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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinden:

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sürekli Eği-

tim Uygulama ve Araştırma Merkezinin görevlerine, organlarına ve yönetimine ilişkin usul ve

esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

olarak kurulan İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Mer-

kezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekille-

rine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci madde-

sinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araş-

tırma Merkezinin Danışma Kurulunu,

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı
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b) Merkez: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma

Merkezini (İKÇÜSEM),

c) Merkez Müdürü: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araş-

tırma Merkezi Müdürünü,

ç) Merkez Müdür Yardımcısı: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısını,

d) Rektör: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araş-

tırma Merkezinin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı, Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin eğitim verdiği ve araştırma yaptığı

tüm alanlarda, akademik programlar dışında sürekli olarak verilebilecek eğitim programları

düzenlemek, kurumsal anlaşmalarla özel program ve paket eğitim imkânları hazırlamak, ülke-

mizde çalışma alanlarına göre nitelikli iş bulma imkânı sağlayıcı sertifika programları düzen-

lemek, üniversite sonrası farklı bilgi alanlarında kendilerini geliştirmek isteyen gençlere yeni

eğitim programları sunmak, gelişen ve her gün değişen iş dünyasının çalışanlarına yeni tekno-

lojileri tanıtmak ve bu yönde bilgi ve becerilerin kazandırılmasını sağlamak, akademik araş-

tırma ve çalışmalar yürütmek, görsel, işitsel, uzaktan veya doğrudan eğitim modelleriyle daha

geniş kesimlere eğitim verilmesini sağlamak, yurt içi ve yurt dışı kişi ve kuruluşlarla işbirliği

yapmaktır.

Merkezin faaliyetleri

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyetleri şunlardır:

a) Üniversitenin örgün lisans ve lisansüstü programları dışında, kamuda ve özel sektörde

halen çalışmakta olan kişilere, hızla gelişen teknolojinin tanıtımında ve verimliliğin arttırılma-

sında katkı sağlamak,

b) Sektörün taleplerine uygun, çağdaş, donanımlı, nitelikli elemanlar yetiştirilmesi ile

istihdamı geliştirmek,

c) Üst seviyede bilgi ve becerilere sahip ve dünyanın her yerinde istihdam imkânı bu-

labilecek vasıfta elemanlar yetiştirmek,

ç) Eğitim imkânı bulamamış kişilere kendini geliştirme ve yenileme ortamı sağlamak,

d) Ulusal ve uluslararası projelerde yürütücü ya da iştirakçi olarak yer alarak üniversite

bünyesinde proje kültürünün geliştirilmesine destek olmak, proje ekipleri oluşturarak genç is-

tihdama katkı sağlamak,

e) Merkezin amacı çerçevesinde seminer, konferans, kongre ve çalıştaylar düzenlemek,

f) Kültürel ve sanatsal faaliyetler organize ederek toplumun entelektüel birikimine kat-

kıda bulunmak,

g) Meslekî eğitim imkânı sağlama, meslek kazandırma ve benzeri konularda bilimin

ve teknolojinin gelişmesine paralel olarak eğitim programları düzenlemek,
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ğ) Üniversitenin kamu ve özel sektörle, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin

gelişmesine katkıda bulunarak toplumla bütünleşmesini sağlamak.

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Merkez Müdür Yardımcısı,

c) Eğitim Koordinatörü,

ç) Yönetim Kurulu,

d) Danışma Kurulu.

Merkez Müdürü ve görevleri

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, Rektör tarafından öğretim üyeleri arasından üç yıl

süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Merkez Müdürü tekrar görevlendirilebilir. Kesintisiz

altı aydan fazla görevi başında bulunmayan Merkez Müdürünün görevi sona erer. Merkez Mü-

dürü aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanıdır.

(2) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak,

b) Merkez içinde hazırlanan projeleri, Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek,

c) Her faaliyet dönemi sonunda, Merkez faaliyetleriyle ilgili rapor düzenlemek ve Yö-

netim Kuruluna sunmak,

ç) Merkezin sürekli biçimde gelişmesini sağlayacak tedbirleri almak, uygun programlar

açılmasını temin etmek,

d) Merkez bünyesinde sürdürülen proje, kurs ve diğer etkinliklerin en iyi biçimde yü-

rütülmesi için gerekli her türlü iletişim ve eşgüdümü sağlamak,

e) Merkezin yürüttüğü ve projelendirdiği faaliyetler konusunda ilgililerle görüşmeler

yapmak, ihalelere katılmak, sözleşmeler yapmak,

f) Personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektörlüğe sunmak,

g) Yıl sonunda merkezin çalışmaları hakkında Rektörlüğe rapor vermek.

Merkez müdür yardımcısı ve görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürü, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere en

fazla iki öğretim elemanını Müdür Yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına

sunar. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

(2) Müdür Yardımcıları, aynı zamanda Yönetim Kurulu üyesidirler.

(3) Müdürün görevde olmadığı sürelerde görevlendirilen Müdür Yardımcısı, Merkez

Müdürüne vekalet eder.

Merkez eğitim koordinatörü ve görevleri

MADDE 10 – (1) Merkez Müdürü, eğitim çalışmalarında kendisine yardımcı olmak

üzere bir öğretim elemanını Eğitim Koordinatörü olarak görevlendirmek üzere Rektörün ona-

yına sunar. Müdürün ve Müdür Yardımcılarının görevde olmadığı sürelerde, görevlendirilen

Eğitim Koordinatörü Merkez Müdürü ve Merkez Müdür Yardımcılarına vekalet edebilir. Mer-

kez Müdürünün görevi sona erdiğinde Eğitim Koordinatörünün de görevi sona erer.

(2) Eğitim Koordinatörü, Merkez bünyesinde sürdürülen proje, kurs ve diğer etkinlik-

lerin en iyi biçimde yürütülmesi için gerekli her türlü koordinasyonu sağlamakla ve Müdürün

verdiği diğer görevleri yürütmekle görevlidir.
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Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, Müdür Yardımcıları ve Rektör

tarafından öğretim elemanları arasından seçilen iki üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.
Merkez Müdürü ve Müdür Yardımcıları dışındaki Yönetim Kurulu Üyeleri, Rektör tarafından
üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bit-
meden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir. Yönetim
Kurulu Merkez Müdürünün başkanlığında her ay kendiliğinden olağan toplantı yapar, olağan-
üstü durumlarda Müdürün daveti üzerine toplantı yapılabilir. Merkezin faaliyetlerini gözden
geçirerek ilgili konularda karar alır. Kurul, salt çoğunlukla toplanır ve katılan üyelerin salt ço-
ğunluğu ile karar alır.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yıllık faaliyet raporunu değerlendirmek, ileriye dönük projeler geliştirmek,

hangi eğitim programlarının açılacağını, bu programlarda görevlendirilecek öğretim eleman-
larını belirlemek ve merkezin bütçesini hazırlamak,

b) Eğitim programları sonunda verilecek gerekli belgelerin hazırlanması ve katılımcılara
verilmesi ile ilgili ilkeleri ve şartları belirlemek,

c) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, her fakülte, yüksekokul, enstitü yönetim kurulla-

rınca belirlenen birer temsilciden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Sü-
resi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan
süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenileri belirlenir.

(2) Danışma Kurulu, Merkez Müdürünün daveti üzerine yılda iki kez toplantı yapabilir.
Zorunlu durumlarda Merkez Müdürünün daveti üzerine ve belirlediği tarihte kurul toplantıya
çağrılabilir. Merkezin faaliyetleri ile ilgili tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerde bulunur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları
MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulu tarafından, Merkezin amaçları doğrultusunda ça-

lışmalar yapmak üzere gerekli görülen konularda çalışma grupları oluşturulur. Bu gruplar ya-
pılacak çalışmanın niteliğine göre, Üniversite içindeki öğretim elemanlarından, uzmanlardan
ve bu konuda uzmanlaşmış Üniversite dışından diğer kişilerden oluşturulabilir. Görev süreleri
Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir. Görevini tamamlayan çalışma grubu, gerçekleştirdiği
faaliyetlerle ilgili raporunu Müdüre sunar.

Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin personel ihtiyacı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun

13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarca karşılanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 15 – (1) 22/3/2012 tarihli ve 28241 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir

Kâtip Çelebi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürür-
lükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinden:

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ) YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ço-

cuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim or-

ganlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzen-

lemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Çocuk Eğitimi

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) Alan Koordinatörü: Çeşitli bilim, sanat, spor ve kültür alanlarında sorumlu olduğu

programı yürüten kişiyi,

b) Çocuk Üniversitesi: Okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik

programları,

c) Merkez: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki çocukların akademik, sosyal, kül-

türel, sanatsal ve sportif alanlarda çok yönlü gelişimlerine katkıda bulunmak,

b) Okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki çocuklara yönelik akademik, sosyal,

kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda eğitim programları hazırlamak,

c) Çocukların erken yaşlarda üniversite ortamında bilim dünyası ile tanışmalarını sağ-

lamak, bilimsel düşünme ve bilimsel süreç becerilerini geliştirmek,
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ç) Merkezde gerçekleştirilecek etkinliklerle çocuklara 21. Yüzyıl becerilerini kazan-

dırmak,

d) Okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki çocukların, çağımızın çok yönlü

insanı olarak yetişmelerine katkı sağlamak amacı ile çeşitli alanlarda eğitim programları, bilim

ve doğa kampları, sergiler, bilim okulları ve uygulamalı öğrenme etkinlikleri düzenlemek,

e) Akademik çerçevede bilim, kültür, sanat ve spor alanlarında uygulama ortamları

oluşturarak, çocuklara etkileşimli çalışma alışkanlıkları kazandırmak ve herhangi bir alanda

bilgi sahibi olmak isteyen hedef kitleye bu bilgiyi sağlamak,

f) Çocukların uluslararası düzeyde dünya vatandaşı olmalarını sağlayacak; açık fikirli

olma, bilimsel, eleştirel ve yaratıcı düşünme, problem çözme, işbirlikli çalışma, etkili iletişim

kurabilme gibi temel becerileri kazanmalarını sağlayacak her türlü faaliyetleri planlamak ve

yürütmek,

g) Okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki çocukların, ilgi duydukları bi-

limsel alanlarla ilgili güvenilir ve güncel bilgiyi, o alanın önde gelen bilim insanlarından öğ-

renmelerini sağlamak,

ğ) Çocukların bilim, kültür, sanat ve spor alanlarında çok yönlü yetişmelerine katkı

sağlamak için zenginleştirilmiş, farklılaştırılmış ve bireyselleştirilmiş eğitim programları dü-

zenlemek,

h) Çocuklarla ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif nite-

likli her türlü faaliyeti düzenlemek, yayın ve yayım etkinliklerinde bulunmak,

ı) Çocukların erken yaşlarda üniversite ortamı ile tanışmalarını sağlayarak üniversite

okumaya olan ilgi ve heyecanlarını artırmak ve geleceğe dair hedefler oluşturmalarında rehber

olmak,

i) Mesleki yönlendirme ve rehberlik hizmetleri ile öğrencilerin üniversite ve bölüm ter-

cihinde bulunurken yapabilecekleri hataları önlemek ve bu yolla oluşabilecek zaman, kaynak

ve emek israfının önüne geçmek,

j) Okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretim çocuklarına hayat boyu öğrenme felsefesi aşı-

lamak,

k) Ulusal ve uluslararası düzeyde, çocuk faaliyetleri kapsamında yapılan organizasyon-

larla işbirliği yapmak,

l) Üniversitenin, çocuklarla çalışmalar gerçekleştirmesi yoluyla toplumla ilgili sorum-

luluklarını yerine getirmesine ve toplumla daha iç içe olmasına yardımcı olmak,

m) Sosyo-ekonomik durumu yeterli olmayan ve eğitim olanaklarına kolay ve devamlı

şekilde ulaşamayan veya özel ilgi ve/veya eğitim ihtiyacı olan çocukların, diğer bireylerle aynı

ortamda eğitim almalarını sağlayarak eğitimde fırsat eşitliği oluşturmak,

n) Üstün yetenekli çocukların aile, okul ve yaşam alanlarında gereksinimlerinin farkına

varılmasını sağlamak, bu çocukların yeteneklerine ve ilgi alanlarına uygun olacak şekilde eği-

tilmelerine ve yönlendirilmelerine destek olmak,

o) Merkezde yürütülecek faaliyetler kapsamında ulusal ve uluslararası düzeyde projeler

yazmak, çocuklarla ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmak,

ö) Okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine, bilimsel düşünceyi ve beceriyi

geliştirmek üzere Üniversite içinde ve dışında çeşitli uygulamalı dersler, etkinlikler, geziler,

kamplar, laboratuar çalışmaları, konferanslar ve çalıştaylar düzenlemek,
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p) Çocukların, ailelerin ve öğretmenlerin; üniversite ortamında uzmanlar ve akademis-

yenler ile paylaşımda bulunmalarını ve yeni eğitim modellerini tanımalarını ve deneyimleme-

lerini sağlamak,

r) Üniversite-toplum arasındaki bağı güçlendirmek, bilimsel etkinliklere çocuk-aile-

öğretmen başta olmak üzere tüm toplumun katılımını sağlayarak bireylerin bilime yönelik

olumlu tutum ve davranış geliştirmelerine ve çocukların çok yönlü gelişimlerine katkıda bu-

lunmak,

s) Bilim, kültür ve sanat ve spor alanında yeni yaklaşımları ve birikimleri, eğitim-öğ-

retim programlarıyla ilişkilendirerek çocuklar, öğretmenler ve ailelerle paylaşmak,

ş) Çocukların eğitimi amacı ile yeni yöntemler/etkinlikler geliştirmek, değerlendirmek

ve uygulamaları yerel, ulusal ve uluslararası alanda paylaşıma sunmak,

t) Çocuklara, ailelere ve öğretmenlere psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri sun-

mak,

u) Merkezin faaliyet alanları kapsamında okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretim çağın-

daki çocukların eğitimine yönelik Üniversitenin diğer birimlerince gerçekleştirilecek olan tüm

faaliyetlere yönelik ön incelemeler yapmak, görüş ve öneriler sunmak,

ü) Çocuklara yönelik faaliyetlerde resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla ve özellikle ulu-

sal ve uluslararası diğer çocuk eğitimi uygulama ve araştırma merkezleri ile işbirliği kurmak

ve ortak çalışmalar yapmak,

v) Akademisyenlere, lisansüstü öğrencilere ve öğretmenlere, merkezde yapılacak eği-

tim-öğretim faaliyetleri ile ilgili uygulama ve araştırma yapma imkânı sağlamak,

y) Merkezin programlarına katılan çocuklara katılım belgesi vermek,

z) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 6 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 7  – (1) Müdür, merkezin çalışma alanlarıyla ilgili Üniversite öğretim üyeleri

arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir.  Görev süresi dolan Müdür yeniden gö-

revlendirilebilir.

(2) Müdürün altı aydan daha fazla kesintisiz olarak görevi başında bulunamayacağı du-

rumlarda Rektör tarafından yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür, merkezin tüm faaliyetle-

rinden Rektöre karşı sorumludur.

(3) Müdürün önerisi ile Rektör, Üniversitede tam zamanlı görevli öğretim elemanları

arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdürün görevi başında

bulunmadığı durumlarda Müdüre, Müdür Yardımcılarından biri vekâlet eder. Müdürün görev

süresi bittiğinde Müdür Yardımcılarının da görevi sona erer.
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Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi faaliyet alanları doğrultusunda yönetmek ve temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek, olağan ya da olağanüstü olarak toplantıya

çağırmak ve başkanlık etmek,

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

ç) Merkezin faaliyetleriyle ilgili yıllık çalışma programını hazırlamak, Yönetim Kuru-

luna ve kabul edilen şekliyle Rektörün onayına sunmak,

d) Alan koordinatörlerinin hazırladığı eğitim faaliyetlerini koordine etmek, denetlemek,

e) Merkezin çalışmalarının yürütülmesine yönelik komisyon ve çalışma grupları oluş-

turmak,  alan koordinatörlerini belirlemek ve bunların çalışma esaslarını düzenlemek,

f) Akademik yılsonunda merkezin geçmiş yıl faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim

Kuruluna ve kabul edilen şekliyle Rektörün onayına sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, Müdür Yardımcısı/yardımcıları ve Rektör

tarafından eğitim fakültesinden seçilen üç öğretim elemanından oluşur. Seçilen üyelerin görev

süreleri üç yıldır. Müdürün görev süresinin bitmesi veya görevinden ayrılması durumunda Yö-

netim Kurulu üyelerinin de görevleri sona erer. Herhangi bir nedenle ayrılan üyenin yerine,

yine aynı yöntemle yenisi seçilir. Görevi sona eren üye tekrar seçilebilir. Yönetim Kurulu, yılda

en az bir kez ve/veya gerekli hallerde Müdürün çağrısı üzerine Müdürün başkanlığında toplanır.

Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.

Kararlar, açık oylama ile alınır. Oyların eşit olması halinde kapalı oylama yapılır. Kapalı oylama

sonucunda eşitliğin bozulmaması durumunda Müdürün kararı belirleyicidir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programları hazırlamak, yürütmek ve bunlara

ilişkin kararlar almak,

b) Müdür tarafından önerilen komisyon, alan koordinatörü ve çalışma gruplarının oluş-

turulmasını karara bağlamak,

c) Merkezin yıllık faaliyet programını ve raporunu hazırlamak ve değerlendirmek,

ç) Merkezin gerçekleştireceği faaliyetlerde görev alacak, gönüllü, yarı ya da tam za-

manlı uzmanları veya stajyer öğrencileri belirlemek ve görevlendirmek üzere karara bağla-

mak,

d) Merkez ile Üniversitenin tüm birimleri ve dış paydaş birimleri arasında Merkezin

amaçları doğrultusunda işbirliğinin sağlanmasında Müdüre yardımcı olmak,

e) Gerekli durumlarda dış paydaşlardan ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili bilim insanı,

araştırmacı, uzman, eğitimci, sanatçı, idari ve teknik personelin görevlendirilmesini teklif et-

mek,

f) Merkezin ödenek ihtiyacını ve gereksinim duyduğu akademik, idari, sanatçı ve teknik

personel ihtiyaçlarını teklif etmek,

g) Bir yıl içinde verilecek hizmetleri, yapılacak tüm etkinlikleri, bu hizmet ve etkinlik-

lerde görev alacak kişileri belirleyerek teklifte bulunmak,

ğ) İlgili mevzuat hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapmak.
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Alan koordinatörleri ve görevleri

MADDE 11 – (1) Alan koordinatörü, Müdürün önerisi ile Rektör tarafından görevlen-

dirilir.

(2) Gerçekleştirilecek her faaliyet alanında o alanın uzmanı bir alan koordinatörü gö-

revlendirilir.

(3) Alan koordinatörünün görevi; sorumlusu olduğu alanda Merkezde yürütülecek prog-

ramların açılmasını sağlamak, açılacak programlara katılacak çocukların seçim ölçütlerini,

derslerini, akademik takvimini, ders programlarını belirleyerek Merkez yönetimine sunmak,

programın eğitmenlerini ve görev dağılımlarını, olanak ve ihtiyaçlarını saptamak, onaylanan

programı çocukların sağlık ve güvenlikleri için gerekli önlemleri alarak yürütmek ve ilgili görevin

tamamlanmasından sonra hazırlanan raporu Müdürlüğe sunmaktır.

Merkez birimleri ve/veya koordinasyon/çalışma grupları

MADDE 12 – (1) Müdür tarafından gerekli görüldüğü takdirde, bir veya daha çok hiz-

met dalı için, işlerin daha verimli yürütülebilmesi amacıyla, Müdürün önerisi, Yönetim Kurulu

kararı ve Rektörün onayıyla, süreli/süresiz görev yapacak olan birimler ya da koordinasyon

ve/veya çalışma grupları oluşturulabilir. Bir koordinasyon/çalışma grubunun görevleri, kim-

lerden ve kaç kişiden oluşacağı ve görev süresinin ne kadar olacağı Yönetim Kurulu tarafından

belirlenir.

Merkez koordinatörü

MADDE 13 – (1) Müdür tarafından gerekli görüldüğü takdirde, Merkez birimleri ile

koordinasyon ve/veya çalışma gruplarının çalışmalarının uyumlu bir şekilde yürütülebilmesi

için Müdür tarafından teklifi yapılan bir kişi Rektör tarafından Merkez koordinatörü olarak

görevlendirilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşı-

lanır.

İzinler ve görevlendirmeler

MADDE 15 – (1) Merkezde görevli öğretim elemanlarının izinleri ve görevlendirmeleri

asli görevlerinin bulunduğu birimler üzerinden yapılır.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Rektör

yardımcılarından birine veya Müdüre devredebilir.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinden:
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Özel

Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organla-
rına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Özel Eğitim

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) Birim: Otizm spektrum bozukluğu, zihin yetersizliği, işitme yetersizliği, görme ye-

tersizliği, öğrenme güçlüğü alanlarında eğitimlerin gerçekleştirildiği yerleri,
b) Koordinatör: Otizm spektrum bozukluğu, zihin yetersizliği, işitme yetersizliği, görme

yetersizliği, öğrenme güçlüğü alanlarındaki birim sorumlularını,
c) Merkez: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Öğretmen: İlgili alanlardaki özel eğitim öğretmenlerini,
e) Özel gereksinimli birey: Merkezden hizmet alacak olan, zihin, işitme, görme yeter-

sizliği, otizm spektrum bozukluğu, öğrenme güçlüğü alanlarından bir ya da birkaçından etki-
lenmiş bireyleri,

f) Rektör: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörünü,
g) Uygulamalı davranış analisti: Uygulamalı davranış analizi konusunda Merkezde hiz-

met verecek personeli,
ğ) Üniversite: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesini,
h) Yardımcı öğretmen: Özel eğitim sınıflarında özel eğitim öğretmenlerine yardım ede-

cek personeli,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:
a) Özel gereksinimli bireylerin tarama, değerlendirme ve yönlendirmesini yapmak,
b) Özel gereksinimli bireylere eğitim desteği vermek,
c) Özel gereksinimli bireylerin ailelerine eğitim desteği vermek, 
ç) Özel ya da resmi özel eğitim okullarında eğitim veren öğretmenlere özel eğitim ala-

nında bilgilendirici eğitimler vermek,
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d) Özel ya da resmi özel eğitim okullarıyla iş birliği ve iletişim halinde bulunmak,
e) Üniversite ve kent genelinde özel eğitim bilgilendirme ve farkındalık seminerleri

düzenlemek,
f) Özel eğitim konusunda bilimsel araştırmalar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları
MADDE 6 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 7 – (1) Rektör tarafından en az üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi dolan

Müdür yeniden görevlendirilebilir.
(2) Müdür, özel eğitim alanında en az doktora düzeyinde eğitim almış kişiler arasından

görevlendirilir.
(3) Müdürün altı aydan daha fazla kesintisiz olarak görevi başında bulunamayacağı du-

rumlarda Rektör tarafından yeni bir Müdür görevlendirilir.
(4) Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur.
(5) Müdürün önerisi ile Rektör, koordinatörler arasından en fazla iki kişiyi müdür

yardımcısı olarak görevlendirir. Müdürün görevi başında bulunmadığı durumlarda Müdüre,
müdür yardımcılarından biri vekâlet eder. Müdürün görev süresi bittiğinde müdür yardımcıla-
rının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi, faaliyet alanları doğrultusunda yönetmek ve temsil etmek,
b) Koordinatörlerinden gelen talep ve şikâyetleri dinleyerek Rektörlük makamına ilet-

mek,
c) Merkezde çalışan personeli (koordinatörler, özel eğitim öğretmenleri, uygulamalı

davranış analisti, yardımcı özel eğitim öğretmenleri) denetleyerek aylık olarak Rektörlük ma-
kamına bilgi vermek,

ç) Merkeze başvuruda bulunan özel gereksinimli birey ve ailesiyle ön görüşmede bu-
lunmak, özel gereksinimli bireyin eğitsel tanılamasını yapmak,

d) Özel gereksinimli bireyi gereksinimleri doğrultusunda ilgili koordinatör ya da koor-
dinatörlere yönlendirmek,

e) Gerekli gördüğü durumlarda özel gereksinimli birey ve ailesiyle ilgili olarak ilgili
koordinatör ya da koordinatörlerle eğitsel değerlendirme ve eğitim konularında toplantı dü-
zenlemek,

f) Merkezde çalışan personelin (koordinatörler, özel eğitim öğretmenleri, uygulamalı
davranış analisti, yardımcı özel eğitim öğretmenleri) işbirliği içerisinde çalışmasını sağlamak.

Yönetim Kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, Müdür yardımcısı/yardımcıları ve Rektör

tarafından eğitim fakültesinden seçilen üç öğretim elemanından oluşur. Seçilen üyelerin görev
süreleri üç yıldır. Müdürün görev süresinin bitmesi veya görevinden ayrılması durumunda Yö-
netim Kurulu üyelerinin de görevleri sona erer. Herhangi bir nedenle ayrılan üyenin yerine,
yine aynı yöntemle yenisi seçilir. Görevi sona eren üye tekrar seçilebilir. Yönetim Kurulu, yılda
en az bir kez ve/veya gerekli hallerde Müdürün çağrısı üzerine Müdürün başkanlığında toplanır.
Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.
Kararlar, açık oylama ve oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde kapalı oylama yapılır.
Kapalı oylama sonucunda eşitliğin bozulmaması durumunda Müdürün kararı belirleyicidir.
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Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programları hazırlamak, yürütmek ve bunlara

ilişkin kararlar almak,
b) Müdür tarafından önerilen komisyon, koordinatörler, özel eğitim öğretmenleri ve

çalışma gruplarının oluşturulmasını karara bağlamak,
c) Merkezin yıllık faaliyet programını ve raporunu hazırlamak ve değerlendirmek,
ç) Merkezin gerçekleştireceği faaliyetlerde görev alacak, gönüllü, yarı ya da tam za-

manlı uzmanları veya stajyer öğrencileri belirlemek ve görevlendirmek üzere karara bağla-
mak,

d) Merkez ile Üniversitenin tüm birimleri ve dış paydaş birimleri arasında Merkezin
amaçları doğrultusunda işbirliğinin sağlanmasında Müdüre yardımcı olmak,

e) Gerekli durumlarda dış paydaşlardan ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili bilim insanı,
araştırmacı, uzman, eğitimci, sanatçı, idari ve teknik personelin görevlendirilmesini teklif et-
mek,

f) Merkezin ödenek ihtiyacını ve gereksinim duyduğu akademik, idari, sanatçı ve teknik
personel ihtiyaçlarını teklif etmek,

g) Bir yıl içinde verilecek hizmetleri, yapılacak tüm etkinlikleri, bu hizmet ve etkinlik-
lerde görev alacak kişileri belirleyerek teklifte bulunmak,

ğ) İlgili mevzuat hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Koordinatörler
MADDE 11 – (1) Koordinatörler;
a) Otizm spektrum bozukluğu, 
b) Zihin yetersizliği, 
c) İşitme yetersizliği, 
ç) Görme yetersizliği, 
d) Öğrenme güçlüğü,
alanlarındaki birimlerden sorumludurlar. Özel eğitim alanındaki bu alt alanlardan her

biri farklı uzmanlık disiplinlerini gerektirdiği için her bir alt alan için söz konusu alanda li-
sansüstü eğitim derecesine sahip kişiler koordinatör olarak belirlenir.

(2) Koordinatörler, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilirler.
(3) Koordinatörler, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından Merkez müdür yardım-

cısı olarak görevlendirilirler.
Koordinatörlerin görevleri
MADDE 12 – (1) Koordinatörlerin görevleri şunlardır:
a) Kendi uzmanlık alanlarındaki (otizm spektrum bozukluğu, zihin yetersizliği, işitme

yetersizliği, görme yetersizliği, öğrenme güçlüğü) birimlerde çalışan özel eğitim öğretmenle-
rinin faaliyetlerini denetlemek,

b) Merkezde görev yapan özel eğitim öğretmenleriyle haftalık toplantılar gerçekleşti-
rerek onların talep ve şikâyetlerini Merkez müdürüne iletmek,

c) Kendi uzmanlık alanlarındaki birimlerin fiziki koşullarının özel eğitim açısından uy-
gunluğunu denetlemek,

ç) Merkeze başvuran ve Merkez Müdürü tarafından kendi birimlerine yönlendirilen
özel gereksinimli birey ve ailesiyle yönlendirici görüşmelerde bulunmak,
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d) Özel gereksinimli bireyin eğitsel değerlendirmesinin özel eğitim öğretmenleri tara-
fından gerçekleştirilmesini sağlamak,

e) Özel gereksinimli bireye haftada kaç saatlik eğitim verileceğine karar vermek,
f) Özel gereksinimli bireylerin ailelerine özel eğitim öğretmenleri tarafından aile eği-

timlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,
g) Özel gereksinimli bireyin çoklu yetersizlikten etkilenmesi durumunda diğer koordi-

natörlerle işbirliği kurmak,
ğ) Bağlı bulunduğu birimle ilgili Müdür tarafından verilen görevleri yerine getirmek.
Özel eğitim öğretmeni ve görevleri
MADDE 13 – (1) Özel eğitim öğretmeni, özel eğitim bölümlerinden mezun olmuş ve

en az lisans derecesinde diploma sahibi kişidir.
(2) Özel eğitim öğretmeninin görevleri şunlardır:
a) Sınıfındaki özel gereksinimli bireyin eğitsel değerlendirmesini gerçekleştirmek,
b) Özel gereksinimli birey için kısa ve uzun dönemli amaçlar belirlenmesini sağlamak,
c) Özel gereksinimli birey için belirlediği amaçları bireye kazandırmaya yönelik olarak

çalışmalarda bulunmak,
ç) Özel gereksinimli bireyin ailesi için aile eğitimleri gerçekleştirmek,
d) Sınıfındaki gereksinimlerini bağlı bulunduğu koordinatöre bildirmek,
e) Bağlı bulunduğu koordinatör tarafından birimle ilgili verilen görevleri yerine getir-

mek.
Özel eğitim yardımcı öğretmeni ve görevleri
MADDE 14 – (1) Özel eğitim yardımcı öğretmeni, özel eğitim ve çocuk gelişimi alan-

larının birinden ön lisans ya da lisans derecesine sahip olan kişidir.
(2) Özel eğitim yardımcı öğretmeni, merkezdeki özel eğitim öğretmenlerinin eğitim

ve değerlendirme faaliyetleri sırasında onlara yardımcı olmakla görevlidir.
Uygulamalı davranış analisti ve görevleri
MADDE 15 – (1) Uygulamalı davranış analisti, uygulamalı davranış analizi alanında

lisans ya da lisansüstü diploma derecesine sahip olan kişidir.
(2) Uygulamalı davranış analistinin görevleri şunlardır:
a) Özel gereksinimli bireyin eğitimiyle ilgili olarak özel eğitim öğretmenleriyle işbirliği

içerisinde çalışmak,
b) Uygulamalı davranış analizi konusunda personel ve aile eğitimi vermek.
Personel ihtiyacı
MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşıla-
nır.

İzinler ve görevlendirmeler
MADDE 17 – (1) Merkezde görevli öğretim elemanlarının izinleri ve görevlendirmeleri

asli görevlerinin bulunduğu birimler üzerinden yapılır.
Harcama yetkilisi
MADDE 18 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Rektör

yardımcılarından birine veya Müdüre devredebilir.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinden:

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ TERCÜME VE TASHİH

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ter-

cüme ve Tashih Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim or-

ganlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzen-

lemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tercüme ve

Tashih Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, 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) Tercüme: Kaynak metinden hareketle erek dilde metin üretme işlemini,

b) Tashih: Bir yabancı dilde ya da ana dilde üretilen metnin dil ve içerik açısından dü-

zeltilmesi, geliştirilmesi işlemini,

c) Merkez: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tercüme ve Tashih Uygulama ve

Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkez, Üniversitenin ilgili birimleri ile eşgüdüm sağlayarak aşağı-

daki amaçları gerçekleştirir:

a) Sanayi kuruluşları ile akademisyenlere ve bölge halkına çeviri hizmeti vermek,

b) Üniversite-sanayi işbirliği ile Üniversite ve şehrin kalkınmasında mütercim-tercümanlık

ve diğer filoloji bölümlerinin aktif katılımını sağlamak.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi bünyesinde yer alan akademik ve idari bi-

rimlerin “Türkçe-Yabancı dil” dil çiftinde yazılan tercüme ve tashih ihtiyacını profesyonel bir
şekilde, diğer kaynaklara gereksinim duymaksızın karşılamak,

b) Üniversite dışından gelecek muhtemel metin ve resmi belge niteliğindeki evrakların
doğru ve zamanında tercümesini sağlamak,

c) Söz konusu birim araçlarıyla bir yabancı dilde yayınlanması hedeflenen çalışmaların
dil ve içerik açısından niteliğini arttırmak ve bu konuda yazara dönüt sağlamak,

ç) Yabancı dilde üretilen metinlerin dilsel açıdan düzeltisini gerçekleştirecek, olası dil
ve içerik sorunları konusunda yazara dönüt sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç

yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, görev-
lendirildiği usul ile görevden alınabilir.

(2) Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri ara-
sından en fazla iki kişiyi Müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına
sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine müdür yardımcılarından
biri vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygu-

lamak,
c) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim

Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak,
ç) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörlüğe sun-

mak,
d) Merkez birimlerinin kuruluş ve çalışmalarını bu Yönetmelik hükümleri doğrultu-

sunda yürütmek,
e) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,
f) Her türlü uzaktan eğitim programı öğrencileri ve öğretim elemanları için teknik ve

akademik desteğin verilmesini sağlamak,
g) Üniversite bünyesindeki fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları

ve diğer birimler ile Rektörlüğe bağlı bölümlerde uygulanan program ve faaliyetlere ilişkin
koordinasyon ve işbirliğini sağlamak,

ğ) Yurt içindeki ve yurt dışındaki benzer merkezler ile işbirliği yapmak.
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Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür dâhil beş kişiden oluşur. Müdür dışındaki

dört üye Üniversitenin konu ile ilgili öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl

süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi

bir şekilde boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulunun başkanı Müdürdür. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine

yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Müdürün önerisi

üzerine, Üniversite içinden ve dışından konu ile ilgili kişiler görüş bildirmek amacı ile Yönetim

Kurulu toplantılarına katılabilir; ancak bu kişiler oy kullanamaz.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmelik hükümlerine göre Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak,

b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek,

c) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip önerilerde bulunmak,

ç) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak,

d) Merkezin amaçları doğrultusunda, Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili konu-

larda kararlar almak,

e) Merkezin çalışma ilkelerini Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararlarına göre

oluşturmak ve uygulanmasını sağlamak,

f) Üniversitede çeşitli akademik birimler arasında uzaktan eğitim kapsamında işbirliği

gerektiren çalışmaların yürütülmesi amacıyla protokoller düzenlemek,

g) Müdürün hazırlayacağı yıllık çalışma raporunu değerlendirmek ve değerlendirme

sonucunu rapor halinde Üniversite Yönetim Kuruluna sunmak,

ğ) Müdürün görüş ve önerilerini değerlendirerek, karara bağlamak,

h) Merkezle ilgili düzenleyici işlem taslaklarını hazırlayarak Rektörlüğe sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi hükümlerine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile

karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinden:

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ KAZAK KÜLTÜRÜ VE

EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rek-

törlüğüne bağlı olarak kurulan Kazak Kültürü ve Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin

amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve ça-

lışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kazak Kültürü

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

larına ve bu organların görevlerine 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 (NÜKEM): Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kazak Kültürü ve Eğitimi

Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Türklük bilimi araştırmalarının önemli bir parçasını teşkil eden Kazak çalışmalarını

göz önünde bulundurarak mevcut sorunları disiplinler arası çalışmalar ile ele almak; Türkiye

ve Kazakistan Türklerinin ilişkilerini tarihi perspektif ile objektif olarak incelemek.
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b) Türk Dünyasının önemli devletlerinden biri olan Kazakistan, Türklüğün önemli mer-

kezlerinden biridir. Kazak ve Kazak Kültürü araştırmalarında Kazak Türklerinin yetiştirdiği

önemli düşünürlerin geleneğinin oluşmasına öncü olmak.

c) Türkiye’de ve dünyada yapılmış olan Kazak ve Kazakistan sahası konusundaki ça-

lışmaları bir çatı altında toplamak ve ulusal/uluslararası düzeylerde bilimsel toplantılar düzen-

lemek.

ç) Üniversitede kurulan Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü eğitim-öğretiminin

geliştirilmesini desteklemek ve teşvik etmek, gelecekte Kazakistan sahası ve Kazak Türkçesi

başta olmak üzere Türk lehçelerinin ve kültürlerinin araştırılmasını teşvik etmek, Üniversite

bünyesinde faal olan, Sosyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Sanat Tarihi, Coğrafya ve Ulus-

lararası İlişkiler bölümlerinde Kazak Türklüğü ile ilgili eğitim-öğretime, araştırma projelerine

destek sağlamak.

d) Kazak Türkleri başta olmak üzere Türkistan ile Türkiye Türkleri arasındaki sosyal

ve kültürel ilişkileri arttırmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçları ger-

çekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Türkiye ve dünyada Kazakistan sahası üzerinde yapılan çalışmaların kataloğunu çı-

kartmak.

b) Kazak çalışmaları ile ilgili sorunların tespiti için ulusal ve uluslararası toplantılar

düzenlemek.

c) Tespit edilen sorunların çözümüne yönelik, çeşitli düzeylerde, çalışmaları teşvik etmek.

ç) Kazak Türkleri başta olmak üzere Türkistan bölgesi ve çevre kültürler ile ilgili bi-

limsel çalışmaları desteklemek.

d) Kazakistan ve Türkiye Türklerine yönelik çalışmaları teşvik etmek, bu konularda

hazırlanan çalışmaların artmasına yönelik program ve projeler üretmek.

e) Üniversitenin Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Türk Dili ve Edebiyatı, Coğ-

rafya, Sosyoloji, Tarih, Sanat Tarihi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinin Kazak Türkçesi ve

kültürü ile ilgili alan çalışmalarına, eğitim, öğretimine katkı sağlamak, öğrencilerin alan bilgi-

sini arttırmaya yönelik etkinlikler düzenlemek.

f) Kazakistan ve diğer ülkelerde yaşayan Kazak Türklerinin Niğde Ömer Halisdemir

Üniversitesi veya diğer Türk üniversiteleri arasında bilimsel ve akademik işbirliğinin gelişme-

sini teşvik etmek; bu amaçla yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin, doktora sonrası araştır-

macıların ve öğretim üyelerinin iki ülke arasındaki hareketliliğine katkıda bulunmak.

g) Kazak Türkleri başta olmak üzere Türkistan ile ilgili filmler ve TV programları ya-

yınlamak.

ğ) Kazakistan başta olmak üzere, Türkistan bölgelerindeki ülkelerle ilgili eğitim almak

isteyen kişilere danışmanlık hizmeti vermek.
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h) Konuyla ilgili araştırma ve inceleme çalışmaları yapacak eğitimcilere ve profesyo-

nellere kaynak sağlamak.

ı) Konferans, seminerler, yarışmalar, kongreler, sempozyumlar düzenlemek ve ödüller

vermek.

i) Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak.

j) Üniversite ile Avrasya ülkeleri ve Türkistan ülkeleri üniversiteleri arasında halen yü-

rütülmekte olan çalışmaları desteklemek ve geliştirmek.

k) Kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşlara Merkezin çalışma alanına giren ih-

tiyaç duydukları alanlarda araştırma, inceleme, danışmanlık ve benzeri hizmetleri sağlamak.

l) Yönetim Kurulunca istenilen Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.

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

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitedeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından

üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Göreve vekâlet

altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli

olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün teklifi ile Üniversitede alanında uzman öğretim elemanlarından en çok

iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süreleri Müdürün gö-

rev süresinin bitiminde sona erer. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri

yaparlar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve

toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını

hazırlamak ve onaylanmış şekli ile Rektörlüğe sunmak.

d) Danışma Kurulunu olağan, gerektiğinde, olağanüstü toplantıya çağırmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve en az üçü Üniversitede görev yapan öğ-

retim üyeleri arasından dört kişi olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri

Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.
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(2) Yönetim Kurulu en az iki ayda bir defa toplanır. Yönetim Kurulu tutanakları Da-

nışma Kurulu üyelerinin incelemesine açık tutulur, ayrıca bu tutanakların birer nüshası Rek-

törlüğe ve ilgili akademik birimlere yönlendirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağ-

lamak.

c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.

ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları

belirlemek.

d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve Rektörlüğe

sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda çalışmalar

yürüten veya çalışma alanlarının Merkeze katkısı olacağı düşünülen, Üniversite ile diğer kişi

kurum ve kuruluşların temsilcilerinden en fazla on üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri,

Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü tak-

dirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek, Yönetim Kuruluna öneri-

lerde bulunmak.

b) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi, deneyim ve önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün talebi

üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek

personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 

İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8278 

—— •• —— 

Fethiye 6. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8452 
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İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8291 

—— • —— 

İstanbul 57. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8290 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
ÜST DÜZEY BEYİN CERRAHİ AMELİYAT MİKROSKOBU 

SATIN ALINACAKTIR 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerinde kullanılmak üzere, 1 (bir) adet 
üst düzey beyin cerrahi ameliyat mikroskobu alım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü 
maddesinin (f) bendi ile geçici 4’üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 
tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasların 20. Maddesinin (a) bendine göre pazarlık usulü 
ile ihale edilecektir.  

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale kayıt numarası : 2018/519683 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü, 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, 
Avşar Kampüsü- 12 Şubat / KAHRAMANMARAŞ 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0 (344) 300 1064 - 65  
c) Elektronik posta adresi  : arsproje@ksu.edu.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
    internet adresi (varsa) : http://bap.ksu.edu.tr 
2 - İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Tıbbi Cihaz, Üst Düzey Beyin Cerrahi Ameliyat 

Mikroskobu, 1 Ad.  
b) Teslim yeri/yerleri : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp 

Fakültesi, Beyin Cerrahi A.B.D. 
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 120 (yüzyirmi) 

takvim günü 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü, 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, 
Avşar Kampüsü, 12 Şubat/KAHRAMANMARAŞ 

b) Tarihi ve saati/Tarih ve saatleri : Tarih: 12/11/2018   Saat: 10:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan İdari Şartname Madde 7.1’den görülebilir.  
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.2.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan İdari Şartname Madde 7.4’ten görülebilir. 
4.3.Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan İdari Şartname Madde 7.5’ten görülebilir. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
4.4.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan İdari Şartname Madde 7.6’dan görülebilir. 
5 - Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teknik şartnameye uygunluk ve teklif 

edilen fiyatların (pazarlık sonucu oluşan) en düşük olanıdır.  
6 - İhale sadece yerli isteklilere açıktır. 
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7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, İdarenin http://bap.ksu.edu.tr adresinde görülebilir ve ihale doküman 

bedeli olarak 100,00- Türk Lirası karşılığında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 
Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’nden satın alınabilir. İhale 
dokümanını almak isteyenler bedelini Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Strateji 
Geliştirme Daire Başkanlığının Vakıfbank Kahramanmaraş şubesinin TR59 0001 5001 5800 7294 
0056 42 no.lu hesabına yatırabilirler. 

7.2. İhaleye katılacak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8 - Başvurular 09/11/2018 Cuma günü saat14:00’a kadar Kahramanmaraş Sütçü İmam 

Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine elden teslim edilecektir. 
9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11 - İstenilen belgeler dizin halinde sıra ile isimleri yazılmış olarak verilecektir. 
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
13 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyatı içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren 

120 (yüzyirmi) takvim günüdür.  
14 -Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı Kararnamenin eki hükümlere göre yapılacaktır. 
8731/1-1 

—— • —— 
MUHTELİF DÖKÜM MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt Numarası: 2018/520425 
1. İdarenin a) Adresi: Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR 
b) Telefon ve Faks Numarası: 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60 - 225 72 72 
2. İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 6 Kalem Muhtelif Döküm Malzemeleri, 

lokomotif imalatında kullanılmak üzere satın alınacaktır. 
3. İhalenin a) Yapılacağı yer: TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu, 
b) Tarihi ve saati: 05.11.2018 - Saat 14:00 
4. Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

5. Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 
05.11.2018 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6. İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında 
görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 
adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

7. Teklif edilen bedelin en az  % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
8. Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 8812/1-1 
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SUSUZLAŞTIRILMIŞ VE SU ORANI DÜŞÜRÜLMÜŞ PETROL VE PETROL TÜREVİ 
ATIKLARIN BERTARAF EDİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
MARPOL 73/78 Ek- I Kapsamındaki Susuzlaştırılmış ve Su Oranı Düşürülmüş 23.500 m³ 

(± %25) Petrol ve Petrol Türevi Atıkların Bertaraf Edilmesi İçin Satış İhalesi Yapılacaktır. 
1) Encümen Kayıt No : 3583 
2) İşin Konusu : MARPOL 73/78 Ek- I Kapsamındaki 

Susuzlaştırılmış ve Su Oranı Düşürülmüş 23.500 m³  
  (± %25) Petrol ve Petrol Türevi Atıkların Bertaraf 

Edilmesi İçin Satışı. 
3) Muhammen Bedel : 8.930.000.-TL + KDV  
4) Geçici Teminat : 267.900.-TL 
5) Satış Yeri : Haydarpaşa Atık Kabul Tesisi Limanı 
6) İşin Bitiş Tarihi : 31/12/2019 
7) Yeterlik İçin Son Başvuru 
     Tarih ve Saati : 05 Kasım 2018 Saat: 16:00 
8) İhale Tarihi ve Saati : 07 Kasım 2018 Saat: 13:00  
  Son teklif verme tarih ve saati: 07 Kasım 2018 

Saat:13:00 
9) İhalenin Yapılacağı Yer : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen 

Salonu  
  Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No :5 

Saraçhane - Fatih/İstanbul 
10) Yeterlik Başvurusunun 
       Yapılacağı Yer : Deniz Hizmetleri Müdürlüğü 
  İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası 

Hacı Ahmet Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:1 
34440 Beyoğlu/İstanbul 

11) İhale Usulü : 2886 Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine 
istinaden Kapalı Teklif Usulü 

12) İhale şartnamesinin görülebileceği 
       veya satın alınabileceği yer  : İhale Şartnamesi 200.-TL bedelle Deniz 

Hizmetleri Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Ek Hizmet Binası Hacı Ahmet Mah. 
Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 1 34440  Beyoğlu/ 
İstanbul adresinden satın alınabilir veya ücretsiz 
görülebilir.  

  Tel: 0212 312 64 95    Fax: 0212 455 43 72 
13) İhaleye Katılmak isteyenlerden istenen belgeler:  
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13.1. Yeterlik değerlendirilmesi için istenen belgeler: 

13.1.1.  Gerçek kişiler için, kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet 

kaydı olanlar için T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya 

“Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.). 

13.1.2. Gerçek kişi olması halinde ihale tarihi itibariyle ihalenin yapıldığı yıl içerisinde 
alınmış ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir 

belge. 

13.1.3. Gerçek kişiler için noter tasdikli imza sirküleri. 

13.1.4. Yabancı istekliler için, Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı). 
13.1.5. Tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi. (Tüzel Kişiler). 

13.1.6. Tüzel kişiler için, Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi;  

a) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı 

bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde 
alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı 

tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya 

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.). 

b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin 
(13.1.6.a.)’daki esaslara göre temin edecekleri belge. 

13.1.7. Tüzel kişiler için, İmza Sirküleri; 

a) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı 

tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya 
Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.). 

b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin 

(13.1.7.a) fıkrasındaki esasa göre temin edecekleri belge. 

13.1.8. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak 
kimselerin vekâletnameleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin 

vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri 

Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.). 

13.1.9. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca 
imzalanan ortaklık sözleşmesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi 

verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil 

tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.). 

13.1.10. İstekliler Petrol ve Petrol Türevi Atıkları depolamak için toplam en az 7.000 m³ 
Depolama Tankına sahip olduklarını, ilgili ticaret ve sanayi odasından alacakları kapasite raporu 

ile belgelendireceklerdir. İhale tarihinden geriye doğru son 10 (On) yıl içinde alınan kapasite 

raporları kabul edilecektir. 

13.1.11. ihale konusu iş ile ilgili ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış  
“ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem” belgesi. 
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13.1.12. ihale konusu iş ile ilgili ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış 
“ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi” belgesi. 

13.1.13. İhale konusu iş ile ilgili ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış 
“OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi” belgesi.  

13.1.14. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış “13 05 08 (kum odacığından ve 
yağ/su ayırıcılarından çıkan karışık atıklar) tesise kabul edilecek atık koduna sahip konusu 
“Atıksu Deşarjı, Hava Emisyon, Tehlikeli Atık Geri Kazanım olan” Çevre İzin ve Lisans belgesi.  

Kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, İş Sağlığı ve Güvenliği 
Yönetim Sistemi belgesi, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme 
kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan 
ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından 
düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu 
Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş 
belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini 
sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale 
tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk 
Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından 
düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk 
Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgelerin ihale tarihinde geçerli 
olması yeterlidir.  

13.1.15. İstenilen bütün belgelerin asıl veya noter tasdikli olmaları gerekmektedir. 
13.2. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı 

zarf içerisinde ibraz etmeleri gerekmektedir. 
13.2.1. Teklif mektubunu havi iç zarf.  
13.2.2. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat. 
13.2.3. Gerçek kişiler için, kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet 

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

13.2.4. Gerçek kişiler için noter tasdikli imza sirküleri. 
13.2.5. Tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi, (Tüzel Kişiler). 
13.2.6. Yabancı istekliler için Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (Adres Beyanı). 
13.2.7. Tüzel kişiler için, Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi; 
a) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı 

bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde 
alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı 
tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya 
Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.). 

b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin 
(13.2.7.a)’daki esaslara göre temin edecekleri belge. 
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13.2.8. Gerçek kişi olması halinde ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ticaret ve/veya 
Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

13.2.9. Tüzel kişiler için, imza sirküleri; 
a) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı 

tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya 
Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.). 

b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin 
(13.2.9.a) fıkrasındaki esasa göre temin edecekleri belge. 

13.2.10. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak 
kimselerin vekâletnameleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin 
vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri 
Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.). 

13.2.11. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca 
imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık 
sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen 
veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.). 

14) İsteklilerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de 
şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. 

15) İhaleye katılmak isteyenlerin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası 
Deniz Hizmetleri Müdürlüğü Hacı Ahmet Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 1 34440 
Beyoğlu/İstanbul adresine, 05/11/2018 saat: 16:00’a kadar yeterlik müracaatında bulunmaları 
gerekmektedir. Ancak isteklilere ihaleden önce yeterlik belgesi verilmeyecektir. İhaleye 
katılmaya hak kazananlar, ihale günü hazır bulunan isteklilerin huzurunda İhale Komisyonunca 
açıklanacak ve yeterlik alamayanlar ihaleye teklif veremeyecektir. 

16) Yeterlik Başvuru dosyası İdareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce olsa 
dahi dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması 
yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

17) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale 
şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını ihale 
günü (07 Kasım 2018) en geç saat:13:00’e kadar Belediye Encümeni’ne (İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Encümen Müdürlüğü Saraçhane/Fatih/İstanbul) sıra numaralı alındı belgeleri 
karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve 
postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

18) Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen 
bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir. 

19) Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek 
gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

20) İstenilen bütün belgelerin asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir. 
İlan olunur. 8826/1-1 
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4 KALEM MAL VE HİZMET SATIN ALINACAKTIR 
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 
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GÜLVEREN MAHALLESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ DÜZENLEME ŞEKLİNDE  
TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ VE ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT  

İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR 
Kepez Belediye Başkanlığından: 
Madde 1 – Kepez Belediyesi Başkanlığı’nca; 12/12/2016 tarih ve 2016/9615 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı ile riskli alan olarak ilan edilmiş olan Kepez Belediyesi mülkiyetinde 
olan Antalya İli, Kepez İlçesi, Gülveren Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan proje alanında 
6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un kapsamında 
kat/arsa karşılığı inşaat işleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı 
teklif  usulü ihale edilecektir. 

Madde 2 – KEPEZ BELEDİYESİ’ne ilişkin bilgiler 
2.1.  BELEDİYE’nin;   
a) Ünvanı/İlgili Birimi : Kentsel Tasarım Müdürlüğü 
b) Adresi : Teomanpaşa Mahallesi, Yeşilırmak 

Caddesi, No:4 Kepez/Antalya 
c) Telefon numarası : (0242)3105858 (Dahili 306) 
ç) Faks numarası : (0242)3391836 
d) Elektronik posta adresi  info@kepez-bld.gov.tr 
e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı 
 

: Barış SOYKAM (Kentsel Tasarım 
Müdürü V.) 

Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati   
3.1.Yapılacak İhalede: 
a) İhale usulü : İhale şartnamesinde belirlenmiş olan 

yeterliğe ilişkin kuralları sağlayan 
tüm kişi ve kuruluşların teklif 
sunabildiği kapalı teklif ihale usulü 

b) İhale Teklif Dosyalarının sunulacağı adres : Mali Hizmetler Müdürlüğü, İhale 
Servisi 

c) İhalenin yapılacağı adres: : Encümen Toplantı Salonu, 
Teomanpaşa Mahallesi, Yeşilırmak 
Caddesi, No:4 Kepez/Antalya 

ç) İhale Teklif Dosyalarının teslim  tarihi : 08/11/2018 
d)  İhale Teklif Dosyalarının teslim saati  
e) Tekliflerin Açılacağı Tarih ve Saat                          

: 
: 

Saat 14:00 
08/11/2018, Saat  15:00 

3.2. İhale Teklif Dosyaları yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Mali Hizmetler 
Müdürlüğü İhale Servisine teslim edilecek olup , Teklifler ise yukarıda belirtilen tarih ve saatte 
tüm istekliler ve Encümen huzurunda  açılarak değerlendirilecektir. İhale (teklif dosyaları ile son 
teklif verme) belirtilen tarih ve saate kadar BELEDİYE’ye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye 
alınmaz.  

3.3. Verilen teklifler,  herhangi bir sebeple geri alınamaz. 
3.4. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas 

alınır.  
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3.5. İhale; isteklilerin huzurunda Encümen tarafından iki oturumlu yapılacak olup saat 
15:00’daki 1. Oturumda teklif veren isteklilerin yeterliliğinin belirlenmesi, 2. Oturumda ise 
yapılan değerlendirme sonucunda yeterliği tespit edilen isteklilerin teklif mektuplarının açılması 
ve arttırma tekliflerinin alınması gerçekleştirilecektir. 

Madde 4 - İhale dokümanının temini ve doküman bedeli 
4.1. İhaleye teklif verecek olanların, BELEDİYE tarafından onaylı ihale dokümanını satın 

alması zorunludur.  
a) İhale dokümanının satın alınabileceği yer : Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale Servisi 
b)İhale dokümanı satış bedeli  : 5.000-TL (BeşbinTürklirası) KDV dâhil 
4.2. İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına 

uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Bu incelemeden sonra, ihale 
dokümanını oluşturan belgelerin tamamının aslına uygun olarak teslim alındığına dair bir form, 
biri satın alana verilmek üzere iki nüsha olarak düzenlenir.  

Madde 5 – Artırıma esas kat karşılığı inşaat paylaşım oranı 
5.1. İş bu ihalenin konut ve ticari parselde artırıma esas kat karşılığı inşaat paylaşım oranı; 

sözleşme tasarısı ve eklerinde belirlenen arsa ve bağımsız bölüm paylaşım esasları çerçevesinde 
yüklenici adına tapuya tescil edilecek arsa payları ile Belediye adına tescili yapılacak olan arsalar 
ve Belediye adına tapuya tescil edilecek bağımsız bölümlerin Yüklenici tarafından imar planına, 
projesine ve teknik şartnamesine uygun olarak imal/inşa edilmesi kaydıyla %47 (Kırkyedi) olarak 
belirlenmiştir. 

Madde 6- İhalede BELEDİYE ’nin Serbestliği ve İhalenin İptali: 
6.1. 2886 sayılı ihale kanunun 29. Maddesi uyarınca, BELEDİYE, ihaleyi yapıp 

yapmamakta serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde BELEDİYE her hangi bir yükümlülük 
altına girmez. 

6.2. BELEDİYE, gerekli gördüğü durumda veya ihale dosyasında yer alan belgelerde 
ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün olmayan hususların bulunduğunun tespit 
edildiği hallerde, ihalenin yapılacağı tarih ve saatten önce ihaleyi iptal edebilir. 

6.3. 2886 sayılı ihale kanunun 29. Maddesi uyarınca İhalenin iptal edilmesi nedeniyle 
İstekliler, BELEDİYE’den herhangi bir hak talebinde bulunamaz ve bu durumda BELEDİYE her 
hangi bir yükümlülük altına girmez. 

Madde 7- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri  
7.1. İhaleye Katılıma ilişkin belgeler 
7.1.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri 

kapsamında sunmaları gerekir: 
 a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sânatkar 

odası veya ilgili meslek odası belgesi; 
 1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

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

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. 
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 b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
 1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,  
 2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

 c) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu. 
 ç) 5.016.266,04 TL (Beş milyon on altı bin iki yüz altmış altı Türk Lirası dört kuruş) 

tutarında geçici teminat mektubu veya bu tutardaki nakdin Belediye’nin İBAN TR94 0001 5001 
7292 3155 63 numaralı banka hesabına yatırıldığını gösteren belge. Verilecek Teminat 
Mektubunun süresiz olarak verilmesi zorunludur. 

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

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma 
uygun iş ortaklığı beyannamesi. 

7.2. İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğine ilişkin 
belgeler  

7.2.1. İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin 
değerlendirilmesinde kullanılmak üzere aşağıdaki belgeleri sunmaları zorunludur: 

 a) İsteklinin ya da İsteklinin tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin yarısından fazla 
hissesine sahip ortağının ihale tarihinden önceki 5 yıl içerisinde ihale konusu iş ya da benzer işe 
ilişkin tek sözleşmeye dayalı olarak 8.000 m2’den az olmamak üzere üst yapı işlerine ilişkin iş 
deneyimini gösterir iş bitirme veya yapı kullanım (İskân) izin belgesi.  

b) Tüzel kişi istekli 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 serbest muhasebeci, 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 
belge, 

c)  İsteklinin İş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığının pilot ortağının (a) bendinde 
belirtilen iş deneyiminin en az %60’ını karşılaması gerekir. Ayrıca iş ortaklığının her bir ortağı 
tarafından 10.1.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması ve iş 
ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel 
kişiliğin en az %51 hissesine sahip ortağına ait olması halinde bu ortağın (b) bendindeki belgeyi 
de sunması zorunludur. 

d) Bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan şirketlerin, ihalenin yapıldığı yıldan önceki 
yıla ait yıl sonu bilançosunu 

e) Bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan şirketlerin, yılsonu bilançosunu veya 
bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını 
göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ek 
standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi, 

sunmaları gerekmektedir. 
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Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; 

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir 
yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/ kısa 
vadeli borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen 
varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülmelidir.), 

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının 
(öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,50 olması (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat 
maliyetleri toplam aktiflerden düşülmelidir), 

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve 
belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın 
inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir. 

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini 
sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik 
kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılacaktır. Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen 
kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin aşağıdaki örneğe uygun olarak ilgili mevzuatına 
göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi 
dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun 
yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre 
düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir. 

Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların 
bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke 
mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik 
edilebilecektir.  

7.3 İsteklilerin ortak girişim olması halinde idari şartnameye ekli örneğe uygun ortak 
girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı 
takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir. Ayrıca, grubun bütün ortakları BELEDİYE ile 
yapacakları ihale sözleşmesine şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.) 

7.4. Bu ihalede her türlü üst yapı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 

Madde 8- Geçici teminat 

8.1. İstekliler, 5.016.266,04 TL geçici teminat vereceklerdir. Bu tutardan az geçici teminat 
veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır. 

Madde 9- Kesin Teminat  

9.1. İhale üzerinde bırakılan istekliden sözleşme imzalanmadan önce 10.032.532,08 TL 
(On milyon otuz iki bin beş yüz otuz iki Türk lirası sekiz kuruş) tutarında kesin teminat alınır. 
Yüklenici, Belediye başkanı tarafından onaylanan ihale kararın kendisine bildirilmesini izleyen 
günden itibaren en geç 10 (on) gün içinde geçici teminatını kesin teminata çevirerek sözleşmeyi 
imzalamak zorundadır.  

Madde 10 - İhalenin yabancı isteklilere açıklığı 

10.1. İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

8815/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Bolu Belediye Başkanlığından: 
1. Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki Listede belirtilen Taşınmaz; 2886 Sayılı Devlet 

İhale Kanunu 35/A, 36, 37. maddeleri uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile Satış ihalesi yapılacaktır. 

Sıra 
No MAHALLE ADA PARSEL 

TERK 
EDİLECEK 
ALAN (m2) 

ALANI 
(m2) 

MUHAMMEN 
BEDEL (KDV 

Hariç) 
GEÇİCİ 

TEMİNAT 
İHALE GÜN 
VE SAATİ 

1 Karaköy 
Mah. 0 262 466 m2 13.563 8.000.000,00 TL 240.000,00 TL 02.11.2018 

Saat:14:00 
 
2. Yukarıda nitelikleri, diğer özellikleri, muhammen satış bedeli geçici teminat miktarı 

belirtilen Bolu Belediyesine ait taşınmaz Bolu Belediye Başkanlığınca Belediyemiz İhale 
Salonunda ihale ile satılacaktır. 

3. İhale 02.11.2018 Cuma günü saat 14:00’ da Büyükcami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi 
No:99 Bolu Belediyesi Hizmet Binası ihale Salonunda yapılacaktır. 

4. İhaleye ilişkin şartname ve ekleri Bolu Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler 
Müdürlüğünden 250,00 (ikiyüzellilira) TL makbuz alındısı karşılığında mesai saatleri içerisinde 
alınabilir. İstekliler İhaleye ilişkin şartnameyi www.bolu.bel.tr adresinden bedelsiz olarak 
görebilir. 

5. Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması (İhale Dosyasında Aranacak Belgeler) 
A) Dış Zarfın İçinde Bulunacaklar: 
a. İç Zarf: İçinde fiyat teklifi olacaktır,(Şartname ekinde örneği mevcuttur) 
b. Gerçek kişiler nüfus cüzdanı sureti ve Kanuni İkametgah belgesi, 
c. Gerçek Kişiler için imza beyannamesi (Noterden) vekaleten iştirak ediyorsa isteklilerin 

adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve vekilin imza 
beyannamesi, 

d. Tüzel Kişi ise Mevzuatı gereği tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı olduğu Odalarından 
belge ve Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge ile imza sirküsü, (noter tasdikli) 

e. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler için, iş ortaklığı 
beyannamesi, 

f. Tebligat için adres beyan belgesi, 
g. Bolu Belediyesine borcu olmadığına dair belge, 
h. İhaleye katılmak için isteklilerin katılacakları ihaleye ilişkin, Bolu Belediye Başkanlığı 

veznesine yatıracakları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, 
ı. 250,00 TL Şartname bedelinin yatırdığına dair makbuz veya banka dekontu, 
i. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. ncı maddesinde sayılan kişiler ve yasaklı 

addedilenlerden olunmadığına dair taahhütname, 
j. Taşınmaz Mal satış şartnamesi (şartnamenin her sayfası ayrı yarı ihaleye iştirak eden 

tarafından imzalamak zorundadır.) 
B) Dış Zarfın Sunulması: 
a. Dış Zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya unvanı ile açık adresi olacak şekilde 

ihale adı, ihalenin yapılacağı yer, tarih ve saat yazılacaktır. Zarf kapalı ve imzalı olacaktır. 
b. Taşınmaza Kapalı Teklif usulü ile teklif verecekler. İhale Zarflarını şartnamede 

belirtilen belgeler ile birlikte 02.11.2018 tarihinde 13:30’a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne 
teslim edecekler. 

4. İhale Komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 29.maddesi uyarınca ihaleyi yapıp 
yapmamakla serbesttir.  

5. İlan Olunur. 8813/1-1 
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KENT MOBİLYALARI KİRALANMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
1- İhalenin konusu: 
1.1. İlimiz Selçuklu, Karatay, Meram ilçelerinde mevcut kent mobilyalarının (40 adet 

Megalight, 20 adet Megaboard, 525 adet Bilboard, 50 adet Refüj (iki yüzlü) Bilboard,  250 adet 
Raket Reklam Panosu,10 adet dönerli raket reklam panosu, 325 adet Otobüs Durağı ve Raket 
Reklam Panosu, 72 adet Tramvay İstasyonu ve 107 adet Raket Reklam Panosu ile bu duraklara ait 
çevre birimleri bakım, onarım ve temizliği karşılığında işletilmesi, 

1.2. İlimiz merkezindeki Selçuklu, Karatay, Meram ilçelerinde İdaremiz tarafından 
belirlenecek yerlere mevcut ünitelere ilave olarak; 80 adet Bisiklet Durağı ve 1000 adet Bisiklet, 
100 adet Bilboard Dönerli, 20 adet Megalight, 10 adet Megaboard, 51 adet Raket Reklam Panosu, 
45 adet Dönerli Raket Reklam Panosu, İdareye ait mevcut duraklara 125 adet Raket Reklam 
Panosu reklam ünitesinin teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre yapılması montajı, bakımı, 
onarım ve temizliği karşılığında işletilmesi, 

1.3. İlimiz Belediye sınırları içerisinde ki Kadınhanı, Kulu, Karapınar, Cihanbeyli, Ilgın, 
Seydişehir, Çumra, Akşehir, Beyşehir, Ereğli İlçelerinde İdaremiz tarafından belirlenecek yerlere; 
(Toplam 320 adet Bilboard, 14 adet Megalight, 40 adet Durak Raket Reklam Panosu, 350 adet 
Raket Reklam Panosu) belirtilen Kent Mobilyalarının teknik şartnamede belirtilen özelliklere 
göre yapılması, montajı, bakımı, onarımı ve temizliği karşılığında reklam ünitelerinin işletilmesi, 

Haklarının 10 (on) yıl süreyle kiraya verilmesi işidir. 
2 – İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı: 
2.1. İhale 06.11.2018 Salı günü saat 15:00’de Belediye Encümen Toplantı Salonunda 

yapılacaktır. 
3 - İdarenin Yetkisi: 
3.1. İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen 

serbesttir. 
4 - Muhammen bedel ve geçici teminatı ile ihalenin yapılış şekli: 
4.1. İhale konusu işin 2019 yılı yıllık kira muhammen bedeli 7.500.000,00 TL + KDV’dir. 

4.2. Geçici teminatı muhammen bedelinin % 3’ü 225.000,00 TL’dir. 

4.3. İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü 
artırma suretiyle yapılacaktır. 

5- İhaleye Girebilme Şartları ve istenen belgeler : 
5.1. Dilekçe 
5.2. Türkiye’de tebligat için adres göstermesi, 
5.3.  Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi, 
5.3.1. Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
5.3.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 



22 Ekim 2018 – Sayı : 30573 RESMÎ GAZETE Sayfa : 37 

 

5.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, 
5.4.1. Gerçek kişi olması halinde imza beyannamesi, 
5.4.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin imza sirküleri, 

5.5. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye 
katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi. (Türkiye’de 
şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk 
Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.) 

5.6. Ortak girişim olması halinde ilgisine göre tüm ortaklar ayrı ayrı 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.8, 
5.9 5.10, 5.11’deki belgelerle Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, 

5.7. Geçici teminat olarak belirtilen bedeli İdaremiz veznesine yada banka hesabına 
yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26 ncı maddesinde 
belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi, 

5.8. Yeminli Mali Müşavirlerce tasdikli 2017 yılına ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer 
belgeleri sunacaktır. 

5.9. İhale konusu olan açıkhava reklamcılığı işleriyle ilgili ihale tarihinden itibaren geriye 
doğru son beş yıl içerisinde toplam (bir veya birden fazla olarak), en az muhammen bedel miktarı 
kadar kiralama veya işletme işleriyle ilgili iş deneyimini gösterir belgeyi ibraz edecektir (İş 
bitirme, iş deneyim, iş durum vb.). Ortak girişim olması halinde pilot ortakların muhammen 
bedelin tamamını, diğer ortak/ortakların ise en az muhammen bedelin % 30’u oranında iş 
deneyimini gösterir belgeyi ibraz etmeleri gerekir. 

5.10.  2886 sayılı yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair beyanname, 
5.11. Sosyal Güvenlik Kurumlarına borcu olmadığına ilişkin belge, 
5.12. İdari ve Teknik şartname bedeli 500,00 TL olup şartname bedelinin ödendiğine dair 

makbuz aslı, 
5.13. Usulüne uygun olarak hazırlanmış teklif mektubunu içeren iç zarf. 
6- İhale şartnamesi ve eklerinin Nereden temin edileceği ve Şartname bedeli: 
6.1. İhaleye ilişkin idari ve teknik şartname ve ekleri, Konya Büyükşehir Belediyesi 

Belediye Sarayı Kat:5 No: 513 adresindeki Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelir Servisinden 
500,00 TL bedel karşılığında temin edilebilir. 

7-İstenen belgelerin verilmesi: 
7.1. İsteklilerin ihale günü olan 06.11.2018 Salı günü en geç saat 14.00’e kadar teklif 

zarflarını Nişantaş Mah. Vatan Cad. Belediye Sarayı No:2 Kat:3 Selçuklu/Konya adresindeki 
Konya Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına vermeleri şarttır. 
Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular ve postadaki gecikmeler kesinlikle kabul 
edilmeyecektir. 

8. Tüm bu belgeler, eksiksiz olarak hazırlanarak teklif zarfına konulacak ve işbu ilanın 7. 
maddesinde belirtildiği üzere teslim edilecektir. 

İlan olunur. 8651/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 
Yeşilyurt Belediyesinden: 
Mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait olan aşağıda özellikleri belirtilen, taşınmaz malların 

satış ihaleleri listede gösterilen tarih ve saatte Belediyemiz Hizmet binası içerisinde bulunan 
Encümen Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. 
maddesine göre "Kapalı Teklif Usulü” ile satış yapılacaktır. 

1 - Şartname ve ekleri İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Yeşilyurt Belediyesi 
Destek Hizmet Müdürlüğünde görülebileceği gibi her bir arsanın şartname bedeli 250,00 TL ile 
temin edilebilir. 

2 - İhale 06/11/2018 tarihine rastlayan Salı günü saat 11:00’de başlayıp sıra numarası 
takip edilerek Belediye Encümen salonunda yapılacaktır. 

3 - Yeşilyurt Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale 
Kanununun 37. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile yukarıda belirtilen gün ve saatte 
yapılacaktır. 

4 - İhale ile satışı yapılacak yerlerin ilan ve Resmi giderleri hariç toplam muhammen 
bedeli ve geçici teminatı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.  
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5 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki şartlar aranır; 
a) İştirakçilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek, ihaleye katılabilmesi için 

hazırlanacak dosyalar ve istenen aşağıdaki belgeler yukarıdaki listede belirtilen her bir taşınmaz 
ve ihale için; 

b) Taşınmaz mal satış şartnamesi (Her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından 
imzalanmak zorundadır), 

c) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubunun getirilmesi zorunlu olup verilen 
süreden sonra getirilecek belgeler işleme konulmayacaktır. 

d) Nüfus cüzdanı fotokopisi ( Gerçek kişiler için ) 
e) İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgâh ilmühaberi veya yerleşim 

belgesi (gerçek kişiler için) 
f) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri verilmesi 
g) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

yetkisinin bulunduğu notere tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi. 
h) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi 

odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, 
ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair (Tescilli) belge, 
kayıtlı olduğu Vergi Dairesi, numarası ve ticaret sicil gazetesi, 

i) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriliği ilgili mevzuatlarca belirlenen 
noter tasdikli ortak girişim beyannamesi. 

6 - İhale alıcısı, satışı yapılacak taşınmazın ihale de belirlenen ve onaylanan satış bedelini 
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31. maddesine göre onaylanan ihale kararının 32. maddeye 
göre tebliğ sayılan günden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde tamamını veya ihale bedelinin 
%40’ının peşin geri kalan kısmın ise peşin ödeme tarihinin son gününden başlamak şartı ile 1 
(bir)’er aylık zaman aralıkların da 3 eşit taksitte ödenecektir. İhale bedelinin tamamının ödemesi 
yapıldıktan sonra tapu tescil ve yer teslim işlemleri yapılacaktır. 

İhale bedelinin verilen yasal süreler içerisinde ödenmemesi durumunda ihale tek taraflı 
olarak fesh edilerek yatırılan geçici teminat kesin teminata çevrilerek Yeşilyurt Belediyesine irat 
kaydedilir. 

7 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan 
kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve geçici teminatı yatırmak şarttır. 

İhaleye iştirak edecekler şartname alıp, imzalayarak ihale dosyasında bulundurmak 
zorundadır. 

8 - İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, harçlar, resmi giderler ve diğer giderler istekli 
tarafından ödenecektir. 

9 - Teminat makbuzları ve belgeler 06/11/2018 tarihine rastlayan Salı günü saat 10:59’a 
kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne elden bizzat teslim edilmiş olması gerekmektedir. Aksi 
takdirde müracaatlar geçersiz sayılacaktır. 8701/1-1 
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TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, 33 DEMİRYOLU BAKIM MÜDÜRLÜĞÜ 
MINTIKASINDA BULUNAN KORUMALI HEMZEMİN GEÇİTLERİN 2019 YILI İÇİN 
HEMZEMİN GEÇİT İŞLETME GÖREVLİSİ HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2018/502533 
1 - İdarenin: 
a) Adresi  : TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi 

Binbaşı Fazıl Bey Meydanı No: 121/A  35220 Alsancak/ 
İZMİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 464 31 31/4931 - 0 232 464 77 98 
c) Elektronik Posta Adresi : tcddihale35@gmail.com 
d) İnternet Adresi : http://www.tcdd.gov.tr/ihaleler 
2 - İhale konusu malın 
     Adı ve miktarı : 10 Adet Hemzemin Geçitte 43 İşçi İle. 
3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık 

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

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 
Başkanlığına 02.11.2018 Tarihi Cuma Günü Saat 15.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması 
şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 
Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil) 500,00.- TL bedelle 
temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 8778/1-1 
—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Millet Eğitim Kültür Sanat Sosyal Yardımlaşma ve Hayır Vakfı (Millet 

Vakfı) 
VAKFEDENLER Millet Eğitim Kültür Sanat Sosyal Yardımlaşma ve Hayır Derneği 
VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İstanbul 17. Asliye Hukuk Mahkemesinin 15.03.2018 tarihli, E: 2014/539, K: 2018/119 
sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Türkiye Cumhuriyeti anayasasında belirtilen ve Türk Devlet ve 
toplumunun varoluş ve eğitim felsefesine, hedef ve ölçülerine uygun olarak; T.C. Anayasası ve 
Milli Eğitim mevzuatı doğrultusunda okul öncesi eğitimden başlayarak, ilk ve orta öğretim 
alanları, (üniversite) ile halk eğitimi, yetişkin ve yaşlı eğitimi gibi eğitimin, öğrenimin ve öğretim 
hayatının basamak ve çeşitlerinde çalışmalarda bulunmak ve vakıf senedinde yazılı diğer amaçları 
gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: Konya İli, Selçuklu Mahallesi, Sekiler Mevkii, M28B22D-3A 
pafta, 1088 parselde kayıtlı taşınmazın 14/39 hissesi ve İstanbul İli, Fatih İlçesi, Ördek Kasap 
Mahallesi, 1989 Ada, 22 Parsel B Blok, 5. Kat, 9 Numaralı bağımsız bölüm.  

YÖNETİM KURULU: Aykut Edibali, Ramazan Özen, Nazmi Oğuz  
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:  
Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Yeniden Mücadele Derneğine devredilir.  
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 
 8834/1-1 
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Türk Standardları Enstitüsünden: 
PERSONEL ALINACAKTIR 
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 8837/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

 
 8724/1-1 
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Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör Doçent ve Doktor 

Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26. 25. ve 23. maddelerine ve 
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam 
zamanlı statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır. 

FAKÜLTE BÖLÜMÜ 
KADRO 
ÜNVANI ADET 

Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji 
Anabilim Dalı Profesör 1 

Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Profesör 1 

Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü- 
Gelişim Psikolojisi Alanı Doçent 1 

Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Doktor Öğretim 
Üyesi 1 

Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji 
Anabilim Dalı 

Doktor Öğretim 
Üyesi 1 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Doktor Öğretim 
Üyesi 1 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Doktor Öğretim 
Üyesi 1 

BAŞVURU İŞLEMLERİ: 
Profesör kadrosu için, başvuracak adayların 2547 sayılı Kanunun 26.maddesinde 

belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri 
müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 1 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanın noter onaylı suretini, 
Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, merkezi 
yabancı dil sınav sonuç belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara 
yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve 
belgeleyen 6 (Altı) takım dosyayı da ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. 
Fizik Bölümüne başvuracak adayların “Nanoyapılar ve optik özelliklerinin sayısal analizi” 
alanında deneyimli olması beklenmektedir. 

Doçent kadrosu için, başvuracak adayların 2547 sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen 
şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalını belirttikleri müracaat dilekçelerine; Özgeçmişlerini, 
1 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanın noter onaylı suretini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve 
Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, 
bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora 
çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 4 (Dört) takım dosyayı da 
ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için; Başvuracak adaylar bir dilekçe ekinde; nüfus cüzdanı 
fotokopisi (noter onaylı), 1 adet fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumu (Lisans -Y.Lisans -Doktora) 
belgelerinin noter onaylı suretlerini, merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini ve not 
ortalamalarını gösterir transcriptlerini, bilimsel çalışma ve varsa yayınlarını içeren 4 (Dört) takım 
dosyayı ekleyip ilgili Dekanlığa süresi içinde teslim edeceklerdir. 

Son başvuru tarihi ilanın yayınlanmasından itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. 
Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular 
kabul edilmeyecektir. (Yurtdışından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin 
alınmış olması gerekmektedir.) 

İlan olunur. 
BAŞVURU ADRESİ: 
Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü 
26 Ağustos Yerleşimi ,İnönü Mah., Kayışdağı Cad. 
34755 Ataşehir/İstanbul 
Tel: 0 216 578 00 00 8777/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

–– Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma

Merkezi (Çocuk Üniversitesi) Yönetmeliği

–– Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

–– Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tercüme ve Tashih Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kazak Kültürü ve Eğitimi Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği

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.


