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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Çukurova Üniversitesinden:
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ BİYOTEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE

UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çukurova Üniversitesi Biyoteknoloji Araştır-

ma ve Uygulama Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim or-
ganlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Çukurova Üniversitesi Biyoteknoloji Araştırma ve Uy-

gulama Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının
görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: Çukurova Üniversitesi Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Çukurova Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Çukurova Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

18 Eylül 2022
PAZAR
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İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5- (1) Merkezin amacı; biyoteknoloji alanında araştırmalar yapmak, bu alanda

ulusal ve uluslararası düzeyde projeler hazırlamak, proje çalışmalarının yürütülmesine destek
vererek daha etkin ve disiplinler arası çalışmalara uygun fiziki ortamı sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Biyoteknoloji ile ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile meslek kuruluş-

larının Merkezin olanaklarından yararlanabilmesini sağlamak, bu kurum ve kuruluşlar ile iş-
birliği yapmak.

b) Biyoteknoloji alanında araştırma yapan öğretim elemanı ve öğrencileri desteklemek.
c) Biyoteknoloji alanında seminerler, kurslar ve konferanslar düzenlemek.
ç) İlgili mevzuat çerçevesinde Merkezin amaçları kapsamında yer alan diğer görevleri

yerine getirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür ve görevleri
MADDE 8- (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili konularda çalışmaları bulunan

Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev
süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim eleman-
ları arasından biyoteknoloji alanında doktora derecesine sahip olan iki kişiyi müdür yardımcısı
olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür görevi başında bulunmadığı za-
manlarda yardımcılarından birini vekil olarak bırakır. Göreve vekaletin altı aydan uzun sürmesi
durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da
görevi kendiliğinden sona erer.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gün-

demini belirlemek ve toplantılara başkanlık etmek.
c) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli eşgüdümü ve denetimi sağlamak, bütçe

teklifini hazırlamak.
ç) Yurt içi ve yurt dışı araştırma ve uygulama kuruluşları ile işbirliği yaparak Merkezin

amaçlarına uygun ortak proje çalışmalarını gerçekleştirmek.
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rek-

töre sunmak.
Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 9- (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdürün önerisiyle Merkezin faaliyet ala-

nında çalışmalar yapan doktora derecesine sahip Üniversite öğretim elemanları arasından Rek-
tör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen dört öğretim elemanı olmak üzere toplam beş üye-
den oluşur. Görev süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir.
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(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir defa üye tam sayısının
salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün
kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma programlarını düzenlemek.
b) Önerilen bilimsel projeleri değerlendirmek, Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve

programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.
c) Müdürün faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı yıllık faaliyet raporunun düzenlen-

mesine ilişkin esasları tespit etmek ve bir sonraki yıla ait çalışma programını değerlendirmek.
ç) Merkezin ödenek ve akademik, idari, teknik personel ihtiyacını Müdürün önerileri

doğrultusunda belirlemek.
Danışma Kurulu ve görevi
MADDE 10- (1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışmaları ile ilgili konularda istekleri

halinde kamu ve özel sektör kurum ve kuruluş temsilcileri arasından Müdürün önerisi üzerine
Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen yedi üyeden oluşur. Görev süresi sona ermeden
boşalan üyelikler için kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Gö-
rev süresi sona eren üyeler tekrar görevlendirilebilir. 

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanır.
(3) Danışma Kurulunun görevi; Merkeze yeni çalışma konuları önermek ve mevcut ça-

lışmalarla ilgili sorunların çözümüne yönelik öneriler getirmektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 11- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-
şılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 12- (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini rektör yar-

dımcılarından birine veya Müdüre devredebilir.
Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 13- (1) Merkezin çalışmaları için alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar

Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 14- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve

ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 15- (1) 16/8/2009 tarihli ve 27321 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çu-

kurova Üniversitesi Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 16- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çukurova Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Fırat Üniversitesinden:

FIRAT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 2/12/2019 tarihli ve 30966 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fırat Üni-

versitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci

fıkrasının (a), (m), (p) ve (r) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki

bent eklenmiştir.

“a) Baraj: İlgili ders kurulu teorik ve pratik, mazeret (telafi), yılsonu ve bütünleme sı-

navlarında; her anabilim dalı/bilim dalı soru grubu veya birleştirilmiş dersler soru grubunda

en az yapılması gereken doğru soru veya puan oranı,”

“m) Ham puan: Bir sınavdan alınan ve herhangi bir baraj uygulaması yapılmamış no-

tu,”

“p) Koordinatörler Kurulu: Tıp Fakültesinde eğitim ve öğretimin düzenli bir şekilde

yürütülmesi, planlanması ve koordinasyonu için Dekan başkanlığında, mezuniyet öncesi eği-

timden sorumlu dekan yardımcısı, baş koordinatör, baş koordinatör yardımcıları, dönem koor-

dinatörleri, dönem koordinatör yardımcıları ve tıp eğitimi anabilim dalı başkanından oluşan

ve Fakültenin eğitim komisyonu görevlerini yürüten kurulu,

r) Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonu: Tıp fakültesinde eğitim ve öğretimin düzenli

bir şekilde yürütülmesi, planlanması ve koordinasyonu için Dekan Başkanlığında mezuniyet

öncesi eğitimden sorumlu dekan yardımcısı, baş koordinatör, baş koordinatör yardımcıları, dö-

nem koordinatörleri, dönem koordinatör yardımcıları, Ölçme-Değerlendirme ve Eğiticilerin

Eğitimi Komisyonu Başkanı, Mesleki Beceri Eğitim (MBE) Komisyonu Başkanı, Bilimsel

Araştırma Eğitimi Komisyonu Başkanı, İletişim Becerileri Komisyonu Başkanı, Tıp Eğitimi

Öz Değerlendirme Kurulu Koordinatörü, Multidisiplin Laboratuvarı Koordinatörü, Probleme

Dayalı Öğrenim (PDÖ) Komisyonu Başkanı, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı, Sürekli Tıp

Eğitimi Koordinatörü ve Fakülte öğrenci temsilcisinden oluşan ve Fakültenin eğitim standart-

larını belirleyen komisyonu,”

“ü) Koordinatörler: Dekan önerisi ile Fakülte Yönetim Kurulu tarafından atanan koor-

dinatörleri,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü ve altıncı

fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Her ders kurulunun içindeki dersler ya da birleştirilmiş derslerin teorik ve pratik

değerlendirmesinde %40 barajı uygulanır. Gerekli durumlarda baraj oranı en az %25 en fazla

%50 olacak şekilde Fakülte Yönetim Kurulu tarafından değiştirilebilir.
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(3) Ders kurulu notu, ders kurulunu oluşturan anabilim/bilim dallarından alınan toplam

ham puandan, her ders ya da birleştirilmiş dersler için %40’ın altında olan puanlar çıkarılarak

hesaplanır. Öğrencinin sınava girmiş olması koşuluyla ders kurulu sınavı notu sıfır (0)’dan dü-

şük olamaz.

(4) Ders kurulunda bir anabilim/bilim dalının pratik sınavına giremeyen öğrenci o ana-

bilim/bilim dalının teorik sorularını cevaplayamaz. Ders kurulundaki o anabilim/bilim dalı

notu, sıfır (0) puan alınmış olarak kabul edilir ve o anabilim/bilim dalı teorik notunun %40’ı

oranında ders kurulu toplam notundan düşülür. Ayrıca sadece pratik sınavı olan anabilim/bilim

dalının pratik sınavına girmeyenlerden toplam ders kurulu puanından o anabilim/bilim dalı

puanının %40'ı oranında puan düşülür.”

“(6) Her ders kurulu sonunda mazereti, ilgili anabilim/bilim dalınca kabul edilen öğ-

renciye, programı anabilim/bilim dalı tarafından belirlenen pratik eğitim telafisi açılabilir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(4) Her dönemde ders kurulları not ortalaması 80 ve üzeri olan öğrenciler; devam ko-

şulunu yerine getirmek, tüm ders kurullarını almak, sınavlarına (pratik ve teorik olmak üzere)

girmek ve her bir ders kurulu sonu notu en az 50 olmak koşuluyla yılsonu sınavına girmeden

başarılı olarak kabul edilir. İlgili eğitim-öğretim dönemindeki ders kurulları notları toplanarak

ortalamaları alınır ve bu not başarı notu olarak öğrencilerin dosyalarına işlenir. Ancak bu du-

rumda olup da yılsonu sınavına girmek isteyenler yazılı başvurmaları halinde sınava alınırlar.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(2) Yıl sonu başarı notu 60 puanın altında olan dönem I, II, III öğrencileri o yılı, dönem

IV, V, VI öğrencileri ise başarısız oldukları klinik pratik uygulamayı tekrar ederler.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin altıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“(6) IV’üncü ve V’inci dönemlerde bir üst döneme geçmek için tek klinik pratik uygu-

laması kalan ve bu klinik pratik uygulamanın tekrarında da başarısız olan öğrenciye Dekanlığa

yazılı talebini takip eden 15 gün içerisinde bir sınav hakkı verilebilir. Bu sınava girmeyen veya

bu sınavda da başarısız olan öğrenci, ilgili klinik pratik uygulamaya ait klinik pratik uygulama

sonu sınavlarına girer.

(7) Klinik pratik uygulamaya devam eden, ancak sınava katılamayan öğrenciye mazeret

sınav hakkı verilmez, bütünleme sınavına girebilir.” 

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 31- (1) Tıp doktorluğu öğretim düzeyi programının internlik dönemi de dâhil

tüm dönemleri başarı ile tamamlayan öğrenciye tıp doktoru diploması verilir.”

MADDE 7- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 8- Bu Yönetmelik hükümlerini Fırat Üniversitesi Rektörü yürütür.

18 Eylül 2022 – Sayı : 31957                                 RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 5



İstanbul Üniversitesinden:
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM

ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 23/10/2018 tarihli ve 30574 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 8 inci
maddesinin ikinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde, üçüncü fıkrasının son cümlesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yeni kayıtta, kayıt koşullarını yerine getirmeyen ve kayıtlarını süresi içerisinde
yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybeder ve hiçbir hak iddia edemez.”

“(6) Öğrencilerin sunmuş oldukları tüm belgeler dijital olarak saklanır. Bu belgeler öğ-
renciye iade edilmez.”
“Bu durumdaki öğrencinin önceki kaydına ilişkin hakları sona erer ve hiç bir hak iddia ede-
mez.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Fakülte Yönetim Kurulu öğrenci kimlik kartının fiziki ya da dijital olarak hazır-
lanmasında hangi yöntemin seçileceğini belirler. Sadece belirlenen usulde kimlik hazırlanır.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiş ve ikinci fıkrasında yer alan “en çok” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme tarihleri içerisinde kayıt dondurma
işlemi yapılabilir. Kayıt yenileme işlemi yapıldıktan sonra öğrenciler kayıt dondurma talebinde
bulunamaz.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin dördüncü bölümünün başlığı “Dersler, Müfredat, Öğ-
retim Planı, Ders Kaydı, Stajlar, Devam Durumu ve Öğrenim Süresi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Programdan kaldırılan ders veya derslerin yerine hangi derslerin alınacağı veya
tekrarlanacağı Fakülte Kurulunun önerisi üzerine Senatonun onayı ile belirlenir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğe 13 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
maddeler eklenmiştir.

“Müfredat
MADDE 13/A- (1) Müfredat; diploma programına ait genel hükümler, dönemlere ait

dersler listesi, her bir dersin izlenceleri, eğitim öğretim şart ve imkanları ile öğretim elemanı
listesinden oluşur. Müfredatta; diploma programının adı, vizyonu, misyonu, başlangıç yılı, ka-
bul koşulları, kontenjanı, eğitim dili, varsa hazırlık eğitimi, eğitim amaç ve hedefleri; kazan-
dıracağı bilgi, beceri ve tutumu tarif eden öğrenme çıktıları; öğrenme çıktılarını ölçme ve de-
ğerlendirme araç ve yöntemleri, programın sürdürülmesi ile ilgili fiziki alt yapı, basılı kaynak-
lar, sosyal olanaklar, akademik kadro; diğer programlar ile benzerlik, farklılık ve iş birliği; iç
ve dış değerlendirmelere dayalı zayıf ve güçlü yönler, mezun olabilmek için gerekli koşullar,
mezun olanların hangi unvanı alabileceği, istihdam olanakları, öğrencilerin mezuniyet sonrası
istihdamına ve programa ilişkin olarak dış paydaşların görüş ve değerlendirmelerinin nasıl alı-
nacağı, eğitim-öğretim süreçlerinin sürekli iyileştirilmesine yönelik iç ve dış kalite güvencesi
uygulamalarının neler olacağına ait genel bilgiler ile programda okutulacak derslerin adı, ya-
rıyılı/yılı, kodu, seçmeli ve zorunlu olma durumu, AKTS ve kredisinin tariflendiği ders listeleri
ve her bir ders için amaç, içerik, kategori, alan, tür, öğretim yöntemi, dil düzeyi, intibak durumu,
devam zorunluluğu, öğrenme çıktıları, dersi alma koşulları, dersin teorik konu başlıkları, dersin
uygulama konu başlıkları ve süreleri, başarı değerlendirme sistemi, yarıyıl/yıl içi ve sonu sınav
ve etkinliklerinin sayısı ve başarı değerlendirmesindeki katkı oranları ve iş yükü dağılımı, ders
materyali, izlenecek ders kitabı ile yardımcı kitapları, dersi verecek öğretim elemanı, konu baş-
lıklarının dersin öğrenim çıktıları ile dersin program yeterlilikleri ile ilişkisini tarif eden Fakülte
Kurulu onaylı ders izlenceleri ve öğretim elemanı listeleri ve benzeri konulara ilişkin bilgilerin
yer alması amaçlanır.
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(2) Müfredat, Senato tarafından uygun görülen forma göre düzenlenir. Fakülte Kurulu
önerisi ve Senato onayı ile kabul edilir.

(3) Eğitim ve öğretim faaliyetleri; teorik dersler, birden fazla anabilim dalı tarafından
verilen çok disiplinli ders kurulları, modüller, seminerler, uygulamalar, proje ve stüdyo, labo-
ratuvar ve atölye çalışmaları, pratik çalışmalar, stajlar, eskizler, arazi üzerinde uygulamalar,
ödevler, bitirme çalışmaları ve benzeri çalışmalar; belirlenen müfredata göre yürütülür.

Öğretim planı
MADDE 13/B- (1) Açılan diploma programlarının Senato tarafından onaylı müfredatta

yer alan ilgili yarıyıl/yıl esasına göre açılacak dersleri, görevlendirilen öğretim elemanlarını,
yarıyılda/yılda alınabilecek asgari ve toplam kredi miktarlarını, derslerin ön koşul ve bağlantı
koşullarını ve kontenjanları içerir.

(2) Fakülte bünyesindeki tüm diploma programları için ilgili yarıyıl/yıl öncesinde, öğ-
retim planı ile ilgili öğretim elemanı görevlendirmelerini Fakülte Yönetim Kurulunda karar-
laştırarak Rektörlüğe gönderir. Öğretim planı ve ilgili öğretim elemanı görevlendirmeleri Üni-
versite Yönetim Kurulunca onaylanır.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkrasının (a) bendine aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“(1) Fakülteye kayıtlı öğrenciler, öğrenime devam etmek durumunda oldukları yarıyılın
başında ve kayıt yenileme tarihlerinde, kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Belirtilen sürelerde
katkı payını ve/veya açık öğretim/uzaktan öğretim materyal/öğrenim ücretini yatırmayan ve
ders kaydını yaptırmayan öğrenciler, o yarıyılda derslere devam edemez, sınavlara giremez ve
öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Öğrencinin kayıt yenilemediği yarıyıl 2547 sayılı Ka-
nunda belirlenen öğrenim süresinden sayılır.”

“(3) Bir öğrencinin bir yarıyılda alabileceği azami kredi toplamı, tanımlanmış derslerin
toplam kredi yükünün %50’sinden fazlasını geçemez. Kredi üst sınırı hesaplanırken, buçuklu
sayılar üst tam sayıya tamamlanır.”
“Bunun için öğrencinin gelmiş olduğu sınıfa kadar olan bütün dersleri ile varsa üstten aldığı
dersleri de almış ve başarmış olması gerekir.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(5) Muafiyet yapılan dersler için (M) harf notu verilir ve not durum belgesinde

(transkript) gösterilir. Muafiyet tanınan dersler ikinci kez alınamaz.”
MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(1) Teorik ve uygulamalı dersleri dışında; mesleki bilgi, beceri, davranış ve tutumlarını

geliştirmeleri, sektör hakkında bilgi sahibi olmaları, iş hayatına kolay uyum sağlamaları, üretim
ve hizmet ortamında yetiştirilmeleri amacıyla staj uygulaması, programların müfredatlarına
bağlı olarak zorunlu veya isteğe bağlı olarak yapılabilir.”

“(3) Yatay veya dikey geçişle kayıt yaptıran öğrencilerin, belgelendirdikleri takdirde,
daha önceki bölümlerinde kabul edilmiş eski stajlarının geçerliliği Staj Komisyonu tarafından
incelenerek değerlendirilir.”

“(4) Öğrenim gördüğü programla ilgili sektörde, ilgili birimde ve meslek alanında
SGK’ya tabi sigortalı olarak en az zorunlu staj süresi kadar çalışmış olan öğrencilerin, belge-
lendirdikleri takdirde staj uygulamasından muafiyet durumları Staj Komisyonu tarafından in-
celenerek değerlendirilir.

(5) Staj muafiyeti uygun olduğu takdirde not durum belgesinde, muaf (M) olarak gös-
terilir. 

(6) Meslek liselerinden mezun olduktan sonra kamu-özel kurum veya kuruluşlarında
çalışmış ve daha sonra ilgili bölümde lisans öğrenimine başlamış olan öğrencilerin, bu kurum-
lardaki çalışma günleri staj olarak kabul edilmez. 

(7) İsteğe bağlı staj uygulamasında muafiyet bulunmamaktadır.”
MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(3) Bir ders için Ham Başarı Puanı, yarıyıl/yıl içi etkinliklerinin %30’u, yarıyıl/yılsonu

sınavının ise %70’i dikkate alınarak hesaplanır.”
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“(8) Mutlak değerlendirme sistemi, bir öğrencinin başarısını, öğrencinin ait olduğu
gruptaki diğer öğrencilerin başarısına göre değil, her bir öğrencinin notunu bağımsız olarak,
belirli mutlak standartlara göre ölçer. Mezuniyete üç ders sınavı sonuçları mutlak değerlendirme
esaslarına göre hesaplanır.

(9) Öğrencilerin HBN'leri aşağıdaki Tablo 1'de gösterilen mutlak aralıklara göre başarı
notu olarak harfli notlara çevrilir. Mutlak değerlendirme sisteminde küsuratlı HBN’ler en yakın
(0,50 ve üzerindeki küsurlar bir üst) tam sayıya yuvarlanır:

Tablo 1 - Mutlak Aralıklar
Dörtlük Sistem Harf Notu HBN Aralıkları

4,00 AA 88-100
3,50 BA 80-87
3,00 BB 73-79
2,50 CB 66-72
2,00 CC 60-65
1,50 DC 55-59
1,00 DD 50-54
0,00 FF 0-49”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve
aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra ek-
lenmiştir.

“a) Uzaktan öğretim programlarında öğrencilerin, yarıyıl/yıl içi etkinlik notlarına ba-
kılmaksızın bir dersten koşullu veya doğrudan geçebilmeleri için en az 40 (kırk) puan almaları
gerekir. Bitirme/bütünleme sınavında bu değerlerin altında not alan veya bu sınavlara girmeyen
öğrenciler FF harf notu alarak başarısız sayılır.”

“(2) Ham Başarı Notu (HBN), öğrencilerin yarıyıl/yıl içi etkinlikleri ve yarıyıl/yılsonu
sınavından aldığı puanın ağırlık katsayısına göre ortalamasının alınması ile hesaplanan puandır.
Fakültemiz programlarında HBN, yarıyıl/yıl içi etkinlikleri için toplamda %30; yarıyıl/yılsonu
sınavı için %70 oranında ağırlık katsayısı kullanılarak hesaplanır.”

“(7) Gözetimsiz yapılan ölçme değerlendirme etkinliklerinin genel başarıya etkisi,
%20’den fazla olamayacak şekilde Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan
“(transkript)” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve diploma ekinde” ibaresi eklenmiş ve aynı
maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(5) Mezuniyet AGNO’su itibarıyla onur/yüksek onur listesine geçenlere onur/yüksek
onur belgesi e-imzalı olarak verilir.  

(6) Öğrencinin mezuniyet tarihi;
a) Mezuniyete hak kazandığı son sınavın yapıldığı tarih,
b)  Staj zorunluluğu olan programlarda, mezuniyeti için sadece stajı kalması durumunda

stajın bittiği tarih,
c) Lisans programından ön lisans diploması almak isteyen öğrencinin mezuniyet tarihi

işlemin yapıldığı tarih,
dikkate alınarak belirlenir.
(7) Mezun öğrencilerin diplomaları elektronik olarak imzalanır. Islak imzalı diploma

verilmez. 
(8) Diploma almaya hak kazanan öğrenciye, öğrenimi süresince almış olduğu bütün

derslerin adları, içerikleri ve AKTS kredileri ile standart diploma eki bilgileri yer alan diploma
eki verilir. Diploma eki elektronik olarak imzalanır. Diploma eki, diploma yerine kullanıla-
maz.”

MADDE 13- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 14- Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Kocaeli Üniversitesinden:
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kocaeli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakülte-

sindeki eğitim-öğretim ile ilgili esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Kocaeli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin eği-

tim-öğretiminin düzenlenmesine, öğrenci kabulüne, ölçme ve değerlendirmelerin yapılmasına,
akademik danışmanlığa, diplomaya, devamlı ve geçici ayrılma işlemlerine, mesleki uygulama
çalışmalarına ve diğer öğretim çalışmalarına ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü, 44 üncü ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO): Katsayısı olmayan başarı notları hariç ol-

mak üzere, öğrencinin almış olduğu tüm derslerdeki başarı notlarına karşılık gelen katsayılar
ile bu derslerin AKTS değerlerinin çarpımının, öğrencinin aldığı derslerin toplam AKTS de-
ğerine bölümü ile hesaplanan ortalamayı,

b) Akademik danışman: Fakülteye kayıtlı öğrencilere, öğrencinin Üniversitedeki yaşamı
ile ilgili olarak rehberlik etmek üzere, Dekan tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

c) Akademik takvim: Eğitim-öğretimde yıl, güz ve bahar yarıyılı ve benzeri tarihleri
içerecek şekilde Fakülte Kurulu tarafından belirlenen ve Senato tarafından onaylanarak ilân
edilen ilgili eğitim-öğretim yılı sürecini,

ç) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
d) Bölüm/Anabilim dalı: Fakültedeki bölüm/anabilim dalını,
e) Çalışma yükü: İlgili ders için öğrencilerin tüm öğrenme faaliyetlerini tamamlamala-

rında gerekli olan zamanı,
f) Dekan: Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,
g) Dekanlık: Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığını,
ğ) Ders: Öğretim planında yer alan ve haftalık bir program çerçevesinde öğretim ele-

manı/elemanları tarafından yürütülen ve elli dakika süren eğitim-öğretim çalışmasını,
h) E-Ders: Öğretim içeriği ve materyallerinin, internet/intranet ya da bir bilgisayar ağı

üzerinden sunulduğu, öğrencilerin ise, öğreticiler ve diğer öğrenciler ile birlikte bu ortama eş
zamanlı ve/veya eş zamansız katılım göstererek öğrenmelerini gerçekleştirdiği, zaman ve me-
kân bağımlılığı olmayan ve en az otuz dakika süren elektronik ders uygulamasını,

ı) Eğitim-öğretim çalışmaları: Bir yarıyılı/yılı kapsayan, ders içi ve ders dışı her türlü
etkinlik, seminer, alan uygulamaları, mesleki öğretim uygulamaları ve benzeri çalışmaları,

i) Eğitim-öğretim çalışmaları yükü: Her yarıyıl/yıl için eğitim-öğretim listesinde gös-
terilen o yarıyıla/yıla ait eğitim-öğretim çalışmalarını,

j) Eğitim-öğretim programı: Yükseköğretim Kurulunun tespit ettiği asgari eğitim-öğ-
retim çalışmalarını ve ilgili kurullarca onaylanan, tümüyle başarıldığında diploma almaya hak
kazanılan eğitim-öğretim etkinliklerinin tümünü,
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k) Eğitim-öğretim yılı: Bir eğitim-öğretim yılı, ara sınav haftası hariç her biri en az on
dört hafta olan, güz ve bahar yarıyıllarından oluşan dönemi,

l) Fakülte: Kocaeli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,
m) ÖBS: Öğrenci Bilgi Sistemini,
n) ÖİDB: Kocaeli Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,
o) Öğrenme kazanımları: Bir dersin öğrenme sürecinin başarı ile tamamlanması sonrası

öğrencilerin edindiği bilgi ve becerileri,
ö) Rektör: Kocaeli Üniversitesi Rektörünü,
p) Senato: Kocaeli Üniversitesi Senatosunu,
r) Teorik ders: Teorik bilgiye dayalı kuramsal dersi,
s) Uzaktan eğitim-öğretim: Eğitim-öğretim etkinliklerinin, bilgi ve iletişim teknolojileri

ile eş zamanlı ve/veya eş zamansız olarak yürütüldüğü, öğretim elemanları ile öğrencilerin za-
man ve mekândan bağımsız olarak, uzaktan etkileşimine dayalı çevrimiçi öğretim yöntemini,

ş) Üniversite: Kocaeli Üniversitesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kayıt ve Kabul Esasları

Öğrenci kaydı
MADDE 5- (1) Üniversiteye kayıtla ilgili işlemler ÖİDB tarafından yürütülür.
(2) Kayıt tarihi, kayıt süresi ve gerekli belgeler, ÖİDB’ce duyurulur. Kayıt için aday-

lardan istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Kayıt için
ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak başvuru yapmayan adaylar kayıt hakkını kaybeder.
Süresi içinde kayıt yaptırmayan aday öğrenci, öğrencilik hakkını kaybeder. Kayıt için sunulan
belgelerde eksiklik veya tahrifat olduğunun belirlenmesi veya yalan beyan ya da sahte belge
sunulması veya öğrencinin başka bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması veya başka bir
yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması hallerinde, kayıt yapılmış olsa bile
öğrencinin kaydı iptal edilir.

(3) Şahsen başvurması mümkün olmayan adaylar, başvurularını vekaletname ile yap-
tırabilirler. 18 yaşından gün almamış öğrenciler kaydını velisi ile birlikte yaptırmak zorunda-
dır.

(4) Öğrencinin tebligat adresi, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde yer alan adresi-
dir.

(5) Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak adayın yazılı beyanına dayanı-
larak işlem yapılır.

Eğitim-öğretim süresi
MADDE 6- (1) Fakültenin eğitim süresi beş yıldır. Öğrenciler azami sekiz yıl içinde

öğrenimlerini tamamlamak zorundadır.
(2) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-

rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca süreli uzaklaştırma cezası alan öğ-
rencilerin uzaklaştırıldıkları süreler eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

Akademik danışmanlık
MADDE 7- (1) Yeni kayıt yaptıran her öğrenci için, birinci yarıyıl derslerinin başla-

masından en az yedi gün önce Dekanlık tarafından bir öğretim üyesi, akademik danışman olarak
atanır ve ÖBS’de duyurulur.

(2) Akademik danışmanlığın yürütülmesine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir
ve bu esaslara göre yürütülmesinden Dekan sorumludur.

Kimlik kartı
MADDE 8- (1) Üniversiteye kesin kaydı yapılan öğrenciye Üniversite tarafından fo-

toğraflı Üniversite kimlik kartı verilir. Öğrenci Fakültede bulunduğu süre içinde kimliğini ya-
nında bulundurmak ve sorulduğunda göstermek zorundadır.
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(2) Mesleki ve preklinik uygulama dersleri için kimlik kartları öğrenciye Fakülte tara-
fından verilmektedir. Öğrenci bu derslerde kimliğini görünür şekilde üzerinde taşımak zorun-
dadır.

Yatay geçiş
MADDE 9- (1) Kurum içi ve kurum dışı yatay geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sa-

yılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyin-
deki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Ya-
pılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato tarafından be-
lirlenen esaslara göre yapılır.

(2) Yatay geçişler sadece güz yarıyılında gerçekleştirilir.
Öğrenci statüsü
MADDE 10- (1) Fakülteye sadece tam zamanlı öğrenci kabul edilmekte olup misafir

öğrenci ve Senato onayı olmadan özel öğrenci kabul edilmemektedir.
Ders muafiyetleri
MADDE 11- (1) Fakülteye ilk kez kayıt yaptıran veya bir üniversiteden ayrıldıktan

sonra merkezi yerleştirme sınavı ile Fakülteye yerleştirilen veya kurum içi, kurum dışı veya
merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçişle Fakülteye kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce al-
dıkları ve başarılı oldukları derslerden muaf olmak için kayıt yaptırdıkları yarıyılın ders kayıt
haftasından bir hafta önce, Dekanlığa yazılı olarak başvururlar. Muafiyet başvurusu Fakülte
Yatay Geçiş ve İntibak Komisyonu tarafından değerlendirilir, Fakülte Kurulu kararı ile
ÖİDB’ye iletilir.

(2) Öğrencinin muaf olduğu derslerden almış olduğu notlar, 30 uncu maddede belirtil-
diği şekilde başarı harf notuna dönüştürülür ve öğrencinin AGNO’suna dahil edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim Esasları

Eğitim-öğretim dönemi
MADDE 12- (1) Eğitim-öğretim yılı, akademik takvime göre yürütülür. Bir eğitim-öğ-

retim yılı, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Her yarıyıl ise en az 14 haftadan oluşur. Ara sı-
navlar, yarıyıl/yıl sonunda uygulanan genel sınavlar ve bütünleme sınavları bu sürenin dışın-
dadır. Uygulamalı dersler, teorik derslerden daha erken başlayabilir ve/veya daha geç bitebilir.

(2) Fakültede tam zamanlı örgün eğitim yapılıyor olmakla birlikte, Senato kararı ve
Yükseköğretim Kurulunun onayı ile uzaktan eğitim-öğretim de yapılabilir. Gerekli görüldüğü
durumlarda eğitim-öğretim yarıyılı/yılı, Fakülte Kurulu kararı ve Senato onayı ile tekrar dü-
zenlenebilir.

(3) Fakültede eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar yarıyıllarından oluşan yıl esasına göre
olup, Fakültede ders geçme değil, sınıf geçme sistemi uygulanır.

Eğitim-öğretim dili
MADDE 13- (1) Fakültede eğitim-öğretim dili Türkçedir.
Eğitim-öğretim programı
MADDE 14- (1) Her akademik yıl başında, eğitim-öğretim ders listesi, Fakülte Kurulu

kararı ve Senatonun onayı ile yürürlüğe girer. Öğrenci, beş yıl ve on yarıyıl için belirlenen bu
eğitim-öğretim ders listesini almak ve başarı ile tamamlamakla yükümlüdür.

Derse kayıt ve kayıt yenileme
MADDE 15- (1) Her yarıyıl/yıl başında ve akademik takvimde belirtilen süreler içinde,

ÖBS üzerinden tüm öğrenciler kayıtlarını yenilemek ve derslere kaydolmak zorundadır. Ders
kayıtları, öğrencinin bilgisi dahilinde, öğrencinin akademik danışmanının onayı ile kesinleşir.
Derslere kayıt (ders seçme), kayıt yenileme ve varsa katkı payı/öğrenim ücreti ödeme yüküm-
lülüklerini yerine getirmek öğrencinin sorumluluğudur.
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(2) Ders kayıtlarının bu Yönetmeliğe uygun olmadığının tespiti halinde, Fakülte Yö-
netim Kurulu tarafından öğrencinin ders kaydında düzenleme yapılır.

(3) Birinci sınıfa yeni kayıt yaptıran öğrenci, aynı zamanda birinci yarıyılda/yılda yer
alan derslere de kaydını yaptırmış olur.

(4) Öğrenci, akademik takvimde belirtilen süreler içinde (ders ekle-çıkar haftası) ÖBS
üzerinden yeni bir derse kayıt yaptırabilir veya kayıt yaptırdığı dersi bırakabilir. Öğrenci, ders
kayıt işlemlerinde, önceki yarıyıllardan/yıllardan başarısız olduğu dersleri, öncelikle en alt ya-
rıyıldaki/yıldaki derslerden başlayarak seçmek zorundadır.

(5) Öğrencilerin kayıt yaptırdıkları derslere ilişkin itirazlarını, ders başladıktan azami
iki hafta içinde Dekanlığa yapmaları gerekir. Belirtilen süre dışında yapılan itirazlar dikkate
alınmaz.

(6) Akademik takvimde belirlenen sürede ders kaydını yenilemeyen öğrenciler, o yarı-
yılda/yılda derslere ve sınavlara giremez. Bu süre, öğrenim süresinden sayılır. Akademik tak-
vimde belirtilen katkı payı/öğrenim ücreti yatırma ve kayıt yenileme süresi sona erdikten sonra
öğrencinin ders kaydı yapılmaz.

(7) Mazereti nedeni ile süresi içinde kaydını yaptıramayan öğrenciler, yarıyıl/yıl ders-
lerinin başlangıcından itibaren, ilk iki haftanın sonuna kadar Dekanlığa bir dilekçe ile başvuruda
bulunur. Mazereti, Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenciler, ders kayıtlarını Fakülte
Yönetim Kurulu kararını izleyen haftanın son mesai gününün bitimine kadar yaptırmak zorun-
dadır.

Devam koşulu
MADDE 16- (1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı teorik derslerin en az %70’ine, uygulamalı

derslerin ise en az %80’ine devam etmek zorundadır. Mazeretler de dahil olmak üzere, teorik
derslerinin %30’undan, preklinik ve mesleki uygulama derslerinin %20’sinden fazlasına ka-
tılmayan öğrenci, o dersin yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavına alınmaz, D (devamsız) notu
alır ve o dersi tekrar almak zorundadır.

(2) Öğrencilerin derse devamları, sorumlu öğretim elemanı tarafından yoklamalarla im-
za karşılığı tespit edilir. Devam durumu yarıyılın son haftasında ilgili öğretim elemanı tarafın-
dan ÖBS’de öğrenciye ilân edilir.

Kayıtların tutulması
MADDE 17- (1) Öğrencilerin öğrenim durumlarının izlenebilmesi ve kontrolünün sağ-

lanabilmesi amacıyla her öğrenci için ÖİDB tarafından kayıtlar ÖBS’de tutulur. Öğrencilerle
ilgili kayıtların güncellenmesinden ve arşivlenmesinden ÖİDB sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dersler, Krediler, Ölçme ve Değerlendirme, Sınavlar, Notlar ve Diploma

Ders tanımlamaları
MADDE 18- (1) Öğretim programı, teorik dersler ve uygulamalı derslerden (seminer,

laboratuvar, mesleki uygulamalar ve benzeri) oluşur. Dersler; zorunlu, ortak zorunlu ve seçmeli
dersler olmak üzere üç gruba ayrılır.

(2) Zorunlu dersler, Fakülte eğitim-öğretim programında yer alan, öğrencinin mezun
olabilmesi için alması ve başarması gereken derslerdir.

(3) Ortak zorunlu dersler, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı)
bendinde yer alan öğrencinin mezun olabilmesi için alması ve başarması gereken derslerdir.

(4) Seçmeli dersler, öğrencilerin, ilgilerine ve akademik danışmanlarının önerilerine
göre, ilân edilen ders listesinden seçtikleri derslerdir.

(5) Preklinik ve mesleki uygulama dersleri, öğrencinin el becerisini geliştirmek ve yet-
kinlik kazandırmak için çalışmalar yapılan derslerdir.
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(6) Süren çalışma, yarıyıl/yıl boyunca devam eden, ölçme ve değerlendirmesi yarıyıl/yıl
sonu değerlendirme dönemi sonuna kadar sürebilecek çalışmadır.

(7) Öğretim listesinde yer alan dersler ile programların yürütülüşü konusunda Fakülte
Kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile koşullar konulabilir veya kaldırılabilir.

Ön koşul
MADDE 19- (1) Fakültede sınıf geçme sistemi uygulanır. Bununla birlikte, öğrenci

devam koşulunu sağlamak şartı ile ortak zorunlu derslerden başarısız olan öğrenci bu dersleri
öncelikle seçmek kaydı ile bir üst sınıfa geçebilir. Alttan aldığı bu derslerin sadece ölçme ve
değerlendirmelerine girer.

(2) Öğrenci, devam koşulunu sağlamak şartı ile sadece teoriği bulunan zorunlu ya da
seçmeli derslerin birini alttan alarak bir üst sınıfa geçebilir. Birden fazla başarısız dersi bulun-
ması halinde üst sınıfa devam edemez. Öğrenci alttan aldığı bu derslerin sadece ölçme ve de-
ğerlendirmelerine girer.

(3) Birinci ve ikinci fıkralar beraber uygulanabilir.
(4) Preklinik uygulama derslerinin alınabilmesi için ilgili anabilim dalının önceki eği-

tim-öğretim yıllarındaki preklinik uygulama derslerinin alınmış ve başarılmış olması gerekir.
(5) Mesleki uygulama derslerinin alınabilmesi için ilgili anabilim dalının önceki eği-

tim-öğretim yıllarındaki preklinik uygulama ve/veya mesleki uygulama derslerinin alınmış ve
başarılmış olması gerekir.

Derslerin AKTS değeri
MADDE 20- (1) Bir dersin ilgili ders koordinatörü tarafından belirlenen öğrenme ka-

zanımları için gerekli çalışma yükü dersin AKTS değerini ifade eder. Derslerin AKTS değeri,
öğrencilerin çalışma yükleri hesaplanarak belirlenir.

(2) Her dersin, ders saati ve AKTS’si öğretim planında belirtilir. Dersin AKTS’si öğ-
rencinin dönem çalışma yükü temel alınarak öğretim elemanı tarafından belirlenir. Ders planı
ile birlikte derslerin saati ve AKTS’si Fakülte Kurulu kararı ile belirlenir ve Senatoda onaylanır.
Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda alacağı eğitim-öğretim çalışmaları yükü ders listesinde gös-
terildiği kadardır.

(3) Bir eğitim-öğretim yılında öğrencinin almakla yükümlü olduğu ders ve uygulama
kredisi toplamı 60 AKTS, beş yıllık program sonunda ise toplam 300 AKTS’dir.

(4) Öğrenci, kayıtlı olduğu ilgili yarıyıl/yıl için belirtilen AKTS değeri kadar ders alır.
Öğrencinin AGNO’su 2,00’ın altında ise öğrenci bir yarıyılda/yılda en fazla 30/60 AKTS de-
ğerinde ders alabilir. AGNO’su 2,00 ve üzerinde olan öğrenciler için AKTS değeri, Senato ta-
rafından belirlenen usul ve esaslara göre en fazla 1/3 oranında artırılabilir.

(5) Ders tekrarı durumunda olan bir öğrenci, bir sonraki eğitim-öğretim yılının ilgili
yarıyılında/yılında kaydını yaptırarak öncelikle başarısız olduğu dersleri seçer.

Ders yükümlülükleri
MADDE 21- (1) Uygulamalı (seminer, laboratuvar, preklinik ve mesleki uygulamalar

ve benzeri) derslerde öğrenciler, anabilim dalları tarafından belirlenen sayıdaki çalışmaları ve-
rilen sürede tamamlamakla yükümlüdür. Çalışmaların hangi sayıda ve ne şekilde yapılacağı,
başarı durumunun nasıl değerlendirileceği ilgili anabilim dalı tarafından belirlenir ve ilân edi-
lir.

Preklinik uygulama dersleri ve telafileri
MADDE 22- (1) Preklinik uygulama derslerinde ilgili anabilim dalı tarafından istenilen

çalışmalar, belirlenen süreler içerisinde tamamlanmak zorundadır ve bu sürelerin sonunda bu
çalışmalar değerlendirilerek puana çevrilir.

(2) Preklinik uygulama derslerinde anabilim dalı tarafından belirlenen pratik çalışma-
ları, verilen süre içerisinde tamamlayamayan veya bu çalışmalarda başarısız olan öğrenci, ana-
bilim dalı tarafından belirlenen preklinik uygulama telafisine kalma kriterlerini sağlıyor ise
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anabilim dalının belirlediği preklinik telafisi kriterleri dâhilinde, pratik çalışmalarını akademik
takvimde belirtilen tarihler arasında telafi eder. Preklinik uygulama derslerinde, anabilim dalı
tarafından belirlenen pratik çalışmalarını verilen süre içerisinde tamamlayamayan veya bu ça-
lışmalarda başarısız olan öğrenci, anabilim dalı tarafından belirlenen preklinik telafisine kalma
kriterlerini sağlayamamış ise ilgili preklinik uygulama dersinden başarısız olur ve bir sonraki
eğitim-öğretim döneminde başarısız olduğu preklinik uygulama dersini tekrar alır.

(3) Telafi döneminde de istenilen uygulamalı çalışmaları tamamlayamayan veya bu ça-
lışmalarda başarısız olan öğrenci, ilgili preklinik uygulama dersinden başarısız olur ve bir son-
raki eğitim-öğretim döneminde başarısız olduğu preklinik uygulama dersini tekrar alır.

(4) Preklinik uygulama derslerinin alınabilmesi için ilgili anabilim dalının önceki eği-
tim-öğretim yıllarındaki preklinik uygulama derslerinin alınmış ve başarılmış olması gerekli-
dir.

(5) Öğrenci, bir eğitim-öğretim yarıyılında, aynı anda, aynı anabilim dalına ait birden
fazla preklinik uygulama dersi alamaz.

(6) Yarıyıl/yıl içerisinde ilgili anabilim dalı tarafından istenilen preklinik çalışmalarını
tamamlayamayan, ancak preklinik uygulama dersi telafisine katılmak için önceden ilân edilen
ön koşulları yerine getiren öğrenci, yarıyıl/yıl sonu sınavına alınmaz ve (P) harf notu verilir.
Telafi dönemi sonunda, öğrenci preklinik çalışmalarını tamamladığında, (P) harf notu silinerek,
öğrencinin aldığı yarıyıl/yıl sonu sınav puanı girilir.

Mesleki uygulama dersleri ve telafileri
MADDE 23- (1) Mesleki uygulamalar diş hekimliği eğitim-öğretim süresinin beşinci

yarıyılından onuncu yarıyılına kadar akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde yapılır.
(2) Öğrenciler, gruplar halinde ve dönüşümlü olarak Fakülte Yönetim Kurulunun be-

lirlediği şekilde uygulama yaparlar.
(3) Mesleki uygulama derslerinde ilgili anabilim dalı tarafından belirlenen çalışmalar,

belirlenen süreler içerisinde tamamlanmak zorundadır ve bu sürelerin sonunda bu çalışmalar
değerlendirilerek harf notuna çevrilir.

(4) Öğrenci aynı anda birden fazla mesleki uygulama dersi yapamaz.
(5) Mesleki uygulama derslerinde, anabilim dalı tarafından belirlenen çalışmaları, be-

lirlenen süreler içerisinde tamamlayamayan veya bu çalışmalarda başarısız olan öğrenci, ana-
bilim dalı tarafından belirlenen mesleki uygulama dersi telafisine kalma kriterlerini sağlıyor
ise anabilim dalının belirlediği mesleki uygulama telafisi kriterleri dâhilinde, çalışmalarını aka-
demik takvimde belirtilen tarihler arasında telafi eder. Mesleki uygulama derslerinde, anabilim
dalı tarafından belirlenen çalışmaları verilen süre içerisinde tamamlayamayan veya bu çalış-
malarda başarısız olan öğrenci, anabilim dalı tarafından belirlenen mesleki uygulama telafisine
kalma kriterlerini sağlayamamış ise ilgili uygulama dersinden başarısız olur ve bir sonraki eği-
tim-öğretim döneminde başarısız olduğu mesleki uygulama dersini tekrar alır. Telafi döneminde
de istenilen uygulamalı çalışmaları tamamlayamayan veya bu çalışmalarda başarısız olan öğ-
renci, ilgili uygulama dersinden başarısız olur, bir sonraki eğitim-öğretim döneminde başarısız
olduğu uygulama dersini tekrar alır.

(6) Öğrenciler bir eğitim-öğretim yılının belirlenen telafi süresi içinde en fazla 4 mesleki
uygulama dersinin telafisini yapabilirler.

(7) Öğrenci, 4’ten fazla mesleki uygulama dersinden telafiye kalırsa, akademik danış-
manının önerisi ile telafisini yapmak istediği 4 mesleki uygulama dersini, telafi döneminden
bir hafta önce dilekçe ile Dekanlığa bildirir, telafi yapacağı 4 mesleki uygulama dersi Fakülte
Yönetim Kurulunca karara bağlanır. Telafisi onaylanan 4 ders dışındaki diğer mesleki uygulama
derslerinden başarısız olur ve bir sonraki eğitim-öğretim yılında bu dersleri tekrar alır.
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(8) Mesleki uygulama derslerinin alınabilmesi için ilgili anabilim dalının önceki eği-
tim-öğretim yıllarındaki preklinik uygulama ve/veya mesleki uygulama derslerinin alınmış ve
başarılmış olması gerekir.

(9) Yarıyıl/yıl içerisinde ilgili anabilim dalı tarafından istenilen mesleki uygulama ça-
lışmalarını tamamlayamayan ancak telafi dönemine katılmak için önceden ilân edilen ön ko-
şulları yerine getiren öğrenci yarıyıl/yıl sonu sınavına alınmaz ve (P) harf notu verilir. Telafi
dönemi sonunda (P) harf notu silinerek, öğrencinin yarıyıl/yıl sonu sınavından aldığı puan gi-
rilir.

Ölçme ve değerlendirme
MADDE 24- (1) Öğrenci başarısı; yarıyıl/yıl içi ve yarıyıl/yıl sonu sözlü, yazılı, sözlü

ve/veya yazılı sınavlar, projeler, seminerler, kısa sınavlar, ödevler, uygulamalar, laboratuvar
ve benzeri değerlendirme araçları ile ölçülür. Sınavların ne şekilde yapılacağına ve nasıl de-
ğerlendirileceğine, ilgili anabilim dalı karar verir. Yarıyıl/yıl içi ve yarıyıl/yıl sonu çalışmala-
rının her birinin değerlendirilmesi 100 puan üzerinden yapılır. Sınavlar akademik takvimde
belirlenen sınav tarihlerinde, dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından yapılır. Öğretim ele-
manının zorunlu izinli veya raporlu olması gibi özel durumlarda sınavın yapılması için ilgili
bilim/anabilim dalı başkanlığı tarafından bir öğretim elemanı görevlendirilir. Sınav programları
sınav tarihinden en az üç hafta önce ilgili bölüm/anabilim dalı başkanları tarafından Dekanlığa
iletilir ve Öğrenci İşleri Birimi tarafından öğrencilere duyurulur.

(2) Öğrenciler sınava ilân edilen gün, saat ve yerde girmek ve öğrenci kimliklerini yan-
larında bulundurmak zorundadırlar. Gerekli görülen hallerde Fakülte Yönetim Kurulu kararı
ile cumartesi ve pazar günleri de sınav yapılabilir.

(3) Ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinin türü öğretim elemanı tarafından derse ya-
zılma ve kayıt haftasından önce belirlenir, Dekanlığa form dilekçe ile bildirilir. Dekanlık tara-
fından toplanan bu formlar Fakülte Yönetim Kuruluna sunulur ve en geç yarıyıl/yıl dersleri
başlamadan önce öğrencilere duyurulur.

(4) Süren çalışmanın ölçme ve değerlendirilmesi, en geç yıl sonu değerlendirme dönemi
sonunda başarı notuna çevrilir.

(5) Bir sınıfın dersleri için bir günde ikiden fazla sınav yapılmayacak şekilde sınav
programı hazırlanır. Bir dersin yarıyıl içi/yıl sonu sınavına girmeyen öğrencilere “Eksik” (E)
harf notu verilir.

(6) Not ortalamasına katılmayan dersler ve değerlendirilmesi not ile yapılmayan eği-
tim-öğretim çalışmaları eğitim-öğretim listesinde önceden belirtilir.

(7) Öğrencinin, hak etmediği bir sınava girmesi durumunda aldığı not, ilân edilmiş olsa
dahi iptal edilir. Değerlendirme evrakları iki yıl süre ile saklanır.

Yarıyıl içi ölçme ve değerlendirme
MADDE 25- (1) Yarıyıl içi çalışmalarının değerlendirme ağırlığı %40’tır.
(2) Proje, bitirme çalışması, seminer ve uygulama dersleri için ara sınav yapılması zo-

runlu değildir.
(3) Haklı ve geçerli görülen bir gerekçe nedeniyle ara sınava giremeyen öğrencilere

yarıyıl sonu sınavı öncesi, yarıyılın son haftası içinde ilân edilen bir tarihte mazeret sınavı ya-
pılır.

Yarıyıl/yıl sonu ölçme ve değerlendirme
MADDE 26- (1) Yarıyıl sonu sınavı, yarıyıl bitiminden sonra, akademik takvimde be-

lirtilen tarihler arasında, ilân edilen bir sınav programı çerçevesinde yapılır.
(2) Yarıyıl sonu çalışmalarının değerlendirme ağırlığı %60’tır.
(3) Öğrencinin yarıyıl sonu ölçme ve değerlendirmeye girebilmesi için aşağıdaki şartları

yerine getirmesi gerekir:
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a) Kaydını yenilemiş ve derse yazılma işlemlerini akademik takvimde belirtilen süre
içinde tamamlamış olmak.

b) Öğrenim katkı payı/öğrenim ücreti yükümlülüklerini akademik takvimde belirtilen
süre içinde yerine getirmiş olmak.

c) Her yarıyıl/yıl başında dersin ilgili bilim/anabilim dalı başkanlığı tarafından ilân edi-
len yarıyıl içi çalışmalarını yerine getirmiş olmak.

ç)16 ncı maddede belirtilen koşulları sağlamış olmak.
(4) Üçüncü fıkranın (ç) bendindeki koşulu yerine getirmeyen öğrenciye “Devamsız”

(D) harf notu verilir ve öğrenci yarıyıl/yıl sonu sınavına alınmaz. Devamsız olarak dersten ka-
lındığında, ders tekrarında öğrenci devam koşulunu yerine getirmek zorundadır. Preklinik ve
mesleki uygulama dersleri hariç, devam koşulu sağlanan teorik dersin tekrarı halinde, devam
koşulu aranmaz. Preklinik uygulama ve mesleki uygulama derslerinde öğrenci devam koşulunu
sağlamış olsa dahi başarısız olması durumunda, bir sonraki eğitim-öğretim yılında dersi tekrar
almak ve devam koşulunu tekrar sağlamak zorundadır.

(5) Öğrenci, yarıyıl/yıl sonu sınavlarına girmediği ya da başarı notu (DC), (DD), (FD)
veya (FF) olan ders/dersler için bütünleme sınavlarına girebilir. Bu durumda ilgili ders veya
dersler için alınan en son sınav puanı o dersin yarıyıl/yıl sonu puanı yerine geçer. Bütünleme
sınavı sonunda, AGNO’su en az 2,00 olan ve mezuniyetine tek dersi kalan öğrenciye, ilgili
ders için devam koşulunu sağlamış olması koşulu ile tek ders sınav hakkı verilir.

Mazeret sınavı
MADDE 27- (1) Mazeret sınavı, sadece ara sınav için geçerlidir. Öğrencinin bir dersten

mazeret sınavına alınıp alınmayacağı Fakülte Yönetim Kurulunca karara bağlanır.
(2) Hastalık nedeniyle sınavlara giremeyen öğrencilerin durumlarını, sağlık kurumla-

rınca verilen sağlık raporu ile belgelemeleri gerekir. Üçüncü dereceye kadar yakınlarının ölümü,
doğal afet ve benzeri durumlarda mazeretlerini belgeleyen öğrenciler de mazeret sınavı hak-
kından yararlanırlar.

(3) Mazerete gerekçe olan belgelerin, düzenlendiği tarihi izleyen 10 iş günü içerisinde
Dekanlığa verilmesi gerekir. Bu sürenin aşılması halinde başvurular işleme konulmaz.

(4) Mazeret sınavına girmeyen öğrencilere yeni bir mazeret sınavı hakkı verilmez.
(5) Ülkemizi ve Üniversiteyi temsil etmek için görevlendirilen öğrencilere, katılama-

dıkları her sınav için Fakülte Yönetim Kurulunca ek sınav hakkı verilir.
(6) Mazeret sınavları, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, Dekanlık tarafından be-

lirlenen program çerçevesinde yapılır.
(7) Öğrenci, raporlu olduğu tarih aralığında hiçbir derse ve sınava giremez. Bu tarih

aralığında girilen sınavlar geçersiz sayılır.
Tek ders sınavı
MADDE 28- (1) 26 ncı maddedeki şartları yerine getirmiş olmak kaydıyla, mezuni-

yetlerine tek dersi kalan öğrenciler, akademik takvimde belirlenen tarihlerde tek ders sınavına
girerler. Bu sınavlarda alınan puan, başarı notunun değerlendirilmesi ile ilgili Senato tarafından
belirlenen usul ve esaslara göre harf notuna dönüştürülür ve başarı notunu oluşturur. Tek ders
sınavı için ilk hakkını kullanan öğrenciden katkı payı/öğrenim ücreti alınmaz. Başarısız öğ-
renciler, daha sonraki haklarını kullandıklarında katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam
ederler. Bu sınavda başarılı olanlar, başlayacak olan yarıyıldan/yıldan önceki yarıyılda/yılda
mezun olmuş sayılırlar.

(2) AGNO’su 2,00 ve üzerinde tek ders sınavından başarılı kabul edilmek için en az
(DC) harf notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin yarıyıl/yıl sonu başarı notu
yerine geçer.
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Değerlendirme sonuçlarının duyurulması
MADDE 29- (1) Ölçme ve değerlendirme sonuçları, ölçme tarihini izleyen ilk yedi gün

içinde öğretim elemanı tarafından ilân edilir. Yarıyıl/yıl sonu değerlendirme sonuçları, ÖBS’ye
girildikten sonra imzalı bir kopya halinde Dekanlığa teslim edilir.

(2) Her yarıyılın/yılın sonunda Fakülte Kurulu, ders ve diğer çalışmaların değerlendir-
mesini yapar.

Başarı notu
MADDE 30- (1) Öğrencinin aldığı her dersin yarıyıl/yıl sonu puanı 100 puan üzerinden

hesaplanır. Bu puan, başarı notunun değerlendirilmesi ile ilgili Senato tarafından belirlenen
usul ve esaslara göre ÖBS tarafından harf notuna dönüştürülür.

(2) 9/10/2019 tarihli ve 30913 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kocaeli Üniversitesi
Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen başarı harf notları dışında başka
başarı notu kullanılamaz. Başarı notları ve bunlara karşılık gelen katsayılar aşağıdaki gibidir:

Başarı Notu Katsayı
AA 4,00
BA 3,50
BB 3,00
CB 2,50
CC 2,00
DC 1,50
DD 1,00
FD 0,50
FF 0,00
D 0,00
N 0,00
E
G
K
S
P
(3) İkinci fıkrada belirtilen harf notları aşağıdaki gibi tanımlanır:
a) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenci ilgili

dersten başarılı, (DD), (FD), (FF), (D), (N) ve (K) başarı notu alan öğrenci ise ilgili dersten
başarısız sayılır.

b) Öğrencinin bir dersten (DC) harf notu alması halinde bu dersin başarılı sayılıp sa-
yılmamasına ilgili yılın sonunda karar verilir. Bu karar verilirken, öğrencinin ilgili yıl sonu
AGNO’suna bakılır. Yıl sonu AGNO’su 2,00 ve üzerinde ise öğrenci bu dersten başarılı sayılır.
Aksi durumda öğrenci bu dersten başarısız sayılır ve öğrenci tekrar bu dersi alır.

c) (D) harf notu: Devam koşullarını sağlamayan öğrencilere (D) harf notu verilir.
ç) (E) harf notu: Yarıyıl/yıl içi ve yarıyıl/yıl sonu sınavları ile diğer değerlendirmelere

girmeyen veya 22 nci maddenin ikinci fıkrası ile 23 üncü maddenin beşinci fıkrasında belirtilen
öğrencilere (E) harf notu verilir.

d) (N) harf notu: (E) harf notu ilgili dönem sonunda (N) harf notuna otomatik olarak
dönüşür.

e) (G) harf notu: Not ortalamasına girmeyen eğitim-öğretim çalışmalarında başarılı olan
öğrencilere (G) harf notu verilir.

f) (K) harf notu: Not ortalamasına girmeyen eğitim-öğretim çalışmalarında başarılı ola-
mayan öğrencilere (K) harf notu verilir.

18 Eylül 2022 – Sayı : 31957                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 17



g) (P) harf notu: Yarıyıl/yıl içerisinde ilgili anabilim dalı tarafından istenilen preklinik
ve mesleki uygulama çalışmalarını tamamlayamayan, ancak telafi ön koşullarını yerine getiren
öğrenciye (P) harf notu verilir.

ğ) (S) harf notu: Süren çalışmanın ölçme ve değerlendirilmesi en geç yarıyıl/yıl sonu
değerlendirme dönemi sonunda başarı notuna çevrilir.

(4) Öğrenci değişimi, yatay geçiş gibi nedenlerle öğrencilerin sunacakları notların, bu
Yönetmelikteki harf notlarına dönüştürülmesi, Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesince
Fakülte Yatay Geçiş ve İntibak Komisyonu tarafından yapılır, Fakülte Yönetim Kurulu tara-
fından karara bağlanır.

Değerlendirme belgelerinin saklanması
MADDE 31- (1) Değerlendirme sonuç belgelerinin bir kopyası Öğrenci İşleri Birimin-

de, beş yıl süre ile saklanır.
Ölçme belgelerinin saklanması
MADDE 32- (1) Ölçme belgeleri, devam çizelgeleri ile birlikte Öğrenci İşleri Bürosu

tarafından iki yıl süre ile saklanır. Bu süre sonunda Dekanlık tarafından bir tutanakla imha edi-
lir.

Notlarda maddi hata ve sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 33- (1) Notlarda maddi hata ve sınav sonuçlarına itiraz hakkında Kocaeli

Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.
Not ortalaması
MADDE 34- (1) Öğrencinin yıl sonu not ortalaması, bir yarıyılda/yılda almış olduğu

tüm derslerdeki başarı notlarına karşılık gelen katsayılar ile bu derslerin AKTS değerlerinin
çarpımının, ilgili yarıyılda/yılda alınan derslerin toplam AKTS değerine bölümü ile hesaplanır.
Bu hesaplamada elde edilen ortalama, virgülden sonra iki hane olarak alınır.

(2) Bütün notlar öğrencinin not belgesinde gösterilir.
Onur ve yüksek onur öğrencileri
MADDE 35- (1) Bir eğitim-öğretim yılı sonunda, öğrencinin tabi olduğu ders planının

ilgili yıl sonuna kadar olan toplam AKTS değerini tamamlamış ve başarmış olması şartı ile
AGNO’su 3,00-3,50 olan öğrenciler onur öğrencisi, AGNO’su 3,51-4,00 olan öğrenciler yüksek
onur öğrencisi kabul edilir.

(2) Bu öğrenciler her eğitim-öğretim yılı sonunda tespit edilir ve ÖİDB’ye bildirilir. İl-
gili liste ÖİDB tarafından her öğretim yılı sonunda ilân edilir. ÖİDB tarafından hazırlanıp De-
kanlığa gönderilen başarı belgeleri öğrencilere teslim edilir.

(3) Üniversite öğrenciliği süresince disiplin cezası alan öğrenciler bu kapsam dışında
tutulur.

Öğrencilerin genel başarı durumu
MADDE 36- (1) AGNO’su 2,00 ve üzeri olan öğrenciler başarılı sayılır.
Öğrencilik süresi
MADDE 37- (1) 6 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen sürelerde mezun olamayan

öğrenciler için ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Mezuniyet tarihi
MADDE 38- (1) Öğrencinin mezuniyet tarihi, Fakülte Yönetim Kurulunun öğrencinin

mezuniyeti ile ilgili aldığı kararın tarihidir.
Diploma
MADDE 39- (1) Beş yıllık Diş Hekimliği Fakültesi öğrenimlerini başarı ile tamamla-

yan öğrencilere “Diş Hekimliği Diploması” ve “Diş Hekimi” unvanı verilir. Diplomalara me-
zuniyet tarihi, diploma numarası ve mezun olduğu dönem adı yazılır.
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(2) Diploma verilebilmesi için öğrencinin genel not ortalamasının en az 2,00 olması
gerekir.

(3) Genel not ortalaması 3,00-3,50 olan öğrenciler onur öğrencisi, 3,51-4,00 olan öğ-
renciler yüksek onur öğrencisi listesine geçerek mezun olur ve bu öğrencilerin durumları dip-
lomalarında belirtilir.

(4) Mezuniyet genel not ortalaması 4,00 üzerinden hesaplanır, notu ve yüzdelik dilimi
diploma ekinde belirtilir.

(5) Diplomada Dekan ve Rektör imzaları bulunur.
(6) Diğer üniversitelerden nakil yoluyla gelen öğrencilerin diş hekimliği diploması ala-

bilmeleri için son iki yarıyılı Üniversitede tamamlamış olmaları zorunludur.
BEŞİNCİ BÖLÜM

Kayıt Silme ve İlişiğin Kesilmesi, İzinli Sayılma, Öğrenci Değişimi,
Öğrenime Yeniden Devam Etme

Kayıt silme, ilişiğin kesilmesi, izinli sayılma ve izinden dönüş
MADDE 40- (1) Kayıt silme, ilişiğin kesilmesi, izinli sayılma ve izinden dönüş süreç-

leri, Kocaeli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddeleri
çerçevesinde yürütülür.

(2) Öğrenci, izinli sayıldığı yarıyılda/yılda herhangi bir derse yazılamaz ve o
yarıyılın/yılın sınavlarına giremez.

Yurt içi üniversitelerle öğrenci değişimi
MADDE 41- (1) Yurt içi üniversitelerle öğrenci değişimi, Kocaeli Üniversitesi Ön

Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddeleri çerçevesinde yürütülür.
Yurt dışındaki üniversitelerle öğrenci değişimi
MADDE 42- (1) Yurt dışındaki üniversitelerle öğrenci değişimi, Kocaeli Üniversitesi

Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddeleri çerçevesinde yürütülür.
ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 43- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri, Yükseköğretim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 44- (1) 26/7/2011 tarihli ve 28006 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kocaeli

Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kal-
dırılmıştır.

İntibak
GEÇİCİ MADDE 1- (1) 2022-2023 eğitim-öğretim yılından önce Üniversiteye kayıt

yaptıran öğrencilere, 43 üncü maddeyle yürürlükten kaldırılan Kocaeli Üniversitesi Diş He-
kimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(2) Fakülteye yatay geçişle kayıt yaptıran öğrencilere, kayıt yaptırdıkları dönemdeki
öğrencilerin tabii olduğu mevzuat hükümleri uygulanır.

(3) 16 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen koşul Fakülteye kayıtlı bütün öğrenci-
lere uygulanır.

Yürürlük
MADDE 45- (1) Bu Yönetmelik 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak

üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 46- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ  
YARGI İLÂNLARI 

Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosundan: 

 
 11149 

—— • —— 
Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosundan: 

 
 11150 
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Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 11097/1 

—— • —— 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 11097/2 

—— • —— 
Gerede Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 11098 
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Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı Aksaray Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden: 

 
 11025 

—— • —— 
Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 11028 

—— • —— 
Denizli 1. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 11069 
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Büyükçekmece 12. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 11118 

—— • —— 
Büyükçekmece 12. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 11129 
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Büyükçekmece 13. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 11068 

—— • —— 
Polatlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10993 
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Rize 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 11088 

—— • —— 
Rize 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 11089/1 

—— • —— 
Rize 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 11089/2 
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Manavgat 4. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 11110 

—— • —— 
Manavgat 4. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 11113 

—— • —— 
Manavgat 4. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 11124 

—— • —— 
Manavgat 4. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 11125 
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Manavgat 4. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 11126 

—— • —— 
Yalova 7. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 11070 

—— • —— 
Ankara 66. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 11112 
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Ilgın Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 11196 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
BALIŞEYH-SİVAS HATTININ ELEKTRİFİKASYON SİSTEMLERİ  

20 AYLIK BAKIM VE ONARIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
TCDD YHT Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No: 2022/953565 
1-İdarenin: 
a) Adresi  : YHT Bölge Müdürlüğü İhale Bürosu, Eti Mahallesi 

Celal Bayar Bulvarı No: 78, ATG AVM 1. Kat, 
Çankaya/Ankara 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 520 63 49  Fax: 0312 520 62 49 
c) Elektronik Posta Adresi : muratkaya4@tcdd.gov.tr 
2-İhale konusu malın adı ve miktarı : BALIŞEYH-SİVAS HATTININ ELEKTRİFİKASYON 

SİSTEMLERİ 20 AYLIK BAKIM VE ONARIMI 
İŞİ Yukarıda belirtilen hizmet alımımız Yerli 
İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye 
katılabilmek için istenen belgeler ihale 
dokümanında belirtilmiştir. 

3-Tekliflerin TCDD YHT Bölge Müdürlüğü İhale Bürosuna 28.09.2022 günü saat 11:00’e 
kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır, ihale 28.09.2022 günü saat 11:00’de yapılacaktır. 

4-İhale dokümanı TCDD YHT Bölge Müdürlüğü İhale Bürosunda görülebilir. İhaleye 
teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel 
Müdürlüğü Merkez Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 500,00 TRY bedelle temin 
edilebilir. 

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

tabi değildir. 
 11179/1-1 
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15 KALEM MUTFAK TEZGÂH, CİHAZ VE ARAÇ GEREÇLERİ  

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Mersin İrtibat Büro Müdürlüğünden: 

Ofisimizce T.C. Kayseri Devlet Su İşleri 12.Bölge Müdürlüğü ihtiyacı 15 Kalem Mutfak 

Tezgâh, Cihaz ve Araç Gereçlerinin ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamesine uygun 

olarak, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dâhilinde açık 

teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, işbu ihale isteklilerin tekliflerini yazılı ilk teklif olarak bildirmeleri akabinde 

ihale komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri şeklinde olacaktır. 

1-İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. İhale dokümanı, Ofisimiz www.dmo.gov.tr adresinin 

ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. İhaleye teklif verecek olan firmaların 130,00 TL şartname 

bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir. 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 yalnızca teklif 

edilen fiyatın yazılı olduğu teklif mektubu, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname 

ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı 

belgeler ile ek şartlarda ve var ise teknik şartnamede belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3-Teklifler, 27/09/2022 Salı Günü, en geç saat 12.00’ye kadar Devlet Malzeme Ofisi 

Mersin İrtibat Büro Müdürlüğü’nde bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki 

gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. Opsiyon süresi teklif mektubunda 

belirtilecektir. 

5-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. 

6-Teklif edilen ürünlerin marka, model, teslim süresi ve menşei teklif mektubunda 

belirtilecektir. 

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

daha sonra dış zarf muhteviyatını oluşturan belgeler incelenecektir. Uygun olmayan teklifler 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

8-İhale konusu ürünlerin tamamına teklif verilecektir. 

9-Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 

İhale Kayıt No: 2022/957417 

 11189/1-1 
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11 KALEM LABORATUVAR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Mersin İrtibat Büro Müdürlüğünden: 

Ofisimizce T.C. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler 

Daire Başkanlığı ihtiyacı 11 Kalem Laboratuvar Malzemesi ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan 

teknik şartnamesine uygun olarak, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartları listesinde 

belirtilen şartlar dahilinde açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, işbu ihale isteklilerin tekliflerini yazılı ve nihai tek teklif olarak bildirmeleri 

şeklinde olacaktır. 

1-İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. İhale dokümanı, Ofisimiz www.dmo.gov.tr adresinin 

ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. İhaleye teklif verecek olan firmaların 130,00 TL şartname 

bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir. 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 yalnızca teklif 

edilen fiyatın yazılı olduğu teklif mektubu, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname 

ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı 

belgeler ile ek şartlarda ve var ise teknik şartnamede belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3-Teklifler, 26/09/2022 Pazartesi Günü, en geç saat 12.00’ye kadar Devlet Malzeme Ofisi 

Mersin İrtibat Büro Müdürlüğü’nde bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki 

gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. Opsiyon süresi teklif mektubunda 

belirtilecektir. 

5-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. 

6-Teklif edilen ürünlerin marka, model, teslim süresi ve menşei teklif mektubunda 

belirtilecektir. 

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

daha sonra dış zarf muhteviyatını oluşturan belgeler incelenecektir. Uygun olmayan teklifler 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

8-İhale konusu ürünler tamamına teklif verilecektir. İhale kısmi teklife açık değildir. 

9-Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 

İhale Kayıt No: 2022/957171 

 11190/1-1 
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130.700 KG (%+-20) ARPA SATIŞI YAPILACAKTIR 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) Afyon Alkaloidleri Fabrikası 

İşletme Müdürlüğünden: 

TMO ihale yönetmeliği 22/3 maddesi kapsamında açık artırma yöntemi ile ihale 

edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İdarenin Adresi : İhsaniye Mahallesi Kızılhöyük Mevkii 03310 BOLVADİN/ 

AFYONKARAHİSAR 

Telefon ve faks numarası : 2726126660 - 2726125667 

Elektronik Posta Adresi : aafmalzeme.sb@tmo.gov.tr 

Niteliği, türü ve miktarı : İşletme Müdürlüğümüz arazilerinden hasat edilen 130.700 

Kg (%+-20) Arpa satışı. 

Teslim yeri : Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü 

İhalenin Yapılacağı yer : Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü Bolvadin/ 

Afyonkarahisar 

Tarihi ve saati : 04/10/2022 Salı günü saat 14.30 

İhale tarihinde ihaleye katılımcı olmaması veya ihalede muhammen bedelin altında teklif 

Bulunulması durumunda aynı şartlarda 11/10/2022 Salı günü saat 14.30 da tekrar ihale 

edilecektir. 

Söz konusu arpanın kg muhammen bedeli 5,57 TL; Toplam muhammen bedeli 

727.563,33TL Arpa satışının geçici teminat miktarı 21.826,90 TL’dir. 

İhale dokümanları TMO AAF İşletme Müdürlüğünde görülebilir ve 100 TL bedel ile 

temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 

2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontun üzerine İletişim bilgileri, vergi 

dairesi ve numarasının işlenerek fakslanması veya e-mail gönderilmesi durumunda isteklilere 

şartname kargo ve e-mail ile gönderilecektir. 

Açık artırma suretiyle yapılacak ihalede Geçici ve kesin teminat miktarları ve bunların 

geri verilme şartları ve diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir. 

İsteklilerin belirtilen gün ve saatte Bolvadin Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme 

Müdürlüğünde hazır bulunmaları gerekmektedir. 

Bu İhale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç TMO İhale Yönetmeliğine göre 

yapılacaktır. TMO 08/09/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi 

kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir. 11141/1-1 
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KAYNAKÇI VE DÖKÜMCÜ ELBİSESİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
Kaynakçı ve Dökümcü Elbisesi Temini işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. 

maddesinin (g) bendi kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet 
Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili Yönetmelik’in 17. maddesine göre “Açık İhale Usulü” ihale 
edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1- İdarenin 
a) Adı : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi Başkanlığı 
b) Adresi : Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak Sokak  

No: 2   67090 ZONGULDAK 
c) Telefon ve Faks Numarası : 0372 259 47 97 - 0372 259 19 00 
ç) İhale Dokümanının Görülebileceği ve  
    Satın Alınabileceği Yer : 1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK 
     2-TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 

68. Sokak No: 22 Bahçelievler/ANKARA 
d) Tekliflerin Verileceği Yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma Birimi 

Mithat Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 
ZONGULDAK 

e) Elektronik Posta Adresi : hasan.gumus@taskomuru.gov.tr 
2- İhale Konusu Alımın/Hizmetin 
 Dosya No : 2231224 
 İKN : 2022 / 941311 
a) Niteliği, Türü, Miktarı : 2 Kalem Kaynakçı ve Dökümcü Elbisesi Temini 
b) Teslim Yeri /  
    İşin Yapılacağı Yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Makine 

ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri 
Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarları / 
ZONGULDAK 

c) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından 
yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği 
adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden 
itibaren teslim süreleri başlayacaktır. 

ç) Teslim Tarihi/İşin Süresi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 takvim 
gününde teslim edilecektir 

3- İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı 
     Bülent Ecevit Caddesi No: 125 / ZONGULDAK 
b) Tarih ve Saati : 11.10.2022- 15:00 
4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 

Uygulanacak Kriterler: 
4.1.  İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir 
4.1.1. 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 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya sicil 
tasdiknamesi 
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b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 
belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

4.1.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
4.1.3. İdari Şartname eki standart forma uygun geçici teminat mektubu veya idari 

şartname 29.1. maddede belirtilen teminatlar, 
4.1.4. İdari Şartnamenin 7.3 ve 7.4 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Alım 

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 
4.1.5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde Şartname ekinde yer alan standart forma uygun 

iş ortaklığı beyannamesi, 
4.1.7. Alt Yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
4.1.9. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 
belge, 

4.1.10. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında 
gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 
şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 
tevsik eden belge, 

4.1.11. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 
yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi. 

4.2.  İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı 
tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması 
zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan 
belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin 
sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, 
bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt 
edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler 
topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı) 
bendindeki belgeyi de sunması zorunludur. 7.1 inci maddenin (i) bendinde belge istenilmesi 
durumunda her iki ortağında belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur. 

5- Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin taşıması Gereken 
Kriterler 

5.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
6- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile teknik şartnamede sunulması gerektiği 

belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 
6.1.  İstekliler teklif ettikleri ürünlere ait 2016/425 (EU) KKD Yönetmeliğine göre AT tip 

inceleme sertifikası, Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) ve ürün bilgi formlarını teklifleri 

 



18 Eylül 2022 – Sayı : 31957 RESMÎ GAZETE Sayfa : 87 

ile birlikte vereceklerdir. AT Tip İnceleme Sertifikası uluslararası akredite olmuş, onaylı 
kuruluşlar tarafından verilmiş olacaktır. Bu belgeleri bulunmayan teklifler değerlendirmeye 
alınmayacaktır. Sertifikalar, teklif edilen ve numunesi verilen malzemelere ait olacaktır. Numune 
ürün kodu ve teknik özellikleri, sertifikası düzenlenmiş malzeme ile aynı olacaktır 

6.2.  Fiyat avantajından yararlanmak isteyen yerli malı teklif eden yerli istekliler, TOBB 
ya da TESK’e bağlı odalarca düzenlenen yerli malı belgesini teklif dosyasında sunacaklardır. 

7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, yerli malı teklif edenler lehine fiyat 
avantajı uygulaması yapıldıktan sonra toplamda en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
Değişik döviz cinsinden yapılan teklifler ihale açılış tarihindeki TC Merkez Bankası çapraz kura 
göre eşitlenecek, hesaplanan döviz tutarı ihale tarihindeki TC Merkez Bankası döviz alış kuru 
üzerinden Türk Lirası’na çevrilerek değerlendirme yapılacaktır. 

8- Bu ihalede kısmi teklif verilebilir ancak her bir iş kalemi için kısmi teklif 
verilmeyecektir. 

9- Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir. Ayrıntılı bilgiye idari şartnameden 
ulaşılabilir 

10- İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, 
ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

11- Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar TTK Satınalma Dairesi 
Başkanlığı Teklif Alma Birimi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da 
gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye 
alınmaz 

12- Fiyat avantajı uygulanması: Yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 
(yüzde onbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat 
avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgelerini sunması 
zorunludur. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı, Mal Alımı İhaleleri Uygulama 
Yönetmeliğinin 61 inci maddesi esas alınarak hesaplanacaktır. 

13- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

14- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim 
günüdür. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

15- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
16- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 
16.1.  İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
16.2.  Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

17- Diğer hususlar: 
İlan olunur. 11085/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Nevşehir İli Ürgüp Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti belediyemize ait olup İlçemiz Duayeri Mahallesi Şadikayası Taşlık mevkiinde 

bulunan, aşağıda pafta, ada, parsel numarası, m² ve muhammen satış bedeli ile geçici teminatı 

belirtilen arsa belediyemiz meclisinin 04.10.2019 tarih ve 2019/59 sayılı kararı ve 2886 Sayılı 

Kanunun 45. Maddesi uyarınca açık artırma suretiyle ve özel şartnamesi hükümleri dâhilinde 

satışı yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır. 

1- İhale 05.10.2022 Çarşamba günü saat 15.30’ da Belediyemiz Encümen toplantı 

salonunda yapılacaktır. 

2- İhaleye katılacak olanlar aşağıda arsa hizasında belirtilen geçici teminatı ihale 

saatinden önce (En geç saat 15.00’e kadar) belediyemize yatıracak olup, geçici teminatı 

yatırmayanlar ihaleye katılamayacaktır. 

3- Satışı yapılacak olan arsanın satış bedeli satış tarihinden itibaren 1/6’sı peşin geri kalan 

tutar 5 ay boyunca eşit taksitlerde ödenecek olup, ödenmemesi halinde, ihale tek taraflı olarak 

fesh edilerek geçici teminat belediyemize irad kaydedilecek ve alıcının belediyemize o güne 

kadar yapmış olduğu ödeme belediyemizce 1 yıl içerisinde (Her hangi bir gecikme cezası yada 

faiz ödemeden) iade edilecektir. 

4- İhaleye herhangi bir firma, şirket yada kooperatif adına girenler, bunlara ait Ticaret 

Odası Kayıt Sureti, Ticari Sicil Tasdiknamesi, İmza Sirküsü ve Yetki Belgesini (İhaleye Katılma 

Yetkisi) ibraz etmesi şarttır. 

5- Arsanın tapusu, alıcının arsa bedelinin tamamını ödemesine müteakip verilecektir. 

6- İhaleye ait ilan, vergi, resim harç gibi tüm yasal giderler alıcıya ait olacaktır. 

7- İhale komisyonu, gerekçesini karar da belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta 

serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. 

8- Herhangi bir ihtilaf vukuunda Ürgüp Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. 

İş bu ihaleye ait özel şartname dosyası her gün mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Yazı 

İşleri Müdürlüğünde görülebileceği ilanen duyurulur. 

 

ARSANIN 

MEVKİİSİ CİNSİ PAFTA ADA PARSEL 
M2 

MİKTARI 

MUHAMMEN 

SATIŞ BEDELİ 

GEÇİCİ 

TEMİNATI 

Duayeri Mah. 

(Şadikayası 

Taşlık) 

Arsa 30L-IVA/IVD 940 5 8.858 m² 17.200.000,00 TL 516.000,00 TL 

 11148/1-1 

 



18 Eylül 2022 – Sayı : 31957 RESMÎ GAZETE Sayfa : 89 

İBRELİ DİKİLİ AĞAÇ SATILACAKTIR 
Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğünden: 

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
Tarihi 29/09/2022 

Saati 10:00 
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ TAŞAĞIL ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 

Yeri esatis.ogm.gov.tr 
 

Sıra 
No 

Deposu Cinsi 
Boy 
(m) 

Miktarı Parti 
Sayısı 

Muhammen 
Bedeli TL 

Geçici 
Teminat TL Adet m3/Ster/K 

1 KARABÜK OİŞ 
İbreli Dikili 

Ağaç 
 3885 3240.975 1 1.350,00 131.259,00 

2 
BURMAHAN 
YAYLA OİŞ 

İbreli Dikili 
Ağaç 

 7691 8105.324 2 1.399,00 340.180,00 

3 
BURMAHAN 
YAYLA OİŞ 

İbreli Dikili 
Ağaç 

 7762 3106.577 1 1.401,00 130.569,00 

4 KARABÜK OİŞ 
Yapraklı + 
İbreli Dikili 

Ağaç 
 6158 3788.293 1 1.200,00 136.379,00 

 TOPLAM   2549 18241.169 5 5.350,00 738.387,00 

1- İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 5 adet parti 
yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanuna göre açık artırma usulü ile satılacaktır. 

2- İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek 
kalmaksızın tatili takip eden ilk işgününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati 
değişse de ihale ilan edilen saatte yapılacaktır. 

3- Bu satışa ait ilan, Satış Öncesi Bilgi Cetveli ve şartnameler OGM internet sitesindeki 
(www.ogm.gov.tr) İHALELER bölümünde, İşletme Müdürlüğümüz ve müstakil Şefliklerimizde 
görülebilir. 

4- Müşteriler geçici teminat yatırmadıkları partilere pey süremezler. İhaleye katılacakların 
pey sürecekleri partiler için en az % 3 oranında geçici teminatlarını en geç ihale saatine kadar 
İşletme Müdürlüğümüz veznesine veya banka hesabına yatırmaları gerekmekte olup, geçici 
teminatı yatırarak İhale Başvuru Formunu imzalayanlar şartname hükümlerini kabul etmiş 
sayılacaktır. 

5- Satışa iştirak edeceklerin Odun Ürünleri / Odun Dışı Orman Ürünleri Açık Artırmalı 
Satış Şartnamesinin 3 üncü maddesinde yer alan belgeleri ibraz etmesi zorunludur. 

6- Tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kağıtlık ve sanayi odununun vadeli açık 
artırmalı satışlarında mal bedelinin % 40 ’u ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak 
alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

7- Kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık 
artırmalı satışlarında mal bedelinin % 30'i ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Vadeli 
satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

8- Dikili ağaç satışlarının vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin% 20’u ile vergi, 
fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Satışın vadeli olarak yapılması durumunda 12 (Oniki) aya 
kadar vade süresi uygulanacaktır. 
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9- Müsadereli ürün satışları peşin olarak yapılacak olup, vade uygulanmayacaktır.  
10- Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık % 9.6 vade faizi alınacaktır. 
11- Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süre verilmesi halinde 

aylık % 2.00 gecikme faizi alınacaktır. Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen ek süre 
için aylık % 2.50 gecikme faizi peşin olarak alınacaktır. 

12- İhaledeki global olarak ilan edilen ürünlerdeki hacimler (-% 20) ile (+% 40) 
değişebilecek olup, bu ürünlere ilişkin kesin liste ihale tarihinden bir önceki gün İşletme 
Müdürlüğünden temin edilebilecektir. Bu partilerin istif numaraları, geçici teminat miktarları, 
muhammen bedelleri Satış Öncesi Bilgi Cetvelinin kesin listesinde gösterilecektir. Teminat 
yatırma ve ürün satışları kesin miktar üzerinden yapılacaktır. 

Bilgi için; Adres, telefon ve faks no: 
Adres : Taşağıl Mahallesi  
Telefon : 0(242) 762 2005 
Fax No : 0(242) 762 3206 
    11047/2-1 

—— • —— 
DİKİLİ AĞAÇLAR AÇIK ARTIRMALI ELEKTRONİK İHALE YÖNTEMİ İLE 

SATILACAKTIR 
Denizli Orman Bölge Müdürlüğü Tavas Orman İşletme Müdürlüğünden: 
Kanun Kapsamı : 2886 
Bölge Müdürlüğü : DENİZLİ OBM // İşletme Müdürlüğü: TAVAS OİM 
İhale Tarihi : 28.09.2022 // İhale Saati: 10:00 
İhale Yeri : https://esatis.ogm.gov.tr/ 

Sıra 
No 

Şefliği Cinsi 
Bölme 

No 
P. 
No 

Adet m³/Ster 
Muhammen Bedeli 

TL 
Geçici Teminat 

TL 

1 KÖPRÜBAŞI 
İbreli Dikili 

Ağaç 
150 6 2066 1478,733 1.200,00 53.234,00 

2 KALE 
İbreli Dikili 

Ağaç 
284 7 5479 3719,015 1.090,00 121.612,00 

3 GÖLBAŞI 
İbreli Dikili 

Ağaç 
119 8 954 809,617 1.198,00 29.098,00 

 TOPLAM 
   115247 6007,365 3.488,00 203.944,00 

1) İşletme Müdürlüğümüz tarafından yukarıda belirtilen tarih, saat ve adreste tabloda 
belirtilen Dikili Ağaçlar Açık Artırmalı Elektronik ihale yöntemi ile satılacaktır. 

2) İhale ile ilgili ayrıntılı bilgi https://esatis.ogm.gov.tr/ ve https://www.ogm.gov.tr 
adreslerinden temin edilmelidir. 

3) Teminat tutarını Banka yolu ile gönderecekler için Ziraat Bankası Tavas Hesap No: 
TR35 0001 0000 8830 6000 23 5001 Açıklamaya Müşteri VKN veya TCKN ile teminat 
yatırılmak istenen Parti No belirtilmelidir. 

İrtibat İçin: 
Adres : Orta Mah. Hükumet Cad. No: 86 Tavas/DENİZLİ 
Telefon : 0(258) 613 10 11 
Fax No : 0(258) 613 16 09 
    10844/2-1 

 



18 Eylül 2022 – Sayı : 31957 RESMÎ GAZETE Sayfa : 91 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel 

Müdürlüğünden:  

 
 11092/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel 
Müdürlüğünden:  

 
 11093/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel 
Müdürlüğünden:  

 
 11094/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel 
Müdürlüğünden:  

 
 11095/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI : İspir Dut, Ceviz ve Fasulye Vakfı. 
VAKFEDENLER : Mukaffer ERDOĞAN, Yılmaz Selim AYDIN, Umıda ACHILOVA. 
VAKFIN İKAMETGÂHI : İstanbul. 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU:  
İstanbul 23. Asliye Hukuk Mahkemesinin 09.09.2022 tarihinde kesinleşen 19.07.2022 

tarih ve E:2021/191, K:2022/320 sayılı kararı. 
VAKFIN AMACI : İspir İlçe sınırları içinde kalan bölgelerde dut, ceviz ve meyve 

ağaçları, çam, kavak türü ağaçlar dikmek, yetiştirmek ve fasulye tarımını geliştirmek için 
çalışmalar ve bilimsel araştırmalar yapmak ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI : İstanbul İli, Şişli İlçesi, Halaskargazi Mahallesi, 65 pafta, 672 
ada, 5 parsel, “altı kat altı meskenli kargir apartman” vasıflı, 109,50 m2 yüzölçümlü, 34/200 arsa 
paylı, kat mülkiyetli, 3. kat, 5 nolu bağımsız bölüm, İstanbul İli, Şişli İlçesi, Halaskargazi 
Mahallesi, 65 pafta, 672 ada, 5 parsel, “altı kat altı meskenli kargir apartman” vasıflı, 109,50 m2 
yüzölçümlü, 34/200 arsa paylı, kat mülkiyetli, 4. kat, 6 nolu bağımsız bölüm. 

YÖNETİM KURULU :  
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ : Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları vakfın konusuna en yakın olan vakfa devredilir. 
Türk Medeni Kanunun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 
 11115/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: MFV Vakfı  
VAKFEDENLER: Muhammet Fatih VURAL 
VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İstanbul Anadolu 27.Asliye Hukuk Mahkemesinin 09.09.2022 tarihinde kesinleşen, 
29.07.2022 tarihinde tashih edilen ve 02.06.2022 tarih ve E:2021/779, K:2022/323 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Toplumda ihtiyaç sahibi insanlara yönelik maddi destek sağlamak, 
sokakta yaşayan insanların ihtiyaçlarının giderilmesine ve barınmasına yönelik çalışmalar 
yapmak, ayrıca sokak hayvanlarının yaşaması için uygun ortam oluşturmak, sokak hayvanlarının 
korunmasına, beslenmesine, tedavi edilmesine katkı sağlamaktır. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000,00 TL (YüzbinTürkLirası) 
YÖNETİM KURULU: Muhammet Fatih VURAL 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:                  
Vakfın amacının gerçekleşmesi imkansız hale gelirse vakfın kurucusu ve yöneticisi 

Muhammet Fatih VURAL’ın feshe ilişkin vereceği kararla vakıf sona erer. 
Türk Medeni Kanunun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 
 11116/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
Kallmann Sendromu Vakfı, İstanbul 17. Asliye Hukuk Mahkemesinin 26.04.2022 

tarihinde kesinleşen, 09.03.2022 tarihli ve E: 2021/577, K: 2022/179 sayılı kararına istinaden 
dağılmıştır.  

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
    11201/1-1 

—— • —— 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Fırtına 2023 Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama Limited Şirketi’nin L44-b1,b3,b4 no’lu 

paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 14.09.2022 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk 
Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 11142/1-1 
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Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden: 

657/4-B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) 
fıkrasına ve 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 tarih ve 26566 sayılı 
Resmi Gazete ’de yayımlanan, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Esaslar ‘da yer alan ek 2’inci maddesinin (c) fıkrası uyarınca 2020 KPSS (B) 
grubundan istihdam edilmek üzere, 140 adet sözleşmeli personel alınacaktır. 

 

İLAN NO UNVAN 

MEZUNİYET 

DURUMU/ 

KPSS PUAN 

TÜRÜ 

ADET ARANAN NİTELİKLER 

Başvuru 

No:1 
Büro Personeli 

Lisans 

P3 
20 *  Herhangi Bir Lisans Programından Mezun Olmak. 

Başvuru 

No:2 
Büro Personeli 

Ön Lisans 

P93 
2 

* Herhangi Bir Ön Lisans Programından Mezun Olmak. 

* Office programları (word,excel,powerpoint vb.)eğitim sertifikasına 

sahip olmak. 

* ISO 9001 Kalite Yönetimi Sistemi sertifikasına sahip olmak. 

* Çağrı merkezi eğitim sertifikasına sahip olmak. 

* En az 3 yıl tecrübesi olmak. 

Başvuru 

No:3 
Büro Personeli 

Ön Lisans 

P93 
5 

*  Herhangi Bir Ön Lisans Programından Mezun Olmak. 

* Cinsiyeti Kadın olmak 

Başvuru 

No:4 
Büro Personeli 

Ön Lisans 

P93 
5 

*  Herhangi Bir Ön Lisans Programından Mezun Olmak. 

*  Cinsiyeti Erkek olmak 

Başvuru 

No:5 
Büro Personeli 

Ortaöğretim 

P94 
2 

*  Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. 

*  E sınıfı ehliyet sahibi olmak(2016 dan sonra ehliyet alanlar için D 

sınıfı ehliyet sahibi olmak) 

Başvuru 

No:6 
Büro Personeli 

Ön Lisans 

P93 
6 

*  Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak. 

*  Vardiyalı Çalışmasına Engel Bir Durumu Bulunmamak. 

*  Bu kapsamda istihdam edilecekler Danışma ve Resepsiyon 

görevlisi olarak çalıştırılacaktır. 

* Cinsiyeti erkek olmak 

Başvuru 

No:7 
Büro Personeli 

Ön Lisans 

P93 
1 

*  Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak. 

*  Vardiyalı Çalışmasına Engel Bir Durumu Bulunmamak. 

*  Bu kapsamda istihdam edilecekler Danışma ve Resepsiyon 

görevlisi olarak çalıştırılacaktır. 

* Cinsiyeti kadın olmak. 
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Başvuru 
No:8 

Koruma ve 
Güvenlik 
Görevlisi 

Lisans 
P3 

5 

*  Herhangi Bir Lisans Programından Mezun Olmak. 
*  Boyu 165 cm den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden 

son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 20 den fazla 13 den az 
olmaması. 

*  Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış 
silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, 
(Asıl listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz edecekleri 
zaman belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.) 

 *  10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair 
Kanunun 10. Maddesinde geçen şartları taşıyor olmak. 

* Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek süreğen hastalık ya 
da akıl hastalığı bulunmamak, bedensel engeli olmamak, şaşılık, 
körlük, topallık, işitme kaybı,  uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri 
engeller bulunmamak. 

* Üniversitenin tüm yerleşkelerinde, binalarında ve nöbet 
noktalarında ve iç ve dış mekânda 7/24 esasına göre vardiyalı 
sistemde çalışmaya engel durumu olmamak. 

* Cinsiyeti erkek olmak. 

Başvuru 
No:9 

Koruma ve 
Güvenlik 
Görevlisi 

Lisans 
P3 

2 

*  Herhangi Bir Lisans Programından Mezun Olmak. 
*  Boyu 155 cm den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden 

son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 20 den fazla 13 den az 
olmaması. 

*  Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış 
silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, 
(Asıl listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz edecekleri 
zaman belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.) 

 *  10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair 
Kanunun 10. Maddesinde geçen şartları taşıyor olmak. 

* Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek süreğen hastalık ya 
da akıl hastalığı bulunmamak, bedensel engeli olmamak, şaşılık, 
körlük, topallık, işitme kaybı,  uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri 
engeller bulunmamak. 

* Üniversitenin tüm yerleşkelerinde, binalarında ve nöbet 
noktalarında ve iç ve dış mekânda 7/24 esasına göre vardiyalı 
sistemde çalışmaya engel durumu olmamak. 

*  Cinsiyeti kadın olmak. 

Başvuru 
No:10 

Koruma ve 
Güvenlik 
Görevlisi 

Ön Lisans 
P93 

5 

*  Herhangi Bir Ön Lisans Programından Mezun Olmak. 
*  Boyu 155 cm den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden 

son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 20 den fazla 13 den az 
olmaması. 

*  Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış 
silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, 
(Asıl listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz edecekleri 
zaman belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.) 

*  10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair 
Kanunun 10. Maddesinde geçen şartları taşıyor olmak. 

*Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek süreğen hastalık ya da 
akıl hastalığı bulunmamak, bedensel engeli olmamak, şaşılık, 
körlük, topallık, işitme kaybı,  uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri 
engeller bulunmamak. 

* Üniversitenin tüm yerleşkelerinde, binalarında ve nöbet 
noktalarında ve iç ve dış mekânda 7/24 esasına göre vardiyalı 
sistemde çalışmaya engel durumu olmamak. 

*  Cinsiyeti kadın olmak. 
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Başvuru 

No:11 

Koruma ve 

Güvenlik 

Görevlisi 

Ön Lisans 

P93 
10 

*  Herhangi Bir Ön Lisans Programından Mezun Olmak. 

*  Boyu 165 cm den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden 

son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 20 den fazla 13 den az 

olmaması. 

*  Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış 

silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, 

(Asıl listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz edecekleri 

zaman belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.) 

*  10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair 

Kanunun 10. Maddesinde geçen şartları taşıyor olmak. 

* Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek süreğen hastalık ya 

da akıl hastalığı bulunmamak, bedensel engeli olmamak, şaşılık, 

körlük, topallık, işitme kaybı,  uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri 

engeller bulunmamak. 

* Üniversitenin tüm yerleşkelerinde, binalarında ve nöbet 

noktalarında ve iç ve dış mekânda 7/24 esasına göre vardiyalı 

sistemde çalışmaya engel durumu olmamak. 

*  Cinsiyeti erkek olmak 

Başvuru 

No:12 

Koruma ve 

Güvenlik 

Görevlisi 

Ortaöğretim 

P94 
3 

*  Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun Olmak. 

*  Boyu 155 cm den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden 

son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 20 den fazla 13 den az 

olmaması. 

*  Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış 

silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, 

(Asıl listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz edecekleri 

zaman belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.) 

*  10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair 

Kanunun 10. Maddesinde geçen şartları taşıyor olmak. 

* Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek süreğen hastalık ya 

da akıl hastalığı bulunmamak, bedensel engeli olmamak, şaşılık, 

körlük, topallık, işitme kaybı,  uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri 

engeller bulunmamak. 

* Üniversitenin tüm yerleşkelerinde, binalarında ve nöbet 

noktalarında ve iç ve dış mekânda 7/24 esasına göre vardiyalı 

sistemde çalışmaya engel durumu olmamak. 

*  Cinsiyeti kadın olmak. 
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Başvuru 
No:13 

Koruma ve 
Güvenlik 
Görevlisi 

Ortaöğretim 
P94 

5 

*  Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun Olmak. 
*  Boyu 165cm den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden 

son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 20 den fazla 13 den az 
olmaması. 

*  Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış 
silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, 
(Asıl listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz edecekleri 
zaman belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.) 

*  10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair 

Kanunun 10. Maddesinde geçen şartları taşıyor olmak. 

* Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek süreğen hastalık ya 

da akıl hastalığı bulunmamak, bedensel engeli olmamak, şaşılık, 

körlük, topallık, işitme kaybı,  uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri 

engeller bulunmamak. 
* Üniversitenin tüm yerleşkelerinde, binalarında ve nöbet 

noktalarında ve iç ve dış mekânda 7/24 esasına göre vardiyalı 
sistemde çalışmaya engel durumu olmamak. 

*  Cinsiyeti erkek olmak. 

Başvuru 
No:14 

Şoför 
Ortaöğretim 

P94 
1 

*  Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. İş 
makinaları kullanımında tecrübe sahibi olmak. 

* E sınıfı ehliyet sahibi olmak(2016 dan sonra ehliyet alanlar için D 
sınıfı ehliyet sahibi olmak) 

Başvuru 
No:15 

Destek Personeli 
/ Temizlik 

Personeli 

Ortaöğretim 
P94 

20 
*  Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. 
*  Cinsiyeti kadın olmak. 

Başvuru 
No:16 

Destek Personeli 
/ Temizlik 

Personeli 

Ortaöğretim 
P94 

40 
*  Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. 
*  Cinsiyeti erkek olmak. 

Başvuru 
No:17 

Destek Personeli 
/ Bahçıvan 

Ortaöğretim 
P94 

8 

* Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. 
* Vardiyalı çalışmasına engel bir durumu bulunmamak. 
* Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri 

engeli bulunmamak. 

* Erkek olmak. 

* Üniversitemiz Rektörlüğü’ne bağlı tüm kampüs ve yerleşkelerinin 
çevre düzenlemesi, yeşil alanlarının bakımı, budama, sulama ve 

çim biçme gibi peyzaj işlerini yürütmek üzere çalıştırılacaktır. 

GENEL ŞARTLAR 
*İlanda belirtilen genel ve özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen 

genel şartları taşıyor olmak. 
* Adayların son başvuru tarihi itibariyle 40 (kırk) yaşını bitirmemiş olması 
*Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B 

maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle 
kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde anılan kanun ile 
belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir 
yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne 
uygun olması, 

 



Sayfa : 100 RESMÎ GAZETE 18 Eylül 2022 – Sayı : 31957 

*Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, 
*Gerektiği durumlarda mesai saatleri dışında çalışmaya engel bir durumu olmamak, 
*Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak, 
*Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak, 
*Yapılacak olan Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak, 
*Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak. 
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 
1. Fotoğraflı Başvuru Formu (Üniversitemiz Web sayfasında yayımlanan form 

doldurulacaktır) 
2. Nüfus cüzdanı / T.C. kimlik kartı fotokopisi 
3. Diploma veya Mezuniyet Belgesinin onaylı fotokopisi (e-devlet Çıktısı Kabul 

Edilecektir) 
4. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi 
5. 2020 KPSS Sınav Sonuç Belgesi 
6. Sertifika, Belge (Başvurulan pozisyonda yazıyorsa istenilecektir. Sertifikaların 

geçerlilik süresi var ise dolmamış olması, üzerinde yanıltıcı bilgi ve bilgi eksikliği olmaması, 
ilanın Resmi Gazete ’de yayımlandığı tarihten önce sahip olunması gerekmektedir. Üzerinde tarih 
bilgisi yer almayan sertifikalar kabul edilmeyecektir.) 

7. SGK Hizmet Dökümü 
8. Sağlık Raporu (Bir tanesi Psikiyatri olmak üzere Tam Teşekküllü Hastaneden alınmış 

heyet raporu-Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecek). 
*Adaylar belirtilen unvanlardan yalnızca bir (1) tanesine başvuru yapabilirler. 
*Başvuruda bulunacak adayların, bu ilanın Resmi Gazete‘de yayım tarihinden itibaren 15 

gün içinde yukarıdaki belgeleri tamamlamak suretiyle; Üniversitemiz Güney Kampüs Etiler Kapı 
Girişinde yer alan başvuru noktasına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Noter onaylı 
vekâletname ile yapılan başvurular kabul edilecektir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul 
edilmeyecektir. 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ 
*Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen belgeleri eksik getiren ve 

nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır. 
*Başvurular incelendikten sonra, KPSS (B) grubu puan sırasına göre her bir unvan için 

boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun on katına kadar adayların isim listesi ve yapılacak 
olan sınavın şekli ile ilgili diğer bilgiler www.boun.edu.tr adresinden ilan edilecektir. 

*İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler 
ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı 
sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecek, haklarında yasal işlem 
yapılacak ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. 

* İlan edilen pozisyona atanmaya hak kazananlar ihtiyaç duyulması halinde 
Üniversitemizin farklı kampüs ve birimlerinde görevlendirilecektir. 

*Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat 
yapılmayacaktır. 

*Üniversitemiz ilanın herhangi bir aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına 
sahiptir. 

* İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir. 
İlanen duyurulur. 
Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs  34342 Bebek/İstanbul 
Tel: 0212 359 4430 
 11156/1-1 
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Kocaeli İli Gebze Belediye Başkanlığından: 
GEBZE HÜKÜMET KONAĞI ÖN SEÇİMLİ ULUSAL  

MİMARİ PROJE YARIŞMASI İLANI 
1. YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23 üncü maddesi ile 5393 sayılı Belediye 

Kanunu’nun 75 inci maddesi kapsamında, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel 
Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Plânlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışması Yönetmeliği 
uyarınca; tek kademeli ve ön seçimli ulusal mimari proje yarışmasıdır. 

2. YARIŞMANIN KONUSU VE YERİ 
Yarışma konusu; şartname ekinde bilgileri verilen sınırlar içinde, istenilen kriterler 

doğrultusunda, yakın çevresi ile ilişkili kamu hizmet alanının ve Hükümet Konağı Binası’nın 
tasarlanmasıdır. 

Yarışma arsası; Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Sultan Orhan Mahallesi, 6694 ada, 3 parsel 
numaralı taşınmaz olup, şartname ekinde sınırları belirtilen alanı kapsamaktadır. Bu alan, 
şartname eki vaziyet planında işaretlenmiştir. Yeni Bağdat Caddesine cephe ve yapımı devam 
eden Gebze Millet Bahçesi'ne komşu yaklaşık 19244.00 m²’lik yüzölçümüne sahip alandır. 

3. YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI 
Yarışmaya bireysel ya da ekip halinde katılmak mümkündür. Ekip olarak katılımlarda, 

ekip üyelerinin (yardımcılar ve danışmanlar hariç) her birinin bu maddede belirtilen koşulların 
tamamına uyması zorunludur. 

Ekip halinde katılanların, İdareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere ekip 
içerisinden bir üyeyi ekip başı olarak belirtmesi gerekmektedir. Bireysel katılımcılar ya da ekip 
başının en az 5 (beş) yıl mesleki tecrübeli (oda kaydı dikkate alınarak) mimar olması zorunludur. 
Yarışmaya ekip olarak katılan yarışmacıların her biri İdareye karşı müştereken ve müteselsilen 
sorumludur. 

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar: 
a) İlgili meslek odası üyesi olmak ve meslekten men cezası almamış olmak, 
b) Jüri üyelerini ve raportörleri, belirleyen ve atayanlar arasında olmamak, 
c) Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle; bunların birinci dereceden 

akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanı olmamak, 
d) Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak, 
e) Yarışma şartnamesinde öngörülen özel koşullara uymak, 
f) Yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve 

onaylamakla görevli olmamak, 
g) Yarışmayı açan İdare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında 

olmamak, 
h) İdare bünyesinde bulunan veya İdare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun 

vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketlerden 
herhangi birisi olmamak, 

i) 4734 ve 4735 sayılı Kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve 
sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olmamak, 

j) Ön seçim şartnamesinde belirtilen koşulları tam ve eksiksiz olarak sağlamış olmak, 

 



Sayfa : 102 RESMÎ GAZETE 18 Eylül 2022 – Sayı : 31957 

4. YARIŞMA TAKVİMİ 

Ön Seçim Şartnamesi İlan Tarihi: 18 Eylül 2022 
Ön Seçim Son Başvuru Tarihi: 12 Ekim 2022 
Seçilen Yarışmacıların İlan Tarihi: 17 Ekim 2022 
Seçilen Yarışmacılara Davet Mektubu ve Yarışma 
Şartnamesi Gönderim Tarihi: 

18 Ekim 2022 

Soru Sormak İçin Son Tarih: 27 Ekim 2022 
Soruların Yanıtlanma Tarihi: 1 Kasım 2022 
Projelerin Son Teslim Tarihi: 19 Aralık 2022 
Jüri Değerlendirme Tarihi: 24-25 Aralık 2022 
Sonuçların Açıklanma Tarihi: 27 Aralık 2022 
Kolokyum ve Ödül Töreni: Yarışma sonuçlarının ilanıyla birlikte duyurulacaktır. 

5. JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLER 
Danışman Jüri Üyeleri 

Mehmet Ali ÖZYİĞİT Gebze Kaymakamı 
Zinnur BÜYÜKGÖZ Gebze Belediye Başkanı (Y. Şehir Plancısı) 
Cenk ELGİN Mimarlar Odası Gebze Temsilciliği Başkanı 
Şerif CANPOLAT Gebze Belediyesi Etüt Proje Müdür V. (Mimar) 
Neval AYDIN Gebze Belediyesi (Mimar) 

Asli Jüri Üyeleri 

Prof. Dr. Murat GÜL İTÜ Öğretim Üyesi (Mimar) 

Prof. Dr. Mehmet KÜÇÜKMEHMETOĞLU İTÜ Öğretim Üyesi (Şehir Plancısı) 

Prof. Dr. Elif Özlem AYDIN GTÜ Öğretim Üyesi (Mimar) 

Ali Reyhan ESEN Serbest Y. Mimar 

Mehtap YILMAZEL Serbest Mimar 

Nilay ÇELİKEL Mimarlar Odası Gebze Temsilciliği Sekreter Üyesi 

Mehmet DİNÇ Gebze Belediyesi Başkan Yrd. (Y. İnş. Müh.) 

Yedek Jüri Üyeleri 

Remzi ŞEKER Gebze Belediyesi Başkan Yrd. (Har. Müh.) 

Levent SARĞIN Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdür V. (İnş. Müh.) 

Dr. Fazilet TUĞRUL OKBAZ GTÜ Öğretim Görevlisi (Mimar) 

Özge Can BALABAN GTÜ Öğretim Görevlisi (Mimar) 

Mehmet ŞAHİN Serbest Mimar 

Raportörler 

İsmail KIRCALI Gebze Belediyesi (Mimar) 

Cezmi IRVA Gebze Belediyesi (İnşaat Mühendisi) 

Mehmet Ali GASSELOĞLU GTÜ Araştırma Görevlisi (Y. Mimar) 
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6. ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ 

1. Ödül 150.000 TL 
2. Ödül 125.000 TL 
3. Ödül 100.000 TL 
1. Mansiyon   50.000 TL 
2. Mansiyon   50.000 TL 
3. Mansiyon   50.000 TL 
4. Mansiyon   50.000 TL 

Yarışmacılara ödenecek ödül bedelleri, yarışma sonucunun duyurulmasını izleyen otuz 
(30) gün içinde, yarışmacılara ya da yasal vekillerine 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29 
uncu maddesine göre net olarak ödenecektir. 

Yarışmada, bir kişi bir kere ödül alabilir. Yarışmacı, başkasıyla birlikte olsa dahi ikinci bir 
ödül almışsa bu ödül hükümsüz sayılır. 

Yarışmayı açan kurum, kazananların maddi ödüllerini “Ekip Başı” olarak katılımcı 
tarafından belirlenen isme ödeyecektir. 

7. ÖN SEÇİM ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ 
Ön seçim şartnamesi, Gebze Hükümet Konağı Ön Seçimli Ulusal Mimari Proje Yarışması 

Raportörlüğü’nden temin edilebileceği gibi yarışma web sayfasından da indirilebilecektir. 
8. YER GÖRME ZORUNLULUĞU 
Yarışmacılar, yarışma alanını görmek zorundadır. İdare tarafından düzenlenen yer görme 

belgesi yarışmacılar tarafından dilekçe ekinde sunulacaktır. 
9. İDARENİN İLETİŞİM BİLGİLERİ 
İdarenin Adı : Gebze Belediye Başkanlığı 
Adres : Güzeller Mahallesi, Bahar Caddesi, No: 1 41400 Gebze/KOCAELİ 
Telefon : (0 262) 642 04 30 
Faks  :  (0 262) 642 04 38 
E-Posta : gebze@gebze.bel.tr 
Banka IBAN Numarası : TR 70 0001 2009 4470 0005 0000 66 (Gebze Belediyesi-

Halkbank) 
Raportörlük : Gebze Hükümet Konağı Ön Seçimli Ulusal Mimari Proje 

Yarışması Raportörlüğü 
Raportörlük Adres : Mevlana Mahallesi, Issıkgöl Caddesi, No: 111 K: 2 Gebze 

Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü 41400 Gebze/KOCAELİ 
Raportörlük Telefon : (0 262) 642 04 30 Dahili: 3365-3366 
Raportörlük E-Posta : yarisma@gebze.bel.tr 
Yarışma Web Sayfası : https://ulakbel.gebze.bel.tr/WebBasvuru/gebze-hukumet-konagi-

yarisma 
10. ÖN SEÇİME KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER 
a) KİMLİK DOSYASI 
• Ekip temsilcisinin TMMOB Mimarlar Odası'na kayıtlı olduğunu gösterir belge 

eklenmelidir. Ekip olarak katılım olması halinde ekip üyelerinin tamamı (danışmanlar ve 
yardımcılar hariç) ilgili meslek odasına kayıtlı olduğuna dair belgeyi sunacaktır. 

• Yarışmaya katılan ekipteki her üye liste olarak ibraz edilmelidir. 
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• Ön şartnamenin ekinde verilen dilekçenin imzalı kopyası kimlik dosyasının içerisine 
eklenecektir. Ekip içerisinde farklı mesleklerden profesyonellerin yer alması jüri tarafından 
desteklenmektedir. 

b) PORTFOLYO (A3 kitapçık) 
Yarışmacılar, mimarlık alanındaki yetkinliklerini ve tecrübelerini gösteren A3 ebadında 

kitapçık olarak hazırlayacakları portfolyolarını sunmak zorundadırlar. 
Portfolyolarda; 
• En fazla 5 referans proje yer alabilir. 
• Kapak sayfasında yarışmanın adı, “Ön Seçim Dosyası” ibaresi ve ekip üyelerinin ad-

soyadları yer almalıdır. 
• Her projenin ilk sayfasında proje künyesi (projenin adı, projenin yeri/konumu, proje 

yılı/durumu, tasarımın içeriği, fonksiyonları, işverenin adı) yer almalı ve basılı 3 kopya olarak 
yarışma raportörlüğüne teslim edilmelidir. 

c) NİYET MEKTUBU 
Yarışmacılar, tasarım yaklaşımlarını ve vizyonlarını ifade eden 250-500 kelime arası bir 

metin hazırlamalıdır. 
d) ÖN SEÇİM ŞARTNAMESİ ALINDI MAKBUZU 
Ön seçime katılacak yarışmacılar, 250,00 TL (İkiyüzelli TürkLirası) şartname ücretini 

yarışma web sayfasındaki adımları takip ederek ödeyebilecekleri gibi “Ön Seçimli Ulusal Mimari 
Proje Yarışması” açıklaması ile IBAN numarasına ya da elden Belediye tahsilat veznelerine isim 
bilgisi belirterek yatıracaklardır. Ekip üyesi herhangi bir kişinin bu şartı yerine getirmesi 
yeterlidir. 

e) DİJİTAL OLARAK TESLİM EDİLECEK BELGELER 
Ön seçime katılacaklardan istenen belgelerde yer alan madde 2’deki Portfolyo (pdf 

formatında) ve madde 3’deki Niyet Mektubu ayrıca dijital olarak CD, DVD ya da USB ile teslim 
edilecektir. 

11. ÖN SEÇİM DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 
Aday yarışmacıların seçiminde, aşağıdaki kriterlere göre değerlendirme yapılacaktır: 
a) En az 5.000 m² kapalı alana sahip Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin 

Hesabında Kullanılacak 2022/2 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ’de 
belirlenen 4 ve daha üst sınıfta bir yapı tasarlamış ve mimari uygulama projesini gerçekleştirmiş 
olması (iş deneyim belgesi sunması zorunludur.), 

b) Kamusal amaçlı bir yapının mimari tasarım ve uygulama projesini tamamlamış olması 
(iş deneyim belgesi sunması zorunludur.), 

c) Ulusal veya Uluslararası Mimari Proje Yarışmalarında ödül, mansiyon veya satın alma 
almış olması, 

12. SON BAŞVURU TARİHİ 
Ön seçim başvurusu için istenen belgeler, yarışma takviminde belirtilen ve son teslim 

tarihi olan 12 Ekim 2022 Çarşamba günü saat 17.30’a kadar yarışma raportörlüğüne elden imza 
karşılığı teslim edilebileceği gibi PTT veya özel kargo ile adrese teslim olarak da gönderilebilir. 
Posta yoluyla gönderilen belgelerin, PTT veya kargo teslim makbuzu (teslim tarihi ve saatinden 
önce postaya ya da kargoya verildiğini gösteren belge) taranıp e-posta ile yarışma raportörlüğüne 
gönderilecektir. 

PTT veya özel kargo ile teslim tarihinden itibaren 2 iş günü içerisinde (14 Ekim 2022 
Cuma günü saat 17.30’a kadar) belirtilen adrese ulaşmayan belgeler değerlendirmeye 
alınmayacaktır. Kargoda oluşabilecek hasar ya da kayıplardan Gebze Belediyesi sorumlu değildir. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Çukurova Üniversitesi Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

–– Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Eğitim Öğretim ve

Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Kocaeli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– 2022 Yılı Ağustos Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

–– 2022 Yılı Ağustos Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

–– 2022 Yılı Ağustos Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H1) Listesi

–– Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

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

Değerleri

D U Y U R U

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.


