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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

           Karar Sayısı : 2013/4774
           Ekli “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketinin Esas Mukavelesinde
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; anılan Banka Genel Kurul
Kararına dayanan Başbakan Yardımcılığının 24/4/2013 tarihli ve 1414 sayılı yazısı üzerine,
14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Kanunun 16 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 6/5/2013
tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİNİN ESAS
MUKAVELESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

MADDE 1 – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketinin Esas Mukave-
lesinin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Başkan (Guvernör) Yardımcıları hukuk, maliye, ekonomi, işletme, bankacılık, finans, mühen-
dislik, kamu yönetimi, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler ile istatistik alanlarından birinde
veya iktisadi ve idari bilimler fakültelerinde lisans veya lisansüstü öğrenim görmüş, yeterli
bilgi ve deneyime sahip ve meslekleri ile ilgili olarak en az on yıl çalışmış kişiler arasından
Başkan (Guvernör)’ın önerisi üzerine müşterek kararla beş yıl süre ile atanırlar.”

—— • ——
BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                          5 Haziran 2013
       69471265-305-5113

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            3. Boğaz Köprüsü Komple Aerolastik Rüzgar Modeli Testlerine katılmak üzere; 6 Haziran 2013
tarihinde İtalya’ya gidecek olan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali YILDIRIM’ın
dönüşüne kadar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Taner YILDIZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                                  Bülent ARINÇ
                                                                                                                    Başbakan V.

—————
                       T.C.
     CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                  5 Haziran 2013
      68244839-140.03-184-424

BAŞBAKANLIĞA

            İLGİ : 5/6/2013 tarihli ve 69471265-305-5113 sayılı yazınız.
            3. Boğaz Köprüsü Komple Aerolastik Rüzgar Modeli Testlerine katılmak üzere, 6 Haziran 2013
tarihinde İtalya’ya gidecek olan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali YILDIRIM’ın
dönüşüne kadar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Taner YILDIZ’ın vekâlet etmesi uygundur.
            Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                             Abdullah GÜL
                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

—— • ——
ATAMA KARARI

           Cumhurbaşkanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/10
           Niğde Üniversitesi Rektörlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130 uncu ve 2547
sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulunun önerdiği
adaylar arasından, Prof. Dr. Adnan GÖRÜR yeniden atanmıştır.
                                                                   5/6/2013
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİKLER

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ

ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/12/2007 tarihli ve 26717 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Posta ve
Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “personel stratejisini” ibaresi “Kuruluşun işgücü ihtiya-
cını” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “sınavı
geçersiz sayılarak” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan
“meslek ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkranın sonuna “Bu belgenin ilgili kurum
veya kuruluşun merkez teşkilatı ilgili birimlerince verilmesi gerekmektedir.” cümlesi, aynı
maddenin beşinci fıkrasının sonuna da “Atama tarihinden sonra eş durumu mazereti ortaya çı-
kanlar hariç olmak üzere, görevde yükselme suretiyle başka bir görev ve unvana atananlar,
atandıkları görevde iki seneyi doldurmadıkça eş durumu gerekçesi ile nakil talebinde buluna-
mazlar.” cümlesi eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kanu-
nen bakmakla yükümlü olduğu kimselerden birinin” ibaresinden sonra gelmek üzere “, perso-
nelin” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki
cümle eklenmiştir.
“Bu gerekçe ile nakli yapılacak personelin 14 üncü madde hükümleri uyarınca eş durumu ma-
zereti bulunması ve eşinin o yerden ayrılmasının mümkün olmadığını belgelemesi durumunda
bu personel değerlendirme dışı bırakılarak sıradaki personelin nakli sağlanır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve Baş-
müdür Yardımcıları” ibaresi “, Başmüdür Yardımcısı ve Müdürler” olarak, ikinci fıkrasında
yer alan “dolduranların,” ibaresi “, müdür unvanlı personelden ise aynı il içerisinde ve aynı
unvanda yedi yılını dolduranların,” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkrada yer alan “üst bölgeye”
ibaresinden sonra gelmek üzere “, talep etmeleri halinde ise alt hizmet bölgelerine Kurumun
ihtiyaçları doğrultusunda” ibaresi ve aynı fıkranın sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Müdür unvanlı personelden, daha önce görev yaptıkları birimden farklı ihtisas gerektiren baş-
ka bir birime ataması yapılanlar bir aylık hizmet içi eğitime tabi tutulur.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Genel Müdür yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1/12/2007 26717

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 10/7/2010 27637
2- 3/4/2012 28253
3- 16/6/2012 28325
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Sermaye Piyasası Kurulundan:
YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun

83 üncü maddesiyle kurulan kamu tüzel kişiliğini haiz Yatırımcı Tazmin Merkezinin organi-
zasyon ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası

Kanununun 83 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulamasında;
a) Başkan : Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetim Kurulu Başkanını
b) BİAŞ : Borsa İstanbul Anonim Şirketini,
c) Birlik : Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğini,
ç) Kanun : 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,
d) Kurul : Sermaye Piyasası Kurulunu,
e) Kurul Karar Organı : Kanunun 118 inci maddesinde tanımlanan Kurul Karar Orga-

nını,
f) MKK : Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketini,
g) Özel Fon : Kanunun geçici 3 üncü maddesi kapsamında, 18/12/1999 tari-

hinden önce, Kurulca tüm yetki belgeleri iptal edilen aracı kurumların yatırımcılarının sermaye
piyasası faaliyetlerinden doğan alacaklarının kısmen ödenmesini teminen kurulan fonu,

ğ) Takasbank : İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketini,
h) VOB : Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Anonim Şirketini,
ı) Yatırım Kuruluşu : Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan yatırım kuruluşunu,
i) Yönetim Kurulu : Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetim Kurulunu,
j) YTM : Yatırımcı Tazmin Merkezini
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
YTM’nin Görev ve Yetkileri ile Organizasyon Yapısı

YTM’nin görev ve yetkileri
MADDE 4 – (1) YTM’nin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:
a) Kurulca Kanun çerçevesinde alınan tazmin ve tedrici tasfiye kararlarına ilişkin ge-

rekli işlemleri yürütmek,
b) Kanunun 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde, kayden izlenmeye baş-

ladığı tarihi izleyen yedinci yılın sonuna kadar teslim edilmediği için YTM’ye intikal eden ser-
maye piyasası araçlarının YTM hesabına geçmesine ve bunların satışına ilişkin işlemleri ger-
çekleştirmek,

c) Kanunun geçici 3 üncü maddesi çerçevesinde Özel Fonun idare ve temsili ile Özel
Fon malvarlığının yönetimini üstlenmek ve Özel Fon kapsamındaki diğer iş ve işlemleri yerine
getirmek,

ç) Kanunun 83 üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında, zamanaşımına uğrayan her
türlü emanet ve alacakların YTM’ye gelir kaydedilmesine ilişkin işlemleri gerçekleştirmek,

d) YTM gelirlerinin takip ve tahsili için gerekli işlemleri yapmak,
e) YTM malvarlığını yönetmek ve değerlendirmek,
f) YTM’ye ilişkin her türlü uyuşmazlığın adli ve idari merciler ile icra dairelerinde ta-

kibi ve çözümlenmesi amacıyla gerekli işlemleri yapmak,
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g) YTM’nin insan kaynakları ve çalışma politikalarını belirlemek,
ğ) Yurt dışı muadil kurumların katıldığı uluslararası mali, iktisadi ve mesleki teşekkül-

lere üye olmak,
h) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
YTM’nin organizasyon yapısı
MADDE 5 – (1) YTM’nin merkezi İstanbul’dadır.
(2) YTM’nin organizasyon yapısı Yönetim Kuruluna bağlı bir Varlık Yönetim Komitesi

ile aşağıda sayılan ana hizmet ve yardımcı hizmet birimlerinden oluşur:
a) Ana hizmet birimleri:
1) Finansman ve Muhasebe Birimi,
2) Tazmin ve Tasfiye Birimi,
3) Hukuk Birimi.
b) Yardımcı hizmet birimi:
1) Destek Hizmetleri Birimi.
(3) YTM, faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesini teminen Yö-

netim Kurulu kararıyla geçici veya daimi çalışma grupları oluşturabilir.
YTM’nin personeli
MADDE 6 – (1) YTM tarafından yürütülecek iş ve işlemlerin Kurul personeli ve bu iş

için istihdam edilecek personel tarafından yerine getirilmesi esastır.
(2) YTM faaliyetlerinin, etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak ama-

cıyla giderleri YTM bütçesinden karşılanmak üzere 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu
hükümlerine göre hizmet sözleşmesi ile işçi statüsünde personel istihdam edilebilir.

(3) Gerekli görülen durumlarda, koşulları Yönetim Kurulu tarafından belirlenmek üzere,
YTM işleri için dışarıdan avukatlık hizmeti ve diğer hizmetler temin edilebilir.

(4) YTM personeli, görevleri sırasında öğrendikleri sırları bu Yönetmelik, Kanun ve
özel kanunlarına göre yetkili olanlardan başkasına açıklayamaz ve kendilerinin veya başkala-
rının yararına kullanamazlar. YTM’nin dışarıdan destek hizmeti aldığı kişi ve kuruluşlar ile
bunların çalışanları da bu hükme tabidir. Bu yükümlülük görevden ayrıldıktan sonra da devam
eder.

Personelde aranacak nitelikler
MADDE 7 – (1) YTM’de işçi statüsünde istihdam edilecek personelde Bakanlar Ku-

rulu’nun 29/6/2009 tarihli ve 2009/15188 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve
Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü
maddesinde belirtilen genel şartlar aranır. Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelde işin
niteliğine göre özel şartlar da aranabilir.

(2) YTM’nin iş hacminin gerektirmesi halinde, Başkanın teklifi ve Kurulun onayı ile
YTM faaliyetlerine yardımcı olmak amacıyla, yeter sayıda Kurul personeli görevlendirilir.

(3) YTM, Kanun’un kendisine verdiği görevlerle sınırlı olmak üzere BİAŞ, Takasbank,
Birlik ve MKK’dan geçici personel talebinde bulunabilir. Bu kişilere YTM tarafından ayrıca
ücret ödenmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
YTM’nin İdare ve Temsili

YTM’nin idare ve temsili
MADDE 8 – (1) YTM, bu Yönetmelik çerçevesinde Kurul tarafından idare ve temsil

olunur.
Yönetim Kurulu
MADDE 9 – (1) YTM’nin karar organı olan Yönetim Kurulu, Kurul Karar Organından

oluşur. Kurul Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanı; Kurul İkinci Başkanı ise Yönetim Kurulu
Başkan Vekili’dir. Başkanın çeşitli nedenlerle görevi başında bulunamaması halinde Yönetim
Kuruluna Başkan Vekili başkanlık eder. Yönetim Kurulu, Başkan dahil en az beş üyenin hazır
bulunması ile toplanır ve kararlar en az dört üyenin aynı yöndeki oyuyla alınır. Yönetim Kurulu
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ayda bir defadan az olmamak kaydıyla Başkan veya yokluğunda Başkan Vekili tarafından be-
lirlenen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere toplanır. Başkan veya Başkanın
görevde olmadığı durumlarda Başkan Vekilinin çağrısı üzerine Yönetim Kurulu her zaman top-
lanabilir.

(2) Yönetim Kurulu, YTM işlerinin mevzuatta belirtilen şekilde yerine getirilmesi için
gerekli tüm kararları alır. YTM’nin bütçesini, mali tablolarını ve faaliyet raporunu onaylamaya,
taşınmaz satın alınması, kiralanması ve elden çıkarılmasına karar vermeye Yönetim Kurulu
yetkilidir.

Yönetim kurulu başkanı
MADDE 10 – (1) YTM’nin en üst yöneticisi olan Başkan,  YTM’nin genel yönetimi,

temsili ve Yönetim Kurulunca alınan kararların yürütülmesinden sorumludur.
(2) Başkan, YTM’nin faaliyetleri için ihtiyaç duyulan malzeme ve kırtasiye alımı ile

bunların elden çıkarılmasına, personel istihdamına ve YTM faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin
her türlü mal ve hizmet alımına yetkilidir.

(3) Başkan, görev ve yetkilerinin bir bölümünü mevzuata uygun olarak, sınırlarını açık-
ça belirlemek ve yazılı olmak kaydıyla alt kademelere devredebilir.

Varlık Yönetim Komitesi
MADDE 11 – (1) Varlık Yönetim Komitesi aşağıdaki görevleri yapar:
a) İlgili mevzuat da dikkate alınmak suretiyle Yönetim Kurulu tarafından belirlenen

esaslar çerçevesinde, güncel ekonomik konjonktüre göre YTM malvarlığının değerlendirilme-
sine karar vermek ve aldığı kararları Finansman ve Muhasebe Birimine bildirmek,

b) Yönetim Kuruluna aylık dönemler itibarıyla YTM’nin malvarlığı hakkında rapor
sunmak,

c) Başkan tarafından YTM malvarlığının değerlendirilmesi ile ilgili olarak verilen diğer
görevleri yapmak.

(2) Varlık Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulunca görevlendirilen en az üç kişiden oluşur.
(3) Varlık Yönetim Komitesi kararları oy çokluğu ile alınır.
Müdür
MADDE 12 – (1) YTM işlerinin yürütülmesinde Başkana yardımcı olmak üzere Yö-

netim Kurulu kararı ile bir müdür atanır.
(2) Müdür, YTM işlerini Başkan adına ve Başkanın kendisine devrettiği yetkiler çer-

çevesinde, mevzuata uygun bir şekilde yürütür; sorumluluğu altındaki hizmet birimlerine ge-
reken talimatları verir ve bunların uygulanmasını takip eder.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Hizmet Birimlerinin Görevleri

Finansman ve Muhasebe Birimi
MADDE 13 – (1) Finansman ve Muhasebe Birimi aşağıdaki görevleri yapar:
a) Aidatlar ile YTM’nin diğer gelirlerini hesaplamak, takip ve tahsil etmek, süresi içe-

risinde ödenmeyenleri Hukuk Birimine bildirmek,
b) YTM’nin malvarlığının nemalandırılması için Varlık Yönetim Komitesince alınan

kararlar çerçevesinde operasyonel işlemleri yürütmek,
c) YTM’nin Kanundan doğan görevlerinin yerine getirilmesi amacıyla yapılacak ödeme

ve giderleri tahakkuk ettirmek ve gerçekleştirmek,
ç) YTM’nin muhasebe ve kayıt işlemlerini gerçekleştirmek,
d) YTM’nin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak,
e) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Tazmin ve Tasfiye Birimi
MADDE 14 – (1) Tazmin ve Tasfiye Birimi aşağıdaki görevleri yapar:
a) Yatırımcı tazmin işlemlerini ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek,
b) Tedrici tasfiye işlemlerini ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek,
c) Özel Fon’a ilişkin iş ve işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek,
ç) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
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Hukuk Birimi
MADDE 15 – (1) Hukuk Birimi aşağıdaki görevleri yapar:
a) Yönetim Kuruluna ve diğer hizmet birimlerine hukuki danışma hizmeti vermek; diğer

kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurum ve kuruluşlardan, talep edilen sair hukuki konularda
mütalaa vermek,

b) YTM’nin görev alanına giren hususlarla ilgili düzenlemeleri hazırlamak; diğer bi-
rimler tarafından hazırlanan düzenleme taslaklarını da inceleyerek ilgili birim ile birlikte Yö-
netim Kurulu’nun onayına sunmak,

c) YTM’ye ilişkin her türlü uyuşmazlığın adli ve idari yargı mercii, icra ve iflas daireleri
ile diğer idari mercilerde takibi ve çözümlenmesi amacıyla YTM’yi temsil etmek veya edil-
mesini sağlamak; devam eden ve sonuçlanan davalar hakkında ilgili birimlere bilgi vermek,

ç) YTM tarafından açılmasına karar verilen davaları açmak, gerekirse suç duyurusunda
bulunmak, açılacak ceza davalarına müdahil olarak katılmak, ilgililer hakkında alınması iste-
nilen her türlü muhafaza tedbirini almak,

d) Yargı mercilerine intikal eden veya henüz yargı mercilerine intikal etmemiş uyuş-
mazlıkların, bir hakkın tanınması ya da bir menfaatten vazgeçilmesi yoluyla sulhen çözümünün
sağlanması amacıyla Yönetim Kuruluna öneride bulunmak,

e) Yargı kararlarına göre tahsil ve takibi gereken karar hükümlerinin gereğini icra etmek,
f) YTM gelirleri ile her türlü alacağının takip ve tahsili hakkında ilgili birimler ile ko-

ordineli olarak Yönetim Kuruluna ve gerek duyulduğunda ilgili makamlara aylık dönemlerde
raporlar sunmak,

g) Gerekli görülen hallerde, danışmanlık ve avukatlık hizmetlerini satın alma hususunda
çalışmalar yapmak; YTM bünyesi dışındaki sözleşmeli avukatların çalışma usul ve esaslarını
tespit etmek, tevzi edilen dosyalarla ilgili olarak rapor alınmasını sağlamak ve bu hususları
Yönetim Kuruluna sunmak,

ğ) YTM’nin menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zama-
nında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasını sağlamak,

h) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Destek Hizmetleri Birimi
MADDE 16 – (1) Destek Hizmetleri Birimi aşağıdaki görevleri yapar:
a) Evrak, kayıt ve arşiv işlemlerini yürütmek,
b) Yönetim Kurulu toplantı gündemini oluşturmak, üyelere dağıtmak, raportörlük hiz-

meti sunmak, tutanak ve kararları hazırlamak, imzalatmak ve muhafaza etmek ve bunlarla ilgili
işlemleri yapmak,

c) Bilgi sistemlerine ilişkin işlemleri yürütmek,
ç) Personelin işe alınması ve personele ilişkin gereken diğer işlemleri yürütmek,
d) YTM’nin hizmet içi eğitim politikalarının ve yöntemlerinin oluşturulmasına yönelik

çalışmaları yürütmek,
e) Personelin mesleki bilgi ve yeteneklerini geliştirebilecekleri yurt içi ve yurt dışı ça-

lışma, araştırma, staj, etüd ve eğitim imkanlarına ilişkin araştırmalar yapmak ve öneriler geliş-
tirmek,

f) YTM’nin faaliyet alanına giren konularda yurt içinde düzenlenecek uluslararası top-
lantıların organizasyonunu yapmak, yurt dışında düzenlenecek toplantılara katılım için gerekli
işlemleri yürütmek,

g) YTM’nin ihtiyacı olan her türlü yapım, satın alma, tefriş, kiralama, bakım ve onarım,
temizlik, taşıma, ısınma, aydınlatma, haberleşme, ulaşım, güvenlik ve benzeri hizmetlerini yü-
rütmek,

ğ) YTM’nin taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yü-
rütmek,
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h) Sivil savunma ve seferberlik hizmetleri ile ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli iş ve
işlemleri yürütmek,

ı) YTM’nin iç ve dış protokol işlerini düzenlemek ve yürütmek,
i) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

BEŞİNCİ BÖLÜM
YTM’nin Gelirleri ve Kullanım Esasları

YTM’nin gelirleri
MADDE 17 – (1) YTM’nin gelirleri;
a) Yatırım kuruluşlarının yatıracağı giriş aidatları, yıllık aidatlar ve ek aidatlar,
b) Kanun kapsamında verilen idari para cezalarının %50’si,
c) YTM malvarlığının getirisi,
ç) Kanunun 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesince YTM’ye intikal eden

sermaye piyasası araçlarının satışından elde edilen gelirler,
d) Kanunun 83 üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında zaman aşımına uğraması

üzerine YTM’ye aktarılan her türlü emanet ve alacaklar,
e) Diğer gelirlerden,
oluşur.
(2) Bütün yatırım kuruluşlarının YTM’ye katılması zorunludur. Giriş aidatları yatırım

kuruluşunun faaliyete geçmesi öncesinde; yıllık aidatlar ilgili yılı izleyen yılın üçüncü ayı so-
nuna kadar; ek aidatlar ise Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek sürede ödenir.

(3) Yukarıda belirtilen YTM gelirleri, ilgili mevzuatın imkan verdiği bankalar nezdinde
YTM adına açılan bir hesaba yatırılır.

Giriş aidatları
MADDE 18 – (1) Yatırım kuruluşlarınca YTM’ye 250.000 Türk Lirası tutarında giriş

aidatı yatırılır.
Yıllık aidatlar
MADDE 19 – (1) Yatırım kuruluşlarının YTM hesabına yatıracakları yıllık aidatlar ya-

tırım kuruluşları itibarıyla, Kurulca belirlenen esaslar çerçevesinde,  YTM tarafından aşağıdaki
şekilde hesaplanır.

(2) Kaydileştirilmiş sermaye piyasası araçları açısından;
Aracı kurumların, Kurulun sermaye yeterliliği düzenlemeleri uyarınca aylık olarak he-

saplanan Sermaye Yeterliliği Tabanının; Gerekli Asgari Özsermaye, Risk Karşılığı ve Son Üç
Aylık Faaliyet Giderlerinden en büyük olanına bölünmesi suretiyle bulunacak oranın yıllık or-
talaması;

a) 1 kattan az olanlar yıllık ortalama günlük saklama bakiyelerinin milyonda yüzü ve
yıllık işlem hacimlerinin milyonda onu,

b) 1 ila 2 (2 hariç) kat arasında olanlar yıllık ortalama günlük saklama bakiyelerinin
milyonda doksanı ve yıllık işlem hacimlerinin milyonda yedi buçuğu,

c) 2 ila 3 (3 hariç) kat arasında olanlar yıllık ortalama günlük saklama bakiyelerinin
milyonda seksenbeşi ve yıllık işlem hacimlerinin milyonda beşi,

ç) 3 kat ve daha fazla olanlar yıllık ortalama günlük saklama bakiyelerinin milyonda
sekseni ve yıllık işlem hacimlerinin milyonda iki buçuğu,

tutarında yıllık aidat yatırırlar.
(3) Yatırımcı nakitleri açısından;
Aracı kurumlar nezdinde bulunan yatırımcı nakit bakiyelerinin ay sonları itibarıyla arit-

metik ortalaması alınmak suretiyle bulunan tutara, bu maddenin ikinci fıkrasında sayılan ser-
maye piyasası araçlarına ilişkin aidat hesaplamasında her bir grup itibarıyla saklama bakiyeleri
için öngörülen oranlar uygulanır. Bu şekilde üzerinden aidat hesaplanacak nakit bakiyesi kap-
samına, yatırımcılar tarafından sermaye piyasası aracı alım satım işlemlerinde kullanılmak üze-
re aracı kurumlara tevdi edilen ve değerlendirilip değerlendirilmediğine bakılmaksızın, aracı
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kurumlarca üzerinde tasarrufta bulunulabilecek her türlü nakit dahildir. Bu hüküm bankalarda
yalnızca sermaye piyasası aracı alım satım amacıyla yatırımcılar adına açılan yatırım hesapla-
rında tutulan nakitler açısından uygulanır.

(4) Türev araçlar ve kaldıraçlı alım satım işlemleri açısından;
Bu maddenin ikinci fıkrasında yer verilen saklama bakiyeleri yerine, teminat tutarları

dikkate alınır. Yatırım kuruluşlarıyla yatırımcılar arasında yapılan tezgah üstü türev araçlar ise,
Kurulca yetkilendirilen kuruluşlara bildirim yapılmak koşuluyla tazmin kapsamında olup, ilgili
yatırım kuruluşları bildirimle birlikte, sözleşme büyüklüğünün milyonda iki yüzü oranında yıllık
aidatı YTM’ye öder. Yatırım kuruluşlarının tezgah üstü türev araçlara ilişkin bildirim ve aidat
ödeme usulleri YTM tarafından belirlenir.

(5) Yatırımcı sayısı açısından;
Yıl sonu itibarıyla yatırım kuruluşları nezdinde sermaye piyasası araçlarından kaynak-

lanan toplam bakiyeli yatırımcı sayısı dikkate alınarak yapılacak hesaplama çerçevesinde Ku-
rulca belirlenecek esaslar dahilinde aidat yatırılır.

(6) Yatırım kuruluşları tarafından YTM’ye ödenecek yıllık aidat tutarları; işlem hacmi,
saklama bakiyesi/teminat tutarları, yatırımcı nakitleri ve yatırımcı sayısına göre hesaplanan aidat
tutarlarının toplamından oluşur.

(7) Bankalar tarafından, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 45 inci
maddesinde belirtilen sermaye yeterliliği oranları dikkate alınmak suretiyle, Kurul tarafından ya-
pılacak sınıflandırmaya göre yukarıdaki esaslar çerçevesinde, YTM’ye yıllık aidat yatırılır.

(8) Aidat hesaplamasında dikkate alınan yukarıdaki oranlar, YTM’nin malvarlığı mev-
cudu, kuruluşların tür ve risk durumları, sermaye piyasası araçlarının nitelikleri, saklama ba-
kiyesi, teminat tutarı, işlem hacmi, yatırımcı nakitleri toplamı ve yatırımcı sayısı gibi unsurlar
dikkate alınmak suretiyle gerek görüldüğünde Kurul tarafından değiştirilebilir.

(9) Yukarıda sayılan kuruluşlar ve varlıklar arasında bulunmamakla birlikte, Kurulca
üzerinden aidat alınmasına karar verilen varlıklar ile kuruluşlara ilişkin aidat hesaplamasıyla
ilgili esaslar Kurulca belirlenir.

(10) YTM, yıllık aidatların hesaplanmasında kullanılacak verilerin toplanmasına ilişkin
esasları belirlemeye ve söz konusu verilere ilişkin olarak, yatırım kuruluşları ve ilgili diğer ku-
ruluşlardan her türlü bilgi ve belgeyi istemeye ve yatırım kuruluşları nezdinde inceleme yap-
maya yetkilidir.

(11) Aidatların hesaplanmasında, içinde bulunulan yıldan önceki yılda yatırımcılar ta-
rafından hesaplarına konulan ortalama günlük yatırımcı blokajları ile yatırım kuruluşlarının
kendi portföylerinde bulunan nakit ve sermaye piyasası araçları dahil edilmez.

(12) İçinde bulunulan yıldan önceki yılda faaliyette bulunmayan aracı kurumlar,  Kurul
tarafından faaliyet izninin verilmesini takip eden 30 gün içerisinde, ilgili yılda aracı kurumlar
tarafından yatırılan yıllık aidatların ortalama tutarı kadar aidatı YTM’ye yatırırlar.

(13) Faaliyet izninin ilgili yılın altıncı ayının bitiminden sonra verilmesi durumunda
ise, bu aracı kurumlar ilgili yılda aracı kurumlar tarafından yatırılan yıllık aidatların ortalama
tutarının yarısı kadar aidatı YTM’ye öder.

(14) İçinde bulunulan yıldan önceki yılda yatırım hizmet ve faaliyetlerinde bulunmayan
bankaların faaliyet izni almasını müteakip ödeyecekleri yıllık aidatlar da bu maddenin on iki
ve on üçüncü fıkralarında belirtilen esaslar dahilinde, bankaların aidat ortalamaları dikkate alı-
narak belirlenir.

Ek aidatlar
MADDE 20 – (1) YTM malvarlığının ihtiyacı karşılamaya yetmediği hallerde, yatırım

kuruluşlarından 19 uncu maddedeki esaslar çerçevesinde, içinde bulunulan döneme ilişkin be-
lirlenen yıllık aidatın belirli bir oranında ek aidat alınabilir.

(2) Ek aidatlar, ihtiyacın ortadan kalkmasını izleyen ilk yıl, yatırım kuruluşlarının ya-
tıracakları yıllık aidatlardan mahsup edilebilir.
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YTM malvarlığının değerleme esasları
MADDE 21 – (1) YTM malvarlığı, ilgili mevzuatın imkan verdiği şekilde Yönetim

Kurulu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde değerlendirilir.
(2) YTM’nin malvarlığı, amacı dışında kullanılamaz, teminat gösterilemez, kamu ala-

cakları için olsa dahi haczedilemez, rehnedilemez, iflas masasına dahil edilemez ve üzerine
ihtiyati tedbir konulamaz.

ALTINCI BÖLÜM
Tahsil ve Talep Edilmeyen Emanet ve Alacakların Zamanaşımına Uğraması

Zamanaşımı
MADDE 22 – (1) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri veya yan hizmetlerden kaynaklanan

her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getiriler, hesap sahibinin
yaptığı en son talep, işlem veya herhangi bir şekilde verdiği yazılı talimat tarihinden, yatırım
fonu ve değişken sermayeli yatırım ortaklıkları için ise tasfiye tarihinden başlayarak on yıl
içinde talep ve tahsil edilmemesi halinde zamanaşımına uğrar ve YTM’ye gelir kaydedilir.

(2) Yetkili merciler tarafından üzerine bloke konulan hesaplarda zamanaşımı süresi blo-
kenin konulduğu tarihte durur. Zamanaşımı süresi, hesaptaki blokenin kaldırıldığı tarihten iti-
baren işlemeye devam eder.

Zamanaşımının ilanı
MADDE 23 – (1) Yatırım kuruluşları, bir sonraki takvim yılı içinde 22 nci madde uya-

rınca zamanaşımına uğrayacak ve tutarı elli Türk Lirası ve üzerinde olan emanet ve alacakların
hesap sahiplerini, başvuruda bulunmadıkları takdirde hesaplarının YTM’ye devredileceği hu-
susunda, ilgili yılın Mart ayı sonuna kadar iadeli taahhütlü mektupla uyarmak zorundadır.

(2) 22 nci madde uyarınca bir sonraki takvim yılı içinde zamanaşımına uğrayacak olan
her türlü emanet ve alacaklar tutarına bakılmaksızın Nisan ayının başından itibaren yatırım ku-
ruluşunun kendi internet sitesinde, liste halinde ilgili yıl sonuna kadar ilan edilir. Yatırım ku-
ruluşu, söz konusu listelerin kendi internet sitesinde ilan edildiği hususunu, Nisan ayının on
beşinci gününe kadar 33 üncü madde çerçevesinde ilan eder.

(3) İnternet sitelerinde ilan edilen listeler, yatırım kuruluşları tarafından eş zamanlı ola-
rak ayrıca YTM’ye gönderilir. YTM bu listeleri ilgili takvim yılının sonuna kadar konsolide
edilmiş olarak kendi internet sitesinde yayınlar.

Zamanaşımına uğrayan emanet ve alacakların YTM’ye gelir kaydedilmesi
MADDE 24 – (1) Yatırım kuruluşları, ilan edilen zamanaşımına uğrayacak emanet ve

alacaklara ilişkin, hak sahiplerinin kimlik bilgileri, adresleri ve haklarının faiz, kar payı ve
diğer getirileri ile birlikte ulaştıkları tutarlar gösterilmek suretiyle düzenlenecek bir listeyi
YTM’ye gönderir ve söz konusu tutarları takip eden yılın Ocak ayı sonuna kadar YTM’nin he-
saplarına devreder.

(2) Zamanaşımına uğramış yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü
emanet ve alacaklar ile bunlara ait faiz, kar payı ve diğer getiriler için düzenlenecek liste ör-
nekleri ve bunların hangi hesaplara yatırılacağı veya ne suretle tevdi ve teslim edileceği, YTM
tarafından Birlik vasıtasıyla yatırım kuruluşlarına duyurulur.

YEDİNCİ BÖLÜM
Teslim Edilmeyen Sermaye Piyasası Araçlarının YTM’ye İntikali ve Satışı

Teslim edilmeyen sermaye piyasası araçlarının YTM’ye intikali
MADDE 25 – (1) Kanunun 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca kayden iz-

lenmeye başladığı tarihi izleyen yedinci yılın sonuna kadar teslim edilmeyen sermaye piyasası
araçları MKK tarafından, YTM hesaplarına aktarılır, bunların üzerindeki sınırlı ayni haklar
kendiliğinden sona ermiş sayılır. YTM hesaplarına aktarılan sermaye piyasası araçlarına ilişkin
geçmiş yıllarda ödenen, ihraççı şirketler nezdinde bulunan ve ilgili mevzuat uyarınca YTM’ye
devredilebilen temettüler de ilgili ihraççı şirketler tarafından YTM hesaplarına aktarılır. Bu şe-
kilde YTM’ye intikal eden sermaye piyasası araçları için MKK’ya YTM tarafından herhangi
bir saklama ücreti ödenmez.
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(2) Birinci fıkra uyarınca YTM’ye intikal eden sermaye piyasası araçları, YTM’nin he-
sabına geçmesinden itibaren üç ay içinde BİAŞ’ta satılır. Belirtilen üç aylık süre içerisinde sa-
tılamayan sermaye piyasası araçları hakkında yapılacak işlemlere ilişkin esaslar Kurulca be-
lirlenir.

Teslim edilmeyen sermaye piyasası araçlarının satışı
MADDE 26 – (1) YTM’ye intikal eden sermaye piyasası araçlarının satış işlemleri için

YTM tarafından BİAŞ’a yazılı olarak müracaat edilir.
(2) Satış işlemi, BİAŞ tarafından satılacak kıymetin likidite durumuna göre, ayrı bir

resmi müzayede sırası açılmasına gerek görülmediği durumlarda ilgili sermaye piyasası aracı-
nın işlem sırasında ya da açılacak ayrı bir resmi müzayede pazarında gerçekleştirilebilir.

(3) Ayrı bir resmi müzayede pazarı açılması durumunda satılacak sermaye piyasası
araçlarına ilişkin duyuru, satışın yapılacağı günden en az bir gün önce Kamuyu Aydınlatma
Platformunda yapılır.

(4) Resmi müzayede işlemlerine ilişkin esaslar BİAŞ tarafından belirlenir. YTM adına
yapılacak müzayede dahil hiçbir işlem için BİAŞ’a komisyon ve benzeri ücret ödenmez.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Giderler
MADDE 27 – (1) YTM tarafından, Kanun ve ilgili mevzuattan kaynaklanan görevlerin

yerine getirilmesi amacıyla yapılan giderler ile genel yönetim giderleri YTM’nin malvarlığın-
dan karşılanır.

(2) Kanunun geçici 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, Kanunun yayımı tari-
hinden önce tedrici tasfiyesine başlanmış olan kurumlara ilişkin olarak gerekli ödemeler YTM
tarafından MKK’ya yapılır.

Bütçe, mali tablo ve raporlar
MADDE 28 – (1) YTM bütçesi, Yönetim Kurulu tarafından onaylanır. Bütçe YTM’nin

bütçe yılı içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterir. Bütçe yılı takvim yılıdır. YTM gelirlerinin
yeterli olması halinde, yıl içerisindeki ilave ödenek ihtiyacı için mevcut veya yeni açılacak ter-
tiplere Yönetim Kurulu tarafından ödenek eklenebilir. Bütçe içi ödenek aktarması yapmaya
Başkan yetkilidir.

(2) YTM, yıllık mali tabloları ile hesap dönemine ilişkin faaliyetlerini ve sonraki dönem
hakkında görüş ve önerileri ile alınması gereken önlemleri içeren bir faaliyet raporunu düzen-
leyerek takip eden yılın mart ayı sonuna kadar Kurula gönderir.

YTM’nin defter ve kayıtları
MADDE 29 – (1) YTM tarafından, bu Yönetmeliğin uygulanmasında yönetim kurulu

karar defteri ve yardımcı defterler ile ilgili mevzuat uyarınca tutulması zorunlu olan diğer def-
terler tutulur.

Kurula bilgi verme
MADDE 30 – (1) YTM tarafından, YTM malvarlığının türleri itibariyle ayrıntılı dö-

kümü ile yatırımcıları tazmin edilmekte olan veya tasfiyesi yürütülmekte olan yatırım kuru-
luşları ve yapılan tahsilât ve ödemeler hakkında üçer aylık dönemler itibariyle bir rapor hazır-
lanarak, izleyen dönemin 5 inci iş günü sonuna kadar Kurula iletilir.

Yatırımcıyı bilgilendirme ve reklam yasağı
MADDE 31 – (1) Yatırım kuruluşları, sermaye piyasası faaliyetleri ve işlemleri sıra-

sında YTM ve YTM’nin koruma kapsamı hakkında yatırımcılara yeterli bilgi vermek zorun-
dadır.

(2) Yatırım kuruluşları, YTM’nin yatırımcılara sağladığı korumayı reklam amacıyla
kullanamazlar.
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Yükümlülüklerini yerine getirmeyen kuruluşlar hakkında uygulanacak tedbirler
MADDE 32 – (1) YTM’ye karşı yükümlülüklerini yerine getirmeyen yatırım kuruluş-

ları ile diğer kuruluşlar, en geç 5 iş günü içerisinde YTM tarafından Kurula bildirilir. Kurul
söz konusu yatırım kuruluşlarının yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlamak amacıyla
Kanunun 96 ncı maddesi kapsamında gerekli her türlü tedbiri alır.

İlan esasları
MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik çerçevesinde yapılması gereken ilanlar, YTM tara-

fından ülke çapında günlük olarak yayımlanan en az 2 gazete ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
ile YTM tarafından uygun görülen diğer yerlerde yapılır. İlanın şekli ve içeriği YTM tarafından
belirlenir.

Tutarların değerlenmesi
MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelikte yer verilen tutarlar, her yıl bir önceki yıla ilişkin

olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununca belirlenen yeniden değerleme ora-
nında arttırılır.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 35 – (1) 21/6/2001 tarihli ve 24439 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ya-

tırımcıları Koruma Fonu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Giriş aidatı ödemeyecek yatırım kuruluşları
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18 inci maddede yer verilen giriş aidatları mülga 2499 sayılı

Kanun uyarınca kurulan Yatırımcıları Koruma Fonuna katılmış olan yatırım kuruluşları tara-
fından yatırılmaz.

2013 Yılı Aidatlarının Ödenme Süresi
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Yıllık aidatların ödenmesi için 17 nci maddenin ikinci fık-

rasında öngörülen süre, 2013 yılı için bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 3 ay olarak
uygulanır.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğine yapılan atıflar
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte yer verilen Türkiye Sermaye Piyasaları

Birliği; Kanunun geçici 5 inci maddesi uyarınca, statü değişikliğinin Bakanlar Kurulu kararıyla
yürürlüğe gireceği tarihe kadar, mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 40/B madde-
sinde belirtilen Türkiye Sermaye Piyasaları Aracı Kuruluşları Birliğini ifade eder.

Zamanaşımı süresinin başlangıcı
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) 22 nci maddenin birinci fıkrasında öngörülen 10 yıllık za-

manaşımı süresi, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren işlemeye başlar.
YTM merkezine ilişkin geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Kurul merkezinin İstanbul’a taşınmasına ilişkin iş ve işlem-

ler tamamlanıncaya kadar YTM’nin merkezi Ankara’dadır.
Birleşme veya devralma durumunda aracı kurumlara sağlanacak indirimler
GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Bir aracı kurumun, başka bir ya da birden fazla aracı kuru-

mun aktif ve pasifini bir bütün olarak veya sahip olduğu yetki belgelerinin tamamını devralmak
üzere veyahut iki veya daha çok aracı kurumun tasfiyesiz infisah yoluyla tüzel kişiliklerini
sona erdirerek aktif ve pasiflerini bir bütün olarak birleştirmek suretiyle yeni bir aracı kurum
kurmak üzere 31.12.2014 tarihine kadar Kurula başvurması durumunda, devralan ve yeni ku-
rulan aracı kurumların YTM’ye ödeyeceği yıllık aidatlar, birleşme veya devre izin verildiğine
dair Kurul karar tarihini takip eden 4 hesaplama dönemi boyunca, bu Yönetmelikte yer alan
esaslara göre hesaplanacak tutarların yarısı kadar ödenir. Bu şekilde birleşen ve devralan aracı
kurumlara sağlanacak indirimlerin toplam tutarı 2.000.000 Türk Lirasını aşamaz.

Yürürlük
MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.
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Atatürk Üniversitesinden:

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ, YAŞLI VE GAZİ ARAŞTIRMA
VE MÜKEMMELİYET UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı ola-

rak kurulan Atatürk Üniversitesi Engelli, Yaşlı ve Gazi Araştırma ve Mükemmeliyet Uygulama
ve Araştırma Merkezinin amacı ve faaliyet alanları ile yönetim organlarının çalışma usul ve
esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Atatürk Üniversitesi Engelli, Yaşlı ve Gazi Araştırma

ve Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim
organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına 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: Atatürk Üniversitesi Engelli, Yaşlı ve Gazi Araştırma ve Mükemmeliyet

Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Atatürk Üniversitesi Rektörünü,
d) Rektörlük: Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünü,
e) Senato: Atatürk Üniversitesi Senatosunu,
f) Üniversite: Atatürk Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Atatürk Üniversitesinin ilgili bölüm ve anabilim dallarının bilimsel birikimlerini en-

gelli, yaşlı ve gazi bireylerin eğitiminde, bakım ve rehabilitasyonunda kullanmak,
b) Engelli, yaşlı ve gazilerin eğitime, sosyal yaşama ve kültürel alanlara eşit bir şekilde

katılımlarına destek sağlamak,
c) Engelli, yaşlı ve gazilerin eğitimine, sosyal ve kültürel yaşamlarına yönelik bilimsel

araştırma ve uygulamalar gerçekleştirmek,
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ç) Engelli, yaşlı ve gazilere yönelik eğitim hizmetlerinin verimliliğini ve niteliğini ar-
tırmak,

d) Bölgesel, ulusal ve uluslararası nitelikte kurs, konferans, seminer, kongre ve her türlü
bilimsel etkinliği gerçekleştirmek,

e) Üniversite içinde olduğu kadar, Üniversite çevresindeki engelli, gazi ve yaşlı vatan-
daşların sorunlarıyla ilgilenmek ve çağdaş dünyanın beklentilerine uygun olacak şekilde hizmet
sunmak,

f) Engelli, yaşlı ve gazi bireye sahip ailelere eğitim, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri
vermek,

g) Yatılı ve gündüzlü bakım alan yaşlıların yaşam kalitesini artırmak,
ğ) Yatılı ve gündüzlü bakım alan yaşlıların ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olmak,
h) Süreğen hastalığı olan yaşlı bireylerin bilimsel, teknik ve sosyal açıdan sorunlarını

belirlemek, günlük hayata uyum sağlamalarını kolaylaştırmak,
ı) Merkezin hizmetlerinden engelli, yaşlı ve gazilerin faydalanabilmeleri için engel tür-

lerine özel ekipman, teknik donanım sağlamak,
i) Engel türlerine özel alt birimler oluşturmak,
j) Özel eğitim uzmanları, diğer nitelikli kişiler ve özel eğitimli öğrencilerin istihdamını

sağlamak,
k) Toplumun her kesimindeki engelli bireylere, engelli bireyi olan ailelere ve konuyla

ilgisi olan akademik birimlere bu merkezi tanıtmak,
l) Engelli olan tüm yaş gruplarındaki bireylerin kayıtlı olduğu, bu bireylere ait tüm

tıbbi, sosyal ve özel özgeçmişlerin yer aldığı bir istatistik birimi kurmak, Merkez ve Türkiye
bazında değerlendirmeler yapmak,

m) Engelli, yaşlı ve gaziler üzerinde yapılacak olan araştırmalara alt yapı ve çalışma
imkânı oluşturmak,

n) Araştırmacıların çalışma konularının değerlendirileceği multidisipliner bir ortam
oluşturmak,

o) Engeli olan bireylere iş istihdamında yardımcı olmak,
ö) Türkiye ve Dünyadaki engeli olan bireylerin ihtiyaçlarına yönelik yenilikleri ve tek-

nolojileri izlemek,
p) Merkez bünyesinde yer alan AR-GE ünitesinde  engeli olan bireylerin ihtiyaçlarına

yönelik, yaşamlarını daha iyi hale getirebilecek cihazların araştırılması, üretimi ve teminini
sağlamak,

r) Üniversitenin ilgili fakülte, enstitü, yüksekokul, bölüm ve anabilim/anasanat dalla-
rıyla işbirliği yapmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki alanlarda

faaliyetlerde bulunur:
a) Bir disiplinler arası araştırma ve uygulama alanı olan “engellilik ve yaşlılık” konu-

sunda, Atatürk Üniversitesinin ilgili akademik birimlerinin eğitim, öğretim, araştırma ve ge-
liştirme faaliyetlerine katılımını sağlamak,

b) Başta Atatürk Üniversitesinde öğrenim gören ve çalışan engelli bireyler ve yakınları
olmak üzere toplumun tüm kesimlerindeki engelli, yaşlı ve gazi bireylere yönelik araştırmalar
ve uygulamalar yapmak,
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c) Konuya ilişkin bilimsel veri tabanı oluşturularak AR-GE faaliyetlerini yürütmek ve
ilgili devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği çerçevesinde danışmanlık faali-
yetlerini sürdürmek,

ç) Farklı disiplinlerden engellilik konusunda araştırmalar yapan bilim insanları ile uz-
manları bir araya getirerek, ulusal ve/veya uluslararası araştırma/geliştirme projeleri oluşturarak
bilim adamlarına uygulama alanları sağlamak,

d) Üniversitenin imkânlarını kullanarak ulusal ve uluslararası katılımlı kongre, panel,
sempozyum, konferans gibi bilimsel aktiviteler düzenlemek,

e) Engelliler konusunda aydınlatıcı, bilimsel nitelikte bilgilerin sözlü ve/veya yazılı
olarak kamuoyuna ulaştırılmasıyla konunun sürekli olarak gündemde tutulmasını sağlamak,

f) Merkez içerisinde konaklamalı ve günübirlik olmak üzere engelli-gazi ve yaşlıların
eğitim ve bakım almasını sağlayacak birimlerin oluşturulmasını sağlamak,

g) Bu birimlerde eğitim alan engelli, yaşlı ve gazi bireylerin sosyal yaşam alanlarını
sağlıklı bireyler ile ortak kullanmalarını sağlamak,

ğ) Hem sağlıklı hem de engelli, yaşlı ve gazilere yönelik ortak yaşam bilinci oluştur-
mak,

h) Merkez içerisinde yer alan tüm birimlerde engellilerle engeli olmayanların birlikte
çalışmalarını sağlayarak yaşam kalitelerini artırmak,

ı) Engelliliğin önlenmesi ve sorunların azaltılmasıyla ilgili çalışmaların yapılmasına
yönelik uygun koşullar sağlamak,

i) Engelli yaşlı ve gazi bireylerin etkin ve kaliteli rehabilitasyon hizmetlerinden fayda-
lanmasını sağlamak,

j) Alzheimer ve parkinson gibi nörolojik bir takım rahatsızlıklara bağlı olarak gelişen
tüm engelleri aşmada kişilere ve ailelerine gerekli eğitimleri vermek,

k) Ülkemizde ciddi sıkıntısı çekilen engelli ve yaşlıların bakım ve rehabilitasyonunda
yer alan eğiticilerin yetiştirilmesinde Atatürk Üniversitesinin diğer ulusal ve uluslararası üni-
versiteler ile işbirliği yapmasını sağlamak,

l) Engelli ve yaşlı sorunlarının bilimsel olarak aşılmasına yardımcı unsurları tasarlamak
ve geliştirmek,

m) Toplumun engellilere ve engelli yaşamına yönelik bilgi, tutum ve davranış eksik-
liklerini ve yanlışlıklarını tespit ederek bunların giderilmesine yönelik eğitimler düzenlemek,

n) Toplumun engellilerin çekmiş olduğu sıkıntılar konusunda bilgilendirilmesi ve en-
gelli yaşamını iyileştirme yönünde eğitilmesi amacıyla, kitap, dergi, broşür ve benzeri basımları
yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar düzenlemek,

o) Üniversite öğrencilerinin engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik bilinçlen-
melerini ve merkezin gerçekleştireceği projelerde etkin görev almalarını sağlamak amacıyla
özendirici eğitsel faaliyetlerde bulunmak, konuyla ilgilenenlere destek sağlamak,

ö) Kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak ülke düzeyinde en-
gelliler için engelsiz bir yaşam oluşturma yönünde toplumun bilinçlendirilmesini ve duyarlı
hale gelmesini sağlamak,

p) İlgili mevzuat çerçevesinde kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile kişilere,
çalışma alanına giren konularda bilirkişi hizmeti vermek,
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r) Eğitilebilir durumdaki zihinsel engelliler için eğitim programının verilebileceği im-
kânları hazırlamak ve uygulamak,

s) Bedensel engellilerin özür durumlarına uygun olarak fizik tedavi ve rehabilitasyon
programları düzenlemek ve uygulamak,

ş) Görme ve işitme engellilerin durumlarına uygun eğitimleri verecek imkânları hazır-
lamak ve uygulamak,

t) Engelliler için müzik, resim, tiyatro gibi uygun sanatsal aktiviteler düzenlemek, faa-
liyetleri sergilemek ve kamuoyunun bu konudaki duyarlılığını arttırmak,

u) Rektörlüğün ve Merkez yönetim organlarının kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bu-
lunmak.

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, Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl

için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir veya süresinden önce aynı
usulle görevinden alınabilir.

(2) Müdür; kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere ve Üniversitede devamlı
statüde çalışan öğretim üyeleri arasından, üç yıl için en az altı öğretim üyesini Merkez müdür
yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Rektör gerektiğinde aynı
usulle müdür yardımcısını değiştirebilir.

(3) Merkez müdür yardımcıları; Merkez hizmetlerinin yürütülmesinde Müdüre yardımcı
olurlar. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından biri, Rektörün ona-
yı ile kendisine vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlen-
dirilir. Müdür yardımcılarının görev süresi, Müdürün görev süresi bittiğinde kendiliğinden sona
erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve idari işlerini yürütmek,
b) Merkezin yönetim ve denetim görevini yürütmek,
c) Danışma Kurulu ve Yönetim Kurulunun gündemini hazırlamak ve kararlarını uygu-

lamak,
ç) Merkezin verimli çalışmasını ve ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak,
d) Merkezin plan dâhilinde yapacağı bilimsel çalışmalar başta olmak üzere her türlü

çalışma ve faaliyetlerini belirlemek, uygulamaya koymak, çalışma gruplarını oluşturmak, ça-
lışma ve faaliyetleri yönlendirmek,

e) Merkezin amaçları doğrultusunda oluşturulan çalışma grup ve birimlerinin program-
larını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna önermek,

f) Engelli ve yaşlılara yönelik hizmetlerin koordinasyonunu sağlamak,
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g) Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek
ve görevlendirilmeleri ile ilgili teklifleri yapmak; Üniversite dışındaki diğer resmi veya özel
kurum ve kuruluşlardan, ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili bilim insanı, araştırıcı, uzman, eğitimci,
idari ve teknik personelin görevlendirilmesi için Rektörlüğe teklifte bulunmak,

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

h) Yurt içi ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan kuruluşlarla işbirliği yapmak,
ı) Merkezin ödenek ve bütçe ile ilgili önerilerini Rektörün de onayını aldıktan sonra ve

görüşülecek diğer konuları belirleyerek gerekçesi ile birlikte Yönetim Kuruluna sunmak,
i) Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak, Yönetim Kuru-

lunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak,
j) Mevzuatla ilgili diğer görevleri yapmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları arasından seçilen bir

temsilci ve Müdürün önerisi üzerine üç yıl için Rektörün onayı ile Üniversitenin çeşitli birim-
lerinden görevlendirecek beş öğretim üyesi olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Görev sü-
resi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden üyelikten ayrılan üyelerin yerine,
kalan süreyi doldurmak üzere yeniden görevlendirme yapılır.

(2) Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık eder.
(3) Yönetim Kurulu, ayda en az bir defa Müdür başkanlığında toplanır. Gerektiğinde

Müdür tarafından daha kısa sürelerde de toplantıya çağrılabilir ve kararlar toplantıya katılan-
ların salt çoğunluğu ile alınır; oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk
sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma plan ve programını hazırlamak,
b) Merkeze bağlı birim ve işletmelerin çalışma usul ve esaslarını belirleyen düzenle-

meleri yapmak,
c) Merkezle ilgili tanıtım ve bilimsel amaçlı seminer ve toplantılar düzenlemek,
ç) Merkezin amaçları doğrultusunda olan diğer faaliyetleri planlamak,
d) Merkezde engellilere ilişkin hizmetlerin etkili bir biçimde yürütülmesi için gerekli

tedbirleri belirlemek, koordinasyon ve işbirliğini sağlamak,
e) Müdürün getireceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak,
f) Rektörlüğe sunulacak yıllık faaliyet raporunu görüşmek,
g) Merkezin ihtiyaçlarını belirlemek,
ğ) Merkez ile ilgili hazırlanan projeleri inceleyip Danışma Kuruluna sunmak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl

için görevlendirilen; Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinin ilgili bölümleri veya anabilim dalla-
rından üç, Eğitim Fakültesinin ilgili bölümleri veya anabilim dallarından iki, Sağlık Bilimleri
Fakültesinin ilgili bölümleri veya anabilim dallarından iki, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekoku-
lunun ilgili bölümleri veya anabilim dallarından bir, Mühendislik Fakültesinin ilgili bölümleri
veya anabilim dallarından iki, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun ilgili bölümleri veya
programlarından üç ve merkezin faaliyet alanlarında birikim ve çalışmaları bulunan iki öğretim
üyesi/öğretim elemanı olmak üzere toplam on beş kişiden oluşur. Rektör ve Rektör yardımcıları
Danışma Kurulunun doğal üyeleridir.
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(2) Rektör ve Rektör yardımcıları dışında, birinci fıkra gereğince belirlenmiş üyelerin

görev süresi üç yıl olup süresi dolanlar aynı yöntemle yeniden seçilebilirler. Süresi dolmadan

görevlerinden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak için aynı yöntemle yenileri gö-

revlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu, Rektörün başkanlığında yılda en az iki kez toplanır. Danışma Ku-

ruluna Rektör başkanlık eder. Toplantılar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile yapılır ve kararlar

oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağ-

lanmış sayılır. Danışma Kurulunun sekretaryasını Kurulun oyları ile seçilen bir öğretim üyesi

yürütür.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları ile ilgili konuları görüşmek,

b) Merkezin hazırladığı her türlü araştırma, eğitim, çalışma ve faaliyet ile ilgili plan ve

projeleri değerlendirmek, bunların uygulama ve geliştirilmeleri yönünde önerilerde bulunmak,

c) Merkeze her kesimden gelen istek ve önerileri değerlendirerek yeni çalışma konula-

rının gündeme getirilmesi ve sorunların çözümüne yönelik kararlar alınmasını sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-

şılanır.

Merkez ünite ve birimlerinin, komite ve komisyonların çalışma usul ve esasları

MADDE 15 – (1) Merkez ve Merkezin alt birimlerde çalışan kişiler, yürütülen hizmet-

ler açısından Müdüre karşı sorumludur.

(2) Merkezin faaliyet alanlarında görevli kişiler, hizmetlerin en verimli ve en iyi şekilde

gerçekleştirilmesi açısından Merkez yönetimi ile işbirliği ve koordinasyon içinde bulunur ve

Merkez yönetimine karşı sorumludur.

(3) Merkezin verimlilik ve etkinliğinin arttırılması, hizmet kontrolünün sağlanması ve

değerlendirilmesi amacıyla komiteler ya da komisyonlar kurulabilir. Komite ve komisyonların;

görevleri, buralarda görevlendirilecek kişilerin görevleri ile çalışma şekline ilişkin esaslar Yö-

netim Kurulunca belirlenir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Bartın Üniversitesinden:

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN ÜRÜNLERİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bartın Üniversitesine bağlı olarak kurulan
Bartın Üniversitesi Orman Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim
organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları dü-
zenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bartın Üniversitesine bağlı olarak kurulan Bartın Üni-
versitesi Orman Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına,
yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (BÜOÜUAM): Bartın Üniversitesi Orman Ürünleri Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Bartın Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Bartın Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı, Çalışma Alanları ve Görevleri

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır;
a) Yeni teknolojiler ve inovasyonlarla mevcut orman ürünleri sektöründeki klasik uy-

gulamalarına yeni boyutlar kazandırmak,
b) Daha dayanıklı, hafif, sağlam ve ekonomik alternatif yeni malzemeler geliştirerek,

sadece orman ürünleri sektörüne değil, ilâç biliminden, gıda sektörüne, savunma sanayinden
otomotive ve benzeri sektörlere katkı sağlamak,

c) Düzenlenecek kongre, konferans, seminer ve çalıştaylar ile gerek akademik camiaya
gerekse toplumun diğer kesimlerinde orman ürünleri konusunda farkındalık oluşturma açısın-
dan fayda sağlamak,
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ç) Merkez ile ülkedeki işletmelerle aktif çalışmalar sürdürerek üniversite–sanayi işbir-

liğine yeni bir boyut kazandırmak,

d) Üniversitenin önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim programına doğrudan

katkıda bulunmak,

e) Ulusal ve uluslararası nitelikli yayın ve patent sayılarının artması sağlamak,

f) Merkezinin görevleri arasında sayılan araştırma, geliştirme ve uygulama faaliyetleri

dışında teknoloji transferi, danışmanlık hizmetleri ve üretilen mal ve hizmetlerin kalite kontrol

denetimi, mesleki eğitim gibi faaliyetleri yerine getirmek,

g) Merkezin bölgede bulunan diğer üniversiteler tarafından da etkin bir şekilde kulla-

nılmasını sağlayarak Üniversiteye ve Bartın iline canlılık kazandırmak.

Merkezin çalışma alanları ve görevleri

MADDE 6 – (1) Merkezin çalışma alanları şunlardır;

a) Odun ve odun esaslı malzemeler,

b) Mobilya endüstrisi ve performans testleri,

c) Kompozit levha üretimi ve kalite kontrol,

ç) Biopolimer teknolojisi,

d) Biorefinör teknolojisi,

e) Orman ürünlerinde nanoteknoloji,

f) Üst yüzey işlemleri,

g) Orman ürünlerinde tahribatsız test teknikleri,

ğ) Odun koruma ve dayanıklılık,

h) Kâğıt ve karton üretimi,

ı) Lif ve odun kimyası,

i) Orman yan ürünleri endüstrisi,

j) Tıbbi ve endemik bitkiler,

k) Kültür mantarcılığı,

l) Odun anatomisi,

m) Ekonomi ve pazarlama,

n) İş Güvenliği,

o) Girişimcilik,

ö) İş Etüdü ve ergonomi.

(2) Merkezin görevleri şunlardır;

a) Orman kaynaklarıyla ilgili araştırma, inceleme, ölçüm, izleme çalışmaları yapmak;

yeni yöntemler geliştirmek ve yapılan çalışmalara katkıda bulunmak,

b) Özel sektör ile birlikte yeni ürünler geliştirmek, bu ürünlere performans testlerini

gerçekleştirmek ve sertifikalandırmak,

c) Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, seminer, konferans, kongre, sempoz-

yum ve benzeri toplantılar düzenlemek,

ç) Kamu ve özel kuruluşların gereksinim duyduğu araştırmaları; planlamak, gerçekleş-

tirmek ve kurumlar arası koordinasyonu sağlamak, konu ile ilgili sorunlar hakkında araştırma-

lar, incelemeler yaparak raporlar hazırlamak,
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d) Orman ürünleri konusunda çalışan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş-

birliğini geliştirmek, ortak çalışmalar yapmak, bilimsel ve teknik bilgi ve hizmet alışverişinde

bulunmak,

e) Tanıtım faaliyetlerinde bulunmak, yarışmalar düzenlemek, sergiler açmak, bülten,

kitap ve dergi çıkarmak,

f) İlgili konularda görgü ve bilgisini geliştirmek üzere yurt dışına eleman göndermek

ya da bu amaçla gönderilenleri kabul etmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Yönetim Kurulu üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl

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

madan aynı şekilde görevden alınabilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürü-

tülmesinden, geliştirilmesinden doğrudan Rektöre karşı sorumludur ve aynı zamanda Yönetim

Kurulunun başkanıdır. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona

erer.

(2) Müdürün kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından öne-

receği en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür, görevi

başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır. Müdür yardımcılarının da

bulunmadığı durumlarda Yönetim Kurulu üyelerinin en kıdemli olanından başlamak üzere

birisi vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır;

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantının gündemini hazırlamak ve top-

lantılara başkanlık etmek,

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

hazırlamak ve Yönetim Kurulunda onaylanmış şekliyle Rektöre sunmak,

e) Danışma Kurulunun oluşumunu sağlamak ve bu kurulu toplantıya çağırmak,

f) Yurt içinde ve yurt dışında eğitim-öğretim, araştırma, uygulama, işletme ve benzeri

etkinliklerde bulunan ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya kişilerle iş-

birliği yaparak, amacına uygun ve çalışma alanına giren konularda karşılıklı yardımlaşmayı

gerçekleştirmek.
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Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcısı dâhil beş kişiden olu-

şur. Diğer üç üye, Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle
görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Görevden ayrılan üyenin
yerine kalan süreyi tamamlamak için yeni üye görevlendirilir.

(2) Müdür Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine
yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Müdürün önerisi
üzerine gerektiğinde Üniversite içinden veya dışından konu ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim
sahibi kişiler de görüş bildirmek amacı ile Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir. Ancak bu
kişiler oy kullanamaz.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;
a) Merkezin amaçları doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda

kararlar almak,
b) Merkezin yıllık faaliyet raporu ile yıllık çalışma programını görüşerek hazırlamak,
c) Araştırma ve yayın konularında kararlar almak,
ç) Merkezin çalışmaları için gerekli geçici çalışma gruplarını ve komisyonları kurmak

ve görevlendirmeler için Rektörün onayına sunmak,
d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programlarını hazırlamak,
e) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, orman ürünleri

konusunda çalışmaları bulunan kamu ve özel sektör kurum ve kuruluş temsilcileri ve uzmanlar
arasından istekleri halinde, üç yıllık süre ile Rektör tarafından görevlendirilen kişilerden oluşur.
Bu üyelerin görev süreleri ve yeniden görevlendirilmeleri, Yönetim Kurulu üyeleri ile aynı şe-
kilde olur. Danışma Kurulu Müdürün çağrısı üzerine toplanır.

(2) Danışma Kurulu, Yönetim Kuruluna orman ürünleri ile ilgili olarak bilimsel ve tek-
nolojik konularda danışmanlık yapar ve kendisine sunulan konularda incelemeler yaparak görüş
bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından
karşılanır.

Demirbaş ve donanım
MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında

alınan her türlü alet, donanım ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bartın Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Bartın Üniversitesinden:

BARTIN ÜNİVERSİTESİ YENİLENEBİLİR ENERJİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bartın Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Bartın Üniversitesi Yenilenebilir Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yö-

netim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları

düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bartın Üniversitesine bağlı olarak kurulan Bartın Üni-

versitesi Yenilenebilir Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organ-

larına, 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 (BÜYENARUM): Bartın Üniversitesi Yenilenebilir Enerji Araştırma ve Uy-

gulama Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Bartın Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Bartın Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı, Çalışma Alanları ve Görevleri

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Biyokütle, güneş, rüzgâr ve hidrolik enerji gibi fosil yakıtlara alternatif; yenilenebilir,

çevre dostu, temiz enerji kaynakları ile ilgili araştırma, inceleme, ölçüm, izleme çalışmaları

yapmak,

b) Ülke enerji açığının azaltılmasında yenilenebilir enerji kaynaklarından en üst düzey-

de yararlanılabilmesi konusunda çözüm önerileri üretmek,
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c) Yenilenebilir enerji üretiminin özel sektör tarafından büyük ölçeklerde gerçekleşti-

rilebilmesi için devlet tarafından sağlanacak teşvik ve desteklerin önemi konusunda karar ve-

ricileri bilgilendirmek,

ç) Yenilenebilir enerji kaynaklarının yöre ve ülke çapında potansiyellerini belirlemek,

bu kaynaklardan yararlanarak enerji üretim teknolojileri konusunda araştırma, geliştirme ve

uygulama yapmak, sürdürülebilir enerji üretimini teşvik etmek.

Merkezin çalışma alanları ve görevleri

MADDE 6 – (1) Merkezin çalışma alanları ve görevleri şunlardır:

a) Küresel iklim değişimini yavaşlatıcı yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili araştır-

malarla ulusal ve uluslararası düzeyde farkındalık yaratmak,

b) Yenilenebilir enerji konusundaki mevcut teknolojilerin ülkemize kazandırılması için

çalışmalar yapmak,

c) Biyoenerji üretiminde; enerji ormanlarının tesisi ve bakımı ile orman ve tarım işlet-

meciliği ürün ve artıklarından ısı, elektrik, pelet, biyoyakıt, biyoyağ, biyogaz, biyoetanol, bi-

yometanol, odun kömürü gibi yeşil enerji üretimlerinin gerçekleştirilebilmesi konularında araş-

tırma yapmak, kamu ve özel sektöre uygulama aşamalarında destek olmak,

ç) Enerji kullanımından kaynaklanan çevre kirliliğinin azaltılması için enerji ve çevre

ilişkileri konusunda araştırmalar yapmak,

d) Ülkemizde sürdürülebilir kalkınmanın öncelikle yerli ve temiz enerji kaynakları ile

sağlanabilmesi için projeler yürütmek,

e) Merkez ile teknokent ve sanayi işbirliği çerçevesinde yenilenebilir enerji kaynakları

ile ilgili sistem ve bileşenleri üretmek, performans testlerini gerçekleştirmek ve sertifikalan-

dırmak,

f) Yenilenebilir enerji kaynaklarının yerel ve küresel bazdaki öneminin toplum ve karar

vericiler tarafından yeterince algılanabilmesi için; bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde kurs,

seminer, konferans, kongre, sempozyum ve benzeri toplantılar ile televizyon programları dü-

zenlemek,

g) Kamu ve özel kuruluşların ülkemiz yenilenebilir enerji kaynaklarının potansiyelleri,

kullanılabilirlikleri, verimlilikleri gibi konularda gereksinim duyduğu araştırmaları ve uygu-

lamaları; planlamak, gerçekleştirmek ve kurumlararası koordinasyonu sağlamak,

ğ) Üniversitede yenilenebilir enerji konusunda yapılan araştırmaları desteklemek ve

kamuoyunu yenilenebilir enerji konusunda bilinçlendirmek, aydınlatmak ve bilgilendirmek,

h) Merkez ile diğer merkezler ve üniversiteler arası işbirliğini sağlamak, ortak çalış-

malar yapmak, bilimsel ve teknik bilgi ve hizmet alışverişinde bulunmak,

ı) Bartın ve çevresindeki yenilenebilir enerji kaynaklarının araştırılması ve bu kaynak-

lardan yararlanılması konusunda yapılacak çalışmaların koordinasyonunu sağlamak,

i) Enerji uygulamaları konusunda, ilgili bakanlık ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş-

birliği yapmak.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Yönetim Kurulu üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl

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

madan aynı şekilde görevden alınabilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürü-

tülmesinden, geliştirilmesinden doğrudan Rektöre karşı sorumludur ve aynı zamanda Yönetim

Kurulunun başkanıdır. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona

erer.

(2) Müdürün kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından öne-

receği en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür, görevi

başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır. Müdür yardımcılarının da

bulunmadığı durumlarda Yönetim Kurulu üyelerinin en kıdemli olanından başlamak üzere

birisi vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantının gündemini hazırlamak ve top-

lantılara başkanlık etmek,

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

hazırlamak ve Yönetim Kurulunda onaylanmış şekliyle Rektöre sunmak,

e) Danışma Kurulunun oluşumunu sağlamak ve bu kurulu toplantıya çağırmak,

f) Yurt içinde ve yurt dışında eğitim-öğretim, araştırma, uygulama, işletme ve benzeri

etkinliklerde bulunan ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya kişilerle iş-

birliği yaparak, amacına uygun ve çalışma alanına giren konularda karşılıklı yardımlaşmayı

gerçekleştirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcısı dâhil beş kişiden olu-

şur. Diğer üç üye, Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle

görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Görevden ayrılan üyenin

yerine kalan süreyi tamamlamak için yeni üye görevlendirilir.
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(2) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine

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

üzerine gerektiğinde Üniversite içinden veya dışından konu ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim

sahibi kişiler de görüş bildirmek amacı ile Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir. Ancak bu

kişiler oy kullanamaz.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11– (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda

kararlar almak,

b) Merkezin yıllık faaliyet raporu ile yıllık çalışma programını görüşerek hazırlamak,

c) Araştırma ve yayın konularında kararlar almak,

ç) Merkezin çalışmaları için gerekli geçici çalışma gruplarını ve komisyonları kurmak

ve görevlendirmeler için Rektörün onayına sunmak,

d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programlarını hazırlamak,

e) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, enerji konu-

sunda çalışmaları bulunan kamu ve özel sektör kurum ve kuruluş temsilcileri ve uzmanlar ara-

sından istekleri halinde, üç yıllık süre ile Rektör tarafından görevlendirilen kişilerden oluşur.

Bu üyelerin görev süreleri ve yeniden görevlendirilmeleri, Yönetim Kurulu üyeleri ile aynı şe-

kilde olur. Danışma Kurulu Müdürün çağrısı üzerine toplanır.

(2) Danışma Kurulu, Yönetim Kuruluna bilimsel ve teknolojik konularda danışmanlık

yapar ve kendisine sunulan konularda incelemeler yaparak görüş bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından

karşılanır.

Demirbaş ve donanım

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında

alınan her türlü alet, donanım ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bartın Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Cumhuriyet Üniversitesinden:

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/5/2010 tarihli ve 27588 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhu-

riyet Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril-

miştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) İlgili yönetim kurulu: Üniversiteye bağlı eğitim birimlerinin yönetim kurullarını,

b) Rektör: Cumhuriyet Üniversitesi Rektörünü,

c) Senato: Cumhuriyet Üniversitesi Senatosunu,

ç) Üniversite: Cumhuriyet Üniversitesini,

d) Yaz öğretimi: Cumhuriyet Üniversitesinde güz ve bahar yarıyılları dışında yaz tatili

döneminde açılan eğitim-öğretim programını,

e) Yönetim Kurulu: Üniversite Yönetim Kurulunu,

ifade eder.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin İkinci Bölüm başlığı “Yaz Öğretimi ile İlgili Esaslar”

olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“c) Başarılı öğrencilerin daha kısa sürede mezun olabilmelerine imkân sağlamak.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Yaz öğretiminde ders açılması, derslere kayıt, derslerin başlangıç ve

bitişi, sınavlar ve diğer ilgili hususlar Senato tarafından belirlenecek akademik takvime göre

yürütülür.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(2) Yaz öğretiminde açılacak dersler ile dersi verecek öğretim elemanları; ilgili ana-

bilim dalının ve bölümün olumlu görüşü üzerine ilgili yönetim kurulunun kararı ve Senato’nun

onayı ile belirlenir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Yaz öğretiminin süresi en az beş haftadır. Bu süreye ara sınavlar da

dâhildir. Final sınavları öğretim süresini takip eden günlerde yapılır. Yaz öğretiminde açılan

her dersin toplam saati normal yarıyılındaki toplam ders saati kadardır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“(2) 21/7/1997 tarihli ve 23056 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhuriyet Üni-

versitesi Önlisans ve Lisans Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen şartları sağ-

layan öğrenciler yaz öğretiminde üst yarıyıldan ders alabilirler.”

6 Haziran 2013 – Sayı : 28669                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 27

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 27



“(3) Öğrencinin kayıtlı bulunduğu fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulunda
ders açılmadığı takdirde, öğrenci bu dersi, Üniversite içinde başka bir fakülte, enstitü, yüksek-
okul ve meslek yüksekokulundan alabilir. Bunun için diğer fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek
yüksekokulunda alınacak dersin denkliğinin, müfredat, dil, kredi ve saat açısından ilgili bölüm
ve ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi gerekir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldı-
rılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yaz öğretiminde ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına giremeyen öğrencilere ma-
zeret ve bütünleme sınavları yapılmaz.”

“(5) Yaz öğretiminde açılan dersler ve bu derslere kayıtlı öğrenciler için ara ve yarıyıl
sonu sınavları yapılır. Yaz öğretiminde derslerin değerlendirilmesi ve başarı durumunun belir-
lenmesi güz ve bahar yarıyıllarında açılan derslerdeki gibidir.”

MADDE 10 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Mustafa Kemal Üniversitesinden:

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi Uzaktan Eğitim

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının
görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Mustafa Kemal Üniversitesi Uzaktan Eğitim 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 ikinci fıkrasının (d) bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak ha-
zırlanmıştır.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

22/5/2010 27588

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

17/2/2011 27849
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Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (MKUZEM): Mustafa Kemal Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve

Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Mustafa Kemal Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı şunlardır:
a) Üniversitede bilgi iletişim teknolojilerine dayalı olarak uzaktan yapılacak olan ön

lisans, lisans, lisans tamamlama, lisansüstü dahil tüm eğitim-öğretim programları ve faaliyetleri
kapsamındaki program ve uygulamaları yürütmek,

b) Bilgi iletişim teknolojilerine dayalı uzaktan eğitim şeklinde yapılan ders, kurs, se-
miner, konferans ve benzeri uygulamaları yürütmek,

c) Yükseköğretimin zaman ve mekân sınırlılığını gidererek yeni öğrenci kitlelerine ya-
yılmasını sağlamak,

ç) Yükseköğretimde üretilen bilgiyi zaman ve mekandan bağımsız tüm ilgililere ulaş-
tırmak,

d) Teknolojinin sağladığı çoklu ve etkileşimli ortam imkânları ile eğitim-öğretimin ba-
şarısını artırmak,

e) E-öğrenme temelli ders ve programları geliştirmek ve Üniversitede verilmekte olan
dersleri bilgi iletişim teknolojileri ile desteklemek,

f) Kurum ve kuruluşların uzaktan eğitim ihtiyaç ve isteklerine yardımcı olmak,
g) Üniversitedeki akademik birimler arasında etkileşimi ve yardımlaşmayı desteklemek,
ğ) Üniversite ile ulusal ve uluslararası üniversiteler, kurum ve kuruluşlar arasında iş-

birliğine ve yardımlaşmaya katkı sağlamak,
h) Uzaktan eğitim ile ilgili uygulama, araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak ve

yayınlamak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Bilgi iletişim teknolojilerine dayalı uzaktan eğitim şeklinde yapılan önlisans, lisans,

lisans tamamlama ve lisansüstü programlar ile ders, kurs, seminer, konferans ve benzeri faali-
yetlerde bulunmak,

b) Üniversite Senatosu kararları çerçevesinde önlisans, lisans, lisans tamamlama ve li-
sansüstü eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin esasları düzenlemek,

c) Uzaktan eğitimde internet, diğer veri iletişim ağları, radyo, televizyon, telefon ve
posta gibi iletişim araçları ve basım, ses (audio), görüntü (video), bilgisayar (elektronik ortam)
ve teknolojinin sunduğu gereçleri kullanmak ve bununla ilgili program ve yazılımlar geliştir-
mek,
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ç) Kurs, seminer, konferans ve benzeri faaliyetleri, dersleri ve programları belirlemek,
kredilendirmek, sertifika, katılım belgesi, ders geçme belgesi ve benzerlerini vermek,

d) Kurs, seminer, konferans, ders ve programlara kayıt, kabul, sınav, başarı ve ders geç-
me ve benzeri işlemleri düzenlemek ve sunmak,

e) Kurs, seminer, konferans, ders ve benzeri gibi öğretim faaliyetlerinde görev alacak
öğretim elemanlarını belirlemek, görevlendirmek, işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

f) Uygun ve etkin uzaktan eğitim teknolojileri, sunum teknikleri, istemde alım teknikleri
konusunda planlama ve uygulamalar yapmak,

g) Kurs, seminer, konferans, ders ve program örgütlenmesinin yeterliliği, sunucu/is-
temci altyapı örgütlenmesi, iletişim/etkileşim planlama ve uygulamalarını yapmak, öğrenci
destek hizmetleri, ölçme ve değerlendirme çalışmaları yapmak,

ğ) Üniversite içi ve dışı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım otomasyonlarını ve ders içe-
riklerini gerçekleştirmek, akreditasyonları yapmak, bu konularda danışmanlık yapmak ve ge-
rekli koordinasyonu sağlamak,

h) Bilgi toplumuna geçiş sürecinde Türkiye’nin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı
nitelikteki eğitimlerin bilgi iletişim teknolojileri vasıtasıyla yaygınlaştırılması için bilimsel ve
teknolojik araştırmalar yapmak veya önermek,

ı) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla iş-
birliği yapmak,

i) Uzaktan eğitim kapsamında Rektörlük tarafından önerilen ve/veya Yönetim Kurulu
tarafından kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları, Görevleri ve Personel İhtiyacı

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri ara-

sından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden gö-
revlendirilebilir. Müdür, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdür, çalışmalarında
kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi
Müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona
erdiğinde Müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdürün geçici olarak görevinden ay-
rılması halinde yerine Müdür yardımcılarından birisi vekâlet eder. Müdür yardımcılarının da
bulunmadığı durumlarda Yönetim Kurulu üyelerinden birisi vekâlet eder.

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

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

akademik desteğin verilmesini sağlamak,
f) Fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları ve Üniversite bünyesin-

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

g) Yurt içi ve yurt dışındaki uygulama ve araştırma merkezleri ile işbirliği yapmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür yardımcıları dahil dokuz kişiden

oluşur. Diğer altı üye, Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre
ile görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir
şekilde boşalması halinde yeni üye görevlendirilir. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yö-
netim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar
oy çokluğu ile alınır. Müdürün önerisi üzerine, gerektiğinde Üniversite içinden ve dışından ko-
nu ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim sahibi kişiler de görüş bildirmek üzere Yönetim Kurulu
toplantılarına katılabilirler. Ancak bu kişiler oy kullanamazlar.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Bu Yönetmelikte belirlenen esaslar doğrultusunda Merkezin yönetimi ile ilgili ka-

rarlar almak,
b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek,
c) Merkezde görev alan personelin, uzaktan eğitim ile ilgili araştırma, yayın ve bilimsel

toplantılara katılma isteklerini değerlendirmek, karar vermek,
ç) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip, önerilerde bulunmak,
d) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak.
Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından belirlenecek
personel tarafından karşılanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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 Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Zirve Üniversitesinden:
ZİRVE ÜNİVERSİTESİ AİLE VE KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Zirve Üniversitesi Aile ve Kadın Çalışmaları

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, yönetim ve işleyişine ilişkin esas ve usulleri be-
lirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Zirve Üniversitesi Aile ve Kadın Çalışmaları 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: Zirve Üniversitesi Aile ve Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araş-

tırma Merkezi Danışma Kurulunu,
b) Merkez (AKÇAMER): Zirve Üniversitesi Aile ve Kadın Çalışmaları Uygulama ve

Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Zirve Üniversitesi Aile ve Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Mer-

kezi Müdürünü,
ç) Rektör: Zirve Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Zirve Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Zirve Üniversitesi Aile ve Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araş-

tırma Merkezi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı, Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Aile, kadın ve toplumsal cinsiyet sorunları ile ilgili

her alanda ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar ve toplantılar yapmak, eğitim
çalışmalarında bulunmak, projeler geliştirmek, bu alanda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği
yapmak ve danışmanlık hizmetleri sunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Aile kurumunun toplumsal yapı içerisindeki önemi nedeniyle, toplumsal yapıya,

aileye ve ailenin korunmasına yönelik araştırma projeleri yapmak, yaptırmak ve araştırma pro-
jelerinin sonuçlarını yayımlamak.

b) Siyasal, toplumsal, hukuksal, ekonomik ve sağlığa ilişkin konularda toplumsal cin-
siyet bağlamında ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma, inceleme ve projeler yapmak, yapı-
lan çalışmalara katılmak ve desteklemek.

c) Üniversite bünyesinde toplumsal cinsiyet ve kadın sorunlarıyla ilgili programlar açıl-
masını önermek ve mevcut lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında toplumsal cinsiyet
ve kadın çalışmalarıyla ilgili dersler açılmasını teşvik etmek.
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ç) Toplumsal cinsiyet ve kadın sorunlarıyla ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde seminer,
konferans, panel, kongre, sempozyum ve kolokyum, sergi ve benzeri her türlü bilimsel, sanatsal
ve kültürel etkinlikler düzenlemek ve bu tür etkinliklere katılmak.

d) Kadının sosyal ve siyasal alanda, ev içinde ve kent yaşamında güçlendirilmesine yö-
nelik araştırma ve destek programları oluşturmak.

e) Toplumsal cinsiyet, kadın ve aile sorunları konusunda duyarlılığı arttırmak, kamuoyu
oluşturmak üzere etkinliklerde bulunmak, bu amaç doğrultusunda basılı, sözel ve görsel yayın
yapmak ve bu tür etkinliklere katılmak.

f) Toplumsal cinsiyet, kadın ve aile sorunlarına yönelik olarak kütüphane ve arşiv oluş-
turmak.

g) Toplumsal cinsiyet ve kadın sorunlarıyla doğrudan veya dolaylı şekilde ilgili bütün
yerel, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, çalışmalara katılmak, da-
nışmanlık hizmetleri vermek.

ğ) Kadınlara özel, yetişkin eğitim toplantıları düzenlemek, eğitim materyali hazırlamak.
h) Yurt içinde ve yurt dışındaki kadın merkezleri ve kuruluşları arasında işbirliği ve ile-

tişimi sağlamak, konferanslar düzenlemek.
ı) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları; Müdür, Yönetim Kurulu ve Danışma

Kuruludur.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, toplumsal cinsiyet ve kadın sorunları konusunda çalışmaları

bulunan ve bu alanda çalışmak isteyen Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından, Rektör
tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rek-
tör tarafından aynı usulle yeniden görevlendirme yapılır.

(2) Müdüre, çalışmalarında yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından
Müdürün önereceği bir üye, Rektör tarafından Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir. Mü-
dürün görevi başında olmadığı zaman, yardımcısı vekâlet eder.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Ulusal ve uluslararası düzeyde Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya

başkanlık etmek.
c) Çalışma programlarının taslaklarını hazırlayarak Yönetim Kuruluna önermek ve ka-

rara bağlanan çalışma programını yürütmek.
ç) Yıllık gelir ve gider bütçe önerisini hazırlamak, karara bağlanmak üzere Yönetim

Kuruluna sunmak.
d) Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanan faaliyet programı ve bütçe önerisini

onaylamak üzere Rektöre sunmak.
e) Araştırma projelerinin tasarlanması, yürütülmesi ve denetimini sağlamak.
f) Müdür Yardımcısını Rektöre önermek.
g) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
(2) Müdür, Merkezin çalışma kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasından, ça-

lışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, faaliyetlerin gözetimi ve denetiminin yapılma-
sından Rektöre karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve Müdür Yardımcısı dahil beş kişiden olu-

şur. Diğer üç üye; Müdürün önerisi üzerine, Üniversitede tam gün çalışan ve Merkezin faaliyet
alanına giren konularda uzman olan öğretim üyesi sekiz aday arasından Rektör tarafından se-
çilerek üç yıl için görevlendirilir.
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(2) Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların ve altı
aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere
aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, olağan olarak üçte iki çoğunlukla ayda bir kez ve gerekli oldu-
ğunda Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Kararlar, Kurula katılanların salt çoğunluğu ile alınır.
Oyların eşit olması durumunda Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetlerinin planlanmasında ve yürütülmesinde Müdüre yardımcı ol-

mak.
b) Danışma Kurulu üyelerini seçmek.
c) Müdür tarafından hazırlanan yıllık çalışma planı önerisi ile araştırma, eğitim-öğretim

projelerini karara bağlamak.
ç) Müdürün çalışmalarını denetlemek.
d) Müdür tarafından hazırlanan yıllık gelir ve gider bütçesini karara bağlamak.
e) Gerekli gördüğü durumlarda uzmanlık komisyonları kurarak çalışmaları yürütmek.
f) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışmalarına önerileri ile katkıda bulu-

nan organdır. Üniversitede kadın sorunları ve toplumsal cinsiyet konularında çalışan öğretim
elemanları arasından Yönetim Kurulunca seçilen ve Rektör tarafından görevlendirilen en az
beş üye ile Gaziantep kentinde kadın sorunları ve toplumsal cinsiyet konularında çalışan veya
çalışmak isteyen kişi, kurum, kuruluş, dernek üyeleri arasından Yönetim Kurulunca seçilecek
en az beş üye olmak üzere en fazla yirmi beş üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi dolmadan ayrılan üyelerin
yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenileri seçilir. Süresi biten üyeler yeniden
seçilebilir. Danışma Kurulu toplantılarına üç kez üst üste mazeretsiz katılmayan üyelerin üyeliği
düşer.

(3) Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdür tarafından toplantıya çağrılır. Kurul,
Müdürün başkanlığında toplanır. Toplantılarda çoğunluk koşulu aranmaz. Danışma Kurulu ka-
rarları toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleriyle ilgili proje

önerilerinde bulunmak, projelerin geliştirilmesine yardımcı olmak, toplumsal cinsiyet ve kadın
sorunları konularında uzman kişilerin Merkeze destek olmasını sağlamak, belirli konularda
Yönetim Kuruluna yardımcı olmak üzere çalışma gurupları oluşturmak ve Merkezin elindeki
kaynakların geliştirilmesi için gerekli çalışmalarda destek olmaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

Yükseköğretim Kanununun 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 Zirve Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞLER

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

CIVATA VE SOMUNLAR İÇİN MONTAJ TAKIMLARI-KARE UÇLU GEÇME

ANAHTARLAR İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TS ISO 2725-1)

(TEBLİĞ NO: MSG-MS-2013/13)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli

ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun

ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa dayanılarak

hazırlanmıştır.

MADDE 2 – (1) 24/9/2003 tarihli ve 25239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mec-

buri Standard Tebliği (Tebliğ No: ÖSG-2003/88) ile Bakanlıkça mecburi uygulamaya konulan

TS ISO 2725-1“Cıvata ve Somunlar İçin Montaj Takımları-Kare Uçlu Geçme Anahtarlar-Bö-

lüm 1: Elle Çalıştırılan Geçme Anahtarlar-Boyutlar” standardı mecburi uygulamadan kaldırı-

lacaktır. Bu Standard yerine Türk Standardları Enstitüsü  (TSE) tarafından revizyonu hazırlanan

TS ISO 2725-1  “Cıvata ve Somunlar İçin Montaj Takımları-Kare Uçlu Geçme Anahtarlar-

Bölüm 1: Elle Çalıştırılan Geçme Anahtarlar” standardı imalat ve satış safhalarında zorunlu

olarak uygulanacaktır.

MADDE 3 – (1) TS ISO 2725-1 Standardının kapsamı aşağıda verilmiştir:

“Bu standard, ISO 1174-1’e uygun olarak çalışma kısmı altıgen veya çift altıgen olan

elle çalıştırılan (dişi) kare uçlu geçme anahtarların boyutlarını, kısa gösterilişini ve işaretlen-

mesini kapsar.

Makina ile çalıştırılan (“darbeli”) geçme anahtarlar ISO 2725-2’de verilmiştir.

Not 1- Elle çalıştırılan kare uçlu geçme anahtarlar, ISO 1703’de 2 1 02 010 numaraları

ile Liste halinde verilmiştir.

Not 2- Bu standarddaki şekiller, sadece örnek olarak verilmiştir. Bunlarla, imalatçının

tasarımını etkilemek amaçlanmamıştır.”

MADDE 4 – (1) TS ISO 2725-1 standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve satanların

bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

MADDE 5 – (1) TS ISO 2725-1 standardı, TSE’nin merkez teşkilatından veya il tem-

silciliklerinden temin edilir. TSE’nin ve il temsilciliklerinin iletişim bilgilerine TSE’nin internet

sayfasından ulaşılır.

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girer.

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK KONTROLÜ ALTINDA İŞLEME) 
(SERİ NO: 3)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(GÜMRÜK KONTROLÜ ALTINDA İŞLEME)
(SERİ NO: 4)

MADDE 1 – 5/12/2009 tarihli ve 27423 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük
Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 3)’nin 1 inci maddesi aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Serbest dolaşıma girmemiş eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde, it-
halat vergilerine veya ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın, niteliğini veya durumunu
değiştiren işlemlere tabi tutulmaları ve bu işlemlerden elde edilen ürünlerin ithalat vergileri
üzerinden serbest dolaşıma girmelerine ilişkin işlemler; gümrük kontrolü altında işleme rejimi
çerçevesinde 4458 sayılı Gümrük Kanununun 123 ila 127 nci maddeleri ve 7/10/2009 tarihli
ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 308 ila 327
nci ve 370 ila 375 inci maddeleri uyarınca bu Tebliğ kapsamında gerçekleştirilir.” 

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti-
rilmiş ve maddeye aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiştir.

“(1) Gümrük kontrolü altında işleme rejimi izin başvurusu Gümrük Yönetmeliğinin 55
no.lu ekinde yer alan form ile bu Tebliğin ekinde yer alan işleme faaliyetinin yapılacağı yerdeki
yetkili gümrük müdürlüğüne, yetkili gümrük müdürlüğünün bulunmaması halinde işleme faa-
liyetinin yapılacağı yere en yakın yetkili gümrük müdürlüklerine yapılır.”

“(6) Gümrük kontrolü altında işleme rejimi beyannamesi izin veren gümrük müdürlü-
ğünce tescil edilir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin üçüncü ve altıncı fıkraları aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“(3) Gümrük Yönetmeliğinin 31 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen mücbir
sebep ve beklenmeyen hallerin gümrük kontrolü altında işleme izin belgesinin geçerlilik süresi
içerisinde meydana gelmesi halinde, iznin süresi uzatılabilir.”

“(6) Mücbir sebep ve beklenmeyen haller nedeniyle izin kapsamında ithal edilen eşya-
nın, yerine konulamayacak şekilde telef veya kaybının ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından
alınacak belgelerle ispat edilmesi durumunda, gümrük kontrolü altında işleme rejimi kapsa-
mında verilen izin, bu eşyanın işlenerek serbest dolaşıma sokulması aranmaksızın kapatılır.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(4) Rejimin kullanılmasına ilişkin şartlar verilen izinde belirtilir. İzin hak sahibi, iznin
verilmesinden sonra ortaya çıkan ve iznin devamını, içeriğini veya gümrük gözetimini etkile-
yebilecek her türlü gelişmeyi izni veren gümrük müdürlüğüne bildirmek zorundadır.” 

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 5 – (1) Bu Tebliğin 3 üncü maddesinin altıncı fıkrası saklı kalmak kaydıyla,

rejimin ibrasında Gümrük Yönetmeliğinin 374 ve 375 inci maddelerinde belirtilen şartların ye-
rine getirilip getirilmediğine yönelik olarak yetkilendirilmiş gümrük müşavirince düzenlenen
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tespit raporu Gümrük Yönetmeliğinin 325 inci maddesi gereğince izin belgesinde öngörülen
süre içerisinde veya en geç bu sürenin sona erdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde gümrük
müdürlüğüne sunulur. 

(2) İşlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmasına ilişkin be-

yanname yetkili başka bir gümrük müdürlüğüne de verilebilir.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki (c) bendi eklenmiştir. 

“b) İkincil işlem görmüş ürünler için bu Tebliğin 6 ncı maddesinde belirtilen işlemin

yapıldığının, 

c) Bu Tebliğin 3 üncü maddesinin altıncı fıkrası uyarınca izin verilen eşyanın telef veya

kaybının, tespiti halinde teminat iade edilir.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – (1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bu Teb-

liğin uygulanması sırasında ortaya çıkan özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya

yetkilidir.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.”

MADDE 9 – Aynı Tebliğin Eki “Gümrük Kontrolü Altında İşleme İzinleri Vermeye

Yetkili Gümrük Müdürlükleri Listesi”nde yer alan “Gebze Petrokimya Ürünleri İhtisas Gümrük

Müdürlüğü” ibaresi “Körfez Petrokimya Gümrük Müdürlüğü” olarak değiştirilmiş ve aynı lis-

teye aşağıdaki gümrük müdürlükleri eklenmiştir.

“33- Dilovası Gümrük Müdürlüğü

34- Biga Gümrük Müdürlüğü”

MADDE 10 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(GÜMRÜK İŞLEMLERİ)

(SERİ NO: 105)

MADDE 1 – 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 95 Seri

No.lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)’nin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiş-

tirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Türk Gümrük Tarife Cetvelinin;

a) 3102.30 Amonyum nitrat (sulu çözelti halinde olsun olmasın) (yalnız narkoz gazı

imaline mahsus saf amonyum nitrat hariç),

b) 3102.40 Amonyum nitratın kalsiyum karbonatla veya bitki besin maddesi olmayan

diğer inorganik maddelerle karışımları,

c) 3102.50 Sodyum nitrat,
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ç) 3102.60 Kalsiyum nitrat ve amonyum nitratın çift tuzları ve karışımları,
tarife alt pozisyonu kapsamındaki eşyaların serbest dolaşıma giriş işlemleri aşağıda be-

lirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığından:

TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 19/12/2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticari
Defterlere İlişkin Tebliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15 – (1) Kapanış onayı yapılacak defterlerin onay zamanı ve şekline ilişkin
hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Yevmiye defterinin, izleyen hesap döneminin altıncı ayının sonuna kadar notere ibraz
edilip son kaydın altına noterce “Görülmüştür” ibaresi yazılarak mühür ve imza ile onaylanması
zorunludur.

b) Yönetim kurulu karar defterinin, izleyen hesap döneminin birinci ayının sonuna kadar
notere ibraz edilip son kaydın altına noterce “Görülmüştür” ibaresi yazılarak mühür ve imza
ile onaylanması zorunludur.”

MADDE 2 – Bu Tebliğin 1 inci maddesiyle değiştirilen 15 inci maddenin birinci fık-
rasının (a) bendi 1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, (b) bendi ise yayımı
tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı ile Maliye Bakanı birlikte
yürütür.
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KURUL KARARLARI

Devlet Muhasebesi Standartları Kurulundan:

DEVLET MUHASEBESİ STANDARDI 10 (DMS 10) YÜKSEK 
ENFLASYONLU EKONOMİLERDE MALİ RAPORLAMA 

Amaç
1. Bu standardın amacı yüksek enflasyonlu ekonomilerde mali raporlamaya ilişkin esas-

ların belirlenmesidir. 
Kapsam 
2. Mali tablolarını geçerli para birimi yüksek enflasyonlu bir ekonomiye ait para biri-

miyle tahakkuk esasına göre hazırlayan ve sunan kamu kurum ve kuruluşları, kendi konsolide
mali tablolarını da içeren temel mali tablolarında bu standardı uygular.

3. Yüksek enflasyonlu bir ekonomide, faaliyet sonuçlarının ve mali durum tablosunun
düzeltme yapılmaksızın yerel para biriminde raporlanması anlamlı ve faydalı değildir. Paranın
satın alma gücünü kaybetmesinden dolayı farklı zamanlarda meydana gelen işlemlerin veya
diğer olayların tutarlarının karşılaştırılması, aynı hesap döneminde bile yanıltıcı olur.

4. Bu standart yüksek enflasyonun arttığı varsayılan durumda mutlak bir oran belirle-
mez. Yüksek enflasyonun varlığına, aşağıdakileri de içerecek şekilde bir ülkenin ekonomik
koşullarına bakılarak karar verilir: 

1) Nüfusun çoğunluğu servetini parasal olmayan varlıklarda ya da nispeten istikrarlı
bir yabancı para biriminde tutmayı tercih ediyorsa veya elde tutulan yerel para, satın alma gü-
cünü korumak üzere hemen yatırıma dönüştürme suretiyle değerlendiriliyorsa, 

2) Nüfusun çoğunluğu parasal tutarları yerel para biriminden değil, nispeten istikrarlı
bir döviz cinsinden dikkate alıyorsa ve fiyatlar bu döviz cinsinden de belirlenebiliyorsa,

3) Kredili alış ve satışlardaki fiyatlar; dönem kısa bile olsa, kredi dönemi boyunca satın
alma gücünde beklenen kayıpları karşılayacak şekilde belirleniyorsa,

4) Faiz oranları, ücretler ve fiyatlar bir ‘fiyat endeksi’ne bağlıysa, 
5) Son üç yılın birikimli enflasyon oranı %100’e yaklaşıyor ya da aşıyorsa. 
5. Yüksek enflasyonlu ekonominin para biriminde raporlama yapan bütün birimlerin

aynı tarihten itibaren bu standardı uygulaması tercih edilir. Bununla birlikte bu standart; ra-
porlama yapılan para biriminin yüksek enflasyonlu olduğunun tespit edildiği ülkede, raporlama
döneminin başından itibaren tüm birimlerin mali tablolarına uygulanır.

Tanımlar 
6. Bu standartta geçen kavramlar aşağıdaki anlamlarda kullanılır:
Nakit:
Elde bulunan para ve vadesiz mevduatlardır. 
Parasal Kalemler:
Elde tutulan para ve sabit ya da belirlenebilir tutardaki parayla alınacak veya ödenecek

olan varlık ve yükümlülüklerdir. 
Parasal Olmayan Kalemler:
Parasal kalemler dışındaki kalemlerdir.
Varlığın Defter Değeri:   
Bir varlığın birikmiş tükenme payı ve birikmiş değer düşüklüğü kaybının indirilmesin-

den sonra bilançoda sunulan tutarıdır.
Yükümlülüğün Defter Değeri:
Bir yükümlülüğün bilançoda sunulan tutarıdır.
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Mali Tabloların Düzeltilmesi
7. Özellikli ya da genel politik, ekonomik ve sosyal etkenlerin sonucu olarak zamanla

fiyat değişiklikleri olur. Arz ve talepteki değişiklikler ve teknolojik değişiklikler gibi özellikli
etkenler bireysel fiyatların diğer fiyatlardan bağımsız olarak önemli derecede artmasına ya da
azalmasına neden olabilir. Bunun yanı sıra genel etkenler fiyatların genel seviyesinde ve böy-
lelikle paranın genel satın alma gücünde değişime neden olabilir.

8. Yüksek enflasyonlu bir ekonomide mali tablolar sadece raporlama tarihindeki cari
ölçü birimiyle sunulduğunda faydalı olur. Bunun sonucu olarak da bu standart yüksek enflas-
yonlu bir ekonominin para biriminde raporlama yapan birimlerin temel mali tablolarına uygu-
lanır. Bu standart tarafından gerekli görülen bilgiler düzeltilmemiş mali tablolara ek olarak su-
nulamaz. Mali tabloların düzeltilmeden ayrı olarak sunulması önerilmez.

9. Kamu idareleri bütçe ile kıyaslanmaya olanak verecek şekilde mali tablolarında büt-
çesel bilgilere yer verirse, bütçesel bilgiler bu standarda göre düzeltilir. 

10. Geçerli para birimi yüksek enflasyonlu bir ekonomiye ait olan birimin mali tabloları,
raporlama tarihindeki cari ölçüm birimi ile sunulur. Mali tabloların sunulması hakkındaki stan-
dart hükümleri gereğince önceki dönemler için gerekli görülen karşılaştırmalı tutarlar ve önceki
dönemlere ait herhangi bir bilgi de raporlama tarihindeki cari ölçüm birimi ile sunulur.  Karşı-
laştırmalı tutarların farklı raporlama para birimiyle gösterilmesi istenildiğinde dövizle yapılan
işlemler ve döviz kurlarındaki değişimin etkileri hakkındaki standart uygulanır.

11. Net parasal pozisyondaki fazla veya açık mali performans tablosunda ayrı olarak
gösterilir.

12. Bu standarda göre mali tabloların düzeltilmesi, karar vermenin yanı sıra belirli işlem
süreçlerinin uygulanmasını gerektirir. Bu süreç ve kararların dönemler arasında tutarlı bir bi-
çimde uygulanması düzeltilmiş mali tablolardaki sonuçların mutlak doğruluğundan daha önem-
lidir. 

Mali Durum Tablosu
13. Raporlama tarihinde cari ölçüm birimine göre sunulmamış tutarlar genel fiyat en-

deksi kullanılarak düzeltilir.
14. Parasal kalemler, raporlama tarihindeki cari ölçüm birimine göre sunulduğundan

düzeltilmez. Parasal kalemler elde tutulan para, sabit ya da belirlenebilir bir para tutarı ile alı-
nacak ya da ödenecek varlıklar ve yükümlülükler gibi kalemlerdir.

15. Endekslere bağlı tahvil ve krediler gibi sözleşmelerle fiyat değişmelerine bağlanmış
olan varlıklar ve yükümlülükler raporlama tarihindeki gerçek tutarlarına getirilmeleri için söz-
leşme gereği uyarlanır. Bu kalemler, uyarlanmış tutarları üzerinden mali durum tablosunda su-
nulur. 

16. Diğer tüm varlıklar ve yükümlülükler parasal olmayan kalem niteliğindedir. Bazı
parasal olmayan kalemler, raporlama tarihindeki cari değeri yansıtan net gerçekleşebilir değer
ve gerçeğe uygun değer gibi değerleme yöntemleriyle sunulduğundan düzeltilmezler. Diğer
tüm parasal olmayan varlıklar ve yükümlülükler düzeltilir.

17. Birçok parasal olmayan kalem, mali durum tablosunda maliyet ya da amortisman
düşülmüş maliyet bedeliyle sunulur; dolayısıyla bu kalemler edinim tarihindeki cari tutarları
ile ifade edilir. Her bir kalemin düzeltilmiş maliyeti ya da amortisman düşülmüş maliyeti, edi-
nim tarihinden raporlama tarihine kadarki genel fiyat endeksindeki değişimin, kendi tarihsel
maliyetine ve birikmiş amortismanlarına uygulanması ile belirlenir. Bunun sonucu olarak ma-
kine, teçhizat ve ekipman, maliyetiyle gösterilen yatırımlar, hammadde ve ticari mal stokları,
şerefiye, patentler, ticari markalar ve diğer benzer varlıklar satın alınma tarihinden itibaren dü-
zeltilir. Yarı mamul ve mamul stokları satın alma ve dönüşüm maliyetlerinin ortaya çıktığı ta-
rihten itibaren düzeltilir.
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18. Maddi duran varlık kalemlerinin edinim tarihlerini içeren detaylı kayıtlar mevcut
olmayabilir ya da tahmin edilemeyebilir. Bu tür durumlarda bu standardın uygulandığı ilk dö-
nemde, bu kalemlerin değerinin düzeltilmesine temel olmak üzere bağımsız profesyonel de-
ğerleme gerekli olabilir.

19. Bu standart tarafından maddi duran varlıkların düzeltilmesinin gerektiği dönemde
genel fiyat endeksi olmayabilir. Bu tür durumlarda geçerli para birimi ile göreceli olarak istik-
rarlı bir yabancı para birimi arasındaki değişim kurundaki hareketler gibi tahmin temelli bir
değerleme yapmak gerekebilir.

20. Bazı parasal olmayan kalemler edinim tarihi ya da mali durum tablosundaki tuta-
rından ziyade cari olan tarihteki değerinden sunulur. Örneğin maddi duran varlıklar daha önceki
tarihlerde yeniden değerlenmiş olabilir. Bu tür durumlarda defter değeri yeniden değerleme ta-
rihinden itibaren düzeltilir. 

21. Parasal olmayan kalemlerin düzeltilmiş değerlerinde değer düşüklüğü olup olma-
dığının ve değerinin azaltılmasının gerekli olup olmadığının belirlenmesi için nakit üreten ve
üretmeyen varlıklarda değer düşüklüğüyle ilgili standartlara veya şerefiyedeki değer düşük-
lükleri ile ilgili uluslararası ve/veya ulusal standartlara bakılır. Örneğin maddi duran varlıkların,
şerefiyenin, patentlerin ve ticari markaların düzeltilmiş tutarları geri kazanılabilir tutarına, stok-
ların düzeltilmiş tutarları net gerçekleşebilir değerine düşürülür. Özkaynak yöntemini kullanan
bir yatırımcı yüksek enflasyonlu bir ekonominin para biriminde raporlama yapabilir. Böyle bir
yatırımcının mali durum ve mali performans tablosu, net varlık/özkaynaktaki ve faaliyet so-
nuçlarındaki yatırımcı payını hesaplamak için bu standarda göre düzeltilir. Yatırımcının düzel-
tilmiş mali tabloları yabancı para birimiyle ifade edildiğinde bu tutarlar kapanış kurundan çev-
rilir.

22. Enflasyonun etkisi genellikle borçlanma maliyetlerine yansır. Hem borçlanma ile
sağlanmış sermaye harcamalarını düzeltmek hem de aynı dönemde borçlanma maliyetlerinin
enflasyona isabet eden kısmını aktifleştirmek uygun değildir. Borçlanma maliyetlerinin bu kıs-
mı oluştuğu dönem içinde gider olarak muhasebeleştirilir.

23. Bir kamu idaresi, belirli bir faiz yükü oluşturmadan ödemeyi ertelemeye izin veren
bir anlaşma çerçevesinde varlık edinebilir. Böylesi bir faiz tutarının tespitinin elverişsiz olduğu
durumlarda bu tür varlıklar satın alma tarihi yerine ödeme tarihinden itibaren düzeltilir.

24. Bu standardın uygulandığı ilk dönemin başında, net varlık/özkaynağın bileşenleri
(birikimli fazla/açık ve herhangi bir yeniden değerleme farkları hariç) birime katıldıkları ya da
ortaya çıktıkları tarihten itibaren genel fiyat endeksi kullanılarak düzeltilir. Önceki dönemlerde
ortaya çıkan herhangi bir yeniden değerleme farkı elimine edilir. Düzeltilmiş birikimli
fazla/açıklar, düzeltilen mali durum tablosundaki bütün diğer tutarlardan elde edilir.

25. İlk dönemin sonunda ve bunu izleyen dönemlerde, net varlık/özkaynağın bütün bi-
leşenleri dönemin başlangıcından itibaren ya da daha sonra edinilmişse edinme tarihinden iti-
baren genel fiyat endeksinin uygulanmasıyla düzeltilir. Net varlık/özkaynakta dönem içinde
gerçekleşen hareketler mali tabloların sunulması hakkındaki standarda göre açıklanır.

Mali Performans Tablosu
26. Bu standart mali performans tablosundaki tüm kalemlerin raporlama tarihindeki

cari ölçüm birimi ile sunulmasını gerektirir. Böylece gelir ve gider kalemlerinin başlangıçta
muhasebeleştirildiği tarihten itibaren genel fiyat endeksinde değişimler uygulanarak bütün tu-
tarlarının düzeltilmesi gerekir.
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Net Parasal Pozisyondaki Kazanç ya da Kayıp
27. Enflasyon döneminde varlık ve yükümlülükler fiyat endeksine bağlı değilse;  parasal

yükümlülüklerinden daha fazla parasal varlıkları olan kurum, satın alma gücü kaybına uğrar.
Kurumun parasal varlıklarından daha fazla parasal yükümlülükleri olması halinde ise satın
alma gücü artar. Net parasal pozisyondaki bu kazanç veya kayıp; parasal olmayan varlıkların,
birikimli kazanç veya kayıpların ve mali performans tablosundaki kalemlerin düzeltilmesinden
ve endekse bağlı varlık ve yükümlülüklere ilişkin uyarlamalardaki farklılıklardan kaynaklanmış
olabilir. Kazanç veya kayıp, parasal varlıklar ile yükümlülükler arasındaki dönem içi ağırlıklı
ortalama farkın genel fiyat endeksindeki değişim ile çarpılması yoluyla hesaplanabilir.

28. Net parasal pozisyondaki kazanç veya kayıp mali performans tablosunda gösterilir.
Sözleşmeyle fiyat değişimine bağlanmış olan varlık ve yükümlülüklerdeki uyarlamalar net pa-
rasal pozisyondaki kazanç veya kayıpla netleştirilir. Mali performans tablosundaki faiz geliri
ve gideri, yatırılan veya borçlanılan fonlarla ilgili yabancı para kur farkları gibi diğer kalemler
de net parasal pozisyonla ilişkilendirilir. Her ne kadar ayrı gösterilse de, bu gibi kalemlerin
mali performans tablosunda net parasal pozisyon kazanç veya kaybıyla birlikte sunulması fay-
dalı olabilir.

Nakit Akış Tablosu
29. Bu standart nakit akış tablosundaki tüm kalemlerin raporlama tarihindeki cari ölçüm

birimi ile sunulmasını gerektirir.
Karşılaştırmalı Tutarlar
30. İster tarihsel maliyet isterse de cari maliyet esasına göre olsun, önceki dönemlere

ait tutarlar genel fiyat endeksi uygulanarak düzeltilir; böylece karşılaştırmalı mali tablolar ra-
porlama döneminin sonunda cari ölçüm birimi ile sunulmuş olur. Önceki dönem mali tablola-
rında gösterilen bilgiler, raporlama döneminin sonundaki cari ölçüm birimiyle de sunulur. Kar-
şılaştırmalı tutarların farklı bir raporlama para birimiyle sunulması durumunda, dövizle yapılan
işlemler ve döviz kurlarındaki değişimin etkileri konulu standart hükümleri uygulanır.

Konsolide Mali Tablolar
31. Yüksek enflasyonlu bir ekonomiye ait bir para biriminde raporlama yapan kontrol

eden bir birim, yine yüksek enflasyonlu başka ekonomilere ait para birimlerinde raporlama ya-
pan kontrol edilen birimlere sahip olabilir. Bu tür kontrol edilen birimlerin mali tablolarının
raporlama yapılan ülke para biriminin genel fiyat endeksi kullanılarak, kontrol eden birimce
yayımlanan konsolide mali tablolara dahil edilmeden önce düzeltilmesi gerekir. Bu şekildeki
bir kontrol edilen birim eğer yabancı ülkede ise düzeltilmiş mali tablolardaki kalemler kapanış
kurları üzerinden çevrilir. Yüksek enflasyonlu bir ekonominin para biriminde raporlama yap-
mayan kontrol edilen bir birimin mali tabloları için, dövizle yapılan işlemler ve döviz kurla-
rındaki değişimin etkileri konulu standart hükümlerine bakılır.

32. Farklı raporlama tarihlerine ait mali tabloların konsolide edilmesi durumunda, pa-
rasal olsun ya da olmasın bütün kalemler konsolide mali tabloların düzenlenme tarihindeki cari
ölçüm birimi ile sunulur.

Genel Fiyat Endeksinin Seçimi ve Uygulanması
33. Mali tabloların bu standarda göre düzeltilmesi, genel satın alma gücündeki deği-

şimleri yansıtan genel fiyat endeksinin kullanılmasını gerektirir. Aynı para biriminde raporlama
yapan birimler aynı endeksi kullanır.

Yüksek Enflasyon Döneminin Sona Erdiği Ekonomiler 
34. Yüksek enflasyon dönemi sona erdiğinde ve idareler bu standarda göre mali tabloları

hazırlamayı ve sunmayı bıraktığında; sonraki mali tablolardaki defter değerine temel olması
için önceki raporlama döneminin sonunda cari ölçüm biriminde sunulmuş tutarlar esas alınır.
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Açıklamalar
35. Mali tablolardaki açıklamalarda aşağıdaki hususlara yer verilir;
1) Önceki dönemlere ait mali tabloların ve tutarların geçerli para biriminin genel satın

alma gücündeki değişimlere göre düzeltildiği ve bunun sonucunda raporlama tarihindeki cari
ölçüm birimi ile sunulduğu,

2) Raporlama tarihindeki genel fiyat endeksinin türü ve seviyesi ile endekste cari ve
önceki dönemlerde meydana gelen hareketler.

36. Bu standart tarafından gerekli görülen açıklamalar yüksek enflasyonun mali tablolar
üzerindeki etkisinin anlaşılabilmesi için gereklidir. Ayrıca düzeltilen ve düzeltilmiş tutarların
anlaşılması için gerekli olan diğer bilgilerin sağlanması amaçlanır.

Yürürlük Tarihi ve Diğer Hususlar
37. Bu standart,  Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) Kamu Sektörü Mu-

hasebe Standartları Kurulu tarafından yayınlanan ve 2013 yılının Mayıs ayı itibarıyla yürürlükte
olan yüksek enflasyonlu ekonomilerde mali raporlama konulu standarttan (IPSAS 10) yarar-
lanılarak hazırlanmıştır.

38. Bu standart Devlet Muhasebesi Standartları Kurulunun izni ve onayı olmadan çoğ-
altılamaz, çevirisi yapılamaz, dağıtılamaz ve yayımlanamaz. Kaynak gösterilmeksizin alıntı
yapılamaz.

39. Bu standart, Maliye Bakanlığı ve ilgili kamu idarelerince uygulanmasına ilişkin dü-
zenleme yapılmak üzere yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

—— • ——
Devlet Muhasebesi Standartları Kurulundan:

DEVLET MUHASEBESİ STANDARDI 20 (DMS 20)
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI

Amaç
1. Bu standardın amacı, kontrolün söz konusu olduğu durumlarda ilişkili tarafla ilişki-

lerin varlığının ve belirli koşullarda kuruluş ile ilişkili taraf arasındaki işlemler hakkında bil-
gilerin açıklanmasını sağlamaktır. Bu bilgiler, hesap verebilirlik ve raporlayan kuruluşun mali
durumu ve performansının daha iyi anlaşılmasını sağlamak için gereklidir. İlişkili taraflar hak-
kında bilgi açıklamadaki temel husus, raporlayan kuruluşu hangi tarafların kontrol ettiğini veya
önemli ölçüde etkilediğini tespit etmek ve o taraflarla yapılan işlemler hakkında hangi bilgilerin
açıklanacağını belirlemektir.

Kapsam
2. Mali tablolarını tahakkuk esasına göre hazırlayan ve sunan kurum veya kuruluşlar,

ilişkili taraf ilişkilerini ve ilişkili taraflarla yapılan belirli işlemler hakkında bilgilerin açıklan-
masında bu standardı uygular.

Tanımlar
3. Bu standartta geçen kavramlar aşağıdaki anlamlarda kullanılır:
Gözetim:
Kuruluşun mali ve idari kararlarını kontrol etme veya bunların üzerinde önemli etki

yapma yetki ve sorumluluğu taşıyarak, bir kuruluşun faaliyetlerini yönlendirme ve kontrol al-
tında tutma demektir.
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İlişkili Taraf:
Taraflardan birisi diğer tarafı kontrol etme veya diğer tarafın mali ve idari kararlarını

vermesine önemli etki yapma kabiliyetine sahip veya ilişkili taraf ile ortak kontrol altında olan
diğer bir kuruluş ise taraflar ilişkili taraf sayılır. İlişkili taraflar şunları içerir:

1) Doğrudan, bir veya birden fazla aracı vasıtasıyla dolaylı olarak, raporlayan kuruluşu
kontrol eden veya onun tarafından kontrol edilen kuruluşlar,

2) İştirakler,
3) Raporlayan kuruluş üzerinde önemli etki sağlayan doğrudan veya dolaylı paya sahip

kişiler ve bu durumdaki kişilerin yakın aile üyeleri,
4) Kilit yönetici personel ve kilit yönetici personelin yakın aile üyeleri,
5) Yukarıda (3) veya (4)’de tanımlanan herhangi bir kişinin doğrudan veya dolaylı ola-

rak önemli oranda paya sahip olduğu veya bu kişinin önemli etki yapabildiği kuruluşlar.
İlişkili Tarafla Yapılan İşlem:
Raporlayan kuruluş ile ilişkili bir taraf arasında varlıkların ya da yükümlülüklerin, bir

bedel karşılığı olup olmadığına bakılmaksızın transferidir. İlişkili taraf işlemleri, raporlayan
kuruluşa ya da raporlayan kuruluşun içinde bulunduğu idari yapıya sadece ekonomik bağım-
lılığı olan başka kuruluşlarla işlemleri içermez.

Kişinin Yakın Aile Üyeleri:
Kuruluş ile ilgili işlemlerine ilişkin olarak o kişi üzerinde etkisi olması ya da kişiden

etkilenmesi beklenen yakın akrabaları veya aile üyeleridir.
Kilit Yönetici Personel:
Kilit yönetici personel şunlardır:
(1) Kuruluşun yönetim organındaki tüm yöneticiler veya üyeler,
(2) Raporlayan kuruluşun faaliyetlerini plânlama, yönetme ve kontrol etme yetki ve so-

rumluluğuna sahip olan diğer kişilerdir. Bu şartları karşılayan kilit yönetici personel şunları
içerir:

(i) Raporlayan kuruluşun faaliyetlerini plânlama, yönetme ve kontrol etme yetki ve so-
rumluluğuna sahip olan kamu adına yönetim organında yer alan bir kişi söz konusu ise, o kişi;

(ii) O kişinin kilit danışmanları ve
(iii) Yukarıda (1)’e dahil edilmemişse, icra başkanı veya raporlayan kuruluşun daimi

başkanı dahil olmak üzere raporlayan kuruluşun üst yönetici grubu.
Kilit Yönetici Personelin Ücreti:
Raporlayan kuruluşun yönetim organının üyelerine bu görevleriyle sağladıkları hiz-

metler veya sair biçimde o kuruluşun çalışanları olmaları nedeniyle, kilit yönetim personeline
raporlayan kuruluşun doğrudan veya dolaylı olarak verdiği karşılık veya faydayı ifade eder.

Önemli Etki;
Bir kuruluşun faaliyet ve malî politikalarına ilişkin karar alma süreçlerini etkileme gü-

cüdür, ancak bu politikaları kontrol etme gücünü ifade etmez. Önemli etki, genellikle yönetim
kurulu veya eşdeğer organda temsil edilme gibi birkaç biçimde kullanılabilir, fakat aynı za-
manda, politika belirleme süreci, bir ekonomik kuruluş bünyesinde kuruluşlar arasında önemli
işlemler, yönetim personeli alışverişi veya teknik bilgiye bağımlılık yoluyla da uygulanabilir.
Önemli etkiye, hisse sahipliği, esas sözleşme veya anlaşma yoluyla sahip olunabilir. Hisse sa-
hipliği bakımından, iştiraklerdeki yatırımlar konulu standarttaki tanıma uygun olarak önemli
etki varsayılır.
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Kişinin Yakın Aile Üyeleri
4. Bir bireyin, bu standardın uygulanması bakımından, kişinin yakın aile üyesi olarak

kabul edilip edilmeyeceğini belirlerken durum değerlendirmesi yapmak gerekir. Örneğin, eşi
veya akrabalarıyla görüşmediğine dair bir bilgi yoksa aşağıdaki yakın aile üyeleri ve yakın ak-
rabaların, kişinin yakın aile üyeleri tanımını karşılayacak şekilde, kişinin üzerinde etkiye sahip
olduğu veya onun etkisine maruz olduğu kabul edilir:

1) Eş, birlikte yaşadığı kişi, bakmakla yükümlü olduğu çocuğu veya aynı hanede yaşa-
dığı akraba,

2) Dede ve nine, ana ve baba, bakmakla yükümlü olunmayan çocuk, torun, erkek ve
kız kardeş,

3) Çocuğunun eşi veya birlikte yaşadığı kişi, kayınpeder ve kayın valide, kayınbirader
ve baldız.

Kilit Yönetici Personel
5. Kilit yönetici personel, kuruluşun faaliyetlerini planlama, yönetme ve kontrol etme

yetki ve sorumluluğuna sahip yönetim organındaki tüm yöneticiler veya üyeleri içerir. Yönetim
organı; bakanlar, başkan, vali, meclis üyeleri ve ihtiyar heyeti üyeleri veya bunların vekilleri
gibi, seçilmiş veya atanmış temsilcilerden oluşabilir.

6. Bir kuruluş, ait olduğu idarenin yönetim organının seçilmiş veya atanmış bir temsil-
cisinin gözetimine tabi olduğunda, eğer gözetim fonksiyonu, kuruluşun faaliyetlerini planlama,
yönetme ve kontrol etme yetki ve sorumluluğunu içeriyorsa, o kişi kilit yönetici personele dâ-
hildir. Çoğu durumda o kişinin kilit danışmanları, kilit yönetici personel tanımını karşılamaya
yetecek yasal veya sair şekilde yetkiye sahip olmayabilir. Kuruluş üzerinde kontrole sahip olan
kişilerle özel bir çalışma ilişkisi olmasından dolayı o kişinin kilit danışmanları kilit yönetici
personel sayılabilir. Bu danışmanların imtiyazlı bilgilere erişimi vardır ve aynı zamanda bir
kuruluş üzerinde kontrol veya önemli etkiye sahip olabilirler. Bir kişinin kilit danışman olup
olmadığı ve o danışmanın kilit yönetici personel tanımını karşılayıp karşılamadığı veya bir
ilişkili taraf olup olmadığının değerlendirilmesi gerekir.

7. İcra başkanı ve üst yönetim grubu ile birlikte yönetim organı, kuruluşun faaliyetlerini
planlama ve kontrol etme, kuruluşun kaynaklarını yönetme ve kuruluşun genel hedeflerine
ulaşma yetki ve sorumluluğu taşır. Bu nedenle, kilit yönetici personel, raporlayan kuruluşun
icra başkanı ve üst yönetim grubunu içerir. Bazı durumlarda devlet memurları, raporlayan ku-
ruluşun kilit yönetici personeli sayılmaya yetecek yetki ve sorumluluğa sahip olmayabilirler.
Böyle durumlarda, kilit yönetici personel sadece, idarede en yüksek sorumluluğa sahip yönetim
organının seçilmiş üyelerinden oluşur, bu kişiler çoğunlukla Bakanlardır.

8. Bir kuruluşun üst yönetim grubu, hem kontrol eden kuruluşa mensup hem de topluca
kuruluşu teşkil eden diğer kuruluşlara mensup kişilerden oluşabilir.

İlişkili Taraflar
9. Her olası ilişkili taraf ilişkisi değerlendirilirken ilişkinin özü dikkate alınır, sadece

yasal şekle bakılmaz.
10. İki kuruluşun, ortak bir kilit yönetici personele sahip olması durumunda, bu kişinin,

her iki kuruluşun karşılıklı ilişkilerinde politikalarını etkileyebilme ihtimalini ve bu ihtimalin
gerçekleşebilirliğini değerlendirmek gerekir. Ancak, salt ortak bir kilit yönetici personele sahip
olmaları, ilişkili taraf ilişkisinin varlığı için yeterli değildir.

11. Bu standart kapsamında, aşağıdakilerin ilişkili taraf olmadıkları varsayılır:
1) Olağan faaliyetleri çerçevesinde finansman sağlayanlar,
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2) Kuruluş ile sadece olağan iş ilişkisi içerisinde olan sendikalar (kuruluşun serbest ha-
reket etmesini etkileyebilecek ya da karar alma sürecine dâhil olabilecek olsa da),

3) İlişkisi sadece temsilcilik olan bir kuruluş.
12. Bir kişinin, raporlayan kuruluşun yönetim organının bir üyesi olması veya raporla-

yan kuruluşun mali ve faaliyet kararlarına katılması durumunda ilişkili taraf ilişkileri ortaya
çıkabilir. İlişkili taraf ilişkileri ayrıca, raporlayan kuruluş ile ilişkili taraf arasında dışarıdan
faaliyet ilişkileri olduğunda da ortaya çıkar. Bu ilişkiler sıklıkla, bir dereceye kadar ekonomik
bağımlılık içerir.

13. Bir kuruluşun, finansmanının veya mal ve hizmet satışlarının diğerine önemli ölçüde
bağımlı olduğu durum olan ekonomik bağımlılık, kontrole veya önemli bir etkiye yol açmaya-
bilir dolayısıyla sadece bu nedenle ilişkili taraf ilişkisi oluşmayabilir. Şöyle ki, bir kamu sektörü
kuruluşunun önemli hacimde iş yaptığı bir müşteri, tedarikçi, isim hakkı kullanıcısı, dağıtıcı
veya genel temsilci, sırf ekonomik bağımlılık nedeniyle ilişkili taraf olmaz. Ancak, diğer fak-
törler ile birlikte ekonomik bağımlılık önemli etkiye yol açabilir ve dolayısıyla bir ilişkili taraf
ilişkisi yaratabilir. Bir ilişki üzerinde ekonomik bağımlılığın etkisi değerlendirilir. Raporlayan
kuruluşun ekonomik olarak başka bir kuruluşa bağımlı olduğu durumda, raporlayan kuruluşun
o bağımlılığın varlığını açıklaması teşvik edilir.

14. İlişkili taraf tanımı, raporlayan kuruluşun kilit yönetici personelinin, yakın aile üye-
lerinin veya büyük hissedarlarının (veya kuruluşun resmi bir hisse yapısına sahip olmadığı du-
rumlarda eşdeğerinin) sahip olduğu kuruluşları içerir. İlişkili taraf tanımı aynı zamanda, bir ta-
rafın diğer taraf üzerinde önemli etki uygulama kabiliyetine sahip olduğu durumları da içerir.
Kamu sektöründe, bir kişiye veya kuruluşa, raporlayan kuruluşu gözetim sorumluluğu verilmiş
olabilir; bu durum o kişiye, raporlayan kuruluşun mali ve faaliyet kararları üzerinde önemli
etki sağlar ancak kontrol vermez. Bu standardın amaçları bakımından önemli etki, müşterek
kontrole tabi kuruluşları da içerecek şekilde tanımlanmıştır.

Kilit Yönetici Personelin Ücreti
15. Kilit yönetici personelin ücreti, raporlayan kuruluşun yönetim organının üyelerinin

bu görevleri nedeniyle sağladıkları hizmetler veya o kuruluşun çalışanları olmaları sebebiyle,
raporlayan kuruluştan aldıkları ücreti içerir. Çalışan veya yönetim organı üyeliği dışında her-
hangi bir sıfatla hizmetler karşılığında kuruluştan doğrudan veya dolaylı olarak alınan faydalar,
bu standartta kilit yönetici personel ücreti olarak değerlendirilmez; ancak bu faydalar hakkında
açıklama yapılması gerekir. Kilit yönetici personelin ücreti, bu kişilerin raporlayan kuruluş
menfaatine yüklenmiş oldukları işe ilişkin seyahat sırasında ödenen barınma gibi masrafların
geri ödenmesini içermez.

Oy Hakları
16. İlişkili taraf tanımı, raporlayan kuruluş üzerinde önemli etki sağlayan oy haklarına

doğrudan veya dolaylı olarak sahip olan kişileri içerir. Bir kuruluşta oy hakkına sahip olma,
bir kamu sektörü kuruluşunun şirket yapısında olması ve kamu kurumunun hisse sahibi olması
halinde ortaya çıkabilir.

İlişkili Taraf Konusu
17. İlişkili taraf ilişkileri tüm kamu sektöründe mevcuttur çünkü:
1) İdari birimler, yürütme organının ve nihayetinde yasama organının veya benzeri se-

çilmiş veya atanmış yetkililerin yönetimine tabidir ve yönetimin politikalarını gerçekleştirmek
için birlikte faaliyet gösterirler,
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2) Kamu idareleri sıklıkla, kontrol edilen kuruluşlar ve kendilerinin önemli etkiye sahip
oldukları kuruluşlar vasıtasıyla kendi sorumlulukları ve hedeflerinin farklı bileşenlerinin ger-
çekleştirilmesi için gerekli olan faaliyetleri yürütürler,

3) Bakanlar veya yönetimin diğer seçilmiş veya atanmış üyeleri ve üst yönetim grubu,
bir kamu idaresinin faaliyetleri üzerinde önemli etki uygulayabilirler.

18. Belirli ilişkili taraf ilişkileri ile işlemlerinin ve o işlemlerin gerisindeki ilişkinin
açıklanması, hesap verebilirlik bakımından gereklidir ve mali tablo kullanıcılarının, raporlayan
kuruluşun mali tablolarını daha iyi anlamalarını sağlar çünkü:

1) İlişkili taraf ilişkileri, bir kuruluşun kendi hedeflerini gerçekleştirmek için diğer ku-
ruluşlarla birlikte çalışma ve ortak veya toplu hedeflerini gerçekleştirmede diğer kuruluşlarla
işbirliği yapma tarzını etkileyebilir,

2) İlişkili taraf ilişkileri, bir kuruluşu, bu ilişki olmasaydı mevcut olmayacak risklere
maruz bırakabilir veya fırsatlar sağlayabilir,

3) İlişkili taraflar, ilişkisiz tarafların yapmayacağı veya ilişkisiz tarafların normalde bir-
birlerine sağlayabileceğinden farklı koşul ve şartlarda işlemler yapabilirler. Bu durum rapor-
layan kuruluşun ve yönetimin hedeflerinin başarılmasına yönelik normal faaliyet prosedürle-
rinin uyumlu bir parçası olarak kamu idarelerinin birbirleri ile maliyetin altında mal ve hizmet
alışverişi olarak sıklıkla gerçekleşir. Kamu sektörü kuruluşlarının, kaynaklarını etkili, verimli
ve amaçlanan tarzda en yüksek seviyede dürüstlükle kullanması beklenir. İlişkili taraf ilişkile-
rinin var olması, bir tarafın, diğer tarafın faaliyetlerini kontrol edebilmesi veya önemli ölçüde
etkileyebilmesi demektir. Bu, bir tarafın diğerinin aleyhine işlemler yapmasına fırsat tanır.

19. Belirli türde ilişkili taraf işlemlerinin oluşması ve bunların kayıt ve şartlarının açık-
lanması, mali tablo kullanıcılarının bu ilişkilerin kuruluşun mali durumu, performansı ve mu-
tabık olunan hizmetleri sağlama yeteneği üzerindeki etkisini değerlendirmesini sağlar. Bu açık-
lama aynı zamanda kuruluşun ilişkili taraflarla olan işlerinde şeffaf olmasını mümkün kılar.

Kilit Yönetici Personelin Ücreti
20. Kilit yöneticiler, bir kuruluş bünyesinde sorumluluk taşıyan, kuruluşun stratejik

yönlendirilmesi ve faaliyetlerinin yönetiminden sorumlu olan ve kendilerine önemli ölçüde
yetki verilen kişilerdir. Bunların ücretleri, sıklıkla bir mevzuat veya bağımsız bir heyet ya da
organ tarafından belirlenir. Ancak, kilit yönetici personelin yetki ve sorumlulukları, kendileri
ve ilişkili taraflarına sağlanan menfaatleri etkileme imkânı verir. Bu standart, raporlama döne-
minde kilit yönetici personelin ve bunların yakın aile üyelerinin ücreti, onlara verilen krediler
ve onların yönetim organı üyesi veya çalışanı sıfatı dışında kuruluşa sağladıkları hizmet kar-
şılığında verilen bedeller hakkında açıklama yapılmasını gerektirir. Bu standardın gerektirdiği
açıklamalar, kilit yönetici personelin ve bunların yakın aile üyelerinin ücreti konusunda asgari
şeffaflığın uygulanmasını sağlar.

Önemlilik
21. Mali tabloların sunulması konulu standart önemli kalemler için ayrı açıklama ya-

pılmasını gerektirir. Bir kalemin önemliliği, o kalemin mahiyeti veya büyüklüğüne bakılarak
belirlenir. İlişkili taraf işlemlerinin öneminin değerlendirilmesinde, raporlayan kuruluş ile iliş-
kili taraf arasındaki ilişkinin ve işlemin doğası, büyüklüğüne bakılmaksızın, işlemin önemli
olduğunu gösterebilir.
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Açıklamalar
22. Kanunlar ve diğer emredici mali raporlama kuralları özel sektör kuruluşları ve kamu

iktisadi teşebbüslerinin, belirli kategorilerde ilişkili taraflar ve ilişkili taraf işlemleri hakkında
bilgi açıklamasını zorunlu kılar. Özellikle, yöneticiler veya yönetim organı veya üst yönetim
grubunun üyelerinin kuruluşla yaptığı işlemlere, bilhassa ücretler ve borç almalara özen gös-
terilir. Bunun nedeni, yöneticiler veya yönetim organı veya üst yönetim grubunun üyelerinin
temsil ve yönetim sorumluluklarına sahip olması ve kuruluşun kaynaklarının kullanılmasında
geniş yetkilerinin olmasıdır. Bazı durumlarda benzer gerekler, kamu sektörü kuruluşlarının
mevzuatında yer alır.

23. Bazı standartlar ilişkili taraflarla işlemlerin açıklanmasını da gerektirir. Örneğin
mali tabloların sunulması konulu standart, kontrol edilen kuruluşlar, ortak kontrol altında olan
kuruluşlar, iştirakler ve diğer ilişkili taraflar ile borç ve alacak tutarlarının açıklanmasını ge-
rektirir. Konsolide ve bireysel mali tablolar ile iştiraklarde yatırımlar konulu standartlar, kontrol
edilen önemli kuruluşlar ve önemli iştiraklerin listesinin açıklanmasını gerektirir.

Kontrolün Açıklanması
24. Kontrolün mevcut olduğu hallerde ilişkili taraf ilişkileri, aralarında işlem olup ol-

madığına bakılmaksızın açıklanır.
25. Kontrolün mevcut olduğu hallerde, mali tablo kullanıcılarının ilişkili taraflarla iliş-

kilerin, raporlayan kuruluşa etkisi hakkında bir görüş oluşturması amacıyla, aralarında işlem
olup olmadığına bakılmaksızın ilişkili taraf ilişkileri açıklanır. Bu, kontrol eden ve kontrol edi-
len kuruluşların ve eğer varsa her ikisini de kontrol eden kuruluşun adlarının açıklanmasını
içerir.

İlişkili Taraf İşlemlerinin Açıklanması
26. Piyasa koşullarında yapılan makul işlemlerin dışında, raporlayan kuruluş ilişkili ta-

raflarla işlemlerine ilişkin olarak aşağıdaki hususları açıklar:
1) İlişkili taraf ilişkilerinin mahiyeti,
2) Oluşan işlemlerin türleri,
3) Karar verme ve hesap verebilirlik amaçları doğrultusunda mali tabloların ilgili ve

güvenilir bilgi vermesini sağlamaya yeterli olan ve aynı zamanda kurumun faaliyetleri açısın-
dan bu işlemlerin önemini açıklığa kavuşturmak için gerekli olan işlemlerin unsurları.

27. Raporlayan kuruluşun açıklama yapmasını gerektiren ilişkili taraf işlemlerine ilişkin
örnek durumlar şunlardır:

1) Hizmet verilmesi veya alınması,
2) Mal (mamul veya mamul olmayan) alımı, satımı veya devri,
3) Gayrimenkul ve diğer varlık alımı, satımı veya devri,
4) Temsilcilik anlaşmaları,
5) Kiralama anlaşmaları,
6) Araştırma ve geliştirmenin transferi,
7) Lisans anlaşmaları,
8) Finansman (kredi, sermaye katkısı, nakdi veya ayni hibe ve maliyet paylaşma an-

laşmaları dâhil olmak üzere sair mali destek),
9) Kefalet ve teminat.
28. Kamu sektörü kuruluşları birbirleriyle her gün geniş kapsamlı işlemler yapmaktadır.

Bu işlemler maliyetinden, maliyetinin altından veya bedelsiz olarak meydana gelebilir. Örneğin,
bir kamu kurumu diğer kurumlara bedelsiz ofis imkânları sağlayabilir veya bir kamu sektörü
kuruluşu, diğer kamu sektörü kuruluşları için satın alma temsilcisi olarak görev yapabilir. Bazı
durumlarda, sağlanan hizmetin maliyetinin üstünde bedel alınabilir. Ortak kontrole tabi olmaları
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nedeniyle kamu kurumları ilişkili taraflardır ve aralarındaki işlemler ilişkili taraf işlemleri ta-
nımına uymaktadır. Ancak, bu kuruluşlar arasındaki olağan işlemler, olağan şartlarda yapılı-
yorsa, açıklanması zorunlu değildir. Bu ilişkili taraf işlemlerinin açıklama gereklerinden hariç
tutulması, kamu sektörü kuruluşlarının ortak hedefleri gerçekleştirmek üzere birlikte çalıştıkları
gerçeğini yansıtmakta ve kamu sektörü kuruluşları tarafından hizmetlerin sağlanması için farklı
mekanizmaların benimsenebileceğini kabul etmektedir. Bu standart, ilişkili taraf işlemlerinin
sadece, işleyiş parametrelerine uygun olanlar dışında işlemler yapılması halinde açıklama ya-
pılmasını gerektirir.

29. Genel amaçlı mali raporlamanın hedeflerine hizmet etmek üzere açıklanması gere-
ken ilişkili taraf işlemleri hakkında bilgiler şunları içerir:

1) İşlemlere katılan ilişkili taraflarla ilişkinin mahiyetinin tanımlanması, örneğin iliş-
kinin; bir kontrol eden kuruluş, kontrol edilen kuruluş, ortak kontrol altındaki kuruluş veya
kilit yönetici personel ile olup olmadığı,

2) Her bir işlem grubu içinde ilişkili taraf işlemlerinin tanımlanması ve grupların hac-
minin belirli parasal tutar veya o gruptaki işlemlerin ve/veya bakiyelerin oranı olarak belirtil-
mesi,

3) İlişkili taraflarla işlemlerin genel şartlarının, bu şartların ilişkisiz taraflar ile yapılan
benzer işlemlerde mevcut olan olağan koşullardan nasıl farklı olduğunun açıklanması da dâhil,
bir özeti,

4) Ödenmemiş kalemlerin tutarları veya tahmini oranları.
30. Açıklamalarla ilgili hükümler gereği bir kuruluş ile kilit yönetici personeli ve/veya

kilit yönetici personelin yakın aile üyeleri arasındaki bazı işlemler hakkında ilave açıklamalar
yapılır.

31. Benzer özellikteki kalemler, karar verme ve hesap verebilirlik amaçları bağlamında
ilgili ve güvenilir bilgi sağlaması için ayrı açıklamanın gerektiği haller dışında, toplu olarak
açıklanabilir.

32. Bir kuruluşun üyeleri arasında ilişkili taraf işlemlerinin konsolide mali tablolarda
açıklanması gerekli değildir. Çünkü konsolide mali tablolar, kontrol eden kuruluş ve kontrol
edilen kuruluşlar hakkında, tek raporlayan kuruluş olarak bilgi sunar. Bir kuruluşun üyeleri
arasında ilişkili taraf işlemleri, konsolide ve bireysel mali tablolar hakkındaki standarda uygun
olarak konsolide edilen tablodan kaldırılır. Özkaynak yöntemi kapsamında muhasebeleştirilen,
iştirak edilen kuruluşlarla işlemler kaldırılmaz ve bu nedenle, ilişkili taraf işlemleri olarak ayrı
açıklama gerekir.

Açıklama – Kilit Yönetici Personel
33. Bir kuruluş şu hususları açıklar:
1) Kilit yönetici personelin, her ana grubunu ayrı ayrı gösterecek ve her sınıfı tanımla-

yacak şekilde toplam ücreti ve tam zamanlı esasla bu kategoride ücret alan kişi sayısı,
2) Raporlama dönemi boyunca, raporlayan kuruluş tarafından kilit yönetici personele ve

onun yakın aile üyelerine ödenen tüm diğer ücret ve tazminatın ayrı ayrı gösterilen toplam tutarı,
3) Kilit yönetici personel olmayanlara genel olarak verilmeyen ve verilebileceği ka-

muoyu tarafından genel olarak bilinmeyen krediler bağlamında, kilit yönetici personelin ve bu
personelin yakın aile üyelerinin her biri bakımından:

(i) Dönem boyunca verilen kredilerin tutarı ve şartları,
(ii) Dönem boyunca geri ödenen kredilerin tutarı,
(iii) Tüm kredilerin ve alacakların kapanış bakiye tutarları,
(iv) Kişinin, kuruluşun yönetim organında yönetici veya üye olmadığı ya da üst yönetim

grubunda olmadığı hallerde kişinin bu organ veya grupla ilişkisi.
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34. İlişkili taraf işlemlerinin açıklanmasıyla ilgili hükümler, kuruluş tarafından tesis
edilen faaliyet şartlarına uygun olarak piyasa koşulları dışında oluşan ilişkili taraf işlemlerinin
açıklanmasını gerektirir. Bu standart ayrıca, bir önceki paragrafta belirtilen işlemlerin kilit yö-
netici personel ile yapılması durumunda, kuruluş tarafından tesis edilen faaliyet şartlarına uygun
olarak piyasa koşullarında veya dışında oluşmasına bakılmaksızın, açıklanmasını gerektirir.

35. Kilit yönetici personel olan kişiler tam zamanlı veya kısmi zamanlı olarak istihdam
edilebilirler. Kilit yönetici personel olarak ücret aldığı açıklanan kişilerin sayısı, tam zamanlılık
esasıyla ölçülür. Kuruluşlar, sahip oldukları kilit yönetici personelin ana sınıfları hakkında ayrı
açıklamalar yaparlar. Örneğin, bir kuruluşun, üst yönetim grubundan ayrı bir yönetim organı
varsa, iki grubun ücretleri hakkında açıklama ayrı ayrı yapılır. Bir kişinin hem yönetim organı
hem de üst yönetim grubunun üyesi olması halinde o kişi bu standardın amaçları bakımından
bu gruplardan sadece birine dahil edilir. Kilit yönetici personelin tanımında belirtilen kilit yö-
netici personel kategorileri, kilit yönetici personel sınıflarını belirlemede rehberlik sağlar.

36. Kilit yönetici personelin ücreti doğrudan ve dolaylı birtakım faydaları içerebilir. Bu
faydaların maliyetinin belirlenebildiği durumlarda, o maliyet, açıklanan toplam ücrete dâhil
edilir. Bu faydaların maliyeti belirlenemiyorsa, raporlayan kuruluş veya kuruluşlar bakımından
bunun maliyetine ilişkin en gerçekçi tahmin yapılır ve açıklanan toplam ücrete dâhil edilir.

37. Çalışanlara sağlanan faydaların ölçülmesine ilişkin açıklamalar çalışanlara sağlanan
faydalar hakkındaki standartta bulunmaktadır. Güvenilir biçimde ölçülebilen parasal olmayan
ücretin, dönem için açıklanan kilit yönetici personele verilen ücretin toplam tutarına dâhil edil-
mesi halinde, ayrıca, parasal olmayan ücretin ölçüm esası da mali tablo dipnotlarında açıkla-
nır.

38. Bu standart, aşağıdaki hallerde, kilit yönetici personele ve kilit yönetici personelin
yakın aile üyelerine verilen kredilerin koşul ve şartları hakkında belirli bilgilerin açıklanmasını
gerektirir, bu krediler:

1) Kilit yönetici personel dışında kalan personele genel olarak verilmiyorsa,
2) Kilit yönetici personel dışındakilere de verilebiliyor fakat bu durum kamuoyu tara-

fından genel olarak bilinmiyorsa.
Bu bilgilerin açıklanması, hesap verebilirlik amaçları bakımından gereklidir. Bu stan-

dardın gereklerini yerine getirmek için hangi kredilerin açıklanması gerektiğini belirlerken de-
ğerlendirme yapmak gereklidir. Bu değerlendirme, ilgili bilgiler ışığında mali raporlamanın
amaçlarının başarılmasıyla tutarlı olarak uygulanır.

39. Bu standart kilit yönetici personelin toplam ücretinin açıklanmasını gerektirir. Kilit
yönetici personel, yönetim organı üyeleri ve yöneticileriyle üst yönetim grubu üyelerini içerir.
Kilit yönetici personelin, yönetim organı üyesi veya çalışanı sıfatı dışında başka bir sıfatla sağ-
lamış oldukları hizmetlere karşılık kuruluştan ücret veya tazminat almaları durumunda bunların
toplam tutarı da açıklanır.

40. Kilit yönetici personelin yakın aile üyeleri, raporlayan kuruluş ile işlemlerinde kilit
yönetici personeli etkileyebilir veya onlardan etkilenebilir. Dönem esnasında kilit yönetici per-
sonelin yakın aile üyelerine sağlanan ücret ve tazminatın da açıklanması gerekir.

Yürürlük Tarihi ve Diğer Hususlar
41. Bu standart, Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) Kamu Sektörü Mu-

hasebe Standartları Kurulu tarafından yayınlanan ve 2013 yılının Mayıs ayı itibarıyla yürürlükte
olan ilişkili taraf açıklamaları konulu standarttan (IPSAS 20) yararlanılarak hazırlanmıştır.

42. Bu standart Devlet Muhasebesi Standartları Kurulunun izni ve onayı olmadan çoğ-
altılamaz, çevirisi yapılamaz, dağıtılamaz ve yayımlanamaz. Kaynak gösterilmeksizin alıntı
yapılamaz.

43. Bu standart, Maliye Bakanlığı ve ilgili kamu idarelerince uygulanmasına ilişkin dü-
zenleme yapılmak üzere yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

GÜNLÜK PANCAR İHTİYACININ, SİLOLARDAN YÜZDÜRME SUYU İLE KESİNTİSİZ 

VE DÜZENLİ BİR ŞEKİLDE SAĞLANMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Burdur Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız 2013-2014 Kampanyasında, günlük pancar ihtiyacının, silolardan yüzdürme 

suyu ile kesintisiz ve düzenli bir şekilde sağlanması işidir. 

İhale kayıt numarası : 2013/72003 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şekerevleri Mah. Yunus 

Emre Cad. Kapı No: 2  15220 BURDUR  

b) Telefon ve faks numarası : 0 248 233 19 35 (4 Hat) – 0 248 233 12 67 

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  

2 - İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız 2013-2014 Kampanyasında, tahmini 

500.000 ton (+-%20 toleranslı) pancarın, tahmini 

5.200 ton/gün silolardan yüzdürme suyu ile 

kesintisiz ve düzenli bir şekilde yüzdürülmesi işidir. 

Her vardiyada en az 6 kişi olmak üzere toplam 18 

kişi tahmini 100 gün çalıştırılacaktır 

b) Yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası  

c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren yaklaşık 100 takvim 

günüdür. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası 

Toplantı Salonu  

b) Tarihi ve saati : 20.06.2013 Perşembe günü saat 14.30 

4 - İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 100,00 TL 

karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

5 - Teklifler 20/06/2013 Perşembe günü saat 14.30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası 

Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 

olmalıdır. 

8 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı 

kanunlara tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 4837/1-1 
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3 ÜNİTE (18 ADET) KÖMÜR BUNKER SÜRGÜLERİNİN HİDROLİK OLARAK 

TAHRİK EDİLECEK ŞEKİLDE MONTAJ EDİLMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan 3 ünite (18 adet) kömür bunker sürgülerinin hidrolik 

olarak tahrik edilecek şekilde teknik şartname esaslarında açık ihale usulü ile ihale edilerek 

montaj edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2013/69546 

1 - İdarenin 

a) Adresi : YEAŞ YATAĞAN TERMİK SANTRALI İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ Yatağan/MUĞLA 

b) Telefon ve faks numarası : TEL: 0 252 572 5191 FAX: 0 252 572 5384 

c) Elektronik posta adresi  : ticaret@yatagants.gov.tr 

2 - İhale konusu işin   

a) Niteliği, türü ve miktarı : 3 ünite (18 adet) kömür bunker sürgülerinin hidrolik 

olarak tahrik edilecek şekilde teknik şartname esaslarında 

montaj edilmesi işidir. 

b) Teslim yeri : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Ambarı  

c) Teslim tarihi  : İşin başlama tarihi itibari ile 90 takvim günüdür. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale 

Odası 

b) Tarihi ve saati : 08/07/2013  14:00 

4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan/MUĞLA 

adresinde görülebilir ve 50,00.-TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

(Şartname bedelinin yatırılacağı Hesap Numarası: Halk Bankası Yatağan Şubesi IBAN: 

TR48 0001 2009 2630 0013 0000 02 İhale Dokümanı’nı satın alabilmek için hesap numarasına 

şartname bedeli yatırıldıktan sonra dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu fax’a okunaklı 

bir şekilde gönderilecektir. İhale Doküman’ı kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli 

bir şekilde gönderilecektir.) 

5 - Teklifler, 08/07/2013 saat 14:00’e kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü’ne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 – 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 

4964 sayılı kanunun 1. maddesinin son fıkrası ve 40. maddesinin son fıkrasına istinaden 

Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin 

usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 4803/1-1 
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E-POSTA HİZMET SUNUCU, VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ İLE MİCROSOFT VE 

TRENDMİCRO MARKA YAZILIM SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihtiyacı 

E-posta Hizmet Sunucu ve Veri Depolama Sistemleri kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine, 

Microsoft ve TrendMicro marka yazılımların kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve 

markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen 

şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartnamesi, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 17/06/2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine ve 

markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile 

ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan 

teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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MUHTELİF CİNS VE MİKTAR YAZILIM SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ihtiyacı muhtelif 

cins ve miktar yazılımının kuruluşça hazırlanan teknik özelliklerine ve markasına uygun olarak, 

Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile 

iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik özellikleri ve markası ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen 

kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile 

ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 18/06/2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 

zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif 

sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.  

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER 

DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİYACI AVAYA MARKA IP TELEFON 

MAKİNELERİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı ihtiyacı ekli 

listede ayrıntısı belirtilen Avaya marka IP Telefon Makineleri teknik şartnamesine ve 

marka/modeline uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde 

belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, ihale dokümana bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka 

hesabına yatırmaları zorunludur.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte, teknik şartname Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini 

belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar 

listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 13.06.2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat 

ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 4873/1-1 



6 Haziran 2013 – Sayı : 28669 RESMÎ GAZETE Sayfa : 59 

 

310 ADET MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR VE 120 ADET 23 İNÇ MONİTÖR 

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığı ihtiyacı olan 310 adet masaüstü bilgisayar ve 120 

adet 23 inç monitör kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis'imiz tip ticari 

şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın 

alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimi/internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartnamesi, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 18/06/2013 günü, saat 12.00'ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00'de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 

zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif 

sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat 

verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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VERİ DEPOLAMA SİSTEMLERİNE DİSK ARTIRIMI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Grup Başkanlığı ihtiyacı veri depolama 

sistemlerine disk artırımının, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve 

marka/modeline uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde 

belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, ihale doküman bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartname ile marka/modelinin, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin 

aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı 

belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 17/06/2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin ihtiyaç sahibi kuruluşça 

hazırlanan teknik şartnamesine ve marka/modeline uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun 

olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun 

olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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HİZMET ALIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız Çamur Havuzlarının Temizlenmesi Hizmet Alımı işi, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve 

Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin 

ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt numarası : 2013/68776 

1 - İdarenin 

a) Adresi : 500 Evler Mh. Adana Yolu Üzeri 9. Km. Şeker Sok. 

Ereğli/KONYA 

b) Telefon ve faks numarası : 332 7345930-36 - 332 7345938 

c) Elektronik posta adresi : - 

2 - İhale Konusu Hizmetin 

Niteliği, türü ve miktarı : 3 Ad. Toprak Çamur Havuzunun taban kodlarına kadar 

tahmini 56.576 m3 harfiyatının yapılarak temizlenmesi ve 

yaklaşık 1000 mt. mesafeye nakledilmesi ve tesviyesi işi 

a) Yapılacağı yer : Ereğli Şeker Fabrikası 

c) İşin süresi : İş yeri teslimine müteakip 35 takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Ereğli Şeker Fabrikası Ofis binası 

b) Tarihi ve saati : 02/07/2013 - saat 14.00 

4 - İhalemiz, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5 - İhale dokümanı Ereğli Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir (KDV. 

Dahil) 100,00.-TL. karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 

6 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Ereğli Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi 

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

gönderilebilir. 

8 - İstekliler tekliflerini götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir, kısmi teklif verilemez. 

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

11 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur hizmet alımı 4734 ve 4735 sayılı 

kanunlara tabi değildir. 4680/1-1 
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HİDROLİK PRES SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından: 

İşin Adı : Hidrolik pres alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan 

Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası  : 2013/68648 

Dosya no  : 1321482 

1 - İdarenin : 

a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak  

No: 2    67090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası  : Tel   : 0.372 252 40 00 (70 Hat) 

Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi  : 

2 - İhale Konusu Malın : 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Hidrolik pres 1 kalem (1 adet) 

b) Teslim yeri  : TTK MADEN MAKİNALARI FABRİKA İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ. 

c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasına müteakip 90 takvim günüdür. 

3 - İhalenin : 

a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın 

Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2      

ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 18.06.2013 Salı günü saat: 15.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 
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e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde 

(b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 

4.2.1. CE belgesi 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve şartnameler 20,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 18.06.2013 Salı günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu 

Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır; 

14.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

14.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 4686/1-1 
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MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR 

EÜAŞ Çatalağzı Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

Aşağıda Özellikleri Belirtilen Malzemelerin alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

Dosya No  : 2013/17 

İhale Kayıt No  : 2013/70636 

1 - Teşekkülün: 

a) Adresi : EÜAŞ ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTRALI İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN - ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : TEL : 0-372 264 30 50 FAX : 0-372 264 23 99-24 21 

c) Elektronik posta adresi  : 

2 - İhale konusu malzemenin . 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 5 adet GGG60 Değirmen Kaplin Dış Kovanı, 

  2 adet GS45 Değirmen Kaplin Rotoru, 

  5 adet GGG60 Değirmen Kaplin Kapağı alımı işi. 

  -Teknik resim ve şartnameye göre. 

b) Teslim yeri : ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTRALI İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ 

c) İşin süresi : 60 Takvim Günü. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTARALI İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN - ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 03/07/2013 ÇARŞAMBA Günü Saat : 14:00 

c) İhale usulü  : EÜAŞ Satın Alma ve İhale Yönetmeliği Kapsamında 

Açık İhale Usulü 

4 - İhale dokümanı EÜAŞ ÇATALAĞZI TERMİK SANTRALI İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN – ZONGULDAK adresinde görülebilir ve 50,00 TL karşılığı aynı 

adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

5 - Teklifler, 03/07/2013, saat 14:00’e kadar EÜAŞ ÇATALAĞZI TERMİK SANTRALI 

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta ve 

kargo vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki ve kargodaki gecikme nedeniyle geç gelen teklifler 

değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

Ziraat Bankası Kilimli Şb: IBN NO: TR93 0001 0004 5437 7120 4354 31 

Vakıf Bank Zong. Şb: IBN NO: TR88000 15 00158 00728 503 58 21 

6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

7 - Teklif zarfları ihale gününde saat 14.00’de EÜAŞ Çatalağzı-B Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü İhale salonunda alenen katılımcılar huzurunda açılacaktır. 

8 - Teşekkülümüz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. Maddesinin (g) bendi 

doğrultusunda istisna kapsamındadır. İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya 

tamamen vermekte serbesttir. 

9 - Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabii olmayıp, Şirketimizin Satın Alma ve 

İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 

 4833/1-1 
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KAYNAK İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR 

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Kaynak İşleri Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı 

Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2013/71358 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın/KONYA 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 332 885 72 00 (10 Hat) - Faks: 332 885 72 10 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Aşağıda belirtilen muhtelif ebat ve miktarlarda demontaj, 

montaj, kaynak, argon kaynağı ve dış yüzey kaplama 

işleri. 

b) Yapılacağı yer : Ilgın Şeker Fabrikası 

c) İşin süresi : İşin süresi sözleşmenin imzalanmasını müteakip iş yeri 

tesliminden itibaren 45 (Kırkbeş) takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Ilgın Şeker Fabrikası Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 

Ilgın/KONYA 

b) Tarihi ve saati : 24/06/2013 Pazartesi günü Saat: 14.00 

4 - İhale dokümanı Ilgın Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 

Ilgın/KONYA adresinde görülebilir ve TL. 100,00- (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten 

temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (kırkbeş) takvim 

günü olmalıdır. 

7 - Diğer Hususlar 

7.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

7.2. Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale 

Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına 

göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 

İş Kaleminin 

Adı ve Kısa Açıklaması Birimi  Miktarı 

Kireç Söndürme Tromeli Dış Yüzey Kaplanması (Kalınlığı 6 mm, Siyah Sac) m2 60 

101,6 mm Çapındaki Boruların Demontajı Adet 528 

101,6 mm Çapındaki Boruların Montajı Adet 528 

101,6 mm Çapındaki Boruların Argon Kaynağı Adet 1.149 

57 mm Çapındaki Boruların Demontajı Adet 80 

57 mm Çapındaki Boruların Montajı Adet 80 

57 mm Çapındaki Boruların Argon Kaynağı Adet 180 

32 mm Çapındaki Boruların Demontajı Adet 40 

32 mm Çapındaki Boruların Montajı Adet 40 

32 mm Çapındaki Boruların Argon Kaynağı Adet 120 

150 mm Çapındaki Boruların Demontajı Metre 110 

150 mm Çapındaki Boruların Montajı Metre 110 

150 mm Çapındaki Boruların Kaynağı Metre 110 

100 mm Çapındaki Boruların Demontajı Metre 36 

100 mm Çapındaki Boruların Montajı Metre 36 

100 mm Çapındaki Boruların Kaynağı Metre 36 

 4861/1-1 
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

TEİAŞ 7. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden: 

154 kV 1272 MCM Çay Seka (Afyon 2) – Çölovası - Keçiborlu EİH. Kamulaştırma 

Planının Hazırlanması ve Onaylanması ile Orman İznine Esas Harita ve Planlarının Hazırlanması 

Hizmet alımı TEİAŞ’nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi Uyarınca Yapacağı 

Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliği 19 uncu maddesine 

göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2013/71250 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Eğirdir Yolu Üzeri 3. Km. PK:33 MERKEZ/ 

ISPARTA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 246 2241166 – 0 246 2241401 

c) Elektronik posta adresi  : --- 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : --- 

2 - İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : 154 kV 1272 MCM Çay Seka (Afyon 2) - Çölovası- 

Keçiborlu EİH. Kamulaştırma Planının 

Hazırlanması ve Onaylanması ile Orman İznine 

Esas Harita ve Planlarının Hazırlanması 

b) Yapılacağı yer : Afyonkarahisar ve Isparta 

c) İşin süresi : 150 (Yüz Elli) Takvim Günü 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Eğirdir Yolu Üzeri 3. Km. PK: 33/ISPARTA 

b) Tarihi ve saati : 25/06/2013 Tarih, 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. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

Belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ilgili meslek 

odasından ve ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru 

tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgili meslek odasına ve ticaret ve/veya sanayi odasına 

kayıtlı olduğunu gösterir belgeler, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ilgili meslek 

odasından ve ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru 

tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin ilgili meslek odasına ve ticaret ve/veya 

sanayi odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgeler, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli İmza Beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
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4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler: 

Teklif edilen bedelin %10 undan, az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda 

bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama 

bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu, 

Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu 

sunulmak suretiyle de sağlanabilir. İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı 

tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. 

4.2.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler; 

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;  

a) Yıl sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri, 

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler, 

a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir. 

Adayın veya isteklinin sunduğu bilanço veya eşdeğer belgelerde;  

a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması 

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, 

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 bakılır. 

Serbest meslek erbabı tarafından sunulan, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve 

onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam 

gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının 

ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç 

defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi 

dairesince onaylı olması gerekir. 

Aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri 

ayrı ayrı sunması ve yukarıda belirtilen gerekli kriterleri sağlaması zorunludur. 

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler 

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun, 

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen 

hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş 

faturaların, 

Aday veya isteklinin yukarıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir. Serbest 

meslek erbabının iş hacmi serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir.  

Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal 

tutarını tevsik etmek üzere; hizmet işleri ile ilgili fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, 

yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı 

suretleri sunulur.  

İş hacmini gösteren belgelere ilişkin kriterler aşağıdaki esaslara göre belirlenir: 

Toplam cironun teklif edilen bedelin %30’undan, taahhüt altında devam eden işlerin 

gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin % 

20’sinden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere 

ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. 

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 

takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanmadığına bakılır.  
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Gelir tablosunun veya serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya 

serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede 

düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye 

yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir. 

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan aday ve isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir 

ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.3.1. 6235 sayılı TMMOB Kanunu, 4958 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında 

Kanun, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Serbest Mühendislik Müşavirlik Büroları Tescil 

Yönetmeliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Tescile Konu Olan Harita ve Planların 

Kontrolü Hakkında Genelgesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerince aday ve isteklilerin mesleki 

faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren harita mühendislik 

hizmetleriyle ilgili meslek odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin 

içinde bulunduğu yılda alınmış tescil belgesini sunması zorunludur. 

4.3.2. Aday ve isteklilerden; yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel 

içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin 

olarak; 

İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde kamu veya özel sektörde 

tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak 

gerçekleştirdiği ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak iş deneyimini gösteren 

belgelerden; İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 30’ından az olmamak üzere, ihale konusu iş 

veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini göstereninin sunulması zorunludur. 

4.3.3. Personel Durumuna İlişkin Belgeler; 

İhale konusu işin niteliğine göre istenilen teknik personelin niteliği, sayısı ve benzer iş 

deneyim süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmektedir. 

Pozisyon Meslek Unvanı Adet 

Asgari Mesleki 

Deneyim Süresi 

(Yıl) 

Asgari Benzer İş 

Deneyim Süresi (Yıl) 

Proje Sorumlu 

Mühendisi 

Harita Mühendisi 
1 5 2 

Harita Teknikeri/ 

Teknisyeni 

Harita Teknikeri/ 

Teknisyeni 
2 2 1 

Ayrıca, aday veya isteklinin organizasyon yapısına ilişkin bilgi ve belgeler ile kendisi 

veya yönetici kadrosunun, teknik personelin eğitimini gösteren diploma veya mezuniyet belgesi 

ve toplam deneyim süresini gösteren ilgili meslek odası üye kayıt belgesi ve/veya hizmet çizelgesi 

ile özgeçmiş belgelerini sunmaları zorunludur. 

İmarlı saha bulunan işlerde İstekli, yukarıdaki personele ilave olarak en az 5 yıl tecrübeli 

ve yeterli karne grubuna sahip bir Şehir Plancısını bünyesinde çalıştıracaktır. Bu iş için görev 

alacak Şehir Plancısı eğer isteklinin bünyesinde istihdam edilmiyorsa istekli en az 5 yıl tecrübeli 

ve yeterli karne grubuna sahip bir Şehir Plancısından taahhütname alacak ve taahhütnameyi 

ihalenin üzerinde kalması halinde sözleşme imzalanmadan önce İdareye verecektir. Şayet İstekli 

imar planı işlerini alt yüklenici kullanarak yaptıracaksa bu durumda imar planı hazırlanması 

işlerini, kayıtlı olduğu oda belgesine sahip Yetkili Serbest Şehirci veya Serbest Şehircilik Bürosu 

olarak faaliyet gösteren bir alt yükleniciye yaptırabilecektir. 

4.3.4. Makine ve Teçhizata İlişkin Belgeler; 

İhale konusu işin yerine getirilmesi için gerekli görülen makine, teçhizat ve diğer 

ekipman: 
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İhale konusu işin yerine getirilmesi için gerekli görülen makine, teçhizat ve diğer 

ekipman: 

1 adet standart sapması 10 cc. veya daha hassas elektronik takeometre ve bunlara ait 

yeterli sayıda ek donanım (reflektör, v.b.) 

1 Set (2 adet) çift frekanslı Real Time Kinematik alım için yeterli teknik özellikte ve 

CORS uyumlu GPS alıcısı ve bunlara ait yeterli sayıda donanım 

- 1 adet lisanslı harita çizim programı 

- 2 adet bilgisayar 

- 1 adet ekip otosu 

Adayın veya isteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, 

demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli 

mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. 

İş ortaklığında makine, teçhizat ve ekipman ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı 

tarafından sağlanabilir. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:  

4.4.1. 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında şeritvari olarak yapılan; (enerji 

iletim hatları, otoyol, devlet yolu veya il yolu, demiryolu, doğalgaz boru hattı, sulama kanalı v.b) 

projelerine ilişkin kamulaştırma mühendislik hizmetleri işleridir. Bu işler ayrı ayrı benzer iş 

olarak kabul edilecektir.  

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00 TL Türk Lirası karşılığı 

Doküman bedelini İdaremiz hesabı olan Vakıflar Bankası Isparta Şubesi TR79 0001 5001 5800 

7260 9562 18 nolu hesaba yatırarak banka dekontu ile birlikte Satın Alma ve Ticaret Şefliğinden 

(CD halinde) satın alınabilir.  

 İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale 

dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 60,00 TL (Türk Lirası) doküman bedelini 

Vakıflar Bankası Isparta Şubesi TR79 0001 5001 5800 7260 9562 18 nolu hesaba yatırmak 

zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin 

ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep 

başvurularını yukarıda yer alan fask numarasına veya yazılı olarak idareye en az beş gün önce 

göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla 

gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından 

veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 

Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 7. İLETİM TESİS VE İŞLETME GRUP 

MÜDÜRLÜĞÜ/ISPARTA-Muhaberat Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı 

adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim 

günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 4841/1-1 



Sayfa : 70 RESMÎ GAZETE 6 Haziran 2013 – Sayı : 28669 

 

MADENİ YAĞ ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

1 - İdarenin 

a) Adı : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası 

Müdürlüğü 

b) Adresi : Muş Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. Merkez - MUŞ  

c) Telefon ve faks numarası : 0436-215 12 80 Faks: 0436 215 13 30 

2 - İhale konusu malların  

a) Niteliği, türü ve miktarı : 

 

ADI BİRİMİ MİKTARI 

DİZEL YAĞ SAE 30 (veya dengi) KG. 740 

SANAYİ DİŞLİ YAĞI M 220 (veya dengi) KG. 1.110 

SANAYİ DİŞLİ YAĞI M 320 (veya dengi) KG. 3.145 

SANAYİ DİŞLİ YAĞI M 460 (veya dengi) KG. 740 

SANAYİ DİŞLİ YAĞI M 680 (veya dengi) KG. 555 

SÜPER GRES MP 2 (veya dengi) KG. 192 

CARİUS GRES EP 220 (veya dengi) KG. 112 

HİDROLİK YAĞ HD 46 (veya dengi) KG. 5.240 

GRES YAĞI CAP:3 (TENEKE) (veya dengi) KG. 240 

 

b) Teslim yeri : Muş Şeker Fabrikası (Malzeme Ambarı) Merkez/MUŞ 

c) Teslim tarihi  : Yüklenici işbu sözleşmenin akdi tarihinden itibaren 

01.08.2013 – 30.08.2013 Tarihleri arasında işe 

başlayarak malları teslim edecektir. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü Bitlis Karayolu Üzeri 

8. Km. MUŞ 

b) Tarihi ve saati  : 25.06.2013 Salı, günü saat 10.00  

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.  

5 - İhale dokümanı Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü/MUŞ adresindeki Ticaret Servisinde 

görülebilir ve ihale dökümanları (KDV. Dahil) TL/Tk. 50,00 (ELLİ Türk Lirası) karşılığı aynı 

adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları 

zorunludur. 

6 - Teklifler, 25.06.2013 Salı, günü saat 10.00’a kadar Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü 

Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. MUŞ adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 

bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
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8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 

 4811/1-1 

————— 

KİREÇTAŞI MAL ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2013/68333 

a) Adı : MUŞ Şeker Fabrikası 

b) Adresi : Bitlis Yolu Üzeri 8. Km. MUŞ 

c) Telefon ve faks numarası : 436 215 12 80, 436 215 13 30 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : +- % 20 Toleranslı 6.000 Ton Kireçtaşı Alımı 

b) Teslim yeri/yerleri : MUŞ Şeker Fabrikası Stok Sahası  

c) İşin süresi : İlk Teslimata Temmuz 2013 tarihinde başlamak üzere 

fabrikanın vereceği termin programına göre teslim 

edilecektir. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : MUŞ Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 26.06.2013 - 10:00 

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.  

5 - İhale dokümanı MUŞ Şeker Fabrikası Müdürlüğü/MUŞ adresindeki Ticaret Servisinde 

görülebilir ve ihale dokümanları (KDV. Dahil) TL. 100,00 (YÜZ TL.) karşılığı aynı adresten 

temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler, 26.06.2013 Çarşamba günü saat 10.00’e kadar MUŞ Şeker Fabrikası 

Müdürlüğü Bitlis Yolu Üzeri 8.Km. MUŞ adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 

bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 

 4812/1-1 
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2013/2014 KAMPANYA DÖNEMİ ÇAMUR SUSUZLAŞTIRMA VE ATIKSU ARITIM 

TESİSİNİN İŞLETİLMESİ, BAKIM-ONARIM VE TEMİZLİK İŞLERİ HİZMET 

ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

1 - İdarenin  

a) Adı : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası 

Müdürlüğü 

b) Adresi : Muş Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. Merkez - MUŞ  

c) Telefon ve faks numarası : 0436-215 12 80 Faks: 0436 215 13 30 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamızın 2013/2014 yılı Kampanya döneminde 15 

Adet İşçi +- %20 Toleranslı 80 Gün boyunca Çamur 

Susuzlaştırma ve Atıksu Arıtım Tesisinin İşletilmesi, 

Bakım-Onarım ve Temizlik İşleri (İşin detayları Teknik 

Şartnamesinde belirtilmiştir 

b) Yapılacağı yer : Muş Şeker Fabrikası Çamur Susuzlaştırma ve Atıksu 

Arıtım Tesisleri 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü Bitlis Karayolu Üzeri 

8. Km. MUŞ 

b) Tarihi ve saati  : 27.06.2013 Perşembe günü saat 14.00  

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.  

5 - İhale dokümanı Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü/MUŞ adresindeki Ticaret Servisinde 

görülebilir ve ihale dökümanları (KDV. Dahil) TL/Tk.100,00 (YÜZ Türk Lirası) karşılığı aynı 

adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları 

zorunludur. 

6 - Teklifler, 27.06.2013 Perşembe günü saat 14.00’e kadar Muş Şeker Fabrikası 

Müdürlüğü Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. MUŞ adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden 

birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 

 4813/1-1 
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KANTAR BAKIM, ONARIM, DAMGALANMASI VE PERİYODİK  

BAKIMLARI HİZMETİ ALINACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız ve Fabrikamıza bağlı Ziraat Bölge Şefliklerinde bulunan 19 adet muhtelif 

çekerleri olan kantarların bakım, onarım, damgalanması ve periyodik bakımları hizmet alımı 

T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliğine göre Açık İhale usulü ile ihale 

edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2013/71320 

1 - İdarenin: 

Adresi : Ayaş Yolu 18 Km. Etimesgut/ANKARA 

Telefon No : 0 312 244 90 55 

Faks No : 0 312 244 90 78 

2 - İhale Konusu Hizmetin: 

Niteliği  : Fabrikamız Ziraat Bölge Şefliklerinde bulunan 13 adet Fabrikamız 

dâhilinde bulunan 6 adet olmak üzere toplam 19 adet muhtelif çekerleri 

olan kantarların tesellüm öncesi bakım, onarım diğer tamir işleri ile 

kampanyada 15’er günlük periyodik bakımlarının fabrikanın gerekli 

görmesi halinde belirleyeceği tarihte ilgili kantarların kontrol ayarlarının 

yapılması ve 1 adet kantarın 2013 yılı damgalama işlerinin yapılması işi. 

Türü : Hizmet Alımı 

Miktarı : 19 Adet Kantarın Periyodik Bakım, Onarım ve Damgalama işi 

Yapılacağı Yer : Ankara Şeker Fabrikası ve Bağlı Ziraat Bölgeleri 

 

BÖLGE ADI KANTAR ADI KANTAR ADEDİ ÇEKERİ/TON 

Merkez Fabrika Dâhili   5 60 

Merkez Fabrika Dâhili   1 40 

Kırıkkale Balışeyh   1 60 

Kırıkkale Çerikli   1 40 

Bala Karakeçili   1 40 

Çubuk Kalecik   1 40 

Polatlı Karacaahmet   1 60 

Polatlı Karacaahmet   1 40 

Polatlı Sarıoba   1 40 

Polatlı Sarıoba   1 40 

Polatlı Yaralı   1 40 

Polatlı Yaralı   1 25 

Polatlı Yenice   1 60 

Polatlı Yenice   1 40 

Beypazarı Merkez   1 30 

                            TOPLAM 19  

 

Kampanya süresince kantarların periyodik bakımları 2013/2014 pancar işleme 

kampanyası süresince yapılacaktır. 

3 - İhalenin  

Yapılacağı Yer : Ankara Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 

Tarih ve Saati : 17.06.2013 - 14.00 

4 - İhale dokümanı Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisinde görülebilir ve TL.100,00 

(Y.Yüz Türk Lirası) bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
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5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günü 

olmalıdır. 

7 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayıl Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanunu’na (Ceza ve Yasaklamalarla ilgili Hükümleri Hariç) tabi olmayıp Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 4762/1-1 

—— • —— 

TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR 

Pendik Belediyesinden: 

1 - Aşağıda özellikleri belirtilen Pendik Belediyesine ait taşınmaz ihale ile satılacaktır. 

İhale “Batı Mah. 23 Nisan Caddesi No: 11 PENDİK/İSTANBUL” adresindeki Pendik Belediye 

Binası 5. kattaki Encümen Odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca  “Kapalı Teklif Usulü” artırma suretiyle yapılacaktır. Şartname 

bedeli 250,00.(İkiyüzelli) TL olup, Pendik Belediyesi Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü 

(Emlak Birimi)’nden (3.Kat) temin edilebilir. 

 

Bölge Ada Parsel 

Parsel 

Alanı 

(m²) 

İmar 

Durumu Muhammen Bedeli Geçici Teminat 

İhale gün ve 

saati 

Batı 8647 3 7.118,27 

Turizm 

Tesis 

Alanı 

28.045.983,80.-

(yirmisekizmilyonkırk 

beşbindokuzyüzseksen 

üç TL. seksen Kr.) 

841.380,00- 

(sekizyüzkırk 

birbinüçyüz 

seksenTL.) 

25.06.2013 

Salı  

Saat:10.30 

 

2 - Taşınmazın Özellikleri: Söz konusu taşınmaz imar planında Turizm Tesis Alanında 

kalmaktadır. 14.09.2012 tarih ve 1904 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile 

onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre E:2,25 Taks:0,50, Hmax:60,50 m’dir. Otopark 

ihtiyacının parselde sağlanması kaydı ile 1. bodrum kat emsale dahil değildir.    

3 - İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve 

yetkisine sahiptir. 

4 - İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler: 

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak 

kaydıyla; 

A) GERÇEK KİŞİLERDEN : 

1 - İkametgah belgesi, 

2 - Nüfus cüzdan sureti, 

3 - Noter tasdikli imza beyannamesi, 

4 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu,  

5 - Temsil durumunda; noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi, 

B) TÜZEL KİŞİLERDEN : 

1 - Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret 

veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare 

merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde 

alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

2 - Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküsü, 
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3 - Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya 

noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü, 

4 - Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin 

ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, 

5 - Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti, 

6 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu, 

7 - Temsil durumunda; Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza 

beyannamesi, 

C) ORTAK GİRİŞİMLERDEN :  

1 - Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, 

2 - Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) 

veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir. 

5 - Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır: 

a)  Tedavüldeki Türk Parası 

b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları 

c)  Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler 

yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde 

anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır). 

6 - Teminatların teslim yeri: Bankalarca ve Özel Finans kurumlarınca verilen teminat 

mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne 

yatırılması ve makbuzun diğer belgelerle birlikte sunulması zorunludur. Teminat olarak Banka 

Teminat Mektubu verecekler ise, bu teminat mektubunu istenilen diğer evraklarla birlikte ibraz 

edeceklerdir. Verilmiş olan teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir. 

7 - Tekliflerin Verilmesi: Teklifler ilanda belirtilen ihale saatine kadar, ihaleyi yapacak 

olan komisyon başkanlığına teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. 

Bu taktirde dış zarfa komisyon başkanlığının adresi ile hangi taşınmaza ait olduğu, isteklinin adı 

ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen ihale saatine 

kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme 

konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon Başkanlığına 

verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. 4814/1-1 

—— • —— 

TİCARİ, HAFİF TİCARİ VE BİNEK ARAÇ KİRALANACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1 - Türk Kızılayı’nın her türlü faaliyetlerinde taşımaya mahsus kullanılmak üzere idari ve 

teknik şartname hükümlerine göre ticari, hafif ticari ve binek araç kapalı zarfla teklif alınmak 

suretiyle kiralanacaktır. 

2 - Firmalar 65.000,00 TL (Altmışbeşbin TL) geçici teminatı da teklifleri ile birlikte 

vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden, “Balabanağa Mah. Büyük Reşit Paşa Cad. No: 26 Fatih/İstanbul“ adresindeki 

İstanbul Müdürlüğümüzden 250,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.  

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 24 HAZİRAN 2013 günü saat 10:00’a kadar Genel 

Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 25 HAZİRAN 2013 günü saat 11:00’da 

Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.  

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 4880/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 

Çınar Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait Çınar İlçesi tapusuna kayıtlı aşağıda bilgileri sunulan 

taşınmazlar ihale yoluyla 26.06.2013 Çarşamba günü Saat 10.00’da Çınar Belediyesi Plan Proje 

Toplantı Salonunda yapılacak ihale ile ayrı ayrı satılacaktır. 

 

ZAHİRECİLER SİTESİ 

S. 

NO. MAHALLE PARSEL DURUMU ALAN 

MUHAMMEN 

BEDEL 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

  1 
İKİZOLUK 

MEVKİ 
96 

Büro, H1 

Blok (3) 
24 m2 26.500,00 TL+KDV 765,00 TL 

  2 
İKİZOLUK 

MEVKİ 
96 

Büro, H1 

Blok (4) 
24 m2 26.500,00 TL+KDV 795,00 TL 

  3 
İKİZOLUK 

MEVKİ 
96 

Büro, H1 

Blok (5) 
24 m2 26.500,00 TL+KDV 795,00 TL 

  4 
İKİZOLUK 

MEVKİ 
96 

Büro, H2 

Blok (1) 
24 m2 26.500,00 TL+KDV 795,00 TL 

  5 
İKİZOLUK 

MEVKİ 
96 

Büro, H2 

Blok (2) 
24 m2 26.500,00 TL+KDV 795,00 TL 

  6 
İKİZOLUK 

MEVKİ 
96 

Büro, H2 

Blok (3) 
24 m2 26.500,00 TL+KDV 795,00 TL 

  7 
İKİZOLUK 

MEVKİ 
96 

Büro, H2 

Blok (4) 
24 m2 26.500,00 TL+KDV 795,00 TL 

  8 
İKİZOLUK 

MEVKİ 
96 

Büro, H2 

Blok (5) 
24 m2 26.500,00 TL+KDV 795,00 TL 

  9 
İKİZOLUK 

MEVKİ 
96 

Büro, H2 

Blok (6) 
24 m2 26.500,00 TL+KDV 795,00 TL 

10 
İKİZOLUK 

MEVKİ 
96 

Büro, H2 

Blok (7) 
24 m2 26.500,00 TL+KDV 795,00 TL 

11 
İKİZOLUK 

MEVKİ 
96 

Büro, H2 

Blok (8) 
24 m2 26.500,00 TL+KDV 795,00 TL 

12 
İKİZOLUK 

MEVKİ 
96 

Büro, H2 

Blok (9) 
24 m2 26.500,00 TL+KDV 795,00 TL 

13 
İKİZOLUK 

MEVKİ 
96 

Büro, H2 

Blok (10) 
24 m2 26.500,00 TL+KDV 795,00 TL 

14 
İKİZOLUK 

MEVKİ 
96 

Büro, H1 

Blok (6) 
24 m2 26.500,00 TL+KDV 795,00 TL 

15 
İKİZOLUK 

MEVKİ 
96 

Büro, H1 

Blok (7) 
24 m2 26.500,00 TL+KDV 795,00 TL 

16 
İKİZOLUK 

MEVKİ 
96 

Büro, H1 

Blok (8) 
24 m2 26.500,00 TL+KDV 795,00 TL 

17 
İKİZOLUK 

MEVKİ 
96 

Büro, H1 

Blok (9) 
24 m2 26.500,00 TL+KDV 795,00 TL 

18 
İKİZOLUK 

MEVKİ 
96 

Büro, H1 

Blok (10) 
24 m2 26.500,00 TL+KDV 795,00 TL 

19 
İKİZOLUK 

MEVKİ 
96 

Büro, G2 

Blok (4) 
24 m2 26.500,00 TL+KDV 795,00 TL 
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ZAHİRECİLER SİTESİ 

S. 

NO. MAHALLE PARSEL DURUMU ALAN 

MUHAMMEN 

BEDEL 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

20 
İKİZOLUK 

MEVKİ 
96 

Büro, G2 

Blok (5) 
24 m2 26.500,00 TL+KDV 795,00 TL 

21 
İKİZOLUK 

MEVKİ 
96 

Büro,G1 

Blok (1) 
24 m2 26.500,00 TL+KDV 795,00 TL 

22 
İKİZOLUK 

MEVKİ 
96 

Büro, G1 

Blok (2) 
24 m2 26.500,00 TL+KDV 795,00 TL 

23 
İKİZOLUK 

MEVKİ 
96 

Büro, G1 

Blok (3) 
24 m2 26.500,00 TL+KDV 795,00 TL 

24 
İKİZOLUK 

MEVKİ 
96 

Büro, G1 

Blok (4) 
24 m2 26.500,00 TL+KDV 795,00 TL 

25 
İKİZOLUK 

MEVKİ 
96 

Büro, G1 

Blok (5) 
24 m2 26.500,00 TL+KDV 795,00 TL 

26 
İKİZOLUK 

MEVKİ 
96 

Büro, G1 

Blok (6) 
24 m2 26.500,00 TL+KDV 795,00 TL 

27 
İKİZOLUK 

MEVKİ 
96 

Büro, G1 

Blok (7) 
24 m2 26.500,00 TL+KDV 795,00 TL 

28 
İKİZOLUK 

MEVKİ 
96 

Büro, G1 

Blok (8) 
24 m2 26.500,00 TL+KDV 795,00 TL 

29 
İKİZOLUK 

MEVKİ 
96 

Büro, G1 

Blok (9) 
24 m2 26.500,00 TL+KDV 795,00 TL 

30 
İKİZOLUK 

MEVKİ 
96 

Büro, G1 

Blok (10) 
24 m2 26.500,00 TL+KDV 795,00 TL 

31 
İKİZOLUK 

MEVKİ 
96 

Büro, G2 

Blok (6) 
24 m2 26.500,00 TL+KDV 795,00 TL 

32 
İKİZOLUK 

MEVKİ 
96 

Büro, G2 

Blok (7) 
24 m2 26.500,00 TL+KDV 795,00 TL 

33 
İKİZOLUK 

MEVKİ 
96 

Büro, G2 

Blok (8) 
24 m2 26.500,00 TL+KDV 795,00 TL 

34 
İKİZOLUK 

MEVKİ 
96 

Büro, G2 

Blok (9) 
24 m2 26.500,00 TL+KDV 795,00 TL 

35 
İKİZOLUK 

MEVKİ 
96 

Ticari Depo, 

F1 Blok (3) 
72 m2 79.500,00 TL+KDV 2.385,00 TL 

36 
İKİZOLUK 

MEVKİ 
96 

Ticari Depo, 

F1 Blok (4) 
72 m2 79.500,00 TL+KDV 2.295,00 TL 

37 
İKİZOLUK 

MEVKİ 
96 

Ticari Depo, 

F2 Blok (1) 
72 m2 79.500,00 TL+KDV 2.385,00 TL 

38 
İKİZOLUK 

MEVKİ 
96 

Ticari Depo, 

F2 Blok (2) 
72 m2 79.500,00 TL+KDV 2.385,00 TL 

39 
İKİZOLUK 

MEVKİ 
96 

Ticari Depo, 

F2 Blok (3) 
72 m2 79.500,00 TL+KDV 2.385,00 TL 

40 
İKİZOLUK 

MEVKİ 
96 

Ticari Depo, 

F2 Blok (4) 
72 m2 79.500,00 TL+KDV 2.385,00 TL 

41 
İKİZOLUK 

MEVKİ 
96 

Ticari Depo, 

F3 Blok (1) 
72 m2 79.500,00 TL+KDV 2.385,00 TL 
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ZAHİRECİLER SİTESİ 

S. 

NO. MAHALLE PARSEL DURUMU ALAN 

MUHAMMEN 

BEDEL 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

42 
İKİZOLUK 

MEVKİ 
96 

Ticari Depo, 

F3 Blok (2) 
72 m2 79.500,00 TL+KDV 2.385,00 TL 

43 
İKİZOLUK 

MEVKİ 
96 

Ticari Depo, 

E4 Blok (1) 
72 m2 79.500,00 TL+KDV 2.385,00 TL 

44 
İKİZOLUK 

MEVKİ 
96 

Ticari Depo, 

E3 Blok (4) 
72 m2 79.500,00 TL+KDV 2.385,00 TL 

45 
İKİZOLUK 

MEVKİ 
96 

Ticari Depo, 

E3 Blok (3) 
72 m2 79.500,00 TL+KDV 2.385,00 TL 

46 
İKİZOLUK 

MEVKİ 
96 

Ticari Depo, 

E3 Blok (2) 
72 m2 79.500,00 TL+KDV 2.385,00 TL 

47 
İKİZOLUK 

MEVKİ 
96 

Ticari Depo, 

E3 Blok (1) 
72 m2 79.500,00 TL+KDV 2.385,00 TL 

48 
İKİZOLUK 

MEVKİ 
96 

Ticari Depo, 

E2 Blok (4) 
72 m2 79.500,00 TL+KDV 2.385,00 TL 

49 
İKİZOLUK 

MEVKİ 
96 

Ticari Depo, 

E2 Blok (3) 
72 m2 79.500,00 TL+KDV 2.385,00 TL 

50 
İKİZOLUK 

MEVKİ 
96 

Ticari Depo, 

E2 Blok (2) 
72 m2 79.500,00 TL+KDV 2.385,00 TL 

51 
İKİZOLUK 

MEVKİ 
96 

Ticari Depo, 

E2 Blok (1) 
72 m2 79.500,00 TL+KDV 2.385,00 TL 

52 
İKİZOLUK 

MEVKİ 
96 

Ticari Depo, 

E1 Blok (4) 
72 m2 76.500,00 TL+KDV 2.385,00 TL 

53 
İKİZOLUK 

MEVKİ 
96 

Ticari Depo, 

C1 Blok (3) 
72 m2 79.500,00TL+KDV 2.385,00 TL 

54 
İKİZOLUK 

MEVKİ 
96 

Ticari Depo, 

C1 Blok (4) 
72 m2 79.500,00 TL+KDV 2.385,00 TL 

55 
İKİZOLUK 

MEVKİ 
96 

Ticari Depo, 

C2 Blok (1) 
72 m2 79.500,00 TL+KDV 2.385,00 TL 

56 
İKİZOLUK 

MEVKİ 
96 

Ticari Depo, 

C2 Blok (2) 
72 m2 79.500,00 TL+KDV 2.385,00 TL 

57 
İKİZOLUK 

MEVKİ 
96 

Ticari Depo, 

C2 Blok (3) 
72 m2 79.500,00 TL+KDV 2.385,00 TL 

58 
İKİZOLUK 

MEVKİ 
96 

Ticari Depo, 

C2 Blok (4) 
72 m2 79.500,00 TL+KDV 2.385,00 TL 

59 
İKİZOLUK 

MEVKİ 
96 

Ticari Depo, 

C3 Blok (1) 
72 m2 79.500,00 TL+KDV 2.385,00 TL 

60 
İKİZOLUK 

MEVKİ 
96 

Ticari Depo, 

C3 Blok (2) 
72 m2 79.500,00 TL+KDV 2.385,00 TL 

61 
İKİZOLUK 

MEVKİ 
96 

Ticari Depo, 

D1 Blok (1) 
72 m2 79.500,00 TL+KDV 2.385,00 TL 

62 
İKİZOLUK 

MEVKİ 
96 

Ticari Depo, 

D2 Blok (4) 
72 m2 79.500,00 TL+KDV 2.385,00 TL 

63 
İKİZOLUK 

MEVKİ 
96 

Ticari Depo, 

D2 Blok (3) 
72 m2 79.500,00 TL+KDV 2.385,00 TL 
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ZAHİRECİLER SİTESİ 

S. 

NO. MAHALLE PARSEL DURUMU ALAN 

MUHAMMEN 

BEDEL 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

64 
İKİZOLUK 

MEVKİ 
96 

Ticari Depo, 

D2 Blok (2) 
72 m2 79.500,00 TL+KDV 2.385,00 TL 

65 
İKİZOLUK 

MEVKİ 
96 

Ticari Depo, 

D2 Blok (1) 
72 m2 79.500,00 TL+KDV 2.385,00 TL 

66 
İKİZOLUK 

MEVKİ 
96 

Ticari Depo, 

D3 Blok (4 ) 
72 m2 79.500,00 TL+KDV 2.385,00 TL 

67 
İKİZOLUK 

MEVKİ 
96 

Ticari Depo, 

D3 Blok (3) 
72 m2 79.500,00 TL+KDV 2.385,00 TL 

68 
İKİZOLUK 

MEVKİ 
96 

Ticari Depo, 

D3 Blok (2) 
72 m2 79.500,00 TL+KDV 2.385,00 TL 

69 
İKİZOLUK 

MEVKİ 
96 

Ticari Depo, 

D3 Blok (1) 
72 m2 79.500,00 TL+KDV 2.385,00 TL 

70 
İKİZOLUK 

MEVKİ 
96 

Ticari Depo, 

D4 Blok (4) 
72 m2 79.500,00 TL+KDV 2.385,00 TL 

71 
İKİZOLUK 

MEVKİ 
96 

Ticari Depo, 

C3 Blok (3) 
72 m2 79.500,00 TL+KDV 2.385,00 TL 

72 
İKİZOLUK 

MEVKİ 
96 

Ticari Depo, 

C3 Blok (4) 
72 m2 79.500,00 TL+KDV 2.385,00 TL 

73 
İKİZOLUK 

MEVKİ 
96 

Ticari Depo, 

D1 Blok (2) 
72 m2 79.500,00 TL+KDV 2.385,00 TL 

74 
İKİZOLUK 

MEVKİ 
96 

Ticari Depo, 

D1 Blok (3) 
72 m2 79.500,00 TL+KDV 2.385,00 TL 

75 
İKİZOLUK 

MEVKİ 
96 

Ticari Depo, 

D1 Blok (4) 
72 m2 79.500,00 TL+KDV 2.385,00 TL 

76 
İKİZOLUK 

MEVKİ 
96 

Ticari Depo, 

D4 Blok (3) 
72 m2 79.500,00 TL+KDV 2.385,00 TL 

77 
İKİZOLUK 

MEVKİ 
96 

Ticari Depo, 

E1 Blok (1) 
72 m2 79.500,00 TL+KDV 2.385,00 TL 

78 
İKİZOLUK 

MEVKİ 
96 

Ticari Depo, 

E1 Blok (2) 
72 m2 79.500,00 TL+KDV 2.385,00 TL 

79 
İKİZOLUK 

MEVKİ 
96 

Ticari Depo, 

E1 Blok (3) 
72 m2 79.500,00 TL+KDV 2.385,00 TL 

80 
İKİZOLUK 

MEVKİ 
96 

Ticari Depo, 

E4 Blok (2) 
72 m2 79.500,00 TL+KDV 2.385,00 TL 

81 
İKİZOLUK 

MEVKİ 
96 

Ticari Depo, 

E4 Blok (3) 
72 m2 79.500,00 TL+KDV 2.385,00 TL 

82 
İKİZOLUK 

MEVKİ 
96 

Ticari Depo, 

E4 Blok (4) 
72 m2 79.500,00 TL+KDV 2.385,00 TL 

83 
İKİZOLUK 

MEVKİ 
96 

Ticari Depo, 

F3 Blok (3) 
72 m2 79.500,00 TL+KDV 2.385,00 TL 

84 
İKİZOLUK 

MEVKİ 
96 

Ticari Depo, 

F3 Blok (4) 
72 m2 79.500,00 TL+KDV 2.385,00 TL 
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1 - Taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi (a) fıkrası gereğince 

Kapalı teklif usulü artırma suretiyle ihale yapılacaktır. 

2 - İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 100,00 TL karşılığında 

Belediyemiz İhale Servisinden temin edebilirler. 

3 - Belediyemizce yapılacak ihaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki 

şartlar aranır. 

A) İstekli gerçek kişi ise; 

a) Türkiye’de Kanuni ikametgâhı olması, 

b) Tebligat ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi, 

bulunan adres beyanı 

c) Vekâleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair Noter tasdikli vekâletname ve imza 

sürküsü 

d) İhaleye iştirak edecek tarafından imzalanmış şartname. 

e) Nüfus Cüzdanı Sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi 

f) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı, 

g) Yukarıdaki tabloda belirtilen Satış bedelinin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın 

ödendiğine dair makbuz veya Limit Dahili Banka Teminat Mektubu, 

h) Çınar Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge. 

B) İstekli tüzel kişi ise; 

a) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi 

Odasından, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı 

olduğuna dair belge, 

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi 

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

elektronik posta adresi, 

d) Yukarıdaki tabloda belirtilen Satış bedelinin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın 

ödendiğine dair makbuz veya Limit Dahili Banka Teminat Mektubu, 

e) İhaleye iştirak eden tarafından imzalanmış şartname, 

f) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı, 

g) Çınar Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge, 

4 - Söz konusu satış ihalesi 26.06.2013 Çarşamba günü saat 10.00’da Çınar Belediyesi 

Plan Proje Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır. Yeterli sayıda 

katılım olmadığı takdirde ikinci ihale on beş gün sonra 11.07.2013 Perşembe günü tekrar 

yapılacaktır. 

İhaleye iştirak edeceklerin, istenilen belgelerle birlikte İhale Servisine en geç 26.06.2013 

Çarşamba günü Saat 09.00’a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen gün ve 

saatten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

5 - Geçici teminat satış bedeli üzerinden alınır. Nispeti % 3 (yüzde üç) tutarı yukarıdaki 

tabloda belirtilen şekildedir. İhale komisyonu ihale sırasında % 3 geçici teminatı, teklif edilen 

bedele göre tamamlanmasını isteyebilir. Bu durumda isteklilerin teklif ettikleri bedele göre geçici 

teminatı tamamlamaları gerekmektedir. Teminatı yeni duruma göre tamamlamayanlar ihale 

komisyonu tarafından salondan çıkarılır, ihale teminatını tamamlayan isteklilerle devam ettirilir. 

6 - Ödeme: Peşin alımlarda % 5’indirim yapılır. Normal ödeme planı ise; peşinat, % 35, 

% 15 Ağustos 2013’te, % 15 Ekim ayında,%15 Kasım ayında, %15 Aralık ayında, % 5’i Ocak 

ayında yapılacaktır. 

7 - Bu ihaleden doğacak KDV ve her türlü vergi resim harç, bedeli vb. masraflar 

yükleniciye ait olup; 

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur. 4711/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 

aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin; 

a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları, 

b) Adayların 2547 Sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiştirilen 23., 24. maddesinde 

belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları, 

c) Yabancı Ülkelerden alman Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin 

onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir. 

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların; 

1) Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; 

özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserlerini ve bilimsel çalışma ile yayınlarını 

kapsayan 4 (Dört) takım dosyayı veya 4 (Dört) adet CD'yi ekleyerek Rektörlüğe, 

2) Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini 

belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını 

kapsayan 4 (Dört) nüsha dosya veya 4 (Dört) adet CD şeklinde ilgili birimlere başvurmaları; 

gerekmektedir. 

3) Yardımcı Doçentler için, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 70 

(yetmiş) puan almış olmak gerekmektedir. 

4) Atamalar, Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükselme ve 

Atama Kriterlerine göre yapılacaktır. 

5) Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya 

başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

6) Başvurular, İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacaktır. 

7) Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

 

 Sınav Programı: Tarih Saat Yer 

 Yardımcı Doçentler için     

 Yabancı Dil Sınavı 20.06.2013 10.00 İlgili Birimlerde 

 

Birim/Bölüm 

Anabilim/Anasanat Dalı/Program Doçent 

Yardımcı 

Doçent Açıklamalar 

TIP FAKÜLTESİ 

Kalp ve Damar Cerrahisi  1 .. 

Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı  1 

Zorunlu Hizmetini Tamamlamış 

olmak., Koledok Kisti üzerine 

çalışmış olmak. 
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Birim/Bölüm 

Anabilim/Anasanat Dalı/Program Doçent 

Yardımcı 

Doçent Açıklamalar 

MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ 

Maden Yatakları ve Jeokimya 

Anabilim Dalı 
 1 

 

Konstrüksiyon ve İmalat 

Anabilim Dalı 
 1 

 

Yer Fiziği Anabilim Dalı  1  

Maden İşletme Anabilim Dalı  1  

VETERİNER FAKÜLTESİ 

İç Hastalıkları Anabilim Dalı  1 
Kronik Böbrek Yetmezliği üzerine 

çalışmış olmak. 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

Fiziki Coğrafya  1  

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 

Anabilim Dalı 
 1 

 

Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim 

Dalı 
 1 

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ 

Kimya Eğitimi Anabilim Dalı 1   

Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi 

Anabilim Dalı 
 1 

Eski Türk Edebiyatı Alanında 

Doktora yapmış olmak. 

Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi 

Anabilim Dalı 
 1 

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 

Üretim Yönetimi ve Pazarlama 

Anabilim Dalı 
 1 

 

 4831/1-1 

—— • —— 

Bayburt Asliye Ceza Hakimliğinden: 

Bayburt Asliye Ceza Mahkemesinin 2008/118 Esas sayılı dava dosyasının soruşturma 

aşamaları olan 2004/1086 ve 2008/501 soruşturma sayılı dosyalar ile aynı dosya ile birleştirme 

kararı verilen Bayburt Asliye Ceza Mahkemesinin 2009/245 Esas sayılı dava dosyasının 

kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle 

Mahkeme ve Adliye Dairelerine Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair 

Kanun hükümlerinin söz konusu dosyalar için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri 

gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 4815/1-1 
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Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden: 

Nil KARA ÖZ - Özel Kariyer Yabancı Dil Kursu Müdürü 

Kursunuza 31.05.2011 tarihinde istifa dilekçesi veren Öğretmen Leyla İĞNECİ’nin istifa 

işleminin 24.08.2011  tarihinde yine 31.05.2011  tarihinde istifa dilekçesi veren Öğretmen Bengül 

CANTÜRK’ün istifa işlemini 24.08.2011 tarihinde işleme koyarak geciktirdiğiniz” 

Bu eyleminizin karşılığı olarak 657 Sayılı DMK’nin 125/A-a maddesi gereğince 

UYARMA cezası ile tecziye edildiniz. 

İlanen tebliğine karar verildiğinden, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre 

ilanen tebliğ olunur. 4829/1/1-1 

————— 

Nuray GÜYÜLDAR - Özel Gül Güneşim Anaokulu Eski Müdürü 

Özel Gül Güneşim Anaokulu’nun mührünün kaybolmasında kusurlu davrandığınız” Bu 

eyleminizin karşılığı olarak 657 Sayılı DMK’nin 125/A-a maddesi gereğince UYARMA cezası 

ile tecziye edildiniz. 

İlanen tebliğine karar verildiğinden, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre 

ilanen tebliğ olunur. 4829/2/1-1 

—— • —— 
Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Rektörlüğümüzün 09/12/2011 tarihinde yaptığı “Silahsız Koruma ve Özel Güvenlik 

Hizmeti Alımı” ihalesine katılan, ancak yasal olmayan belge düzenleyen “Grup 911 Özel Güv. 

Hiz. Sis. Org. Ltd. Şti.”nin 26.02.2012 tarih ve 28216 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 (bir) 

yıl süre ile bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı Ankara 

16. İdare Mahkemesinin kararı üzerine Milli Eğitim Bakanlığı’nın Oluru ile iptal edilmiştir. 

İlan olunur. 4838/1-1 

—— • —— 
Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 

Belediye Meclisimizin 05/03/2013 tarih ve 128 sayılı kararı ile uygun görülerek Ankara 

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14/05/2013 tarih ve 846 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut 

İlçesi, Bahçekapı Mahallesi, imarın 48307 ada 1, 2, 3 ve 4 sayılı parsellerine ilişkin 1/1000 ölçekli 

Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi” 06/06/2013 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna 

asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 4835/1-1 

—— • —— 
TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali 

Müşavirler Odaları Birliğinden:   

TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI 

1 – Alanya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavir Mustafa SÖZGEN’e “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası 

verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 17.05.2013 tarihinde başlanmış olup, ceza 17.11.2013 

tarihinde son bulacaktır. 

2 – Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci 

Süleyman TÜNCAR’a “Meslekten Çıkarma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 

02.05.2013 tarihinde başlanmıştır. 4808/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   40 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI
2013/4774 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketinin Esas

Mukavelesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar

Bakanı Taner YILDIZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARI
— Niğde Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Adnan GÖRÜR’ün Yeniden Atanması

Hakkında Karar (No: 2013/10)

YÖNETMELİKLER
— Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer Değiştirme

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Yatırımcı Tazmin Merkezine İlişkin Yönetmelik
— Atatürk Üniversitesi Engelli, Yaşlı ve Gazi Araştırma ve Mükemmeliyet Uygulama

ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Bartın Üniversitesi Orman Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Bartın Üniversitesi Yenilenebilir Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Cumhuriyet Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik
— Mustafa Kemal Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— Zirve Üniversitesi Aile ve Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— Cıvata ve Somunlar İçin Montaj Takımları-Kare Uçlu Geçme Anahtarlar ile İlgili

Tebliğ (TS ISO 2725-1) (No: MSG-MS-2013/13)
— Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 3)’nde Değişiklik

Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 4)
— Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri)

(Seri No: 105)
— Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

KURUL KARARLARI
— Devlet Muhasebesi Standardı 10 (DMS 10) Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde

Mali Raporlama
— Devlet Muhasebesi Standardı 20 (DMS 20) İlişkili Taraf Açıklamaları

NOT: 5/6/2013 tarihli ve 28668 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de Milletlerarası
Andlaşmalar ile Milletlerarası Sözleşmeler yayımlanmıştır.

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri




