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YÖNETMELİKLER

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden:

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ AKILLI SİSTEMLER
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Akıllı Sis-

temler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organ-
larının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmenlik; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Akıllı Sistemler

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, 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) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte, enstitü, meslek yüksekokulu, araştırma merkezleri

ile Rektörlüğe bağlı bölümlerin her birini,
b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Merkez: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Rektör: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörünü,
e) Senato: Eskişehir Osmangazi Üniversite Senatosunu,
f) Üniversite: Eskişehir Osmangazi Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; akıllı sistemler konusunda farklı birimlerden ve

kurumlardan araştırmacıların ortak kullanabileceği tematik ortamları oluşturarak, akademik
çalışmaların yanı sıra kamu veya özel sektör ihtiyaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası
araştırma, uygulama çalışmaları yapma, danışmanlık yapmak, eğitim vermek, ulusal ve ulus-
lararası kongre, sempozyum, konferans ve paneller düzenlemek, akıllı sistemler ile ilgili yurt
içi ve yurt dışındaki kurumlar ile işbirliği yapıp projeler üreterek bilimsel araştırmalar yapmak
ve bunların yayımlanmasını sağlamaktır.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Akıllı sistemler ile ilgili uygulamalı çalışmalar yapmak, araştırmalar yapmak, projeler

üretmek, araştırmacı yetiştirmek, bilimsel yayın yapmak, yapılan araştırmaları desteklemek.
b) Akıllı sistemler ile ilgili ülkemiz öncelikli alanlar hedefleri doğrultusunda Üniversite

birimleri ve Üniversite dışı araştırmacıların ortak kullanabileceği, uygulama ve araştırma alt-
yapı ve sistemleri oluşturmak.

c) Akıllı sistemler ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında faaliyetlerde bulunan akademik
kuruluşlar, araştırma merkezleri, kamu ve özel sektör ile işbirliği yapmak.

ç) Akıllı sistemler ile ilgili yurt içi ve yurt dışındaki sivil toplum örgütleri, eğitim ku-
rumları, meslek kuruluşları, kalite, test ve belgelendirme kurumları ile işbirliği yapmak, bu ku-
rumlara danışmanlık veya test belgesi vermek.

d) Akıllı sistemler ile ilgili toplumun ihtiyacı olan direk ve dolaylı alanlar ile ilgili ça-
lışmalar yapmak, resmî ve özel, gerçek ve tüzel kişi, kurum ve kuruluşlara danışmanlık hizmeti
veya eğitim vermek.

e) Üniversitede akıllı sistemler ile ilgili uygulama, ödev, bitirme tezi, proje, araştırma,
yüksek lisans ve doktora çalışmaları yapılmasını ve sonuçlarının yayımlanmasını sağlamak.

f) Merkezin amacı doğrultusunda ulusal ve uluslararası düzeyde konferanslara, semi-
nerlere, sempozyumlara, çalıştaylara, fuarlara ve diğer bilimsel toplantılara katkı sağlamak
veya bunları düzenlemek ya da bunların düzenleme kurullarında yer almak.

g) Akıllı sistemler konusuyla ilgili bir internet sitesi veya dijital iletişim platformları
oluşturarak Merkezin amaçları doğrultusunda bilgilendirme yapmak ve arşiv oluşturmak.

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; Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç

yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür aynı yöntemle tekrar görevlendirilebilir. Müdür,
görevi bitmeden de Rektör tarafından görevden alınabilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitede gö-
revli öğretim üyesi veya öğretim elemanları arasından en çok iki kişi, üç yıl için Müdürün öne-
risi üzerine Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcılarının
görevleri Müdürün görev süresi bittiğinde kendiliğinden sona erer.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır.
Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

(4) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Yönetim Kurulunca

alınan kararları uygulamak.
b) Merkezin verimli çalışmasını ve ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.
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c) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli eylem ve akademik planları ile ilgili her öğretim
yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim
Kurulunun uygun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

ç) Merkezin plan dâhilinde yapacağı bilimsel çalışmalar başta olmak üzere, her türlü
çalışma ve faaliyetlerini belirlemek, uygulamaya koymak, çalışma grupları oluşturmak, çalışma
ve faaliyetleri yönlendirmek.

d) Yurt içi ve yurt dışındaki araştırma ve uygulama merkezleri, resmî ve özel kurum ve
kuruluşlar ile işbirliği yaparak amaca uygun ön çalışmalar yapmak ve ortak projeler geliştirmek
ve üretmek.

e) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunun toplantı gündemlerini belirlemek; Merkezin
hazırladığı araştırma, uygulama ve çalışma plan ve projelerini değerlendirmek üzere Danışma
Kuruluna sunmak.

f) Gerektiğinde Danışma Kurulunun toplanma çağrısını yapmak ve Danışma Kurulu
toplantılarına ilgilileri davet etmek.

g) Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek;
görevlendirmeleri ile ilgili teklifleri yapmak, Üniversite dışındaki her türlü resmî veya özel
kurum ve kuruluşlardan ihtiyaç duyulan; sağlık, eğitim, idari ve teknik alanlardaki uzman per-
sonelin görevlendirilmesi için Rektörlüğe teklifte bulunmak.

ğ) Merkezde görevli veya görevlendirilecek personelin hizmet içi eğitimi amacı ile yurt
içi ve yurt dışında görevlendirilmesini Rektörlüğe teklif etmek.

(5) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürü-
tülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli
önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür tarafından önerilen,

Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere
toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten Yö-
netim Kurulu üyeleri yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine kalan
süreyi tamamlamak üzere yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine toplanır ve Merkezin faaliyetlerini gözden
geçirerek ilgili konularda karar alır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını ka-
tılan üyelerin salt çoğunluğu ile alır. Oy eşitliği durumunda Müdürün oyunun içinde olduğu
karar esas alınır.

(3) Yönetim Kurulu toplantılarına üç kez üst üste mazeret belirtmeden katılmayan üye-
nin görevi görevlendirildiği usulle sonlandırılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlarıdır:
a) Merkezin her türlü çalışmaları ile ilgili kısa, orta ve uzun vadeli plan ve programlarını

görüşmek, karara bağlamak ve uygulanmasını sağlamak.
b) Müdür tarafından hazırlanan konularda; ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliğine

yönelik ön çalışmalar yapmak ve ortak proje önerilerini değerlendirerek karara bağlamak, onay
gerektirenleri Rektöre sunmak.

c) Danışma Kurulundan gelecek önerileri değerlendirmek.
ç) Yıllık faaliyet raporlarını görüşerek karara bağlamak.
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d) Merkeze bağlı birim ve işletmelerin çalışma usul ve esaslarını belirleyen düzenle-
meleri hazırlamak ve Rektöre sunmak.

e) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak.
f) Merkez elemanlarının; eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konula-

rındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.
g) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve

bunların görevlerini düzenlemek.
ğ) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışma-

ların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.
h) Müdürün, Merkezin yönetimiyle ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara

bağlamak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli, Üniver-

sitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri hâlinde ilgili kamu ve özel
kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından
üç yıllığına görevlendirilen en az beş üyeden oluşur. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi
tamamlamak için aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendi-
rilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez olağan olarak toplanır.
Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.
Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Ku-
rulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirme yapmak ve istişarî nitelikte görüş ve öneri-
lerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi hükümleri uyarınca Müdürün önerisi üzerine Rektörün görevlen-
direceği personel tarafından karşılanır.

Demirbaşlar
MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen projeler kapsamında alınan her türlü

teknik cihaz, ekipman ve demirbaşlar, proje bitiminde Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Harcama yetkilisi
MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini kısmen

veya tamamen Müdüre devredebilir.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rek-

törü yürütür.
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İstanbul Teknik Üniversitesinden:

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/7/2016 tarihli ve 29767 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 23 üncü maddesi aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“MADDE 23 – (1) Derslere %70, laboratuvar ve atölye gibi bağımsız uygulamalı ders-
lere en az %80 oranında devam zorunludur. Devam koşulu ve bölümün önerisi, fakülte/kon-
servatuvar kurulunun onayı ile belirlenerek açıklanmış olan yarıyıl içi başarı notunu sağlayan
öğrenci yarıyıl sonu sınavına girer.

(2) Yarıyıl sonu sınavı yapılmayan ve sadece yarıyıl içi çalışmasına bağlı olarak başarı
notu verilen dersler ilgili bölüm başkanlığı tarafından belirlenir ve ilan edilir.

(3) Yarıyıl içi başarı notu; yarıyıl içinde yapılan çalışmaların, ödevlerin, projelerin, ara
sınavların, kısa sınavların ve benzeri faaliyetlerin ağırlıklı ortalamasıdır. Yarıyıl başında, dersin
yarıyıl içi başarı notunun ne olacağı ve ağırlıklı hesaplama değerleri ders müfredat formu üze-
rinde gösterilmek zorundadır. Öğretim elemanı, yarıyıl içi başarı notlarını ve yarıyıl sonu sı-
navına giremeyecek öğrencilerin listesini akademik takvime göre ilan eder. Beşinci fıkra uya-
rınca yapılacak olan sınavlarda yarıyıl içi başarı notu bu listede ilan edilen nottur.

(4) Bir dersin başarı notu; yarıyıl içi başarı notu ve yarıyıl sonu sınav notunun bağıl
not sistemi ile değerlendirilmesi sonucu oluşur. Hem yarıyıl içi başarı notu hem de yarıyıl sonu
sınavının ders başarı notuna katkısı bölüm başkanlığı tarafından yarıyıl başında ders müfredat
formu aracılığı ile ilan edilir.

(5) Azami öğrenim süresini doldurmuş olan öğrenciler hariç olmak üzere, yarıyıl içi
başarı koşulunu yerine getirerek yarıyıl sonu sınavına girmeye hak kazanan öğrenci, bu dersten
FF veya BZ harf notu alarak başarısız olduğu takdirde, birbirini takip eden iki yarıyıl sonunda
devam şartı aranmaksızın ve yarıyıl başında ilan edilen koşullara tabi olmaksızın, bu ders için
açılacak olan iki ek yarıyıl sonu sınavına girme hakkına sahiptir. Bu sınavın yaz öğretimi dö-
nemine denk gelmesi durumunda, yaz öğretimi sınavları ile ek sınav hakkı birlikte gerçekleş-
tirilir. Öğrenci iki ek sınav hakkı sonunda da FF veya BZ harf notu ile başarısız olursa; takip
eden yarıyıldan itibaren o dersin devam ve yarıyıl içi başarı koşullarını yeniden sağlaması ge-
rekir.

(6) İki ek sınav hakkı kullanılarak başarılan dersin notu, o dersin yarıyıl içi başarı notu
ve ek sınav başarı notu ile birlikte ve bağıl not sistemi uygulanarak değerlendirilir.

(7) Yarıyıl sonu sınavından veya iki ek sınav hakkından yararlanıp bir dersten DD veya
üstü harf notu alan öğrenci, varsa ikinci ek yarıyıl sonu sınavına giremez.

(8) Yarıyıl sonunda DD ve üstü harf notu ile bir dersten başarılı olan öğrenci iki ek
sınav hakkından yararlanamaz.

(9) Beşinci fıkra uyarınca yapılacak olan sınavların mazereti yoktur.
(10) Beşinci fıkra uyarınca yapılacak olan sınavlar, yarıyıl sonu sınavlarının akabinde

akademik takvimde ilan edilen tarihlerde yapılır. Bu sınavlara girme hakkına sahip öğrenci bu
hakkını erteleyemez veya başka yarıyıllara aktaramaz.
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(11) Beşinci fıkra uyarınca yapılacak olan sınavlara girme hakkına sahip olan öğrenci,
takip eden yarıyılda aynı ders veya bu derse denkliği olan başka bir derse kayıt olması halinde
iki ek sınav hakkından yararlanamaz.

(12) Bir dersin yarıyıl içi başarı koşulunu yerine getiremeyen öğrenci, bu dersten VF
harf notu alır ve yarıyıl sonu sınavına giremez. Bir dersten VF harf notu alarak başarısız olan
öğrenci, o dersi tekrar almak ve yarıyıl içi başarı koşullarını sağlamak zorundadır.

(13) Yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı %40’tan az, %60’tan fazla olamaz.
Özel durumlarda ilgili kurul kararı ile bu oranlar değiştirilebilir.

(14) Öğrencilerin bir dersteki başarı durumunu gösteren liste, akademik takvimde ilan
edilen tarihe göre öğretim elemanı tarafından açıklanır. İlgili yönetim kurulu gerektiğinde bir
dersin öğretim elemanından, dersle ilgili başarı durumunu yeniden değerlendirmesini isteye-
bilir. Yarıyıl içi ve yarıyıl sonu not dağılımlarının başarı durumu değerlendirme istatistikleri
dersin öğretim elemanı tarafından ilgili bölüm başkanlığına o yarıyılın sonunda akademik tak-
vimde ilan edilen tarihe göre teslim edilir.

(15) Ağırlıklı genel not ortalaması en az 2,00 olan, bir yarıyıl sonunda o yarıyılda en
az 18 kredi ders almış ve başarmış öğrenci ile en az sürede mezun durumuna gelmiş olan öğ-
renci, sadece mezun olduğu yarıyılda kredi limiti aranılmadan; aşağıda belirtilen şekilde de-
ğerlendirilir:

a) Yarıyıl sonu not ortalaması 3,00-3,49 arasında olan “Onur”,
b) 3,50-4,00 arasında olan “Yüksek Onur”,
öğrencisi olarak tanımlanır.
(16) Bu değerlendirmeler not belgesinde yarıyıl bazında belirtilir. Herhangi bir yarıyılda

not belgesinde FF veya VF bulunan öğrenci not ortalaması yeterli olsa bile o yarıyılda “Onur”
veya “Yüksek Onur” öğrencisi olamaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 28 – (1) Öğrenci, bir dersteki başarı durumu sonucuna, dersin başarı durumu

listesinin ilan edilmesinden itibaren beş iş günü içerisinde, ilgili fakülte dekanlığına yazılı ola-
rak başvurarak itiraz edebilir. İlgili dekanlık, dersin öğretim elemanına öğrencinin başarı notuna
katkısı bulunan bütün çalışmaları tekrar inceleterek, öğrencinin itirazını ve öğretim elemanının
yaptığı yeni değerlendirmeyi iki hafta içinde ilgili yönetim kurulunda karara bağlar.

(2) İlan edilen notun değiştirilmesini isteyen öğretim elemanı iki hafta içerisinde öğ-
rencinin kayıtlı olduğu fakülte dekanlığına yazılı olarak başvurur. İlgili yönetim kurulu öğretim
elemanının notun değiştirilmesine ilişkin talebini iki hafta içerisinde karara bağlar.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

11/7/2016 29767

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 8/1/2017 29942
2- 31/3/2018 30377
3- 12/2/2019 30684
4- 4/8/2019 30852

26 Ocak 2020 – Sayı : 31020                                 RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 7



İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşadan:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA KARİYER PLANLAMA

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Kariyer

Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organ-

larına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenle-

mektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Kariyer Planlama

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-

netim 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) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (İÜC-KPM): İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Kariyer Planlama Uygulama

ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörünü,

d) Üniversite: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşayı,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversite öğrencilerinin, mezunlarının, çalışanla-

rının ve üniversite adaylarının nitelik, saygınlık, tercih edilirlik ve aidiyetlerini ulusal ve ulus-

lararası düzeyde en üst seviyeye çıkarmak için bu kişilerin yeteneklerini keşfetmesine yardımcı

olmak, kamu kurumları ile özel sektör kuruluşlarının yetişmiş eleman ihtiyacının karşılanma-

sına destek olmak, mevcut personelin bilgi ve becerilerini geliştirmek ve işgücü piyasası poli-

tikaları hakkında görüş oluşturulmasına yardımcı olmaktır.
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Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Bütüncül bir yaklaşımla kariyer planlama ve geliştirmeye yönelik strateji, politika,

proje, program ve organizasyon önerileri geliştirmek, onaylanan önerilerin uygulanmasına iliş-

kin faaliyetleri koordine ve kontrol etmek.

b) Üniversite öğrencilerine ve mezunlarına bireysel kariyer planlama, iş arama, mesleki

ve kişisel birikimlerini değerlendirme konularında gerekli yetkinlikleri kazandırma ve geliş-

tirmeye yönelik kurs, sertifika programları gibi eğitim faaliyetleri ile yayın faaliyetlerini ger-

çekleştirmek, koordine etmek ve desteklemek.

c) Üniversite öğrencilerinin, mezunlarının ve çalışanlarının kariyer planlama ve geliş-

tirme performanslarını iyileştirmeye yönelik kariyer danışmanlığı yapmak.

ç) Öğrenci kulüpleri ve öğrenci konseyi gibi kariyer faaliyetleri düzenleyen birimlerle

işbirliği ve koordinasyon içinde kariyer günleri etkinlikleri planlamak, düzenlemek ve destek

vermek.

d) Kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları ile işbirliği halinde Merkezin faaliyet

alanlarına ilişkin proje ve programların yürütülmesine destek vermek.

e) Kariyer planlama ve geliştirme, iş alanları ve imkânları ile hedef kitlenin kariyer yö-

nelim ve beklentileri gibi konularda araştırmalar yapmak ve yaptırmak.

f) Mezun dernekleri ve Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili diğer ulusal ve/veya ulus-

lararası sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği halinde mezunların iş hayatındaki kariyer gelişim-

lerini izlemek ve ilgili bilgileri güncellemek.

g) Staj ile diğer eğitim ve kariyer geliştirme faaliyetlerinde kullanılmak amacı ile öğ-

renciler, mezunlar, iş yerleri ve mevcut işler hakkında Kariyer Geliştirme Bilgi Yönetim Sistemi

oluşturmak ve Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda kullanmak.

ğ) Kariyer planlama ve geliştirme konularında araştırma, uygulama, proje ve tez çalış-

malarını teşvik etmek ve desteklemek.

h) Üniversitenin tercih edilebilirliği ile saygınlığının artması doğrultusunda profesyonel

ve akademik kariyer planlamaya yönelik stratejilerin geliştirilmesi ve uygulanmasına destek

vermek.

ı) Merkezin amaçları doğrultusunda diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.
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b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından, Rektör tara-

fından üç yıl için görevlendirilir. Görevi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu üyeleri arasından en çok iki kişi, Müdürün önerisi üzerine Rektör

tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdür yardımcıları, Müdür tarafından verilen

görevleri yapar ve Müdürün bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet eder. Müdürün görevi sona

erdiğinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve yönetmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu kararlarının bu Yönetmelik çerçevesinde uygulanmasını sağlamak

ve gerektiğinde çalışma grupları oluşturmak.

ç) Merkez bünyesinde gerekli hizmet birimlerini oluşturmak, bu birimlerin faaliyetlerini

düzenlemek, koordine ve kontrol etmek.

d) Üniversite içi ve dışı kişi, kurum ve kuruluşlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonu

sağlamak.

e) Merkezin planlanan ve gerçekleştirilen faaliyetleriyle ilgili yıllık raporların hazır-

lanmasını sağlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

f) Merkezin personel, bütçe ve diğer kaynak ihtiyaçlarına ve kullanımına ilişkin gerekli

çalışmaların yapılmasını sağlayarak Yönetim Kurulunun onayından geçen kararları Rektörlüğe

sunmak.

g) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Üniversite öğretim elemanları arasından

Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen altı üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

Görevi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az dört ayda bir toplanır. Gerektiğinde

Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt ço-

ğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylar kabul

veya ret şeklinde verilir. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk

sağlanmış sayılır. İzinsiz ve mazeretsiz olarak bir yılda ardışık olarak üç toplantıya katılmayan

üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek.
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b) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu değerlendirmek.

c) Merkezin etkili ve verimli bir şekilde çalışması için gerekli kararları almak.

ç) Danışma Kurulundan gelecek önerileri değerlendirmek ve karara bağlamak.

d) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Rektör veya ilgili Rektör Yardımcısının başkanlı-

ğında, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Üniversite içinden veya dışından Rektör tarafından

üç yıl için görevlendirilen en çok otuz üyeden oluşur. Görevi sona eren üyeler yeniden görev-

lendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, her yıl olağan olarak kasım ayı içinde toplanır. Gerektiğinde Rek-

törün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Toplantılar, davete icabet etmiş üyelerle yapılır;

toplantı ve karar nisabı aranmaz.

Danışma Kurulunun görevi

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevi, Merkezin çalışmalarıyla ilgili dilek, tav-

siye ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Rektör

Yardımcısına ve/veya Müdüre devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen

personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin demirbaşına kaydedilerek kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü

yürütür.
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Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinden:

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/7/2016 tarihli ve 29765 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Konya Gıda

ve Tarım Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci

fıkrasının (i) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“i) Ortak Program: Ortak programa kaydolan lisans öğrencilerinin diploma program-

larına başlamadan önce almaları gereken derslerden oluşan programı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(4) Her yıl Mayıs ayında bir sonraki eğitim-öğretim yılında okutulacak dersler ve de-

ğişiklikleri ortak programlar dâhil, fakülte kurullarınca belirlenir ve Senato tarafından karara

bağlanır.

(5) Akademik takvimde belirtilen süreçlere uygun olarak,

a) Okutulacak dersler ortak programlar dâhil, dersleri verecek öğretim elemanları ilgili

fakültelerce bir yazıyla Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.

b) Fakültelerce düzenlenen ortak programlar dâhil, fakülteleri ile ilgili ders programları,

sınav programları üniversitenin ve ilgili fakültenin web sayfasında yayımlanır. Ayrıca bilgi için

bir yazıyla Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin üçüncü bölüm başlığı “Öğrenim Programları, Ortak

Programlar ve Derslerle İlgili Esaslar” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değişti-

rilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Öğrenim programları ve ortak programlar”

“(9) Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Fakültelerinin öğretim dili İngilizce olan dip-

loma programlarına ortak programlar adı altında öğrenci kaydı yapılır.

a) Ortak program: İlk üç yarıyılda yürütülen eğitim-öğretim programıdır.

b) Ortak program müfredatı: Ortak program içinde yer alan diploma programlarının or-

tak derslerini kapsar.

c) Ortak programda, her yarıyıl için 30 AKTS kredilik olmak üzere ilk üç yarıyılda me-

zuniyet kredisine sayılan 90 AKTS kredilik okutulacak dersler ilgili fakülte kurulunca belirlenir.

ç) Ortak programdan diploma programlarına geçişler, Üniversite Senatosunca belirlenen

ortak programdan diploma programlarına geçiş usul ve esasları çerçevesinde yürütülür.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin altıncı ve yedinci fıkraları yü-

rürlükten kaldırılmıştır.
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MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(3) Lisans ve/veya çift ana dal programlarından 3,00-3,49 genel not ortalaması ile me-

zun olanlara Onur, 3,50 veya daha yukarı genel not ortalaması ile mezun olanlara Yüksek Onur

belgesi düzenlenir.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü

yürütür. 

—— • ——
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinden:

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/2/2017 tarihli ve 29984 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Konya

Gıda ve Tarım Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin (ı)

bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye (z) bendi eklenmiştir.

“ı) İYS: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi İngilizce Dil Seviye Tespit ve Yeterlilik Sı-

navını,”

“z) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını,” 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(4) Yabancı dil sınavları için;

a) Adayın sınava girdiği tarihten itibaren YÖKDİL ve YDS puanlarının geçerlilik süresi

beş yıl, İYS puanının geçerlilik süresi iki yıldır. Lisansüstü programa başvurulan tarihte geçerlik

süresinin dolmamış olması gerekir. Başvuru tarihinde geçerli olan belge programa kayıt tari-

hinde de geçerli sayılır. 

b) Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil

sınavlarının geçerlilik süresi varsa belge üzerinde yazılı geçerlilik tarihine göre belirlenecek

ancak geçerlilik süresi beş yıldan fazla ise bu süre sınav tarihinden itibaren beş yıl ile sınırlı

olacaktır.”

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

9/7/2016 29765

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 15/10/2017 30211
2- 7/2/2018 30325
3- 1/10/2018 30552
4- 3/7/2019 30820
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MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin sekizinci fıkrasının ikinci cümlesi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ancak doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tara-

fından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası ya-

bancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslar-

arası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari pu-

anların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse ilgili EABD tarafından yükseltilmesi

mümkündür.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler,

diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasa-

nat dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisansüstü derslere kabul

edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri

kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür. Özel öğrenci kabul

koşulları ve bu konudaki diğer hükümler Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş, beşinci fıkrasında yer alan “akademik takvimde” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin kayıt işlemleri Enstitülerce ya-

pılır. Kaydı yapılan öğrencilerin listesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na gönderilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin altıncı fıkrasının (a) ve (b) bentle-

rinde yer alan “ÖİDB” ibaresi “ilgili Enstitü” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2020-2021 eğitim-öğretim yılından önce özel öğrenci olarak

kabul edilen öğrencilere bu Yönetmeliğin değiştirilen 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının

değişiklikten önceki hükmü uygulanır.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü

yürütür. 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

19/2/2017 29984

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 7/2/2018 30325
2- 8/10/2018 30559
3- 3/7/2019 30820

Sayfa : 14                               RESMÎ GAZETE                                 26 Ocak 2020 – Sayı : 31020
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İstanbul 42. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
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—— • —— 

İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
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Konya 12. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 664 

—— • —— 

Aydın 6. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 667 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

MUHTELİF TAŞINMAZLARIN KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Ereğli Şeker Fabrikası 

Müdürlüğünden:  
 

Sıra 
No Satışa Konu Taşınmazlar Ada No Parsel No Yüzölçümü m2

1 
Nevşehir İli, Hacıbektaş İlçesi, İlicek 
Köyünde bulunan taşınmaz ve üzerindeki 
mütemmimleri.  1558 12.933,12 m² 

2 
Nevşehir İli, Kozaklı İlçesi, Kanlıca 
Köyünde bulunan taşınmazlar ve 
üzerindeki mütemmimleri. 

 

838-839-
883-884-
885-886-
887-897

32.554,00 m² 

3 
Kırşehir İli, Mucur İlçesi, Kurugöl 
Köyünde bulunan taşınmazlar ve 
üzerindeki mütemmimleri. 

117 29 35.638,13 m² 

 
Mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş’ ye ait ve detayları yukarıda belirtilen Nevşehir 

İli, Hacıbektaş ve Kozaklı İlçelerinde, Kırşehir İli Mucur İlçesinde bulunan muhtelif taşınmazlar 
1 ( Bir ) yıl süreyle kiraya verilecektir. 

1-) Muhtelif Taşınmazların kiraya verilmesi ile ilgili ihale; 11/02/2020 Salı günü saat 
14.00‘de, Beşyüzevler Mah. Şeker Fabrikası Cad. No. 164 Ereğli/KONYA adresinde bulunan 
T.Ş.F.A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünde kapalı teklif, açık artırma ve pazarlık suretiyle 
yapılacaktır. Bu nedenle ihaleye iştirak edenler veya kanuni temsilcilerinin ihale gün ve saatinde 
T.Ş.F.A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünde hazır bulunmaları gerekmektedir. 

2-) İsteklilerin tekliflerini, ihale şartnamesinde belirtilen hususları dikkate alarak 
hazırlamaları ve ihalenin yapılacağı gün ve saate kadar, T.Ş.F.A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikası 
Müdürlüğü Haberleşme Şefliği’ne kapalı zarf içerisinde vermeleri gerekmektedir. Son teklif 
verme tarih ve saatinden sonra verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

3-) Teklif sahipleri tekliflerini Türk Lirası cinsinden verecekler ve ihale Türk Lirası 
üzerinden değerlendirilecektir. 

4-) İhaleyle ilgili dokümanlar, ihalenin yapılacağı adreste bulunan Ticaret Servisinde 
görülebilir. Ancak; ihaleye iştirak edecekler ihale dokümanı almak zorundadır. İhale dokümanı 
aynı adresten fatura karşılığı 100,00- TL. yatırmak suretiyle veya T.Ş.F.A.Ş. Ereğli Şeker 
Fabrikası Müdürlüğünün banka hesaplarından birine KDV dahil 100,00- TL yatırmak ve dekont 
açıklamasında “………….. kiralama ihalesi şartname bedeli” ifadesini içerir şekilde ve üzerinde 
ihaleye katılacak olan gerçek kişi veya tüzel kişinin isminin de açıkça belirtildiği dekont 
karşılığında Ereğli Şeker Fabrikası Ticaret Servisinden temin edilebilir. 

5-) İstekliler teklif ettikleri toplam bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi 
belirleyecekleri tutarda geçici teminat verebileceklerdir. Teminatlar nakit veya teminat mektubu 
şeklinde olabilecektir. Geçici teminatlarla ilgili bankalar veya katılım bankalarınca düzenlenecek 
süreli teminat mektuplarında süre; tekliflerin geçerlilik süresinden en az 90 (Doksan) takvim günü 
olmalıdır. Geçici Teminatı olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6-) İş bu detayları ihale şartnamesinde belirtilen muhtelif taşınmazların kiraya verilmesi 
işi 4046, 2886, 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. Şirketimiz; Mal ve Hizmet Satış 
Yönetmeliği esasları dâhilinde, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, ihaleyi iptal 
etmekte, gerektiğinde teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir 
tarihe kadar uzatmada serbesttir. Bu husus teklif verme tarihinin sona ermesinden önce idarece 
duyurulacaktır. 

7-) Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş; Söz konusu kiraya verilecek taşınmazların tamamını 
kiraya verebileceği gibi, bir kısmını kiraya vermeme veya daha sonra kiraya verilmek üzere 
sözleşme yapma yoluna gitme gibi hususlarda serbesttir. İstekliler bunu peşinen kabul etmiş 
sayılır. 

8-) Ereğli Şeker Fabrikasından Yer görme belgesi alınması zorunludur. 
9-) İhale ile ilgili tüm bilgiler ; 0 (332) 734 59 30-36 nolu telefonlardan alınabilir. 

 546/1-1 
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TAŞINMAZLARIN ARSA SATIŞI KARŞILIĞI HASILAT PAYLAŞIMI  

YÖNTEMİYLE SATILMASI İHALE EDİLECEKTİR 

Başakşehir Belediye Başkanlığından: 

1425 ADA 6, 7, 8 PARSEL (1425 ADA 4 PARSELDEN İFRAZEN OLUŞAN) SAYILI 

TAŞINMAZLARIN ARSA SATIŞI KARŞILIĞI HASILAT PAYLAŞIMI YÖNTEMİYLE 

SATILMASI 

Başakşehir İlçe sınırlarında yer alan Belediyemiz mülkiyetindeki “1425 Ada 6, 7, 8 Parsel 

(1425 Ada 4 Parselden İfrazen Oluşan) Sayılı Taşınmazların Arsa Satışı Karşılığı Hasılat 

Paylaşımı Yöntemiyle Satılması” işi ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine 

göre "Kapalı Teklif Usulü" ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 

almaktadır. 

1) İdarenin Adı-Adresi ve İletişim Bilgileri:  

a) Başakşehir Belediye Başkanlığı 

b) Başak Mahallesi, 5. Etap 1. Kısım Akşemsettin Cad. No: 3 Başakşehir/İSTANBUL 

c) Telefon ve Faks numarası: 0 (212) 444 06 69 ve 0 (212) 692 55 32 

2) İşin Adı: “1425 Ada 6, 7, 8 Parsel (1425 Ada 4 Parselden İfrazen Oluşan) Sayılı 

Taşınmazların Arsa Satışı Karşılığı Hasılat Paylaşımı Yöntemiyle Satılması” İşidir. 

3) İşin Niteliği: Başakşehir ilçesi sınırları içinde mülkiyeti Başakşehir Belediyesine ait 

olan Ziya Gökalp (İkitelli-2) Mahallesi 24.854,20 m² alanlı 1425 ada 6 parsel, 15.027,48 m² alanlı 

1425 ada 7 parsel ve 24.457,55 m² alanlı 1425 ada 8 parsel sayılı toplam 64.339,23 m² arsa alanlı, 

96.508,84 m² emsal hakkı kullanılarak yapılacak gayrimenkullerin ve idarece uygun görülecek 

gayrimenkul projelerinin, her türlü teknik altyapı ve çevre düzenlemesinin yapılması, 

pazarlanması ve satışı ile idare (Belediye) gelir payının ödenmesidir. 

 

İli İlçesi Mahallesi 

Ada 

No 

Parsel 

No Fonksiyonu

Taşınmaz 

Alanı 

(m2) 

Emsal 

Oranı

(%) 

Emsale 

Esas 

İnşaat 

Alanı (m2)

İstanbul Başakşehir 

Ziya 

Gökalp 

(İkitelli-2) 

1425 6 
Konut 

Alanı 
24.854,20 1.5 37.281,30

1425 7 
Konut 

Alanı 
15.027,48 1.5 22.541,22

1425 8 
Konut 

Alanı 
24.457,55 1.5 36.686,32

Toplam 64.339,23  96.508,84

 

4) Muhammen Bedel: 295.000.000,00-TL (İkiyüzdoksanbeşmilyon- Türklirası) 

İlgili kanun gereği Belediye mülkleri K.D.V.’den istisnadır. 

5) Geçici Teminatı (%3): 8.850.000,00-TL (Sekizmilyonsekizyüzellibin - Türk Lirası) 

6) İhalenin Yeri ve Zamanı: 

a)Yapılacağı Yer: Başakşehir Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu, Başak 

Mahallesi 5.Etap 1.Kısım Akşemsettin Cad. No: 3 Başakşehir / İSTANBUL  

b) Tarihi ve Saati: 06.02.2020, Perşembe günü saat: 10:30 
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7) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati: 06.02.2020, Perşembe günü saat: 10:30 

8) Tekliflerin Verileceği Yer: Başakşehir Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak 

Müdürlüğü Başak Mahallesi 5. Etap 1. Kısım Akşemsettin Cad. No: 3 Başakşehir / İSTANBUL 

9) İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler: 

a) Adres Beyanı: Türkiye’de Tebligat için adres beyanı 

b) İkametgah Belgesi: Kanuni ikametgah sahibi olduğunu gösteren belge. 

c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi: 

- Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, 

tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge 

d) İmza Sirküleri : 

- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri/ beyannamesi 

- 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, 

e) Teklif Mektubu : (2886 sayılı Yasanın 37. maddesine uygun), 

f) Geçici Teminat : (2886 sayılı Yasaya uygun), 

g) Vekâletname ve imza sirküleri: İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli 

adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletname ile vekaleten katılanın noter 

tasdikli imza sirküleri. 

h) Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi: Ortak girişim olması halinde 

Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi (ihale üzerine kaldığında noter 

tasdiki yapılacaktır). Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (b) ve (c) 

fıkralarına göre temin edecekleri belgeler. 

i) Mali Durum Belgeleri: İstekli firmaların bu işi yürütebilecek mali kapasiteye sahip 

olduğunu gösteren Mali Durum belgesi verecektir. Bunun için hem banka referans mektubu hem 

de toplam ciro durumlarını gösteren belgeleri sunmak zorundadırlar. 

j) Banka Referans Mektubu: Bankalardan(katılım bankaları dahil) veya finans 

kurumlarından alacakları Genel Müdürlük teyitli Banka Referans mektuplarının kullanılabilir 

nakit kredi toplamlarının 75.000.000,00 TL (Yetmişbeşmilyon-Türk Lirası)’ndan, kullanılmamış 

kredilerinin de yine 75.000.000,00 TL (Yetmişbeşmilyon-Türk Lirası)’ndan az olmadığını, 

ortaklık olması halinde ortaklardan birinin yukarıda belirtilen tutarın % 50 sini, diğer ortaklardan 

da herhangi birinin de % 25 den az olmamak kaydıyla geri kalan % 50 sini sağlayabildiklerini 

belgelemeleri gerekmektedir. Ortaklığı teşkil eden firmalardan en az birinin yukarıdaki şartı 

karşılayabilmesi durumunda diğer ortaklarda bu şart aranmaz. 
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Bu kriter birden fazla banka referans mektubu sunularak kullanılmamış nakit kredi 

tutarları toplamlarıyla sağlanabilir. 

k) Toplam Ciro: İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir 

tablolarının Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ya da Vergi 

dairelerince onaylanmış nüshalarını verecektir. Toplam cironun 50.000.000,00 TL (Ellimilyon-

Türk Lirası) olması gerekmektedir. Toplam ciro Yıllara Yaygın İnşaat işi yapan firmalarda; 

Toplam Ciro = Net Satışlar + ( Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri-Bir Önceki 

Yıl Yıllara Yaygın İnşaat Onarım Hakedişleri) şeklinde hesaplanacaktır. 

Bir Önceki yılın gelir tablosunun yeterlilik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki 

yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların 

parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde ortaklığı teşkil eden firmalardan en az birinin yukarıdaki şartı 

karşılayabilmesi durumunda diğer ortaklarda bu şart aranmaz. 

l) İş Deneyim Belgeleri: Kamu ya da özel sektörde son onbeş yıl içinde kendilerine ait ve 

tek bir iş kapsamında en az toplam 50.000,00 m² komple bina inşaatını tamamlamış olduklarını 

gösteren ilgili belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti iş deneyim olarak kabul edilecektir. 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde ortaklığı teşkil eden firmalardan en az birinin yukarıdaki şartı 

karşılayabilmesi durumunda diğer ortaklarda bu şart aranmaz. 

m) Benzer İş Olarak Kabul Edilecek İşler: Komple bina, Konut, Hastane, Ticaret 

Merkezleri, Turistik Tesisler, Kültür, Eğlence ve Dinlenme Tesisleri, İmalathane, Fabrika vb. 

tamamlanmış inşaat işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 

n) Teknik Personel Taahhütnamesi: İsteklinin, iş kapsamında teknik personeli temin 

edeceğine veya çalıştıracağına dair taahhütname. 

o) Makine, Araç Taahhütnamesi: İsteklinin, iş kapsamında araç ve iş makinalarını temin 

edeceğine veya bulunduracağına dair taahhütname. 

p) Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. 

maddesinde yer alan yasaklılık durumunda olmadığına dair taahhütname. 

10) Şartname ve Eklerinin Görülmesi ve Temini: Şartname ve ekleri, Başakşehir Belediye 

Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Başak Mahallesi 5. Etap 1. Kısım Akşemsettin Cad. 

No: 3 Başakşehir /İstanbul adreslerinde ücretsiz görülebilir ve 1.500,00-TL (Binbeşyüz-Türk 

Lirası) karşılığı aynı adreslerden adresinden temin edilebilir. 

11) Teklif Dosyalarının Teslimi: İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen 

belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da 

içeren kapalı zarflarını en geç ihale günü (06.02.2020 Perşembe) saat 10:30'a kadar Başakşehir 

Belediye Başkanlığı Başak Mahallesi 5. Etap 1. Kısım Akşemsettin Cad. No: 3 Başakşehir / 

İSTANBUL adresindeki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne sıra numaralı alındılar karşılığında 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen tarih ve saatten 

sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

İlan olunur. 715/1-1 
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MAHALLİ İŞÇİ HİZMETİ İHALE EDİLECEKTİR 
Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü Doğu Karadeniz Trabzon Bölge 

Müdürlüğünden:  
Mahalli işçi hizmet alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 

yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale kayıt numarası : 2020/36393 
1-İdarenin 
a) Adresi :  MTA Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü Pelitli 

Mah. Rize Cad. No:128 Ortahisar/TRABZON 
b) Telefon ve faks numarası :  0 462 334 54 05 – 0 462 334 54 00 
c) Elektronik posta adresi  :  trabzon@mta.gov.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi (varsa) : - 
2-İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 14 Mahalli İşçi Çalıştırılması Hizmet Alımı 
b) Yapılacağı yer : MTA Doğu Karadeniz Bölgesine bağlı olarak 

çalışmakta olan Doğu Karadeniz Metalik Maden 
Aramaları Gümüşhane İli ve Çevresi 

c) İşin süresi : 01.03.2020-31.12.2020 tarihleri arası. 
3-İhalenin 
a) Yapılacağı yer :  MTA Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü Toplantı 

Salonu. 
b) Tarihi ve saati : 12.02.2020 – 10:30 
4- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 
4.1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 
olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif 
mektubu, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma 
uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İlgili Mali 
Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 
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4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz, 
4.1.6. 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. 

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

4.1.8. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 
uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.9. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.1. ve 4.1.2. 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 
ortağına ait olması halinde, bu ortak 4.1.6. bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler: 

4.2.1.İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.3.1. Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri 

tamamlanan ve istekli tarafından teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere, ihale 
konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim 
belgesinin sunulması gerekir. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
4.4.1. Her türlü işçilik hizmeti. 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6- İhaleye sadece yerli istekliler teklif verebilecektir. 
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00.- Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten ( MTA Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü Satın Alma Şefliğinden) satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü Büro 

Şefliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. 

9- İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 
yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede 
işin tamamı için teklif verilecektir. 

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

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 
12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13- İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 
14- Diğer Hususlar: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, 

4734 Sayılı Kanunun 3. Maddesi f bendi kapsamında çıkarılan Esasların 21. Maddesinde 
öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir. 654/1-1 
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KÖMÜR NAKLİ VE ARAÇLARA YÜKLENMESİ İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

KURUMUMUZ KOZLU VE ÜZÜLMEZ MÜESSESESİ LAVVARLARINDAN 

ÇAYDAMAR KÖMÜR TEVZİİ-SATIŞ YERİNE KÖMÜR NAKLİ VE ARAÇLARA 

YÜKLENMESİ 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE 

USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR. 

1-İdarenin 

a) adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 

b) telefon ve faks numarası : Tel:0-372.259 47 78 / Fax: 0 372- 253 12 73/251 19 00 

c) elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr. 

 

S.No: 2-İhale konusu işin adı Birimi: Miktarı: 

1 
Üzülmez Müessesesi Lavvarı ile Çaydamar Kömür Tevzii 

arası Kömür Nakli 
Ton 12.500 

2 
Çaydamar Kömür Tevzii sahasında Kömür istiflenmesi, 

nakliye araçlarına yüklenmesi. 
Ton 12.500 

 

İşin Başlama ve bitiş tarihi : 01.04.2020 tarihinde başlayacak olup 31.03.2021 

tarihinde sona erecektir. 

3-İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 24.02.2020 saat 15: 00 

c) Dosya no : 2013811 

d) İhale kayıt no : 2020/37330 

4- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri. 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

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, 

c) 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, 

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat, 
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f) Bu şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş 
ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum 
beyannamesi, 

j) Bu şartnamenin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 
yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde 
(b) ( c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan 
durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca 
kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler. 

5. Ekonomik, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin 
taşıması gereken kriterler ile benzer iş olarak kabul edilecek işlere ait kriterler ihale idari 
şartnamesinin 55. maddesinde ayrıntılı olarak gösterilmiştir. 

6- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
7- İstekliler tekliflerini Türk lirası olarak vereceklerdir. 
8- 3- Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır. 
9- İhale, Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır. 
10- İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No 22 
Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 200,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin 
edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

11- Teklifler en geç 24.02.2020 Pazartesi Günü–saat 15: 00’ e kadar Türkiye Taşkömürü 
Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmelerden idaremiz 
sorumlu değildir. 

12- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 
üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

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

14- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 
olmalıdır. 

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

maddeler uygulanır. 
16.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
16.1.2- 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. 

 660/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Lider Analiz Yapı Test Laboratuvarı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ’nin  İstiklal Mah. 

893 Sk. No:40/A Atakum/SAMSUN adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, Merkez 

Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 25.01.2018 tarih ve 545/6 sayılı kararı ile verilen 598 

no.lu “Laboratuvar İzin Belgesi” nin iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi 

doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 17.12.2019 

tarihli ve  575/9 no.lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 26.12.2019 tarih ve 307488 

sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 

 703/1/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Hitit Üni. Bilimsel Tek. Uyg. ve Araş. Merkezi Yapı Malz. Zemin ve Ulaştırma 

Laboratuvarı’nın  Hitit Üni. Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Blv. 19030 ÇORUM adresinde bulunan 

yapı malzemesi laboratuvarının, Merkez Yapı Denetim Komisyonu  (MYDK); 24.12.2012 tarih 

ve 443/5 sayılı kararı ile verilen 406 no.lu “Laboratuvar İzin Belgesi” nin iptali ve kullanma hakkı 

veren sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim 

Komisyonunun (MYDK) 17.12.2019 tarihli ve  575/9 no.lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından 

alınan 26.12.2019 tarih ve 307488 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 

 703/2/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 1018785, 167876 ve 209045 YİBF nolu yapıları 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesiyle 

hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanması nedeniyle, 14.12.2018 tarihli ve 

235879 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. 

maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile "yeni iş almaktan men" cezası verilen Çukurova Işık Yapı 

Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 2. İdare Mahkemesinin 

21.11.2019 tarihli ve E.2019/1209-K.2019/2293 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” 

hükmedildiğinden, 18.12.2018 tarihli ve 30629 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Çukurova Işık Yapı 

Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan idarî işlem 23.01.2020 tarihli ve 14893 sayılı 

Makam Olur’u ile iptal edilmiştir 

İlgililere duyurulur. 722/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 670/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI:  Fussilet Kur’an-ı Anlama, Anlatma ve Yardım Vakfı 

VAKFEDENLER: Atınç TAŞKIRAN, Yavuz GÜVENER, Demet TAŞKIRAN, Mine 

ALTUNBAY ÇELİK. 

VAKFIN İKAMETGÂHI:  İSTANBUL 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU:  Gaziosmanpaşa 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 18.11.2019 tarihli ve E:2019/364, 

K:2019/303 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Kur’an-ı Kerim’in insanlar tarafından okunmasını, anlaşılmasını,  

anlamının aktarılmasını ve yaşama geçirilmesini sözlü, yazılı ve dijital ortamların kullanılarak 

sağlanmasıdır. 

VAKFIN MAL VARLIĞI : 60.000-TL (AltmışbinTürkLirası) Nakit 

YÖNETİM KURULU: Atınç TAŞKIRAN, Yavuz GÜVENER, Demet TAŞKIRAN, 

Mine ALTUNBAY ÇELİK. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: 

Borçların tasfiyesinden artakalan mal ve hakları Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme 

Vakfına devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 

 692/1-1 

—— • —— 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI:  Rona Serozan Karşılaştırmalı Hukuk Araştırmaları Vakfı.  

VAKFEDENLER: Ahmet Rona Serozan. 

VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul. 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesinin 12.09.2019 tarihli ve E:2018/514, K:2019/242 

sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Ulusal ve uluslararası (karşılaştırmalı) düzeyde hukuk 

araştırmalarında bulunmak,… ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Bebek mevkii, Ayşe Sultan 

Korusu No:16 tapuda 585 ada 5 parsel sayılı taşınmazın üç lehdar yararına intifa hakkıyla 

yüklenmiş olan kuru(çıplak) mülkiyeti ile bu taşınmazın 16 numarayla belirlenmiş olan ana 

kapıdan girilen üst katının (ana bölümünün)  kira geliridir. 

YÖNETİM KURULU: Leyla Kara, Fuat Topdemir, Yeşim Atamer. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları vakfın izlediği amaca en yakın düşen amacı izleyen bir 

vakfa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 

 694/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 

üncü maddesinin (B) fıkrasına ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 

yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde istihdam 

edilmek üzere; aşağıda yer verilen bölüm mezunlarından sözlü giriş sınavı sonucu toplam 20 

Yeraltı Maden Uzmanı alınacaktır. 

1) BAŞVURU ŞARTLARI 

Yeraltı Maden Uzmanı sözleşmeli personel pozisyonu için açılan giriş sınavına 

başvuracak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır: 

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen 

genel şartları taşımak. 

- Giriş Sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla kırk beş yaşını 

doldurmamış olmak. (1 Ocak 1975 sonrası doğumlular) 

- En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, tabloda belirtilen bölümlerinden veya bunlara 

denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen 4 yıllık fakültelerin birinden mezun olmak. 

- Yeraltı maden işletmelerinde en az beş yıl iş tecrübesine sahip olmak. 

- Sağlık bakımından uzun süre seyahat etmesine ve belirlenen görevleri yapmasına engel 

hali bulunmamak. 

- Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf, tecilli veya yedek sınıfa 

geçirilmiş olmak. 

2) SINAVA BAŞVURU 

Başvurular, 27/01/2020 tarihinde başlayıp 12/02/2020 tarihinde saat 17.00'da sona 

erecektir. 

Adayların; 

a) Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün "www.mapeg.gov.tr" internet adresinde 

yer alan başvuru formu, 

b) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazılı kimlik kartı / nüfus cüzdanı fotokopisi, 

c) Maden Mühendislerinde; yeraltında, yer altı üretim yöntemi ile faaliyet yürütülen 

maden işletmelerinde en az beş yıl çalıştığını gösterir belge, (SGK bildirimleri, yeraltında 

çalıştığına dair kamu kurumlarının yazısı veya Teknik/Daimî Nezaretçilik kayıtları) 

GRUP 

NO 

ÖĞRENİM DALLARI KONTENJAN 

SAYISI 

SINAVA 

KATILACAK 

ADAY SAYISI 

1 JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ, 

JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ, 

HİDROJEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ 

10 40 

2 MADEN MÜHENDİSLİĞİ 

 

10 40 
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ç) Jeoloji, Jeofizik ve Hidrojeoloji Mühendislerinde; yeraltında madencilik faaliyeti 

yürütülen işletmelerde en az beş yıl çalıştığını gösterir belge, (SGK bildirimleri, yeraltında 

çalıştığına dair kamu kurumlarının yazısı veya Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünde 

kayıtlı yeraltı maden işletmelerinde çalıştığına dair teknik eleman kayıtları) 

d) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden 

alınmış barkodlu mezun belgesi, (Belgenin aslı ile birlikte şahsen başvuruda bulunulması halinde 

Genel Müdürlükçe bir örneği tasdik edilerek aslı iade edilecektir.) (Eğitimini yurt dışında 

tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği) 

e) Son 6 ay içerisinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf, (bir adedi forma yapıştırılacak) 

f) Detaylı özgeçmişi, 

g) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-Devlet sisteminden alınabilir), 

ile birlikte şahsen veya posta yoluyla Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Personel 

Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. 

İlanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik belge içeren ya da imzasız 

başvuru formları değerlendirmeye alınmayacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

3) GİRİŞ SINAVI TARİHİ VE YERİ 

Atama yapılacak pozisyon sayısının en fazla dört katı kadar aday yaşı küçük olandan 

başlanmak üzere sözlü sınava çağrılacaktır. Ancak son sıradaki aday ile aynı doğum tarihine sahip 

adaylar da sözlü sınava çağırılacaktır. 

Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi Maden ve Petrol İşleri Genel 

Müdürlüğünün "www.mapeg.gov.tr" internet adresinde yayımlanacaktır. 

Sınav Tarihi: 2 Mart 2020 Pazartesi – 13 Mart 2020 Cuma tarihleri arasında 

Sınav Yeri: Mevlana Bulvarı No: 76 Beştepe Yenimahalle / ANKARA 

4) GİRİŞ SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI 

- Giriş sınavı sözlü olarak yapılacaktır. 

- Sözlü sınavda adayların; 

a- Mesleki konulara dair bilgi düzeyleri ile Genel Müdürlüğün görev alanına ilişkin 3213 

sayılı Maden Kanunu ve bu kanunla ilgili diğer ikincil mevzuat, b- Bir konuyu kavrayıp özetleme, 

ifade yeteneği ve muhakeme gücü, c- Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe 

uygunluğu, ç- Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, d- Genel yetenek ve genel kültürü,  

e- Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden (a) bendi için elli puan, diğer 

bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan 

verilmek suretiyle gerçekleştirilir. 

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan 

üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. 

5) SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI 

- Sınav komisyonu, nihai başarı sıralamasını ilan edilen kontenjanlar çerçevesinde 

mezuniyet alanlarına göre ayrı ayrı yapar. 

- Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyon 

sayısı kadar asil aday belirlenir. Alınacak sözleşmeli personel sayısının yarısını geçmemek 

kaydıyla yedek liste belirlenebilir. 
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- Sınav sonucunda, ilan edilen kontenjanda belirtilen sayıda başarılı aday bulunmadığı 

takdirde başarılı aday sayısı kadar aday alınabilir veya yukarıda belirtilen fakülte veya bölümlere 

ilişkin kontenjan sayıları arasında değişiklik yapılabilir. 

- Yedek listede yer alan adayların hakları müteakip sınav tarihine kadar (en geç bir yıl) 

geçerli olup daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez. 

- Giriş sınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak, asil ve yedek listedeki sıralamaya 

giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. 

- Giriş sınavında başarılı olan adayların ad ve soyadlarının yer aldığı asil ve yedek listeler 

“www.mapeg.gov.tr" internet adresinde duyurulacaktır. 

- Adaylar, sınav sonucuna ilişkin itirazlarını sonucun Genel Müdürlüğün 

“www.mapeg.gov.tr" internet adresinde duyurulmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü 

içerisinde Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne yapacaklardır. İtirazlar, itiraz süresinin 

bitiminden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Sınav komisyonunca incelenerek karara bağlanır ve 

sonucu adaya yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilir. 

6) DİĞER HUSUSLAR 

- Asil listede yer alanlardan, atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre 

içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan 

anlaşılanların, atama işlemleri yapılmayacaktır. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre 

içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve 

başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz. 

- Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde başvuruda bulunmayanlar, atama 

işleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile atanma şartlarından herhangi birini 

taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek listeden atama 

yapılacaktır. 

- Başvurusu kabul edilip, isimleri giriş sınavına katılabilecekler arasında yer alanlardan, 

gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları 

yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez ve 

haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak 

üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Genel Müdürlüğü 

yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir. 

- Adayların, özel kimlik belgelerinden herhangi birini (nüfus cüzdanı/kimlik kartı, sürücü 

belgesi veya pasaport) sınava girerken yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. 

7) BİLGİ ALMA 

Sınavla ilgili her türlü bilgi aşağıdaki telefon numaralarından, Genel Müdürlük internet 

sayfasından (www.mapeg.gov.tr) veya Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Personel Dairesi 

Başkanlığından (Mevlana Bulvarı No:76 Beştepe-Yenimahalle/ANKARA) temin edilebilir. 

Bilgi Alınacak Telefon Numaraları: 

(0312) 212 80 00 / 1030-1204 

- İlan olunur. 

 739/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 657/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 658/1-1 
  



Sayfa : 50 RESMÎ GAZETE 26 Ocak 2020 – Sayı : 31020 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 659/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:  
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:  
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:  
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
–– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
–– Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
–– İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
–– Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

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.


