
Kuruluşu : 7 Ekim 1920                                                                                               İçindekiler 64. Sayfadadır.

       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Ege Üniversitesinden:

EGE ÜNİVERSİTESİ BİYOKÜTLE ENERJİ SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ege Üniversitesi Biyokütle Enerji Sistemleri
ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanları, çalışma prensipleri, yö-
netimsel yapıları ve diğer birimlerle ilişkilerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ege Üniversitesi Biyokütle Enerji Sistemleri ve Tek-
nolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,
yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-
nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Araştırıcı: Bilimsel araştırma, test, analiz, sistem kurulum ve işletimi ve eğitim ama-

cıyla biyokütle enerjisi konusunda ilgili ve yetkin olduğu her türlü işlemi yapma yetkisine
sahip, yürüttüğü çalışmalar ile ilgili tüm konularda mevcut laboratuvarın ait olduğu kurum ya
da kuruluşa karşı sorumlu kişiyi,

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

17 Şubat 2020
PAZARTESİ

Sayı : 31042



b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez: Ege Üniversitesi Biyokütle Enerji Sistemleri ve Teknolojileri Uygulama ve

Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Ege Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Ege Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversite yapısının içinde etkin ve odaklı, birleşti-

rici ve tetikleyici bir yaklaşımla üniversitelere, araştırma merkezlerine, sanayi kuruluşlarına

ve topluma, eğitim, araştırma, danışmanlık, test ve analiz hizmetleri sunarak, Biyokütle Enerji

Teknolojileri alanında bilimsel bilgi üretmek, yerli teknolojiyi geliştirmek, uygulamaya sunmak

ve yaygınlaştırmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Uygulamaya yönelik olarak çok disiplinli bir anlayışla lisansüstü eğitim-öğretim

programları açmak.

b) Ülke düzeyinde ileri düzeyde araştırma yapma imkânının yaratılması, araştırmacı

insan kaynağının nicelik ve nitelik yönünden geliştirilmesi ve araştırma kurumları ile sanayi

iş birliğine katkı sağlanması amacıyla sanayi doktora programı ve ulusal/uluslararası doktora

sonrası araştırma programlarının açılmasını sağlamak.

c) İlgili bakanlıklarca hazırlanacak yasal düzenleme çalışmalarına katkı sağlamak.

ç) Akademi, özel sektör, kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla araştırma, uygulama,

planlama, strateji ve politika geliştirme konusunda çalışmalar yapmak.

d) Biyokütle enerji sistemleri ve teknolojileri alanında AR-GE yapmak, çalışmaları koor-

dine etmek, izlemek, bu amaçla program ve projeler geliştirmek.

e) Kamu kurum ve kuruluşları, özel hukuk tüzel kişileri ve gerçek kişilerle birlikte bi-

yokütle enerji sistemleri ve teknolojileri alanında ortak AR-GE yapılmasını veya yaptırılmasını

sağlamak, bunları desteklemek, teşvik etmek, iş birliği yaparak ortak projeler geliştirmek ve

yürütmek.

f) Kamu kaynağı kullanılan projeler ile kamu kurum ve kuruluşlarının finanse ettiği

projelere başvurmak.

g) Yapılacak araştırmalarda, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yap-

mak.

ğ) Yurt dışındaki ve yurt içindeki kurum ve kuruluşlarla AR-GE konularında iş birliği

yaparak yürütülen proje çalışmalarını Merkez bünyesinde toplayacak bir çalışma ortamı ha-

zırlamak.
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h) Üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmek ve bu kapsamda sektörün AR-GE ve ye-

nilik kapasitesini geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütmek ve uygulanabilir sonuçların sana-

yiye aktarımını yapmak.

ı) Sektörde gereksinim duyulan ara eleman ve sistem odaklı sertifikalı uzmanların eği-

timini sağlamak amacıyla mesleki eğitim ve kalifiye personel yetiştirilmesine yönelik faali-

yetlerde bulunmak.

i) Coğrafi bilgi sistemi tabanlı karar destek sistemleri ile mevcut ve gelecek biyokütle

enerjisi potansiyelinin belirlenmesi üzerine çalışmalar yürüterek buradan elde edilen veriler

yoluyla sanayiye ve kurum/kuruluşlara hizmet vermek.

j) Gerçekleştirilen bilimsel araştırmalardan elde edilen bilgi ve deneyim birikiminin,

topluma yönelik yüksek katma değerli ürün ve hizmetlere dönüştürülmesi konusunda öncü rol

oynamak.

k) Biyokütle enerji sistemleri ve teknolojileri alanındaki gelişme, buluş ve yeniliklerin

ülkemiz hizmetlerinde kullanımına ve yaygınlaştırılmasına, toplum ve bireyin bilgi ve tekno-

lojiye ulaşım düzeyinin yükseltilmesine dönük AR-GE yapmak ve/veya yaptırmak.

l) AR-GE sonucu geliştirilen ve/veya üretilen teknik ve yöntemlerin üretim, tanıtım ve

kullanılmasını, bunlardan yararlanılmasını sağlamak, bu maksatla ilgili sektörlerle iş birliği ve

ortaklıklar yapmak; elde edilen çıktıların ticari değere dönüştürülmesini ve bu alanlardaki gi-

rişimciliği desteklemek.

m) Ülkemizin biyokütle enerji sistemleri ve teknolojileri alanında öncelikli politikala-

rının belirlenmesinde çalışmalar yapmak, ilgili bakanlık ve bağlı kuruluşlarınca talep edilecek

saha araştırmaları, AR-GE, yayın ve danışmanlık hizmetlerini yerine getirmek.

n) Biyokütle enerji sistemleri ve teknolojileri alanına giren hususlarda ilgili bakanlıklar

ve bağlı kuruluşları tarafından talep edilen işleri Yönetim Kurulu kararı ile yapmak veya yap-

tırmak.

o) İlgili bakanlığa bağlı kuruluşlar, yükseköğretim kurumları ve özel sektör ile iş birliği

içerisinde biyokütle enerji sistemleri ve teknolojileri alanında faaliyet gösteren merkezlerin

kalite ve akreditasyon kurallarının belirlenmesinde, Akreditasyon Enstitüsüne bilimsel katkı

sağlamak ve adı geçen Enstitü ile iş birliği yapmak.

ö) Biyokütle enerji sistemleri ve teknolojileri alanında AR-GE’nin özendirilmesi, bu

alandaki yeni gelişme ve teknolojilerin izlenmesi ve bu gelişmelerin uygulamaya aktarılması

amacıyla ulusal/uluslararası seminer, kurs, konferans, sempozyum, çalıştay kolokyum, kongre,

ve benzeri etkinlikler ile sertifika verilmesi öngörülen eğitim-öğretim programlarını düzenle-

mek ve uygulamak.

p) Görev alanına giren faaliyetlerle ilgili danışmanlık hizmeti vermek ve görüş bildir-

mek üzere bilim kurulları, ulusal ve uluslararası danışma kurulları ve komisyonlar oluşturmak.

r) Yönetim Kurulunca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde fikri mülkiyet haklarını

koruyacak ve geliştirecek şekilde biyokütle enerji sistemleri ve teknolojileri alanındaki ulusal

ve uluslararası literatür ve patentleri takip etmek, yeni patent başvuru alanlarını keşfetmek ve

gerçekleştirmek, araştırmacılar adına bu süreçleri gerektiğinde karşılıksız olarak yürütmek
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veya desteklemek, fikri haklar, lisans ve bilgi aktarımı amacıyla girişimlerde bulunmak, fikri

mülkiyet ve lisans haklarının satın alınması, satılması ve bu konuda ortaklık yapılmasının sağ-

lanması konusunda Rektöre teklifte bulunmak.

s) Uluslararası kurum ve kuruluşların biyokütle enerji sistemleri ve teknolojileri ala-

nındaki gelişmelerle ilgili yayınlarını takip etmek, gerekli görülenleri tercüme ettirerek yayım-

lamak, görev ve faaliyet alanı ile ilgili yayınlar yapmak.

ş) Biyokütle enerji sistemleri ve teknolojileri alanında bilim ve teknolojinin geliştiril-

mesi amacıyla teknopark, kuluçka merkezi, teknoloji merkezi, teknoloji transfer ofisleri, proje

geliştirme ve bilgi aktarım merkezleri, bilim merkezi, bilim parkı ve benzerlerinin kurulması

tekliflerini Yönetim Kurulunda karar oluşturulması kapsamında Rektöre sunmak.

t) Yurt içi ve yurt dışı iş birliği ağları ve kümelenme faaliyetlerini desteklemek, yurt içi

ve yurt dışı toplantı, proje pazarı, bilim fuarı, yarışma ve benzeri etkinlikleri düzenlemek ve

desteklemek, araştırmacı eğitimi veren kurum ve programları desteklemek.

u) Görev ve yetkileri kapsamında yurt içinde veya yurt dışında, kamu ve özel hukuk

tüzel kişilerine ait biyokütle enerji sistemleri ve teknolojileri konularıyla ilgili kurum/kuruluşlar

ve laboratuvarları, insan kaynağı, fiziki mekân ve altyapı, donanım, finansman dâhil her türlü

kaynağı iş birliği ve/veya birlikte kullanım protokolü çerçevesinde kullanmak veya kendisine

ait kaynakları kullandırmak.

ü) Uygulama ve araştırma alanıyla ilgili birimler ile iş birliği 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, tercihen biyokütle enerji sistemleri ve teknolojileri konusunda

en az iki yıl çalışmış olan Ege Üniversitesi öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl

süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebileceği gibi görev süresi dol-

madan aynı usul ile görevden alınabilir. Müdür görevi başında bulunmadığı zaman müdür yar-

dımcılarından birini vekil bırakır. Müdür yardımcısı da bulunmazsa, Yönetim Kurulu üyele-

rinden biri vekil olarak bırakılır. Vekâlet süresinin altı ayı aşması durumunda yerine yeni Müdür

görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Bu Yönetmelik hükümleri ve Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ilkeler doğrul-

tusunda Merkezin genel çalışma düzenini, bilimsel ve idari işlerinin yürütülmesini sağlamak.
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c) Merkezdeki birim sorumlularını görevlendirmek veya görevden almak, çalışma bi-

rimleri üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yürütüp koordinasyonu sağlamak, gerekli

gördüğü hallerde birimler arasında personel ve görev değişikliği yapmak.

ç) Merkezde yürütülen çalışmaların, kurumsal işleyiş kurallarına uygunluğunu denet-

lemek ve çalışanları bu konuda yönlendirmek.

d) Merkezde yürütülen araştırma, analiz, test, danışmanlık ve eğitim gibi faaliyetlerin

kayıtlarının tutulmasını sağlamak.

e) Biyokütle enerji sistemleri ve teknolojileri konusunda yürütülecek faaliyetler için

gerekli görülen koşulların oluşturularak, ideal çalışma ortamının sağlanması ve Merkezin per-

sonel, araç gereç, deney malzemesi ve diğer gereksiniminin belirlenmesi ve bunların karşılan-

ması için gerekli girişimlerde bulunmak.

f) Yurt içi ve yurt dışı uygulama ve araştırma merkezleri ile iş birliği yaparak amaca

uygun projeler üretilmesini sağlamak.

g) Uygulama ve araştırma faaliyetleri hakkında her yılın bitimini takip eden ocak ayının

ilk haftasında, o yıla ait eğitim ve araştırma faaliyetlerini ve sonuçları içeren bir faaliyet rapo-

runu hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

ğ) Personele yönelik hizmet içi eğitimler düzenlemek.

h) Araştırmacıların hizmetine sunulan Merkez olanaklarının, başvuru sırası dikkate alı-

narak, eşit şekilde kullanılabilmesi için gerekli plan ve düzenlemeleri yapmak.

ı) Denetim defterini muhafaza etmek, istenildiği takdirde bilgi ve belgeleri yetkililere

göstermek.

i) Merkezin çalışma plan ve programı ile acil eylem planını hazırlamak ve personeli bu

konuda eğitmek.

j) Projelerin izin verilmiş prosedürlere uygun olarak yapılmaması ve prosedürlere uyul-

maması durumunda gerekli önlemlerin alınmasını, kayda geçirilmesini ve kuruluş bünyesindeki

yerel etik kurula ve gerektiğinde Rektörlük kanalıyla ilgili Bakanlığa bildirilmesini sağlamak.

k) Merkez bünyesinde yürütülecek olan seminer, kurs, konferans, sempozyum, çalıştay

kolokyum, kongre ve benzeri bilimsel toplantıları planlamak, düzenlemek, yürütmek.

Müdür yardımcıları

MADDE 10 – (1) Müdürün önerisi ile Rektör tarafından Merkezde görevli öğretim

üyeleri içinden en fazla iki müdür yardımcısı görevlendirilir. Müdür yardımcılarının görev sü-

resi, Müdürün görev süresinin bitmesi ile birlikte sona erer.

Müdür yardımcılarının görevleri

MADDE 11 – (1) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Kendilerine bağlı birimlerin amaca uygun olarak yürüyüş ve işleyişi ile ilgili gerekli

tüm tedbirleri almak ve uygulamak.

b) Müdüre karşı sorumlu olmak üzere, Müdürün üstlendiği tüm görev ve sorumluluk-

ların yerine getirilmesinde Müdüre yardımcı olmak.

c) Gerekli hallerde Müdüre vekâlet etmek.
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Yönetim Kurulu

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu, doğal üye olan Müdür ve müdür yardımcıları dâhil
en fazla yedi kişiden oluşur. Diğer dört üye tercihen Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim
elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeni-
den görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında
görevlendirilenlerin yerine kalan süreyi doldurmak üzere yenileri görevlendirilir. Yönetim Ku-
rulu, Müdürün daveti ile ayda en az bir kez toplanır. Müdür veya en az üç Yönetim Kurulu
üyesinin gündemi belirten yazılı başvurusu ile de iki gün içinde olağanüstü toplantı yapılabilir.
Yönetim Kurulu çoğunluk ile toplanır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Bu Yönetmeliğe ve kuruluş amacına göre Merkezin çalışma düzenini tespit etmek.
b) Kuruluş amaçları doğrultusunda Merkezin yönetim ve çalışmaları ile ilgili kararları

almak, Merkezin bünyesinde kurulacak çalışma grupları ve bu gruplarda görevlendirilecek
adaylar ile ilgili Müdürün önerilerini incelemek ve karara bağlamak.

c) Var olan olanakları değerlendirerek uygulama ve araştırma alanları konusunda ay-
rıntılı kararlar almak.

ç) Merkez bünyesinde yürütülecek eğitim faaliyetlerini planlamak, yürütmek ve sonuç
raporunu incelemek.

d) Merkezde gerçekleştirilen test/analiz, danışmanlık, kurslar ve düzenlenen eğitimler
için ücretleri düzenlemek.

e) Yılsonu faaliyet raporunu hazırlayarak Rektörlüğe sunmak.
f) Merkezce desteklenen araştırma ve uygulamalarla ilgili araştırıcı telif ve patent hak-

larına ait esasları, gelirlerin dağılım ve kullanım şekillerini ilgili mevzuata göre tespit etmek.
g) Merkez, kadrosundaki araştırıcı ve uygulayıcı elemanların araştırma ve yayın konu-

larında yapacakları mali destek isteklerini var olan imkânlara göre karara bağlamak.
ğ) Müdürlükçe hazırlanacak program ve bütçe önerilerini incelemek, karara bağlamak.
h) Mali ve idari işlerde Müdüre yardımcı olacak kararları almak.
ı) Müdürün getireceği her türlü konuyu tartışıp karara bağlamak.
i) Danışma Kurulunda beliren görüş ve öneriler doğrultusunda kararlar almak.
j) Merkezin, farklı kuruluşlar ile iş birliğini ve bunların imkânlarını gerektiren araştır-

maları gerekçeli olarak karara bağlamak ve ilgili kurumun desteğinin sağlanması için Rektör-
lüğe sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 14 – (1) Üniversite sanayi iş birliği çerçevesinde ihtiyaç duyulması halinde
Yönetim Kurulunun önerisi ve Rektörün onayı üzerine, bilimsel ve teknolojik araştırma ve uy-
gulamalarla doğrudan ilgisi olan Üniversite içinden ve dışından kişilerin katıldığı Danışma
Kurulu oluşturulabilir.

(2) Danışma Kurulu en fazla yedi kişiden oluşur.
Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 15 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin orta ve uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek, Yönetim

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

mak.

c) Merkez ile ilgili kuruluş ve sektörler arasında iletişim kurulmasını sağlamak.

ç) Müdür ve Yönetim Kurulu tarafından Danışma Kurulu gündemine getirilen diğer

konularda önerilerde bulunmak.

d) Merkezin faaliyetleri ile ilgili genel ilkeleri değerlendirerek görüş belirtmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma birimleri

MADDE 16 – (1) Merkezde oluşturulacak çalışma birimleri Müdürün önerisi üzerine

Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir.

(2) Çalışma birimleri, Müdür ve müdür yardımcıları tarafından hazırlanıp Yönetim Ku-

rulu tarafından onaylanan çalışma kurallarına göre görev yaparlar. Çalışma birimleri, Müdür

ve müdür yardımcılarının sorumluluğunda faaliyet gösterirler.

(3) Çalışma birimi sorumluları Müdür tarafından görevlendirilir. Görev süresi biten ça-

lışma birimi sorumluları tekrar görevlendirilebilir veya süresinden önce görevleri sonlandırı-

labilir.

Araştırıcıların sorumlulukları ve çalışma koşulları

MADDE 17 – (1) Merkezin olanaklarından, Üniversite bünyesinde bulunan tüm aka-

demik birimlerden araştırıcılar yararlanabilir. Araştırıcıların Merkezde yürütecekleri tüm ça-

lışmalarında uymaları gereken hususlar Yönetim Kurulunca belirlenir. Araştırıcıların söz ko-

nusu hususlara uymaması durumunda Merkez imkânlarını kullanma hakları Yönetim Kurulu

kararıyla iptal edilir.

(2) Araştırıcı Merkezde yürütülen ve tamamlanan araştırmalar ile ilgili olarak yapılan

yayın ve bilimsel raporlarda Merkezin açık adını belirtmek, yayın ya da bilimsel raporun bir

örneğini altı ay içinde Merkeze iletmek zorundadır.

Personel ihtiyacı

MADDE 18 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen per-

sonel tarafından karşılanır.

Demirbaş ve ekipman

MADDE 19 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü makine, alet, ekipman ve demirbaşlar proje bitiminde Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde genel hükümlere göre

işlem yapılır.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinden:

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ ÜZÜM YETİŞTİRİCİLİĞİ

VE BAĞCILIK ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Üzüm

Yetiştiriciliği ve Bağcılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet

alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin

usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Üzüm Yetiş-

tiriciliği ve Bağcılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alan-

larına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hü-

kümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Üzüm Yetiştiriciliği ve Bağcılık Ça-

lışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları, bağcılık ve üzüm yetiştiriciliğini kapsayan konu-

larda bilimsel araştırma ve uygulamalar yapmak, sonuçlarını üreticilere ulaştırmak, modern

yetiştirme tekniklerini tanıtmak ve yaygınlaştırmaktır. Nevşehir yöresine uygun yeni üzüm çe-

şitlerinin adaptasyonlarını araştırmak, asmaların budanması, aşılanması ve gen kaynağının mu-

hafazası ile bu alanda ilgili kesimler arasında yurt içi ve yurt dışı işbirliğini geliştirmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Bağcılık ve üzümün modern yetiştirme ilkelerinin yetiştiricilere tanıtılması ve yay-

gınlaştırılmasına yardımcı olmak.
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b) Asmanın ıslahı ve yetiştiriciliği konularında araştırma ve uygulama projeleri hazır-

lamak, asmanın gen kaynağı olarak muhafazası, budanması, aşılanması ve bu alanda ilgili ku-

ruluşlarca yürütülen projelere katılmak.

c) Nevşehir yöresine uygun yeni üzüm çeşitlerinin adaptasyonlarını araştırmak.

ç) Yetiştiricilerin bağ ve üzüm yetiştiriciliği konusunda karşılaştıkları sorunların çözü-

müne yardımcı olacak araştırmalar yapmak.

d) Üzüm yetiştiriciliğinde, ıslah ve yetiştirme teknikleri ile yeni çeşit, hat, verim ve ka-

liteyi geliştirmek; üzümün hastalıklara, zararlı ve olumsuz çevre koşullarına dayanıklılığını ar-

tırmak.

e) Bağ ve üzümün, anaç, aşı gözü, aşı kalemi, fidan ve benzeri materyallerinin çoğal-

tılması ile ilgili çalışmalar yürütmek.

f) Tarımsal mekanizasyon ve bilgi teknolojileri, hassas tarım teknikleri ile bitki besleme

ve zirai mücadelede etkinliği artırmak, hasat ve hasat sonrası ürün kayıplarını azaltacak araş-

tırmalar yapmak.

g) Üzüm yetiştiriciliği ile ilgili kamu kurumları ve özel kuruluşlara bağlı teknik ele-

manların bilgilerinin yenilenmesi ve geliştirilmesi amacıyla kısa ve uzun süreli eğitim prog-

ramları ve kurslar düzenlemek.

ğ) Kırsal alanda üzüm üretimiyle doğrudan ilgilenenlere bilgi ve beceri kazandırmak

amacıyla ilgili kamu kurumları ve özel kuruluşlar ile işbirliği içinde çalışmalar yapmak.

h) Bağ ve üzüm ile ilgili konularda kongre, sempozyum, seminer, panel ve benzeri top-

lantılar düzenlemek, yurt içi ve yurt dışında düzenlenen toplantılara katılmak.

ı) Merkezin çalışma alanı ile ilgili olarak yurt içindeki ve yurt dışındaki kuruluşlar ile

işbirliği yapmak.

i) Bağ ve üzüm konusunda yayın materyali olarak kullanılabilecek film, video, kaset,

sunu, kitap, haber bülteni ve benzeri materyal üretmek, sağlamak ve bu amaçla kitle iletişim

araçlarından yararlanmak.

j) Yörede bağcılık ile birlikte karışık bahçe şeklinde yetiştirilen fıstık, menengiç, badem,

ceviz, alıç, elma, armut, ayva, kayısı ve benzeri meyveler hakkında araştırmalar ve uygulamalar

yapmak, bu alanda ilgili kişi ve kurumlara bilgiler vermek, yurt içi ve yurt dışı işbirliğini ge-

liştirmek.

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, Üniversitede Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalarda

bulunan öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten

Müdür, tekrar görevlendirilebilir.
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(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin öğretim ele-

manları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün

onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona ermiş sayılır.

(3) Müdürün görevi başında bulunmaması hâlinde yerine müdür yardımcılarından biri,

onlar bulunmadığı zamanlarda ise Yönetim Kurulu üyelerinden biri vekâlet eder. Vekâlet, altı

aydan fazla olamaz. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunamayacağı durumlarda

görevi sona erer.

(4) Müdür, Merkezi temsil eder ve Rektöre karşı Merkezin tüm faaliyetlerinden sorum-

ludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Yönetim Kurulunun kararlarını uygulamak, ça-

lışmalarını denetlemek.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulu kararı ile Rektöre

sunmak.

c) Merkezin personel ihtiyacını belirleyip Rektöre sunmak.

ç) Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılan Merkez bütçesini Rektöre sunmak.

d) Uygulama ve araştırma projelerini Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra Rektöre

sunmak.

e) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak.

f) Yurt içi ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan kurum ve kuruluşlarla iş birliği

yapmak.

g) Rektörlük tarafından verilecek Merkez ile ilgili diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, iki müdür yardımcısı ve dört üye ile birlikte

yedi kişiden oluşur.

(2) Müdür ve yardımcıları dışındaki dört üye Üniversite öğretim elemanları arasından

Müdürün önerisiyle Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi biten üye ye-

niden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması hâlinde kalan süreyi tamam-

lamak üzere yeni bir üye görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu Merkezin karar organıdır. Müdür Yönetim Kurulunun başkanıdır.

(4) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy

çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma plan ve programını hazırlamak.

b) Uygulama ve araştırma projelerini görüşmek ve karara bağlamak.

c) Merkezin bütçe taslağını görüşmek.

ç) Rektöre sunulmak üzere hazırlanacak faaliyet raporlarını görüşmek.

d) Merkezde gerçekleştirilen çalışmaları değerlendirip ileriye yönelik öneriler hazırla-

mak.

e) Kurulacak araştırma ve çalışma gruplarını belirlemek.
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f) Yurt içi ve yurt dışı görevlendirmeleri görüşmek.
g) Araştırma ve proje grupları ile laboratuvar birimlerini oluşturmak ve çalışma esas-

larını belirlemek.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini kısmen
veya tamamen Müdüre devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-
nunun 13 üncü maddesine göre Rektörlük tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 14 – (1) Merkeze alınan her türlü alet, donanım ve demirbaşlar Rektörlük ta-
rafından Merkez hizmetlerinin kullanımına tahsis edilir.

Yürürlük

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

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Rektörü yürütür.

—— • ——
Süleyman Demirel Üniversitesinden:

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GİRİŞİMCİLİK UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Süleyman Demirel Üniversitesi Girişimcilik
Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-
netim organlarının görevlerine ve çalışma şekillerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Süleyman Demirel Üniversitesi Girişimcilik Uygu-
lama 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) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Süleyman Demirel Üniversitesi Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini,
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c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Süleyman Demirel 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) Üniversite bünyesinde girişimcilik ile ilgili hem birey hem de kurumlara yönelik eği-

tim, araştırma ve sosyal sorumluluk programları aracılığı ile girişimcilik farkındalığı, kültürü

ve becerilerinin oluşumunu ve gelişimini desteklemek.

b) Türkiye’nin stratejik plan ve hedefleri çerçevesinde Göller Bölgesi Teknokenti iş

birliği ile Üniversite-sanayi iş birliğini artırmak ve girişimcilik ekosisteminin gelişimine katkıda

bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Hem ulusal hem de uluslararası alandaki kamu ve özel sektör kuruluşları ile girişim-

cilik ve yenilikçilik alanında araştırma, eğitim ve danışmanlık faaliyetlerini planlayıp organize

etmek ve uygulamak, ortak projeler yürütmek.

b) Üniversite öğrencilerinin, öğretim elemanlarının, mezunlarının ve diğer eğitim ku-

rumlarının girişimcilik ve yenilikçilik farkındalığını arttırmak, girişimcilik alanında gelişen ve

teşvik eden bir yapı oluşturmak.

c) Girişimcilik ve yenilikçilik konularında kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik dergi,

kitap, rapor, bülten ve benzeri yayın sunmak.

ç) Başta ülkenin öncelikli alan sektörleri olmak üzere çeşitli sektörlere yönelik bilginin

üretimi, sistem kurgulaması ve danışmanlık konularında hizmet vermek.

d) Yeni girişimcilere ilk aşamalarında davranış profillerinin çıkartılarak bu doğrultuda

yönlendirme yapmak, tavsiyeler sunmak, iş fikirlerinin iş modelleri oluşturulmasına destek

vermek, eğitim programları hazırlamak, mentorluk yapmak.

e) Üniversitenin fakülte ve enstitüleri ile iş birliği yaparak, girişimcilik alanındaki ders-

lerin kapsamının genişletilmesi ve girişimciliğe yönelik ders sayısının artırılması hususunda

ortak çalışmalar yapmak.

f) Sanayici, girişimci ve işadamlarının katılımları ile ilgili kurum ve kuruluşlarla iş bir-

liğini sağlamak.

g) Üniversite-sanayi iş birliği projeleri kapsamında yapılan bilimsel çalışmalara katkıda

bulunmak ve yeni çalışmaların yapılmasını teşvik etmek.

ğ) Girişimcilik ve yenilikçilik alanlarında ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı, kongre

ve sempozyumlara katılmak, bu kültürün yayılmasına yönelik etkinlikler düzenlemek.

h) Merkezin kuruluş amacına ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilke-

lerine uygun Yönetim Kurulunca belirlenen diğer faaliyetlerde bulunmak.
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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, Üniversitede görev yapan öğretim elemanları arasından üç yıl

süre ile Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür; Merkezin amaç-

ları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinlik-

lerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre

karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine, bir müdür yardımcısı Rektör tarafından üç yıl süre ile gö-

revlendirilir. Müdür yardımcısı, Müdürün kendisine vereceği görevleri yapar. Müdür, görevi

başında bulunmadığı zaman yardımcısını vekil bırakır. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür

yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulu kararlarının bu Yönetmelik çerçevesinde uygulanmasını sağlamak.

ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlayarak top-

lantılara başkanlık etmek.

d) Merkezin yurt içi ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan kuruluşlarla iş birliğini

ve ilişkilerinin koordinasyonunu sağlamak.

e) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve

toplantılara başkanlık etmek.

f) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını ha-

zırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

g) Merkez bünyesinde gerekli durumlarda hizmet birimleri ve çalışma gruplarının oluş-

turulmasını sağlamak, bu birimlerin çalışmalarını düzenlemek, koordine ve kontrol etmek.

ğ) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak, ya-

zışmaları yapmak.

h) Merkezin amaçları doğrultusunda yapılacak tüm etkinliklerin organizasyonunu sağ-

lamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, müdür yardımcısı ve Mü-

dür tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen Üniversitede görev

yapan 2 öğretim elemanı ve 1 Göller Bölgesi Teknokenti temsilcisi olmak üzere toplam beş

kişiden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.
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(2) Yönetim Kurulu yılda en az iki kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine salt

çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(3) Yönetim Kurulu toplantılarına üç kez üst üste mazeret belirtmeden katılmayan üye-

nin görevi sonlandırılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili kısa, orta ve uzun vadeli plan ve programlarını

görüşmek, karar almak ve uygulanmasını sağlamak.

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

lamak.

c) Girişimcilikle ilgili faaliyetlerin ve hizmetlerin geliştiricisi ve sağlayıcısı olan bir

platform hazırlamak.

ç) Danışma Kurulunun toplanmasına karar vermek.

d) Danışma Kurulundan gelecek önerileri değerlendirmek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar gerçek-

leştiren veya yaptıkları çalışmalarla Merkeze katkısı olacağı düşünülen, Üniversite dışında ulu-

sal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren kişi ve kuruluş temsilcileri ile Üniversite öğretim

elemanlarından olmak üzere en fazla on iki üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Yönetim

Kurulunun teklifi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile 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) Merkezin yürüttüğü faaliyetleri değerlendirerek önerilerde bulunmak.

b) Merkezin yürüttüğü faaliyetlerde Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak.

c) İlgili kurum ve kuruluşlarla iş birliğini oluşturmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

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

personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul Anadolu 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 1309 

—— • —— 
Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1364/1-1 
Körfez 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1270 



Sayfa : 16 RESMÎ GAZETE 17 Şubat 2020 – Sayı : 31042 

 

Antalya 19. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 1288 

—— • —— 
Kastamonu (Kapatılan) 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1346/1-1 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

1 ADET MONOBLOK SANTRİFÜJ POMPASI VE YEDEK PARÇA ALIMI 

İHALE EDİLECEKTİR 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) Afyon Alkaloidleri Fabrikası 

İşletme Müdürlüğünden:   

1 ADET MONOBLOK SANTRİFÜJ POMPASI VE YEDEK PARÇA ALIMI 4734 KİK 

kanununun 3-g istisna kapsamında kapalı zarfla teklif alma yolu ile ihale edilecektir.  İhaleye 

ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası :  2020/79536 

1-İdarenin 

a) Adresi : İhsaniye Mahallesi Kızılhöyük Mevkii 03310 

  BOLVADİN/AFYONKARAHİSAR 

b) Telefon ve faks numarası : 2726126660 - 2726125667 

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

2-İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet monoblok santrifüj pompası ve yedek parça alımı 

b) Teslim yeri : Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü 

  Bolvadin/Afyonkarahisar 

b) Tarihi ve saati : 02 Mart 2020 Pazartesi günü saat 14.30 

İhale dokümanları TMO AAF İşletme Müdürlüğünde görülebilir ve 50 TL bedel ile temin 

edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 2009 

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

numarasının işlenerek fakslanması veya e-mail gönderilmesi durumunda isteklilere şartname 

kargo ve e-mail ile gönderilecektir. 

Geçici ve kesin teminat miktarları ve bunların geri verilme şartları ve İhalede geçici 

teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir. 

İsteklilerin belirtilen saate kadar kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını AAF İşletme 

Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

Bu İhale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç TMO Genel Müdürlüğünün 4734 

Sayılı KİK Kanununun 3-g Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımı İhalelerinde 

Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğine göre yapılacaktır. TMO 08/09/1983 

tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp 

yapmamakta serbesttir. 1284/1-1 
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HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 

TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 31 VE 32 DEMİRYOLU BAKIM MÜDÜRLÜĞÜ 

MINTIKALARINDA ALÜMİNOTERMİT RAY KAYNAĞI İLE YERİNDE İZOLE RAY 

YAPILMASI HİZMETİ ALIMI. 

İhale Kayıt No : 2020/66365 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi 

Binbaşı Fazıl Meydanı No: 121/A 35220 Alsancak / 

İZMİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0232 464 31 31/4931 - 0232 464 77 98 

c) Elektronik Posta Adresi : 3bolgesatinalmavestokkontrolihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 

d) İnternet Adresi : http://www.tcdd.gov.tr/ihaleler 

2 -İhale konusu malın adı ve miktarı: 1230 adet Alüminotermit Ray Kaynağı, 200 adet 

yerinde izole ray yapılması, 50 ton ray değiştirilmesi. 

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 27.02.2020 Tarihi Perşembe Günü Saat 14:00’a 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. 1134/1-1 

—— • —— 
YENİYAPAN İSTASYONU, KAYSERİ GAR, BOGAZKÖPRÜ İSTASYONU, KANLICA 

İSTASYONU, ŞEFAATLİ İSTASYONU, KARAOSMAN İSTASYONU İÇİN 

5.000 ADET B70 BETON TRAVERS ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğünden Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan: 

İhale Kayıt No: 2020/47865 

1- İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 211 14 49-520 89 49 

c) Elektronik Posta Adresi : basrimeletli@tcdd.gov.tr 

İhale konusu mal veya hizmetin adı ve süresi: YENİYAPAN İSTASYONU, KAYSERİ 

GAR, BOGAZKÖPRÜ İSTASYONU, KANLICA İSTASYONU, ŞEFAATLİ İSTASYONU, 

KARAOSMAN İSTASYONU İÇİN 5.000 ADET B70 BETON TRAVERS ALIMI İŞİ (İşin 

süresi 30(Otuz ) gündür) 

2- Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, 

ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. 



17 Şubat 2020 – Sayı : 31042 RESMÎ GAZETE Sayfa : 19 

 

3- İhalenin Tarihi ve Saati : 09/03/2020 Pazartesi günü, saat 11:00 

4- İhalenin yapılacağı adres: TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

İhale Komisyonu Behiçbey-Yenimahalle / ANKARA 

5- Tekliflerin TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına 09/03/2020 Pazartesi günü, saat 11:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6- İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 

olup TCDD İşletmesi Muhasebe ve Finansman Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 500,00.- TL 

bedelle temin edilebilir. 

7- Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

8- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 1304/1-1 

—— • —— 
KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

İzmit İlçesi, Körfez Mah. Yunus Emre Kültür Merkezi İçi, Zemin Kat; 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 25, 26; 1.Kat; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Nolu toplam 1352 m² “Büro” 

işyerlerinin, Aylık 62.000,00-TL+KDV muhammen kira bedeli üzerinden 18 Mart 2020 günü 

10:00’da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 10 (on) yıl süre ile 2886 

sayılı DİK. 36. ve 37. Mad. hükümlerine göre Kapalı Teklif Usulü ile kiralama ihalesi 

yapılacaktır. 

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER: 

1 - İhale şartname bedeline ait makbuz aslı (1.000,00-TL) (KBB. Emlak ve İst. Dai. 

Bşk.dan bedeli karşılığı alınarak) makbuz aslı dosyasına konulacak, 

2 - Geçici teminat yatırıldığına dair makbuz aslı (223.200,00-TL), 

3 - İştirak teminatı yatırıldığına dair makbuz aslı (250.000,00-TL), 

4 - KBB’den “Borcu yoktur” belgesi, 

5 - Vekâleten katılımda Noter tas. Vekâletname ile vekilin Noter imza beyanı, 

6 - Ortak katılımda Noter tas. Ortak Girişim Beyanı, 

GERÇEK KİŞİLERDEN: 

1-Noter tasdikli imza beyannamesi,  

2-Nüfus Kayıt Örneği,  

3-İkametgâh Senedi, 

TÜZEL KİŞİLERDEN: 

1-Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,  

2-Şirketin Adres beyanı,  

3-Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi. 

* İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter 

tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç 17 Mart 2020, Saat: 12:30'a kadar KBB 

Yeni Hiz. Binası A Blk. Zemin katta bulunan Yazı İşl. ve Kar. Da. Bşk. Encümen Şb. Md. 

verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler. 

* İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı DİK 17. Maddesi gereğince 

ilan olunur. 1189/1-1 
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ELEKTRONİK ÜCRET TOPLAMA İLE ARAÇ TAKİP SİSTEMİ KURULMASI VE 
TEKNİK DESTEK HİZMETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Kütahya Belediye Başkanlığından: 
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 1327/1-1 
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UIC - 60 MAKAS İÇİN 4 KALEM CEBİRE ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonundan:  
ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN UIC - 60 

MAKAS İÇİN 4 KALEM CEBİRENİN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI 
YAPILACAKTIR. 

İhale Kayıt No : 2020/75597 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü 
  Merkez/Çankırı 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0376 213 02 31 - 213 02 28 - 29 
c) Elektronik Posta Adresi : makasfabrikasi@hotmail.com 
2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: UIC - 60 MAKAS İÇİN 4 KALEM CEBİRENİN 

TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI 
3 - İhalenin yapılacağı yer: TCDD İŞLETMESİ ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI 

MÜDÜRLÜĞÜ 
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

5 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 
İhale Komisyonu bürosuna 04.03.2020 günü saat 11.00’ a kadar verilmiş veya gelmiş olması 
şarttır. 

6 - İhale dokümanı TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 
İhale Komisyonu bürosunda ve www.tcdd.gov.tr adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek 
olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman TCDD İşletmesi Çankırı Makas 
Fabrikası Müdürlüğü Muhasebe Şefliğinden doküman satış bedeli olan KDV DAHİL 200 TL’nin 
T.C Ziraat Bankası Kamu Kurumsal Şubesi TR83 0001 0017 4507 0385 5751 34 iban nolu 
hesaba yatırıldığını gösterir dekontla temin edebilirler. 

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

tabi değildir.  1273/1/1-1 
—— • —— 

29.540 KG KRAPO BLONU VE SOMUNU ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonundan:  
ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN 29.540 KG 

KRAPO BLONU VE SOMUNUNUN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI 
YAPILACAKTIR. 

İhale Kayıt No : 2020/75614 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü 
  Merkez/Çankırı 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0376 213 02 31 - 213 02 28 - 29 
c) Elektronik Posta Adresi : makasfabrikasi@hotmail.com 
2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: 29.540 KG KRAPO BLONU VE SOMUNUNUN 

TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI 
3 - İhalenin yapılacağı yer: TCDD İŞLETMESİ ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI 

MÜDÜRLÜĞÜ 
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4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 
İhale Komisyonu bürosuna 05.03.2020 günü saat 11.00’ a kadar verilmiş veya gelmiş olması 
şarttır. 

6 - İhale dokümanı TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 
İhale Komisyonu bürosunda ve www.tcdd.gov.tr adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek 
olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman TCDD İşletmesi Çankırı Makas 
Fabrikası Müdürlüğü Muhasebe Şefliğinden doküman satış bedeli olan KDV DAHİL 200 TL’nin 
T.C Ziraat Bankası Kamu Kurumsal Şubesi TR83 0001 0017 4507 0385 5751 34 iban nolu 
hesaba yatırıldığını gösterir dekontla temin edebilirler. 

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

tabi değildir.  1273/2/1-1 
—— • —— 

UIC - 60 MAKAS İÇİN 250 TAKIM İRTİBAT ÇUBUĞU ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonundan:  
ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN UIC - 60 

MAKAS İÇİN 250 TAKIM İRTİBAT ÇUBUĞUNUN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI 
YAPILACAKTIR. 

İhale Kayıt No :  2020/75626 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü 
  Merkez/Çankırı 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0376 213 02 31 - 213 02 28 - 29 
c) Elektronik Posta Adresi : makasfabrikasi@hotmail.com 
2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: UIC - 60 MAKAS İÇİN 250 TAKIM İRTİBAT 

ÇUBUĞUNUN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI 
3 - İhalenin yapılacağı yer: TCDD İŞLETMESİ ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI 

MÜDÜRLÜĞÜ 
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

5 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 
İhale Komisyonu bürosuna 05.03.2019 günü saat 14.30’ a kadar verilmiş veya gelmiş olması 
şarttır. 

6 - İhale dokümanı TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 
İhale Komisyonu bürosunda ve www.tcdd.gov.tr adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek 
olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman TCDD İşletmesi Çankırı Makas 
Fabrikası Müdürlüğü Muhasebe Şefliğinden doküman satış bedeli olan KDV DAHİL 200 TL’nin 
T.C Ziraat Bankası Kamu Kurumsal Şubesi TR83 0001 0017 4507 0385 5751 34 iban nolu 
hesaba yatırıldığını gösterir dekontla temin edebilirler. 

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

tabi değildir.  1273/3/1-1 
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UIC - 60 MAKAS İÇİN 2 KALEM KAYMA YATAĞI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonundan:  
ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN UIC - 60 

MAKAS İÇİN 2 KALEM KAYMA YATAĞININ TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI 
YAPILACAKTIR. 

İhale Kayıt No : 2020/75645 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü 
  Merkez/Çankırı 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0376 213 02 31 - 213 02 28 - 29 
c) Elektronik Posta Adresi : makasfabrikasi@hotmail.com 
2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: UIC - 60 MAKAS İÇİN 2 KALEM KAYMA 

YATAĞININ TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI 
3 - İhalenin yapılacağı yer: TCDD İŞLETMESİ ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI 

MÜDÜRLÜĞÜ 
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

5 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 
İhale Komisyonu bürosuna 10.03.2020 günü saat 11.00’ a kadar verilmiş veya gelmiş olması 
şarttır. 

6 - İhale dokümanı TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 
İhale Komisyonu bürosunda ve www.tcdd.gov.tr adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek 
olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman TCDD İşletmesi Çankırı Makas 
Fabrikası Müdürlüğü Muhasebe Şefliğinden doküman satış bedeli olan KDV DAHİL 200 TL’nin 
T.C Ziraat Bankası Kamu Kurumsal Şubesi TR83 0001 0017 4507 0385 5751 34 iban nolu 
hesaba yatırıldığını gösterir dekontla temin edebilirler. 

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

tabi değildir.  1273/4/1-1 
—— • —— 

UIC - 60 MAKAS İÇİN 1200 ADET 600 MM KAYMA YATAĞI  
ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 
Komisyonundan:  

ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN UIC - 60 
MAKAS İÇİN 1200 ADET 600 MM KAYMA YATAĞININ TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE 
ALIMI YAPILACAKTIR. 

İhale Kayıt No : 2020/75660 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü 
  Merkez/Çankırı 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0376 213 02 31 - 213 02 28 - 29 
c) Elektronik Posta Adresi : makasfabrikasi@hotmail.com 
2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: UIC - 60 MAKAS İÇİN 1200 ADET 600 MM 

KAYMA YATAĞININ TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI 
3 - İhalenin yapılacağı yer: TCDD İŞLETMESİ ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI 

MÜDÜRLÜĞÜ 
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4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 
İhale Komisyonu bürosuna 10.03.2020 günü saat 14.30’ a kadar verilmiş veya gelmiş olması 
şarttır. 

6 - İhale dokümanı TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 
İhale Komisyonu bürosunda ve www.tcdd.gov.tr adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek 
olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman TCDD İşletmesi Çankırı Makas 
Fabrikası Müdürlüğü Muhasebe Şefliğinden doküman satış bedeli olan KDV DAHİL 200 TL’nin 
T.C Ziraat Bankası Kamu Kurumsal Şubesi TR83 0001 0017 4507 0385 5751 34 iban nolu 
hesaba yatırıldığını gösterir dekontla temin edebilirler. 

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

tabi değildir.  1273/5/1-1 
—— • —— 

UIC - 60 MAKAS İÇİN 1188 ADET KONTRAY SELETİ  
ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 
Komisyonundan:  

ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN UIC - 60 
MAKAS İÇİN 1188 ADET KONTRAY SELETİNİN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI 
YAPILACAKTIR. 

İhale Kayıt No : 2020/75670 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü 
  Merkez/Çankırı 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0376 213 02 31 - 213 02 28 - 29 
c) Elektronik Posta Adresi : makasfabrikasi@hotmail.com 
2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: UIC - 60 MAKAS İÇİN 1188 ADET KONTRAY 

SELETİNİN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI 
3 - İhalenin yapılacağı yer: TCDD İŞLETMESİ ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI 

MÜDÜRLÜĞÜ 
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

5 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 
İhale Komisyonu bürosuna 11.03.2020 günü saat 11.00’ a kadar verilmiş veya gelmiş olması 
şarttır. 

6 - İhale dokümanı TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 
İhale Komisyonu bürosunda ve www.tcdd.gov.tr adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek 
olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman TCDD İşletmesi Çankırı Makas 
Fabrikası Müdürlüğü Muhasebe Şefliğinden doküman satış bedeli olan KDV DAHİL 200 TL’nin 
T.C Ziraat Bankası Kamu Kurumsal Şubesi TR83 0001 0017 4507 0385 5751 34 iban nolu 
hesaba yatırıldığını gösterir dekontla temin edebilirler. 

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

tabi değildir.  1273/6/1-1 
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UIC - 60 MAKAS İÇİN 3 KALEM DİL İSTİNAT, DİL ÖKÇE VE GÖBEK TAKOZU  
ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 
Komisyonundan:  

ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN UIC - 60 
MAKAS İÇİN 3 KALEM DİL İSTİNAT, DİL ÖKÇE VE GÖBEK TAKOZUNUN TEKNİK 
ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI YAPILACAKTIR. 

İhale Kayıt No : 2020/75687 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü 
  Merkez/Çankırı 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0376 213 02 31 - 213 02 28 - 29 
c) Elektronik Posta Adresi : makasfabrikasi@hotmail.com 
2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: UIC - 60 MAKAS İÇİN 3 KALEM DİL İSTİNAT, 

DİL ÖKÇE VE GÖBEK TAKOZUNUN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI 
3 - İhalenin yapılacağı yer: TCDD İŞLETMESİ ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI 

MÜDÜRLÜĞÜ 
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

5 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 
İhale Komisyonu bürosuna 11.03.2020 günü saat 14.30’ a kadar verilmiş veya gelmiş olması 
şarttır. 

6 - İhale dokümanı TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 
İhale Komisyonu bürosunda ve www.tcdd.gov.tr adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek 
olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman TCDD İşletmesi Çankırı Makas 
Fabrikası Müdürlüğü Muhasebe Şefliğinden doküman satış bedeli olan KDV DAHİL 200 TL’nin 
T.C Ziraat Bankası Kamu Kurumsal Şubesi TR83 0001 0017 4507 0385 5751 34 iban nolu 
hesaba yatırıldığını gösterir dekontla temin edebilirler. 

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

tabi değildir.  1273/7/1 - 1 
—— • —— 

UIC - 60 MAKAS İÇİN 2 KALEM DİL VE GÖBEK ÖZEL SELETİ  
ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 
Komisyonundan:  

ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN UIC - 60 
MAKAS İÇİN 2 KALEM DİL VE GÖBEK ÖZEL SELETİNİN TEKNİK ŞARTNAMEYE 
GÖRE ALIMI YAPILACAKTIR. 

İhale Kayıt No : 2020/75697 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü 
  Merkez/Çankırı 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0376 213 02 31 - 213 02 28 - 29 
c) Elektronik Posta Adresi : makasfabrikasi@hotmail.com 
2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: UIC - 60 MAKAS İÇİN 2 KALEM DİL VE 

GÖBEK ÖZEL SELETİNİNTEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI 
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3 - İhalenin yapılacağı yer: TCDD İŞLETMESİ ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI 
MÜDÜRLÜĞÜ 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 
İhale Komisyonu bürosuna 12.03.2020 günü saat 11.00’ a kadar verilmiş veya gelmiş olması 
şarttır. 

6 - İhale dokümanı TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 
İhale Komisyonu bürosunda ve www.tcdd.gov.tr adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek 
olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman TCDD İşletmesi Çankırı Makas 
Fabrikası Müdürlüğü Muhasebe Şefliğinden doküman satış bedeli olan KDV DAHİL 200 TL’nin 
T.C Ziraat Bankası Kamu Kurumsal Şubesi TR83 0001 0017 4507 0385 5751 34 iban nolu 
hesaba yatırıldığını gösterir dekontla temin edebilirler. 

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

tabi değildir.  1273/8/1 - 1 
—— • —— 

S - 49 MAKAS İÇİN 1800 ADET GÖBEK ÖZEL SELETİ  
ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 
Komisyonundan:  

ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN S - 49 
MAKAS İÇİN 1800 ADET GÖBEK ÖZEL SELETİNİN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE 
ALIMI YAPILACAKTIR. 

İhale Kayıt No : 2020/75712 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü 
  Merkez/Çankırı 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0376 213 02 31 - 213 02 28 - 29 
c) Elektronik Posta Adresi : makasfabrikasi@hotmail.com 
2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: S - 49 MAKAS İÇİN 1800 ADET GÖBEK ÖZEL 

SELETİNİNTEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI 
3 - İhalenin yapılacağı yer: TCDD İŞLETMESİ ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI 

MÜDÜRLÜĞÜ 
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

5 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 
İhale Komisyonu bürosuna 12.03.2020 günü saat 14.30’ a kadar verilmiş veya gelmiş olması 
şarttır. 

6 - İhale dokümanı TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 
İhale Komisyonu bürosunda ve www.tcdd.gov.tr adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek 
olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman TCDD İşletmesi Çankırı Makas 
Fabrikası Müdürlüğü Muhasebe Şefliğinden doküman satış bedeli olan KDV DAHİL 200 TL’nin 
T.C Ziraat Bankası Kamu Kurumsal Şubesi TR83 0001 0017 4507 0385 5751 34 iban nolu 
hesaba yatırıldığını gösterir dekontla temin edebilirler. 

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

tabi değildir.  1273/9/1-1 
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DOLUM KOLU TEMİNİ (8 ADET) İHALE EDİLECEKTİR 
TEMSAN - Türkiye Elektromekanik Sanayii Anonim Şirketinden: 
1 - İKN NO: 2020/60821 
2 - BOTAŞ Ceyhan İskele Yükleme Kolları Projesinde kullanılmak üzere 8 (sekiz) Dolum 

Kolu Temini yapılacaktır. 
3 - Bu işe ait ihale dokümanları, EKAP üzerinden indirilecektir. İhale ile ilgili, Çamlıca 

Mahallesi 145. Sokak No: 16 Yenimahalle / ANKARA (Tel: 0312 397 55 75 ) adresinde bulunan 
Kurumumuzun Satın Alma Müdürlüğünden bilgi edinilebilir. 

4 - İsteklilerin ihale dokümanları hükümlerine göre hazırlayacakları kapalı teklif 
mektuplarını, en geç 09 Mart 2020 Pazartesi günü Saat 14.00’ a kadar yukarıdaki adreste bulunan 
genel evrak servisinde bulundurmaları gerekmektedir. Posta ve diğer sebeplerden dolayı meydana 
gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

5 - Söz konusu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunları kapsamında Açık İhale 
usulü ile yapılacaktır. 

6 - 07.06.2014 tarih ve 29023 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Elektronik İhale 
Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca; 01.01.2015 tarihi 
itibariyle ihaleye katılmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye 
Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler EKAP’ a kayıt olmak zorundadır. 
 1252/2-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemize 2547 Sayılı Kanun’un İlgili Maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 
ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen Fakülte ve 
Bölüme/Anabilim Dalı tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır. 

Profesör kadrosuna başvuracak adayların, dilekçeleri ile birlikte 4 adet vesikalık fotoğraf, 
YÖK formatlı güncel özgeçmişi, nüfus cüzdanı sureti, askerlik durumunu gösteren belge örneği, 
Doktora Belgesinin Onaylı örneği, Doçentlik Belgesinin Onaylı örneği, Profesörlük Belgesinin 
Onaylı örneği, yayın listesi, yüksek lisans ve doktora tezleri, bilimsel çalışma ve yayınları, verdiği 
dersleri ve yönettiği doktora çalışmalarını kapsayan (onaylı tüm mezuniyet diplomaları dahil) altı 
(6) takım dosya ile Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü’ne başvuruda bulunmaları 
gerekmektedir. 

Başvurular şahsen veya posta yolu ile KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları 
Koordinatörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine 
yapılacaktır. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Eksik belgeli ve süresi 
içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Duyurulur. 
İlk Başvuru Tarihi : 17.02.2020 
Son Başvuru Tarihi : 03.03.2020 

BİRİM 
BÖLÜM/ 

ALAN 
ÜNVANI SAYISI ARANAN ŞARTLAR 

Sağlık 
Bilimleri 

Yüksekokulu 

Hemşirelik 
Bölümü 

Prof. Dr. 1 

Genel Cerrahi (Tıp) alanında Doktora ve 
Doçentliğini almış olmak, Cerrahi Onkoloji 
alanında tecrübe sahibi olmak. Kolorektal 
Cerrahi alanında çalışmaları olmak. 

Beslenme 
ve 

Diyetetik 
Bölümü 

Prof. Dr. 1 
Gıda Bilimi alanında Doktorasını yapmış olmak, 
Doçentliğini Biyoteknoloji, Profesörlüğünü Gıda 
Mühendisliği alanında almış olmak. 

 1110/1-1 
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İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI 

Üniversitemize aşağıda belirtilen fakülteye 2547 sayılı Kanunun 31. maddesi ile 

09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki 

Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş 

Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in yürürlükteki ilgili maddelerine göre 

öğretim elemanı alınacaktır. 

Adayların 17/02/2020 - 02/03/2020 tarihleri arasında Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları 

Daire Başkanlığı’na şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul 

edilmeyecektir. 

Başvuru ve Sınav Yeri: Ulubatlı Hasan Cd. No:2 34494 Başakşehir / İstanbul 

SINAV TAKVİMİ 

İlk Başvuru Tarihi : 17.02.2020 

Son Başvuru Tarihi : 02.03.2020 

Ön Değerlendirme Tarihi : 03.03.2020 

Giriş Sınav Tarihi : 04.03.2020 

Sonuç Açıklama Tarihi : 05.03.2020 

Sıra Fakülte/Yüksekokul 
Bölüm / Anabilim 

Dalı 
Unvan 

Kadro 

Sayısı 
Açıklama 

1 
Yabancı Diller 

Yüksekokulu 

Türkçe Öğretimi 

Uygulama ve 

Araştırma Merkezi 

Öğretim 

Görevlisi* 
2 

Türk Dili ve Edebiyatı mezunu olmak, tezli 

yüksek lisans yapmış olmak. Lisans sonrası 

belgelendirmek kaydıyla yabancılara Türkçe 

öğretimi alanında yükseköğretim kurumlarında 

ders verme tecrübesine sahip olmak. 

Not: Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemiz web adresinde 

www.ibnhaldun.edu.tr yayınlanacak olup, bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca 

tebligat yapılmayacaktır. 

İSTENEN BELGELER: 

1. Başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi 

(www.ihu.edu.tr/files/ik-basvuru-dilekcesi.docx) 

2. YÖK Formatlı Özgeçmiş 

3. 2 Adet Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş) 

4. Nüfus Cüzdan fotokopisi 

5. Lisans Diploması (Diplomanın aslı veya noter onaylı sureti) 

6. Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir, 

7. Lisans ve Yüksek Lisans Transkripti (Transkriptin aslı veya onaylı sureti) 

8. ALES Belgesi (en az 70 puan almış olmak)*(ALES muafiyeti için görev yapılan 

yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi veya atama olur yazısı) 

9. ÖSYM yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından 

(YDS/KPDS/ÜDS/YÖKDİL)* veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil 

Sınavı belgesi (en az 70 puan almış olmak)* 

10. Lisansüstü öğrenimine devam edenler için öğrenci belgesi, 

11. Erkek adaylar için askerlik terhis, tecil veya muaf olduğuna dair belge, 

12. Adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-devlet üzerinden alınan belge) 
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Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden: 

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI 

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek 

üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve 

Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına 

İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, 4 (dört) Sözleşmeli 

Bilişim Personeli alınacaktır. 

Başvuruda bulunacak adayların 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında 

(KPSS) KPSS P3 (B) puanı ile son beş yıl içinde yapılan İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi 

Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavına (sınavlarına) girmiş 

olması gerekmekte olup, yazılı ve sözlü sınavlara çağrılacak adayların belirlenmesinde; KPSS P3 

puanının %70’i ile YDS veya denkliği kabul edilen Yabancı Dil Sınav puanının %30 u alınarak 

oluşturulacak olan toplam puan temel alınacaktır. (Belge ibraz etmeyenlerin KPSS puanı 70, 

yabancı dil puanı ise sıfır (0) olarak değerlendirilecektir.) 

Sınava çağırılacak adayların sıralaması en yüksek toplam puandan en düşük toplam puana 

doğru yapılacak olup, ilan edilen bilişim personeli sayısının 10 (on) katı kadar aday sınava 

çağrılacaktır. 

POZİSYONLARA GÖRE ALINACAK KİŞİ SAYISI VE ÜCRET TABLOSU 

İş Tanımı 

Alınacak 

Kişi 

Sayısı 

Sınava 

Çağırılacak 

Aday Sayısı 

Çalışma 

Süresi 

Aylık Brüt 

Sözleşme 

Ücreti Katsayı 

Tavanı 

Öğrenim 

Durumu 

Kıdemli 

Yazılım 

Geliştirme 

Uzmanı 

1 10 
Tam 

Zamanlı 
3 katına kadar 

Genel Şartlar 

1-(b) bendinde 

belirtilen 

bölümler 

Yazılım 

Geliştirme 

Uzmanı 

3 30 
Tam 

Zamanlı 
2 katına kadar 

Genel Şartlar 

1-(c) bendinde 

belirtilen 

bölümler 

I. BAŞVURU ŞARTLARI 

A- GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) 

1) Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatlarında kurulu bulunan büyük ölçekli 

bilgi işlem birimlerinde istihdam edilecek personelin, 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları 

haiz olması, 

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik 

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri 

mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt 

dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olması, 

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin 

mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve 

teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da 

bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim 

kurumlarından mezun olması, 
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ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya 

büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda (Değişik ibare:RG-2/5/2012-

28280) ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık 

mesleki tecrübeye sahip bulunması (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 

657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı 

Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal 

güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği 

belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır), 

d) (Mülga:RG-2/5/2012-28280) 

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında 

bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini 

belgelemeleri, zorunludur. 

2) Kamu kurum ve kuruluşları birinci fıkrada belirtilenler dışında personelde özel 

nitelikler arayabilir. 

B- ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) 

a) İlan edilen pozisyonlara başvurularda adayın hangi unvana başvurduğunu beyan 

etmesi gerekmektedir. 

b) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise 

muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf veya 1 yıl süre ile ertelemiş olmak. 

1) Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı (1 kişi - 3 katına kadar) 

a) En az 5 (beş) yıl yazılım geliştirme projelerinde görev yapmış olmak, 

b) C#. NET ile web tabanlı uygulama geliştirme konusunda deneyim sahibi olmak. 

c) Nesne yönelimli programlama ve yazılım mühendisliği teknolojileri hakkında iyi 

derecede bilgi sahibi olmak, 

ç) Çok katmanlı mimaride yazılım geliştirmiş olmak, 

d) .NET framework (4.0 ve üstü) platformu konusunda deneyim sahibi olmak, 

e) Windows servisleri konusunda deneyim ve bilgiye sahip olmak, 

f) XML web servisleri, REST, WCF gibi teknolojilere hakim olmak, 

g) HTML5, CSS, JavaScript, JQuery gibi web teknolojileri konusunda deneyim sahibi 

olmak, 

ğ) ASP.NET MVC ve ASP.NET Web Forms teknolojileri konusunda deneyim sahibi 

olmak, 

h) Entity Framework ve LINQ ile yazılım geliştirmiş olmak, 

ı) Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda deneyim sahibi 

olmak, 

i) Transact-SQL bilgisine sahip olmak, 

j) TFS veya GitHub konularında deneyim sahibi olmak, 

k) Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak, 

l) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olmak, 

m) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabiliyor olmak, 

n) Mevcut projelere/yazılımlara hızlı adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve 

problem çözme yeteneklerine sahip olmak, 
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o) İş paylaşımı yapabilecek ve gerektiğinde takım üyelerine destek olabilecek düzeyde 

teknik bilgi ve donanıma sahip olmak, süreç yönetim araçları konusunda deneyimli olmak, 

ö) Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının 

teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda deneyim sahibi olmak, 

p) Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda deneyimli olmak, 

r) Bellek yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak ve performans çalışması ile uygulamada 

gerekli görülen noktalara müdahale edebilmek, 

s) Hata kayıtlarını tutma, hata ayıklama ve hatalara çözüm üretme konusunda deneyim 

sahibi olmak. 

2)  Yazılım Geliştirme Uzmanı (3 kişi – 2 katına kadar) 

a) En az 3 (üç) yıl yazılım geliştirme projelerinde görev yapmış olmak, 

b) C#. NET ile web tabanlı uygulama geliştirme konusunda deneyim sahibi olmak. 

c) Nesne yönelimli programlama ve yazılım mühendisliği teknolojileri hakkında iyi 

derecede bilgi sahibi olmak, 

ç) Çok katmanlı mimaride yazılım geliştirmiş olmak, 

d) .NET framework (4.0 ve üstü) platformu konusunda deneyim sahibi olmak, 

e) XML web servisleri, REST, WCF gibi teknolojilere hakim olmak, 

f) HTML5, CSS, JavaScript, JQuery gibi web teknolojileri konusunda deneyim sahibi 

olmak, 

g) ASP.NET MVC ve ASP.NET Web Forms teknolojileri konusunda deneyim sahibi 

olmak, 

ğ) Transact-SQL bilgisine sahip olmak, 

h) TFS veya GitHub konularında deneyim sahibi olmak, 

ı) Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak, 

i) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olmak, 

j) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabiliyor olmak, 

k) Mevcut projelere/yazılımlara hızlı adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve 

problem çözme yeteneklerine sahip olmak, 

II. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ 

a) Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacaktır. 

b) Adayların III. İSTENİLEN BELGELER bölümünde belirtilen belgelerle ile birlikte 

şahsen veya en geç son başvuru tarihinde ulaşacak şekilde posta yoluyla T.C. Marmara 

Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir. 

c) Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular ile 

eksik belge içeren ya da imzasız başvuru formları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

ç) Başvuru Yeri: Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi Personel Daire Başkanlığı 

34722 Kadıköy / İSTANBUL 

III. İSTENİLEN BELGELER 

a) Başvuru formu (fotoğraflı) ve detaylı özgeçmiş, 

b) Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti, 

c) Eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı 

örneği, 
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ç) En Az 2 (İki) Programlama Dilini Bildiğini Gösteren Belgeler (Tamamlanan eğitim 

veya sertifikalandırma programlarından alınacaktır. Herhangi bir eğitim veya sertifikalandırma 

programından alınmış bir belge ibraz edemeyen ya da bu kapsamda ibraz ettikleri belgelerde en 

az 2 (iki) programlama dilini bildiğini gösteremeyen adaylar için mezun oldukları fakültelerden 

onaylı transkript de kabul edilecektir. Ancak transkripte programlama dillerinin açıkça belirtilmiş 

olması gerekmektedir), 

d) Mesleki tecrübeyi gösterir belge. (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak 

geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Özel sektörde çalışanlar için SGK Hizmet dökümü 

(e-devlet üzerinde kare kodlu alınması gerekmektedir) kamu kurumlarında çalışanlar için 

çalıştıkları kurumdan alınacak belge veya istenilen tecrübeyi ispatlayacak işveren veya yönetici 

tarafından onaylanmış belge.) 

e) KPSS Sonuç Belgesi (belge ibraz etmeyenlerin KPSS P3 puanı 70 olarak 

değerlendirilecektir.) 

f) İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı 

veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul 

edilen YDS dengi puanı gösterir belge (Belgenin son 5 yıl içerisinde alınmış olması 

gerekmektedir.), 

g) Son üç ay içinde alınmış Adli Sicil Belgesi, (E-devlet üzerinden alınabilmektedir) 

ğ) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yaptığını veya muaf olduğunu gösterir belgenin 

aslı veya onaylı örneği. 

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI 

a) Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan sınava 

katılacak adayların seçiminde; KPSS P3 puanının %70’i ve Yabancı Dil puanının %30’unun 

toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlanarak başvuru 

sayısının 10 katı kadarı aday sınav için çağrılacaktır. 

b) Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması 

halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir. 

c) Sınava(sözlü,yazılı,uygulama) girmeye hak kazanan adayların listesi, sınav tarih ve 

saatleri ile sınav sonuçları http://pdb.marmara.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı 

bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 

V.  SINAV TARİHİ VE YERİ 

Yazılı sınav 20 Mart 2020 tarihinde saat 10:00’da Marmara Üniversitesi Rektörlüğünde 

yapılacaktır. Yazılı sınavı kazanan adaylar sözlü/uygulamalı sınava çağırılacaktır. 

(http://pdb.marmara.edu.tr) 

VI.  SINAVIN ŞEKLİ VE SINAV KONULARI 

SINAVIN ŞEKLİ 

a) Sınav yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınav şeklinde yapılacaktır. 

b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı 

bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Aksi 

halde adaylar sınava alınmayacaklardır. 
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SINAV KONULARI 

Yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınav konuları pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki 

“Özel Şartlar  (Nitelikler)” bölümünde belirtilen tüm konulardır. 

VII. DEĞERLENDİRME 

Yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla 

puan alan adaylar arasından puan sırasına göre, ilan edilen personel pozisyon sayısı kadar aday 

asil olarak ilan edilir. Sınavı kazanan adayların gerekli şartları taşımadığının anlaşılması, 

atanmaktan vazgeçmesi veya atandığı halde göreve başlamaması halinde atama yapılmak üzere 

asil aday sayısı kadar yedek belirlenecektir. 

VIII. POZİSYONLAR VE ÜCRETLER 

Aylık brüt sözleşme ücreti; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin 

(B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR 

(NİTELİKLER) başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutardır. Ancak 

Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. 

Sözleşmeli bilişim personeline 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı 

maddesi hükmü uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla 

mesai v.s.) başkaca bir ödeme yapılamaz. 

IX. DİĞER HUSUSLAR 

a) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların müracaatları kabul edilmeyecek ve 

haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal 

edilecektir. 

b) Kendilerine tebligat yapıldığı halde tebligat tarihinden itibaren on iş günü içerisinde 

müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan veya 

bu sürenin dolduğu gün itibarıyla on beş günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul 

edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır. 

c) Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek 

adaylarında işe başlama işlemleri hakkında yukarıda belirtilen esaslar uygulanır. 

ç) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde 

sınava girip başarılı olan adaylarla; ayrıca Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonuçları 

olumsuz olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma 

açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise 

sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem 

yapılacaktır. 

X. ÖNEMLİ TARİHLER 

İlan Tarihi   : Resmi Gazete’de yayımlandığı gün 

Adaylar, ilan Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra 15 gün içerisinde başvuru 

yapabileceklerdir. 

Yazılı Sınav Tarihi  : 20 Mart 2020 

 1285/1-1 
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Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünden: 

TÜRKİYE İŞ KURUMU (İŞKUR) ARACILIĞIYLA 5 ADET SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI  

Başvuru Tarihi  : 17.02.2020 

Son Başvuru Tarihi : 21.02.2020 

Üniversitemizin birimlerinde Sürekli İşçi olarak istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu’nun 4/D maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve 

Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri 

kapsamında İŞKUR aracılığı ile Sürekli İşçi alınacaktır. 

İlan İŞKUR internet sitesi üzerinden yayımlanacak olup, şartları sağlayan adaylar, 

başvurularını İstanbul İŞKUR İl Müdürlüklerine/Hizmet Merkezine şahsen veya 

www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir. 

GENEL AÇIKLAMALAR 

1- Talep şartlarını taşıyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde 

İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya 

https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden iş Arayan" linkine TC kimlik numarası ve 

şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir. 

2- Ortaöğretim, ilköğretim ve ilkokul eğitim düzeyindeki sürekli işçi talepleri kura 

usulüne tabidir. 

3- Kura usulüne tabi kadrolarda istihdam edilecek kadro sayısının dört katı kadar aday, 

İŞKUR tarafından bildirilen başvurular arasından noter huzurunda çekilecek kurayla 

belirlenecektir. 

4- Taleplere başvuru yaparak listelere giren adaylar aranan koşulları taşıyıp 

taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, öncelik durumu vb. belgelerini Üniversitemiz 

Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına ibraz edeceklerdir. Belge teslim tarihi ve yeri, işgücü 

ilanında ya da üniversitemiz internet sitesinden (www.pdb.tau.edu.tr) adaylara duyurulacaktır. 

Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılacak olup, 

yerlerine sıralamada yer alan diğer kişiler dahil edilecektir. 

5- Sözlü Sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylar, üniversitemizin 

internet sitesinde ( www.pdb.tau.edu.tr ) duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul 

edilecek, adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

6- Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya 

meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. 

7- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen "işe göndermede öncelikli olanlar" mezkûr 

yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. 

8- Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, 

yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri 

yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların 

nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve 

başlatılmayacaktır. 

9- Deneme süresi iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi 

feshedilecektir. 
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10- Ataması yapıldığı halde göreve başlamayanların, deneme süresi içinde işten 

ayrılanların, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin/feragat edenlerin veya başvuru 

şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine, mezkûr Yönetmelik hükümlerine istinaden yedek 

listeden atama yapılacaktır. 

11- Belgelerini teslim etmeyen adaylar sınava alınmayacaktır. 

BAŞVURU ŞARTLARI 

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) 

bendinin (1), (4), (5), (6), (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak. 

2- Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olmak. 

3- İlan edilen işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden son başvuru tarihi itibariyle 

mezun olmak. 

4- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün 

açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile; 

a. Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm 

olmamak. 

b. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, 

özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya 

uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye 

kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan 

malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak. 

c. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel 

dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında 

devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak. 

5- Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya 

meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. 

6- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 

almamış olmak. 

7- Göreve başlayacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun olmaması 

(bedensel ve fiziksel)gerekmektedir. Başvuran aday bunu kabul etmiş sayılacaktır. Aksi durumda 

ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır. 

8- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğin 17. maddesine göre “Kamu kurum ve kuruluşlara işe yerleştirilecek kişileri; Kurum 

tarafından gönderilen listedeki adaylar arasında yapacağı sınav ile belirlenir. Ancak temizlik 

hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri için yapılacak alımlarda 

sadece sözlü yöntem kullanılarak sınav yapılır.” denildiğinden sözlü sınav sonucunda başarılı 

olmak. 

Alınacak sürekli işçi kadroları: 

TEMİZLİK PERSONELİ İÇİN ARANAN ÖZELLİKLER (5 KİŞİ) 

1- En az ilköğretim, en fazla ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak. 

2- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak. 

3- Başvuru şartlarının 7 inci maddesine göre Temizlik Görevini yapmaya engel olacak 

sağlık sorunu bulunmamak. 

4- 35 yaşını doldurmamış olmak. 
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5- İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek. 

KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI 

1- Noter kurasına katılacakların isim listesi 26.02.2020 günü (www.pdb.tau.edu.tr) 

internet adresinde duyurularda yayınlanacaktır. 

2- Noter kura çekimi 28.02.2020 günü saat 10:00’da Türk-Alman Üniversitesi’nde 

Beykoz 1. Noteri huzurunda gerçekleştirilecektir. 

3- İstekli adaylar kura çekimini izleyebilecektir. 

4- Kura sonucu belirlenen adaylar (www.pdb.tau.edu.tr) internet sitesinde ilan edilecek 

olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

BELGE TESLİM TARİHİ VE YERİ 

Belge teslim tarihi, kura sonucu belirlenen adayların (www.pdb.tau.edu.tr ) internet 

sitesinde açıkladığı gün belirtilecektir. 

Hazırlaması gereken tüm belgeleri “Türk-Alman Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı 

K:3 - İdari Personel (Şahinkaya Cad. No: 106 Beykoz/İSTANBUL)” odasına şahsen teslim 

etmeleri gerekmektedir. 

SÖZLÜ SINAV TARİHİ VE YERİ 

Sınav gün, saat ve yeri ile sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, Üniversitemiz web 

sayfasında (http://www.pdb.tau.edu.tr) internet adresinde duyurulacaktır. Bu duyuru tebliğ 

mahiyetinde olup, ayrıca ilgililerin adreslerine posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır. 

KURA SONUCU SÖZLÜ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARDAN 

İSTENEN BELGELER: 

1- Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi. 

2- (2) Adet Vesikalık fotoğraf. 

3- Adli Sicil Belgesi (Cumhuriyet Savcılığı veya e-devlet sistemi üzerinden evrak teslim 

tarihinden en fazla bir ay önce alınmış olmalıdır.) 

4- SGK’dan emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir onaylı belge. 

5- Askerlik durum belgesi (e-devlet çıktısı kabul edilir.) 

6- Diploma/Mezuniyet Belgesi aslı ve fotokopisi (ilkokul, ortaokul, ortaöğretim) 

SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ 

1- Kura çekimi sonucu ilgili noter tarafından gönderilen listeler ve İŞKUR tarafından 

gönderilen listeler ile ilgili sözlü sınav yeri ve tarihi ile ilgili bilgiler Üniversitemiz kurumsal 

internet (http://www.pdb.tau.edu.tr) sayfasında takip edilebilecek, ayrıca yazılı tebligat 

yapılmayacaktır. 

2- Sözlü sınav sonucunda, açık işçi sayısı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday 

belirlenecektir. İşe başlamayanlar, deneme süresi içerisinde işten ayrılanlar ve gerekli şartları 

taşımadığı bu süre içerisinde tespit edilenlerin yerine yedek listenin ilk sırasından başlayarak 

yerleştirme yapılır. 

3- Asil ve yedek üyeler Üniversitemiz internet sayfasından (http://www.pdb.tau.edu.tr) 

ilan edilecektir. 

4- Yapılan sözlü sınavda asil olarak belirlenenlerin yazılı tebligat yapılmak suretiyle 

göreve başlamaları sağlanacaktır. 

İlanen duyurulur. 

 1328/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Ege Üniversitesi Biyokütle Enerji Sistemleri ve Teknolojileri Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Üzüm Yetiştiriciliği ve Bağcılık

Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Süleyman Demirel Üniversitesi Girişimcilik 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.


