygulama derster, mesleki pratik uygulamalar i|e birlikte değerlendirilir,

MADİ}E18-(l)Uznıanlıköğrencileri,uzrıanhkeğitimıeriboyuncabirimlerindeanabiiim

dallaıı ile ilgili her yıl en az l (bir) adet seminer sunmok zorundadırlar,

(2) Uzmanlık öğencilerinin uzınanlık eğitimi sürtsince en az 3 (üç) kongıe ve/veya

sempozyumakatılmatarıvebuetkinliklerdeposterveyasözlübildirisunumuyapmaları

gerekmektedir.

(3)Uzmanlıköğrencileri,uzıanlıksüresiiçindetezçalışmalarıdışındaenazl@ir)adet
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bitimsel çıhşmanın her aşamasında (plantama, veri toplama, analiz ve Yazırıa) Yer almalı ve

enazl(bir)ıdetmakaleyiFakülte,ninakademikyayrnorgıınıolan,.EuropeanJournalof

Researph in Dentistry" dergisindc v€ya en az eşdeğer niteliğe satıip bir akademik yayın

organında yayın yapmak zorunddır, Birden iazla uzrnaıılık öğencisi aynı çalışma içinde yer

alabilir.

sorumludur.

MADDE19-(l)Uzmanlıköğrencileri,TUKıarafındanbelirlenenzorunluroıasyon|arını

engeçyasaluzmanlıkeğitimisüresininbelirlenendönemlerindetamımlamakzorundadırlaı.

Rotasyon yçan uzırıontık öğencileri, bu siire boyunca rotasyon yapttkları anabilim/bilim

dalının programma uymakla yükümlüdürler,

(2) Uzmanlık öğrenciler1 rotasyon yapıtan anabilim dalındaki süıe boyunca uzııanlık eğitimi

karnesinde yer alan ve TukMos,ta belirtilen öscnim hedefleri öncelik tı*utarak çalıştırılır,

BEŞİNCİ BÖLÜM

Uzmınlık Eğitimiıin Dğerlendirilmesi ve Tamımlınmısı

MADDE 20 - (|) Yönetmeliğe göre göıeve başlamaya hak kızanaıı vc Fakülteye müracaat

edenheruzmanlıköğrencisiiçinGEFeuygunbirkarneoluşturutur.Uznıaıılıkeğitimi

kamesi program yöneticisi ve klinik sorumlusu tarafından 6 (alu) ayda bir kontrol edilir ve

varsa eksiklikler süresi içinde tamamlanır,

MADDE 2l - (l) Uzmanlık Eğitimi Karnesi aşağıdaki bölümleri

7

(4)Uzmanlıköğrencileriuzman|ıksüresiiçindeanabilimdat|arıtarafındanbelirlenenGEP

kapsamlarmagöreuygulananasgariişlemadetlerinitamamlamaklayükümlüdlır.İıgiıiişıem

adetlerinin takibi hastane otomasyon sisıemi lizerindcn yapılır,

(5)Uzmanlıköğrencileri;uzınanlıkeğitimibitirmesınavınagiımedenöncetezçalışmasının

sclscl.EveyaESC!kapsamındıkidergilerdenenazbirindeyayınlanıbilecekyayın

kıstaslarına uygun şekilde hazırlanıp, eğitim sorumlusuna teslim edilmesinden, bu

kapsamdakibirdergiyeyayınlanmakilzeregönderilmesindenvebahiskonusuçalışmanrn

dergieditörütarafındanhakemleregönderildiğinigösterencevabiyazıyıibrazetmekten



ı)EğitimKilnyesi:Kimlilqlisanseğitimvekazandıklarıdişhekimliğindeuzmanlık

sınıvı bilgilerini,

b)AldığDersler:AnabilimdalınınbelirlediğiyaııyıllıVyıllıkteorikveuygulama
dersleri,

c)SeminerveVakaSunumları:ÖğrencininilgilianabitimdatınınbelirlediğiveKurul

oıııyındangeçeıışartıarauygunoıaraksunduğuseminer,literaülrve'/veyavakasunumlarının

işlendiği kısmı,

O Uygulama Çalışmalan: Hastane Bilgi Yönetim Sistemi'nc işlenmiş mrıııyene,

ğişimscl işlem ve taboratuvar işlemlerinin Kurul tarafindan onaylanan asgari şarıları

sağlayıp sağ|amadığının Klinik Sorumlusu tarafından takip edildiği altı aylık formları,

e)RotasyonProgramı:Öğencilerinkatıldı$roü§yonprograınlarınınkayıtaltına

alındığı kısmı,

$ Kaııldığı Bilimsel Toplantı ve Kurslar: Öğrencinin uzmanlık eğitimi süresince

izleyici,sunucuveyaeğiticiolaıakkaıldığıkurs,panel,seminer,konferansvekongrelerin

kayıt altına alındığı kısmı,

c) Yayınlar: Öğencinin basılı ve/veya doi numarası alınmış ulusal ve uluslararası

deıgilerde yaynlınmış yayınlarını be lgelediği kısmı,

h)LisansEğtimiKatkısı:UzmanlıkEğreııcilerinin,lisanseğitinıindekigörevlerinin

bel gelendirildiği kısım,

i) Uzınanlık Öğrencisi Hak*ındaki Genel Kanaat: Öğenci hakkındaki genel

değerlendirmelerinbulunduğualtıaytıkProgramYöneticisiKaııaatFormlannı,

D Tez Çalışması: Öğrencinin tez hazırlama siirecindeki dim belgelerini,

kapsar

MADDE22-(l)Uzmanlıkeğitimininizlenmesivedeğerlendirilme§i;UzmaİıııkEğitimi

TakipSiaemiaktifkullanımagirenekadar,anabilimdalındakayıtaltııaalınır,

MADDrj23-(l)Uzmanlıköğencileri,almışolduklarızorunludeıslerinyıllıkveya
yanyıllıkolmasıdagözti{ıündebulundurularakyılveyadönemsonundateorikbilgi

düzeylerinideğerlerdirmekiçinyazılısınavatabiitutulurlar.Aynısınavadersialantüm

uzmantık ö§encileri katılır. Birim gerekii görürse uygulama sınavı da yapabilir,
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(2) Yapılan sınavların sonucu Kurula bildirilir ve uzmantık öSencisinin başrısız olması

öğrencİye bütünleme sınavı hakkı verilir,

MADDE U - (1) Uznanlık öğreıcilerinin gcne l durumları 6 (altı) ayda bir anabilim dalı

eğıticiıeri tarafından değerlendirilir. Bu amaçla tttm uzmanlık öğrencileri için, göreve

başladıklantarihtenitibarena!t'aydabir"ProgramYöneticisiKanaatFormu"doldurulurve

Program Yöneticisi tarafından onaylanarak Kurul larafından Dekanlığın onayına sunulur,

(2)ProgramYöneticisiKanaatFormudoldurulmadanönceuzrıanlıkö$encisininklinik

işleyişperformansıileiIgiliyöneticikanaatininbelirlenebi|mesiamacıylaUygulama

Çalışmalan Formu ile berabcr ilgili Klinik Sorumlusunun görüşüıle başvurulur, Formda

belirtilen kanaatin, klinik sorumlusu görlişü ile benzer olmaması durumunda hogram

Yöneticisi taıafından yapılacak detaylı açıklama forma eklenir,

(3) program yöneticisi kanaat Formundaki beş ak baştığın not ortalamalarından herhangi

birinin llç ve altında olması kanaat notunun olumsuz olduğuna işaret eder, Kanaat notu

olumsuz olduğunda bu durum l0 (on) iş günü içrisinde uzmanlık Öğrcncisine yazıh olarak

bildiritir.

Tez ve Tez §ınıvı

MADDE 25 _ ( l) Umıanlık öğreııcilerinin, uzmanlık sınavına girebilmeleri için uzmanlık

eğitimigördükleridataaitbirkonuüzerindetezhazırlamalarızorunludur.

(2) Tez konusu, Biıim tarafından belirlenen tez konuları arasından uzmanlık öğencisi talebi

de dikkate alınarak uzmanlık öğrencisinin eğitim sorumlusu tarafından seçilir ve uzmanlık

eğitimi süresinin ilk yarısı içinde uznanhk öğrencisine ve Dckanlığa yazılı olarak bildirilir,

(3) Uzmanlık tezinin konusunun gerektirmesi durumunda, teze baş|anmadan önce mutlaka

eıik kurul onayı alınır ve tezde belirtilir.

(4) umıanlık tezinin jüri üyelerine testim tarihindeıı önce tez çalışması intihat raporunun

Üniversitemiz Kütiiphane Dokümantasyon Merkezi tarafindan kutlanıma sunulan İntihal

Tespit progrımı ilzerinden alınması gerekir. Benzerlik oranı üst sınırı %30 olarak

belirlenmişir. lntihat raporunun ilk sayfasının kopyası Tez Savunma Jüri Üyeleri,ne tez ile

birlikte sawnma öncesi sunulmalıdır.
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MADDE26-(l)Tezler;jüriüyelerineteslimtarihindenitibaıenengeçbirayiçırisindejüri

tırıfındınincelenirvetezjürihuzurundıuzııanlıköğrencisiıarafındansavunulur.

(2) Tez savunma stnavı; tez çahşmasının sunulması ve bunu takiben sınav jürisinin soru-

cevap bölümlerinden oluşur.

(3) Tez sınavının tamamlanmasından sonrajüri, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya

düzeltme karannı gerekçeli olarak verir. Bu karar; anabilim dalı başkanlığınca en geç tez

sınavını izleyen 3 (üç) gün içinde 'Tez Savunma Sınav Tutanağı' ile Kurula bildiri|ir.

MADDE 27 _ (l\ Tezin yasal süresi içerisinde yetiştirilemediği, tezde dlizeıtme istendıği

veya jüri taraflndan başansız bulunduğu durumlarda; Eğitim sorumlusunun önerisi ile

birimlerin akadernik kurullannda göriişülerek, Yönetmeliğin ekinde bulunan çizelgelerde

belirlenen uzmanlık Eğitimi sür€sine 6 (altı) aya kadar ek bir süre eklenir ve bu durum

Dekanlığa yazılı olarak bildiriliı.

(2) Tez çalışmasınııı uzatına süresi içrisinde tamamlanması, tezin değerlendiıilmesi ve

başarılı bulunması h6linde, uzmanıık eğitimini biıirme sınavına giımek için 6 (altı) aylık

sürenin bitmesi beklenmez,

MAI,DE 2s - ( l) Tezlerin hazırlanmaslnda Mamara Üniveniıesi Sağlık Bilimleri Enstitiisü

Tezyazım Kılavuzu kuralları uygulanır. §unulan tezler basılı ve e|ektronik ortamda Kurul'a

teslim edilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümlcr

MADDE 29 _ (l) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; Yönetmeliğin ilgiIı

hükümleri uygulanır.

MADDE 30 - (ı) Bu Yönerge, Marmaıa Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği

tarihten itibaı€n yür{trlüğe girer.

MADDE 3ı _ (ı) Bu Yöneıge hükiimlerini Marmara Üniversitesi Rektörü adına Diş

Hekimliği Faktlltesi Dekanı yürütür.
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