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YÖNETMELİKLER

İstanbul Ticaret Üniversitesinden:
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ GAYRİMENKUL GELİŞTİRME

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Ticaret Üniversitesine bağlı olarak

kurulan, İstanbul Ticaret Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme Uygulama ve Araştırma Mer-
kezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline
ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Ticaret Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-
netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: İstanbul Ticaret Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Üniversite Senatosunu,
e) Üniversite: İstanbul Ticaret Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Gayrimenkul olgusunu çok boyutlu olarak incelemek,
b) Üniversitede gayrimenkul konusundaki bilgi birikiminin Türkiye ölçeğinde yaygın

kullanımını sağlamak, bu bilgi birikiminin kamu ve özel sektör etkileşimi içinde geliştirilmesi
ve uygulama alanına aktarılmasını sağlamak,

c) Araştırma, tasarım, eğitim ve uygulama birlikteliğini gerçekleştirmek,
ç) Gayrimenkul geliştirmeyi doğrudan ve dolaylı şekilde etkileyen teorik ve uygulamalı

bölüm ve programlar arası interdisipliner araştırma, proje ve bilimsel etkinlik düzenlemek,
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d) Yapılan araştırmalar ve etkinliklerle Üniversitenin çeşitli birimlerindeki Merkezle

ilgili çalışmaları zenginleştirmek, elde edilen bilgileri topluma aktararak farklı kültürlerle etkin

etkileşim olanaklarının tanıtılmasını sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkezin çalışma alanı olan gayrimenkul konusunun tüm bilimsel boyutlarını içeren

fizik, sosyal bilgiler, ekonomi, finans, mühendislik, pazarlama, teknoloji, kültür, hukuk ve ben-

zeri alanlarda konuyla ilgili çalışmalar yapmak,

b) Gayrimenkul alanının sorunları kapsamında çok disiplinli, kuramsal ve uygulama

alanlarında araştırma, inceleme, geliştirme yapmak ve yaptırmak ve bu gibi çalışmalara iştirak

etmek, uygulama ve araştırma projeleri hazırlamak, bu projelere kaynak yaratmak ve projeleri

uygulamak ve/veya uygulamanın takibini yapmak,

c) Gayrimenkul konusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, kamu

ve özel sektörde çalışan meslek adamları ve akademisyenler için kurslar, seminerler, konfe-

ranslar, kongreler ve benzeri toplantılar düzenlemek,

ç) Gayrimenkul konusunda kamu ve özel sektörün sorunları ile ilgili araştırma, incele-

me, proje, danışmanlık ve benzeri işleri yapmak, bilimsel rapor ve benzeri teknik çalışmaları

yapmak, belgeler düzenlemek ve vermek,

d) İlgili konularda bilimsel ve teknik faaliyetlerin yürütülmesi için genel usuller çerçe-

vesinde her türlü iç ve dış yazışmaları yapmak, bilimsel ve teknik verileri açıklayan rapor, bül-

ten, proje, kitap, dergi ve benzeri yayınlarda bulunmak,

e) Kütüphane ve arşiv oluşturmak, ulusal ve uluslararası elektronik iletişim ağı kurmak,

Merkeze ait, süreli/süresiz yayınlar hazırlamak,

f) Enstitülerde yüksek lisans/doktora çalışmaları yapan akademisyenleri, gayrimenkul

konusuyla ilgili çalışmalar yapmaya özendirmek ve desteklemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri, Çalışma ve Uygulama Birimleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitede tam gün çalışan öğretim üyeleri veya idari per-

sonel arasından üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür

aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevden alınmasında da aynı usul uygulanır.

Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı

sorumludur.
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(2) Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim

üyeleri ve/veya idari personeli arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek

üzere Rektörün onayına sunar. Rektör tarafından görevlendirilen Müdür Yardımcısı, Merkezle

ilgili konularda Müdürün kendisine vereceği görevleri yapar. Müdür Yardımcısı, Merkezin Yö-

netim Kurulu ve Danışma Kurulu toplantılarına katılabilir.

(3) Müdür kısa süreli ayrılmalarda Müdür Yardımcısını vekil bırakır. Vekâlet altı aydan

fazla süremez. Vekâlet altı aydan fazla sürerse veya süresi dolmadan herhangi bir nedenle Mü-

dür görevinden ayrılırsa, aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin ve Merkeze bağlı birim ve laboratuvarların ve personelin düzenli çalış-

masını sağlamak,

c) Yönetim Kurulu tarafından alınan kararları uygulamak,

ç) Her yıl sonunda Merkezin çalışmalarını, faaliyet raporunu ve sonraki yıla ait prog-

ramını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun incelemesine sunmak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve Senatonun Üniversite

öğretim üyeleri arasından seçeceği ve Rektörün üç yıl için görevlendireceği beş öğretim üye-

siyle birlikte toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi

tamamlanmadan ayrılanların veya kurumları dışında üç aydan fazla görevlendirilenlerin yerine

kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri seçilir.

(2)Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında ayda en az bir defa olağan olarak toplanır.

Gerekli hallerde olağanüstü de toplanarak Merkezin faaliyeti ve yönetimi ile ilgili konularda

karar alır. Merkezin teknik ve idari kadrolarının tespiti ve tayini ile ilgili konularda Müdürün

hazırlamış olduğu önerileri inceler ve Rektörün onayına sunar.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdürün her faaliyet yılı sonunda sunacağı faaliyet raporu ve bir sonraki yıla ait ça-

lışma programının hazırlanıp düzenlenmesine yardımcı olmak,

b) Yönetim Kurulunca uygun görülüp onaylanan faaliyet raporu ve çalışma programını

Senatoya sunmak,

c) Merkezin çalışmalarına ait bütçeleri ve bir sonraki yıla ait bütçe tasarılarını incele-

mek,

ç) Merkezin bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma ve uygulama gruplarında görev-

lendirilecek öğretim elemanlarının seçimini yapmak ve görevlendirilmeleri için Rektörün ona-

yına sunmak,

d) Araştırma ve uygulama projeleri, kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalışma

kurullarının da katkıları ile değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite bi-

rimlerini belirlemek,
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e) Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belir-
lemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak,

f) Merkezde görevlendirilecek idari ve teknik personelin seçimini yaparak Rektörün
onayına sunmak,

g) Merkeze gelen her türlü iş ve işlemleri görüşerek karar vermek ve onaylanmak üzere
Rektöre sunmak.

Danışma kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Müdür ve/veya Yönetim Kurulu tarafından önerilen

ve Rektör tarafından uygun görülen, Üniversitenin öğretim elemanları, Merkezin faaliyetleri
ile ilgili yurtiçi ve yurtdışında önemli çalışmalar yapmış diğer üniversitelerden öğretim ele-
manları, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile iş
dünyası temsilcileri arasından Rektör tarafından iki yıllığına görevlendirilir. Danışma Kurulu
en fazla dokuz üyeden oluşur. Süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez olağan olarak toplanır.
Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.
Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder. Danışma Kurulu toplantılarında salt çoğunluk aran-
maz.

(3) Danışma Kurulu; Merkezin çalışma alanına giren konularda görüşlerin açıklanıp
tartışılmasını sağlar, yeni çalışma konuları üzerinde görüş bildirir.

Çalışma ve uygulama birimleri
MADDE 13 – (1) Merkezde kurulacak çalışma ve uygulama birimleri ve bunların ça-

lışmalarında kullanılacak laboratuvar, atölye ve benzeri alt birimler, Müdürün önerisi, Üniver-
site Yönetim Kurulunun olumlu görüşü ile Rektör tarafından belirlenir.

(2) Birimlerde görev alacak öğretim ve araştırma elemanlarının görevlendirilmesi Yö-
netim Kurulunun önerisi, Üniversite Yönetim Kurulunun olumlu görüşü ile Rektör tarafından
yapılır. Birim yöneticileri, görevlendirilen öğretim ve araştırma elemanları arasından Müdürün
önerisi ve Rektörün onayıyla belirlenir. Birim yöneticileri onaylanmış çalışma planlarını uy-
gulamaktan Yönetim Kurulu ve Müdüre karşı sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi
MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisinin bir kıs-

mını veya tamamını Müdüre devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İstanbul Ticaret Üniversitesinden:

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ KOMŞU VE ÇEVRE ÜLKELER

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Ticaret Üniversitesi Komşu ve Çevre

Ülkeler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organla-

rına ve bu organların çalışma şekline ilişkin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Ticaret Üniversitesi Komşu ve Çevre Ülkeler

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

revlerine 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: İstanbul Ticaret Üniversitesi Komşu ve Çevre Ülkeler Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İstanbul Ticaret Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; küresel ve bölgesel alanda yaşanan gelişmeler ışı-

ğında Balkanlar, Kafkas ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri, Ortadoğu ve Afrika bölgeleri başta ol-

mak üzere Türkiye'nin yakın ilişkide olduğu ülke ve bölgelere yönelik disiplinlerarası bir bakış

açısı ile siyasi, kültürel, sosyal ve ekonomik alanları içeren araştırmalar yapmak, konu ile ilgili

ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlemek, akademik yayınlar yapmak, projeler üretmek ve

bu alanlarda ulusal/uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmaktır.
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Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda araştırma yapmak, bu araştırmaların sonuçlarını

Türkçe veya yabancı dillerde yayımlamak,

b) Merkezin amacına uygun konularda ulusal ve uluslararası nitelikte konferans, sem-

pozyum, kolokyum, seminer ve benzeri faaliyetleri organize etmek ve yürütmek,

c) Merkezin çalışma alanına giren konularda yurt içi ve yurt dışı bağlantılar geliştirmek

suretiyle yurt içindeki ve dışındaki ilgili kuruluşlar ve merkezler ile yakın ilişki ve işbirliği

içinde olmak,

ç) İlgili ülkelerle ticari ve sosyal faaliyetlerde bulunan kişi ve kurumlarca birlikte ça-

lışmalar yapmak, sonuçları ile ilgili yayınlar yapmak,

d) Araştırma yapmaya elverişli kütüphane ve arşiv oluşturmak, ulusal ve uluslararası

bir elektronik iletişim ağı kurmak,

e) Merkezin çalışma alanına giren konularda her düzeyde araştırıcının gelişimine yö-

nelik eğitim programları, konferanslar, kurslar, seminerler, ulusal ve uluslararası kongreler dü-

zenlemek, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek ve faaliyetlerle ilgili yayınlar

yapmak,

f) Üniversitenin diğer birimlerinde konu ile ilgili araştırmalara destek olmak ve Türki-

ye’de diğer üniversitelerde benzer amaçlarla kurulmuş olan merkezlerle işbirliği yapmak,

g) Amacı ile ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri, Çalışma ve Uygulama Birimleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitede tam gün çalışan öğretim üyeleri veya idari per-

sonel arasından üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür

aynı usulle yeniden görevlendirilebilir veya görevden alınabilir. Müdür, Merkezin çalışmala-

rının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim

üyeleri ve/veya idari personeli arasından bir kişiyi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmek

üzere Rektörün onayına sunar. Rektör tarafından görevlendirilen müdür yardımcısı, Merkezle

ilgili konularda Müdürün kendisine vereceği görevleri yapar.

(3) Müdür kısa süreli ayrılmalarda Müdür Yardımcısını vekil bırakır. Vekâlet altı aydan

fazla süremez. Vekâlet altı aydan fazla sürerse veya süresi dolmadan herhangi bir nedenle Mü-

dür görevinden ayrılırsa, aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir.
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Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin ve Merkeze bağlı birim ve laboratuvarların ve personelin düzenli çalış-

masını sağlamak,

c) Yönetim Kurulu tarafından alınan kararları uygulamak,

ç) Her yıl sonunda Merkezin çalışmalarını, faaliyet raporunu ve sonraki yıla ait prog-

ramını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun incelemesine sunmak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve Üniversite Senato-

sunun Üniversite öğretim üyeleri arasından seçeceği ve Rektörün üç yıl için görevlendireceği

beş öğretim üyesiyle birlikte toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlen-

dirilebilir. Süresi tamamlanmadan ayrılanların veya kurumları dışında üç aydan fazla görev-

lendirilenlerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri seçilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında ayda en az bir defa olağan olarak toplanır.

Gerekli hallerde olağanüstü de toplanarak Merkezin faaliyeti ve yönetimi ile ilgili konularda

karar alır. Merkezin teknik ve idari kadrolarının tespiti ve tayini ile ilgili hususlarda Müdürün

hazırlamış olduğu önerileri inceler ve Rektörün onayına sunar.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

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

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

lamak,

c) Merkez birimlerinin kuruluş, çalışma usul ve esaslarını belirlemek, ilgili birimler

arasındaki eşgüdümü sağlamak,

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

d) Gerçek ve tüzel kamu ve özel kişi ve kuruluşlar tarafından önerilen konularda işbir-

liği tekliflerini değerlendirmek, işbirliği tekliflerini üniversitenin ilgili birimlerine iletmek, gö-

rev alabilecek birimleri tespit etmek,

e) Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, yurt dışındaki kurum ve kuruluşlar ile or-

taklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini belirlemek,

f) Müdürün, Danışma Kurulunun ve Merkez birimlerinin görüş ve önerilerini değer-

lendirerek bir sonraki yılın çalışma programını hazırlamak,

g) Yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların usul ve esaslarını

belirlemek,

ğ) Müdür tarafından hazırlanan bütçe önerisini incelemek ve onaylamak,

h) Merkezin profesyonel sertifikalı eğitim programlarına katılanlara vereceği sertifika

konusundaki ilkeleri belirlemek,

Sayfa : 8                                 RESMÎ GAZETE                                 21 Ocak 2013 – Sayı : 28535

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 8



ı) Merkezde görevlendirilecek idari ve teknik personelin seçimini yaparak Rektörün

onayına sunmak.

Danışma kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Müdür ve/veya Yönetim Kurulu tarafından önerilen

ve Rektörlükçe uygun görülen, Üniversitenin öğretim elemanları, Merkezin faaliyetleri ile ilgili

yurtiçi ve yurtdışında önemli çalışmalar yapmış diğer üniversitelerden öğretim elemanları, ilgili

kamu kurum ve kuruluşları, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile iş dünyası temsil-

cileri arasından Rektör tarafından iki yıllığına görevlendirilir. Süresi sona eren üyeler yeniden

görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez olağan olarak toplanır.

Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.

Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder. Danışma Kurulu toplantılarında salt çoğunluk aran-

maz.

(3) Danışma Kurulu Merkezin çalışma alanına giren konularda görüşlerin açıklanıp tar-

tışılmasını sağlar, yeni çalışma konuları üzerinde görüş bildirir.

Çalışma ve uygulama birimleri

MADDE 13 – (1) Merkezde kurulacak çalışma ve uygulama birimleri ve bunların ça-

lışmalarında kullanılacak laboratuvar, atölye ve benzeri alt birimler, Müdürün önerisi, Üniver-

site Yönetim Kurulunun olumlu görüşü ile Rektör tarafından belirlenir.

(2) Birimlerde görev alacak öğretim ve araştırma elemanlarının görevlendirilmesi Mü-

dürün önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun olumlu görüşü ile Rektör tarafından yapılır.

Birim yöneticileri, görevlendirilen öğretim ve araştırma elemanları arasından Müdürün önerisi

ve Rektörün onayıyla belirlenir. Birim yöneticileri onaylanmış çalışma planlarını uygulamaktan

Yönetim Kurulu ve Müdüre karşı sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisinin bir kıs-

mını veya tamamını Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Üniversite Senatosu kararları uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İstanbul Ticaret Üniversitesinden:
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL YÖNETİM VE

SOSYAL SORUMLULUK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Ticaret Üniversitesine bağlı olarak

kurulan, İstanbul Ticaret Üniversitesi Kurumsal Yönetim ve Sosyal Sorumluluk Uygulama ve
Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve
çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Ticaret Üniversitesi Kurumsal Yönetim ve

Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim
organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: İstanbul Ticaret Üniversitesi Kurumsal Yönetim ve Sosyal Sorumluluk Uy-

gulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Üniversite Senatosunu,
e) Üniversite: İstanbul Ticaret Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversite bünyesinde kurumsal yönetim ve sosyal

sorumluluk konusunda bilimsel araştırmalarla iyileştirme faaliyetlerinde bulunmak, Üniversi-
tenin dış çevresi ile iletişimini artırmak, Üniversite içerisinde kurumsal yönetim ve sosyal so-
rumluluk bilincini oluşturmak, değişik disiplinlerden gelen araştırmacı ve uzmanlarla ortak
araştırma, uygulama ve bilimsel faaliyetleri yürütmek, etkinlik ve faaliyetleri organize etmek
ve yerel ve uluslararası organizasyonlarla işbirliği yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Kurumsal yönetim ve sosyal sorumluluk ile ilgili alanlarda araştırma yapmak ve bun-

ları Türkçe ve/veya yabancı dillerde yayımlamak,
b) Kurumsal yönetim ve sosyal sorumluluk alanında ulusal ve uluslararası nitelikte kon-

ferans, sempozyum, kolokyum, seminer ve benzeri faaliyetlerde bulunmak,
c) Merkezin ilgi alanına giren konularda faaliyette bulunan ulusal veya uluslararası,

resmi veya özel kurum ve örgütler ile Merkezin amacı doğrultusunda ilişki kurmak, işbirliğinde
bulunmak, ortak çalışmalar düzenlemek, uygulama ve araştırma projeleri hazırlamak, bu pro-
jelere kaynak yaratmak ve projeleri uygulamak ve/veya uygulamanın takibini yapmak,
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ç) Farklı sektörlere mensup çalışanların meslek içi eğitimlerinde, kurumsal yönetimin
ve sosyal sorumluluğun önemini vurgulayan ve bunun uygulamada işlerlik kazanmasını he-
defleyen eğitim çalışmaları hazırlamak ve yürütmek, kurslar, meslek içi eğitim ve sertifika
programları, ulusal ve uluslararası düzeyde yaz okulları ve çalışmalar düzenlemek,

d) Merkezin ilgi alanına giren konularda, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, hukuki
danışmanlık, bilirkişilik ve benzeri nitelikte faaliyetlerde bulunmak,

e) Kurumsal yönetim ve sosyal sorumluluk alanında ulusal ve uluslararası düzeydeki
normları, kararları, ilgili anlaşmaların kabulünü ve bunlara ilişkin uygulamayı izlemek ve bu
konulardaki değerlendirmeleri uygun yollarla ilgililerin ve kamunun bilgisine sunmak,

f) Kurumsal yönetim ve sosyal sorumluluk alanında araştırma yapmaya elverişli nite-
likte bir kütüphane ve arşiv oluşturmak, ulusal ve uluslararası bir elektronik iletişim ağı kurmak,
Merkeze ait, en az bir süreli yayını hazırlayıp yayımlamak,

g) Amacı ile ilgili olan diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri, Çalışma ve Uygulama Birimleri

Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitede tam gün çalışan öğretim üyeleri veya idari per-

sonel arasından üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür
aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevden alınmasında da aynı usul uygulanır.
Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı
sorumludur.

(2) Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim
üyeleri ve/veya idari personeli arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek
üzere Rektörün onayına sunar. Rektör tarafından görevlendirilen Müdür Yardımcısı, Merkezle
ilgili konularda Müdürün kendisine vereceği görevleri yapar. Müdür Yardımcısı, Merkezin Yö-
netim Kurulu ve Danışma Kurulu toplantılarına katılabilir.

(3) Müdür kısa süreli ayrılmalarda Müdür Yardımcısını vekil bırakır. Vekâlet altı aydan
fazla süremez. Vekâlet altı aydan fazla sürerse veya süresi dolmadan herhangi bir nedenle Mü-
dür görevinden ayrılırsa, aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,
b) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak,
c) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli eşgüdüm ve denetimini sağlamak, yazış-

malarını yapmak,
ç) Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporunu Rektöre sunmaktır.
Yönetim kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Senatonun Üniversite öğretim elemanları

arasından üç yıl için görevlendireceği dört öğretim elemanıyla birlikte toplam beş üyeden olu-
şur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi tamamlanmadan ayrılanların veya
kurumları dışında altı aydan fazla görevlendirilenlerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere
yenileri seçilir.
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(2)Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında ayda en az bir defa olağan olarak toplanır.
Gerekli hallerde Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü de toplanarak Merkezin faaliyeti ve yö-
netimi ile ilgili konularda karar alır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy
çokluğuyla alınır.

Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek,
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak,
c) Merkezin bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğ-

retim elemanlarının seçimini yapmak ve görevlendirmeleri için Rektöre sunmak,
ç) Araştırma ve uygulama projelerini, kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalışma

kurullarının da katkıları ile değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite bi-
rimlerini belirlemek,

d) Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belir-
lemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektöre sunmak,

e) Üniversite birimleri veya öğretim elemanlarınca yürütülecek olan danışmanlık, proje
ve benzeri hizmetlerin, döner sermayeye aktarılmak üzere bedelini belirlemek,

f) Merkeze atanacak idari ve teknik personelin seçimini yaparak Rektörün onayına sun-
mak.

Danışma kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Müdür ve/veya Yönetim Kurulu tarafından önerilen

ve Rektörlükçe uygun görülen, Üniversitenin öğretim elemanları, Merkezin faaliyetleri ile ilgili
yurtiçi ve yurtdışında önemli çalışmalar yapmış diğer üniversitelerden öğretim elemanları, ilgili
kamu kurum ve kuruluşları, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile iş dünyası temsil-
cileri arasından Rektör tarafından iki yıllığına görevlendirilir. Danışma Kurulu en fazla dokuz
üyeden oluşur. Süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez olağan olarak toplanır.
Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.
Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder. Danışma Kurulu toplantılarında salt çoğunluk aran-
maz.

(3) Danışma Kurulu; Merkezin çalışma alanına giren konularda görüşlerin açıklanıp
tartışılmasını sağlar, yeni çalışma konuları üzerinde görüş bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek
personel tarafından karşılanır.

Demirbaşlar
MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İstanbul Ticaret Üniversitesinden:
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ LİDERLİK VE GİRİŞİMCİLİK

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Ticaret Üniversitesine bağlı olarak

kurulan İstanbul Ticaret Üniversitesi Liderlik ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merke-
zinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline
ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Ticaret Üniversitesi Liderlik ve Girişimcilik

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının
görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: İstanbul Ticaret Üniversitesi Liderlik ve Girişimcilik Uygulama ve Araştır-

ma Merkezini,
b) Merkez Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,
ç) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
d) Rektör: İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: İstanbul Ticaret Üniversitesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal refah

ve kalkınmaya katkıda bulunmak üzere Üniversite, kamu ve iş dünyasının işbirliğini geliştir-
mek, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının liderlik kapasitelerinin ve girişimci süreç-
lerinin geliştirilmesi amacıyla araştırmalar gerçekleştirmek, tüm paydaşların liderlik ve giri-
şimcilik bilgi ve vasıflarını geliştirerek doğru karar alma, inovasyon, iyi yönetişim ve etik de-
ğerleri öne çıkartan özgün organizasyonlar düzenlemek, liderlik ve girişimcilik alanında eğitim,
rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Merkezin amaçları doğrultusunda araştırmalar yapmak, bu araştırmaların sonuçlarını

Türkçe veya yabancı dillerde yayımlamak,
b) Liderlik ve girişimcilik konularında ulusal ve uluslararası nitelikte konferans, sem-

pozyum, kolokyum, seminer ve benzeri faaliyetleri organize etmek ve yürütmek,
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c) Merkezin ilgi alanına giren konularda faaliyette bulunan ulusal veya uluslararası,
resmi veya özel kurum ve kuruluşlar ile Merkezin amacı doğrultusunda işbirliğinde bulunmak,
ortak çalışmalar düzenlemek, uygulama ve araştırma projeleri hazırlamak, bu projelere kaynak
yaratmak, projeleri uygulamak ve/veya uygulamalarını takip etmek,

ç) Ulusal ve uluslararası düzeyde liderlik ve girişimcilik alanında ün yapmış bireylerin
bilgi birikimi ve tecrübelerinin değerlendirilmesine, toplumla paylaşılmasına imkan veren or-
ganizasyonel ve fonksiyonel yapılar oluşturmak,

d) Üniversitenin bütün akademik birimlerinde öğrenci ve öğretim elemanlarını hedef
alan liderlik ve girişimcilik ile ilgili lisans ve lisansüstü düzeyde derslerin verilmesini sağlamak,
sertifika programlarını diğer merkez ve kurumlarla ortak olarak düzenlemek ve uygulamak,

e) Merkezin ilgi alanına giren konularda, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde danış-
manlık, bilirkişilik ve benzeri nitelikte faaliyetlerde bulunmak,

f) Sosyal girişimcilik kavramının toplumda yaygınlaştırılması amacı ile örnek sosyal
sorumluluk projelerini koordine etmek ve hayata geçirmek,

g) Araştırma yapmaya elverişli kütüphane ve arşiv oluşturmak, ulusal ve uluslararası
bir elektronik iletişim ağı kurmak, Merkeze ait en az bir adet süreli yayını hazırlayıp yayımla-
mak,

ğ) Amacı ile ilgili olan diğer her türlü faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları Müdür, Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruludur.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitede tam gün çalışan öğretim üyeleri veya idari per-

sonel arasından üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür
aynı usulle yeniden görevlendirilebilir veya görevden alınabilir. Müdür, Merkezin çalışmala-
rının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim
üyeleri ve/veya idari personeli arasından bir kişiyi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmek
üzere Rektörün onayına sunar. Rektör tarafından görevlendirilen Müdür Yardımcısı, Merkezle
ilgili konularda Müdürün kendisine vereceği görevleri yapar. Müdür Yardımcısı, Yönetim Ku-
rulu ve Danışma Kurulu toplantılarına katılabilir.

(3) Müdür kısa süreli ayrılmalarda Müdür Yardımcısını vekil bırakır. Vekâlet altı aydan
fazla süremez. Vekâlet altı aydan fazla sürerse veya süresi dolmadan herhangi bir nedenle Mü-
dür görevinden ayrılırsa, aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,
b) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulamak,
c) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyonu ve denetimi sağlamak, ya-

zışmaları yapmak,
ç) Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporu ile çalışma programını Rektörün

onayına sunmak.
Yönetim kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür dahil beş kişiden oluşur. Müdür dışındaki

diğer üyeler, öğretim elemanları arasından Üniversite Senatosu tarafından üç yıllık süre için
görevlendirilir. Süreleri dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların
veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, süreyi doldurmak üzere
yenileri görevlendirilir.
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(2) Yönetim Kurulu olağan olarak ayda en az bir, gerekli olduğunda da Müdürün çağrısı
üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek,
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak,
c) Merkez bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğretim

elemanlarının seçimini yapmak ve görevlendirmeleri için Rektörün onayına sunmak,
ç) Araştırma ve uygulama projelerini, kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalışma

kurullarının da katkıları ile değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite bi-
rimlerini belirlemek,

d) Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belir-
lemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak,

e) Üniversite birimleri veya öğretim elemanlarınca yürütülecek olan danışmanlık, proje
ve benzeri hizmetlerin bedelini belirlemek,

f) Merkezde görevlendirilecek idari ve teknik personelin seçimini yaparak Rektörün
onayına sunmak.

Danışma kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Müdür ve/veya Yönetim Kurulu tarafından önerilen

ve Rektör tarafından uygun görülen, Üniversitenin öğretim elemanları, Merkezin faaliyetleri
ile ilgili yurtiçi ve yurtdışında önemli çalışmalar yapmış diğer üniversitelerden öğretim ele-
manları, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile iş
dünyası temsilcileri arasından Rektör tarafından iki yıllığına görevlendirilir. Danışma Kurulu
en fazla dokuz üyeden oluşur. Süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez olağan olarak toplanır.
Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak toplantıya çağırabilir.
Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder. Danışma Kurulu toplantılarında salt çoğunluk aran-
maz.

(3) Danışma Kurulu Merkezin çalışma alanına giren konularda görüşlerin açıklanıp tar-
tışılmasını sağlar, yeni çalışma konuları üzerinde görüş bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek
personel tarafından karşılanır.

Demirbaşlar
MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

KAMU SOSYAL TESİSLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(SAYI: 2013-3)

13/12/1983 tarihli ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesi ve 20/12/2012 tarihli ve 6363 sayılı 2013
Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun “Mali kontrole ilişkin hükümler” başlığı altındaki 8 inci
maddesinin yedinci fıkrasına göre, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, döner ser-
mayeli kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri, kamu bankaları ile diğer kamu kurum ve kuru-
luşlarının tasarrufunda bulunan eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, çocuk bakımevi,
spor tesisi ve benzeri sosyal ve destek amaçlı tesislerden dinlenme amacıyla veya diğer amaç-
larla yararlanacaklardan alınacak yemek, konaklama ve diğer hizmet bedellerinin tespitinde
ve elde edilen gelirlerin kullanımında aşağıdaki esas ve usullere uyulması gerekli görülmüştür.

I - EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ
Kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme tesislerinden yararlanacak

kurum personelinden 2013 yılında alınacak en az bedeller, tesislerin bu Tebliğ ekinde (Ek-1)
belirtilen özellikleri göz önünde bulundurularak, aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir:

1 - Ek-1’de sayılan özelliklerden onbeş ve daha fazlasını taşıyan tesislerde kişi başına
günlük 13,15 TL yemek ve 5,15 TL (1 Temmuz - 15 Ağustos döneminde 6,80 TL) konaklama
bedeli,

2 - Ek-1’de sayılan özelliklerden asgari oniki ve en fazla ondört tanesini taşıyan tesis-
lerde kişi başına günlük 11,20 TL yemek ve 4,50 TL (1 Temmuz - 15 Ağustos döneminde
5,80 TL) konaklama bedeli,

3 - Ek-1’de sayılan özelliklerin oniki tanesinden daha azı bulunan tesislerde kişi başına
günlük 8,80 TL yemek ve 3,75 TL (1 Temmuz - 15 Ağustos döneminde 5,50 TL) konaklama
bedeli,

alınır.
4 - Ayrıca, konut veya bağımsız bölümde; buzdolabı bulunanlarda günlük en az 1,80 TL,

televizyon bulunanlarda günlük en az 2,00 TL ve klima bulunanlarda günlük en az 2,80 TL,
konut başına ilave bedel alınır.

II - MİSAFİRHANELER
1 - Misafirhanelerden yararlanan kurum personelinden kişi başına her gece için en az

6,80 TL alınır. İdarelerce, verilen hizmetin özelliği, maliyeti ve standardın üzerinde olması,
odadaki yatak sayısı gibi hususlar dikkate alınarak daha yüksek konaklama bedeli tespit edile-
bilir.

2 - Misafirhanelerden yararlanacak geçici görevli kamu personelinden alınacak konak-
lama bedeli, geçici görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin 2013 Yılı Merkezi Yö-
netim Bütçe Kanununa ekli (H) cetvelinin dipnotunda yer alan hükme göre %50 artırımlı mik-
tarının tamamını, daha sonraki günler için ise artırımsız gündeliklerinin 1/2’sini, geçici görevli
denetim elemanlarından alınacak konaklama bedeli ise yurtiçi gündeliklerinin %50 artırımlı
miktarının tamamını geçemez.
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Misafirhanelerden yararlanan geçici görevli personel hangi kamu kurumunda çalışırsa
çalışsın hepsine aynı tarife uygulanacaktır.

Diğer sosyal tesislerden yararlandırılan geçici görevli kamu personeli ile geçici görevli
denetim elemanlarından alınacak konaklama bedeli hakkında da yukarıdaki hükümler uygulanır.

3 - Her ne ad altında ve sürede olursa olsun (kiralanmış olan yerler dahil) kurumun ta-
sarrufunda olan yerlerde personelin konaklaması halinde (lojman olarak tahsis edilenler hariç),
bu yerler de “Misafirhane” kapsamında değerlendirilecektir.

III - KREŞ VE ÇOCUK BAKIMEVLERİ ÜCRETLERİ
Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kreş ve çocuk bakımevlerine kabul edilecek Devlet

memurları ile diğer kamu personelinin her çocuğu için aylık bakım ücreti asgari 124,00 TL
olarak tespit edilmiştir.

Ancak belirlenen asgari aylık ücretlerin kreş ve çocuk bakımevi hizmetlerinin karşı-
lanmasında yeterli olmadığı durumlarda, kurum ve kuruluşlar belirlenen ücretin üzerinde bedel
tespit etmeye yetkilidir.

IV - SPOR TESİSLERİ
1 - Kurum personeli de dahil olmak üzere, her türlü futbol, basketbol, voleybol salon

ve sahalarından, tenis kortlarından, yüzme havuzlarından, su ve kış sporlarının yapıldığı yer-
lerden veya diğer spor tesislerinden yararlananlardan, bir saatlik yararlanma karşılığı,

- Spor alet ve malzemelerinin yararlananlar tarafından temin edilmesi halinde kişi ba-
şına en az 4,50 TL,

- Spor alet ve malzemelerinin tesisten temin edilmesi halinde kişi başına en az 6,80 TL,
bedel alınır.
Amatör spor müsabakaları sırasında lisanslı sporcuların antrenman amacıyla veya öğ-

rencilerin ders programı çerçevesinde belirtilen tesislerden yararlanmaları halinde, ilgili ida-
relerce gerekli görüldüğü takdirde bedel alınmayabilir veya daha az bir bedel alınabilir.

2 - Hamam, sauna ve kaplıcalardan bir saatlik yararlanma karşılığı kişi başına en az
8,10 TL bedel alınır.

3 - Spor tesisleri ile hamam, sauna ve kaplıcaların eğitim ve dinlenme tesisleri içinde
yer alması durumunda, belirli devreler itibarıyla dinlenme amacıyla kalanların bu tesislerden
yararlanmaları halinde 1 inci ve 2 nci maddede belirtilen bedellerin 1/4’ü alınır.

4 - Spor tesisleri ile hamam, sauna ve kaplıcalara abone olan kamu personelinden alı-
nacak 1 aylık abone bedeli, yukarıda belirtilen miktarların 15 katından az olmamak kaydıyla,
kurumlarca belirlenebilir.

V - ORTAK HUSUSLAR
1 - Kamu kurum ve kuruluşlarının tasarrufunda bulunan eğitim ve dinlenme tesisi, mi-

safirhane, kreş, çocuk bakımevi, spor tesisi ve benzeri sosyal tesislerin işletme giderleri için
ilgili kurum ve kuruluşların bütçelerinden herhangi bir katkıda bulunulmaması esastır.

Söz konusu tesislerin bakım ve onarımlarının yaptırılabilmesini sağlamak amacıyla, bu
tesislerden yıl içinde elde edilen gelirlerin brüt tutarının % 5’inden az olmamak üzere ayrılacak
tutarlar ayrı bir hesapta tutularak söz konusu ihtiyaçlar için harcanacaktır. Bu hesaptan yapıla-
cak harcamalarda, hizmetin sunumu açısından ihtiyaç duyulan döşeme ve demirbaş alımlarında
Başbakanlık ve/veya Bakanlığımızca çıkarılmış veya çıkarılacak olan tasarruf genelgesi, tali-
matı ve tebliğlerine uyulacaktır.
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2 - Bu tesislerde merkezden geçici görevle gönderilecek personel sayısı asgari seviyede

tutulacak ve 2012 yılında görevlendirilen personel sayısı hiç bir şekilde aşılmayacaktır.

Bu tür yerlerde, 2013 yılında, merkezi yönetim bütçesi ile döner sermaye ve fonlardan

ücret ödenmek üzere ilk defa personel istihdam edilmeyecek, ancak ücreti sosyal tesis işletme

gelirlerinden karşılanmak üzere ilk defa personel istihdamı yapılabilecektir.

3 - Kuruma ve/veya mensuplarına yardım ve hizmet amacıyla kurulmuş olan fon, vakıf,

dernek ve benzeri kuruluşlar eliyle işletilen tesislere kurum bütçesinden doğrudan veya dolaylı

olarak katkıda bulunulmayacaktır.

4 - Tesislerin bir önceki yıl doluluk oranları ile bu yıl yapılacak olan müracaat sayıları

da dikkate alınarak doluluk oranı % 50’nin altına düşen tesisler hizmete açılmayacak, yeterli

sayıda müracaat olmaması halinde dönemler itibarıyla yapılan müracaatlar birleştirilerek dönem

sayılarının azaltılması yoluna gidilecektir.

5 - Kamp dönemleri için tespit edilen tarifenin % 20’si müracaat sırasında avans olarak

alınacaktır. Kamp tahsis edilemeyenler ile kamp döneminin başlamasından bir hafta öncesine

kadar vazgeçenlere avansları aynen iade edilecektir. Geçerli bir mazereti olmaksızın bu süreden

sonra vazgeçtiklerini bildirenlere her gün için avansın % 5’i oranında kesinti yapılmak suretiyle

avansları iade edilecek, kamp döneminin başlamasına kadar vazgeçtiklerini bildirmeyenlerin

ise avansları iade edilmeyerek gelir kaydedilecektir.

6 - Tesislerin lokanta (alakart usulüyle yemek çıkarılması halinde alakart yemek bedel-

leri dahil), pastane, kafeterya, büfe, disko ve diğer hizmet verilen yerlerinde yemek, kahvaltı,

içki, meşrubat, çay, kahve ve benzeri hizmet bedelleri hiç bir şekilde maliyetinin altında olma-

yacaktır.

7 - Yukarıda yazılı yemek, konaklama ve diğer hizmetlerin bedelleri (geçici görevli ka-

mu personelinden misafirhanelerde alınacak konaklama bedeli hariç), yararlananlardan alın-

ması gereken en az miktarlar olup, kurum ve kuruluşlar yemeğin maliyeti, hizmetin daha farklı

şekillerde sunulması ve tesisin bulunduğu mahallin özelliği gibi hususlar ile talebin yoğun ol-

duğu Temmuz-Ağustos, yılbaşı, bayram ve yarıyıl tatili gibi dönemleri de dikkate alarak bu

bedellerin üzerinde bedel tespit edebileceklerdir.

8 - a) Bir kurum veya kuruluşun eğitim ve dinlenme tesisleri, misafirhane, kreş ve çocuk

bakımevlerinden yararlandırılan o kurum ve kuruluşun emeklisi ile o kurum ve kuruluşun per-

sonelinin veya emeklisinin eşleri, üstsoy ve altsoylarına, kurum personeli için belirlenen tarife

uygulanır.

b) Bir kurum veya kuruluşun eğitim ve dinlenme tesisleri, misafirhane, kreş ve çocuk

bakımevlerinden yararlanan diğer kurum ve kuruluşların personeli ve emeklileri ile bunların

eşleri, üstsoy ve altsoylarına, kurum personeli için belirlenen tarifenin % 25 fazlası uygulanır.

c) Eğitim ve dinlenme tesisleri ile misafirhanelerden (a) ve (b) fıkrasında yer alanların

dışında yararlandırılanlara kurum personeli için belirlenen tarifenin % 50 fazlası uygulanır.

Ancak, tesislerden yararlanmada öncelik; o kurum personeli ve emeklisi ile bunların eşleri,

üstsoy ve altsoylarına verilir.
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ç) Sözkonusu tesislerde, 1 Şubat 2010 tarihinden sonra doğan çocuklar için konaklama

bedeli alınmaz. Bunlar için yemek istenilmesi halinde yemek bedelinin yarısı alınır. 1 Şubat

2007 ile 1 Şubat 2010 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) doğan çocuklar için ise (eğitim ve

dinlenme tesislerinde yemek istenilip istenilmediğine bakılmaksızın) konaklama ve yemek be-

delinin yarısı alınır.

d) Bir kurum veya kuruluşun bağlı ve ilgili kuruluşlarına ait eğitim ve dinlenme tesisleri

ile misafirhanelerinden yararlandırılan o kurum ve kuruluşun personeli ve emeklisi ile bunların

eşleri, üstsoy ve altsoylarına, bağlı ve ilgili kuruluş personeli için belirlenen tarife uygulana-

bilir.

e) Kamu sosyal tesislerinden yararlandırılmayla ilgili olarak yayımlanan Başbakanlık

Genelgeleri hükümleri saklıdır.

9 - Bu Tebliğde belirlenmiş olan bedellere, katma değer vergisi dahil değildir.

Bu Tebliğin II/2 nci maddesindeki sınırlamalar, konaklama bedelinin katma değer ver-

gisi dahil olarak belirlenmesi halinde dahi aşılamaz.

10 - a) Görevi ve unvanı ne olursa olsun hiç bir kişi ve personel, tesislerden ve yukarıda

belirtilen hizmetlerden bedelini ödemeden yararlandırılamaz.

b) Tesisler için tespit edilen ücretler, tahsisin yapıldığı tarihte ilgililerden peşin olarak

tahsil edilir.

c) Kamp ve tesislerden, tahsis belgesinde ismi yazılı olanların yerine başkaları fayda-

landırılamaz.

ç) Tesisler devamlılık arz edecek şekilde yurt, pansiyon veya bekâr lojmanı olarak kul-

lanılamaz.

11 - Kamu görevlileri sendika ve konfederasyonlarınca düzenlenecek eğitim çalışma-

larında, kamu kurum ve kuruluşlarının eğitim tesislerinden kamu kurumları için öngörülen ta-

rife karşılığı ve tesisin uygun olması halinde ilgili sendika ve konfederasyonlar yararlandırıla-

bilir.

12 - Tesislerin tamamen veya kısmen kiraya verilmesi imkanları araştırılarak uygula-

maya bu yönde ağırlık verilecektir. İhtiyaç duyulması halinde yemek, çay ve sair hizmetler,

hizmet alımı suretiyle temin edilebilecektir.

13 - Tesislerde, tesisin bağlı olduğu kurumun merkeziyle veya tedarik gibi tesisin işle-

tilmesiyle doğrudan ilişkili olarak yapılan resmi görüşmeler ve haberleşmeler dışında, tesislerde

kalanların yararlandıkları telefon, faks ve internet gibi hizmetlerin ücretleri yararlananlar tara-

fından tesisten ayrılmadan önce ödenecektir. İdareler bu konuda gerekli önlemleri alacaklar-

dır.

14 - Kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen kreş ve çocuk bakımevi gibi tesislerin sos-

yal tesis kapsamında olması nedeniyle, bu tesislerin giderlerine de bütçeden katkıda bulunul-

mayacak, dolayısıyla bunların her türlü giderleri (temizlik hizmeti alımı dahil) kreş ve çocuk

bakımevlerinin kendi gelirlerinden karşılanacaktır.

15 - Kurum ve kuruluşların bu Tebliğ kapsamındaki tesislere ilişkin olarak 2013 yılında

uygulayacakları tarife ve yararlanma bedelleri, kendi internet sitelerinde yer alacak ve daima

güncel tutulacaktır.
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16 - Sosyal tesislerle ilgili olarak yapılacak ödeme ve tahsilatlarda aşağıdaki hususlara
uyulacaktır:

a) Görevliler nezdinde kurum amirleri tarafından belirlenen miktarın üzerinde nakit bu-
lundurulmayacaktır.

b) Avans olarak verilen tutarların en geç 30 gün içinde mahsubu veya iadesi sağlana-
caktır.

c) Sosyal tesis paraları milli bankalarda muhafaza edilecektir.
ç) Ödeme ve tahsilatın banka vasıtasıyla yapılması esas olacaktır.
17- Kurum amirleri bizzat ya da denetim elemanları marifetiyle sosyal tesislerin işlem-

lerini, defter ve belgelerini zaman zaman ve her halükarda yılsonlarında denetleyeceklerdir.
Düzenlenecek denetim raporları kurumlarda muhafaza edilecektir.

18 - Bu Tebliğde belirtilmeyen hususlar hizmetin gereğine göre ilgili mevzuata aykırı
olmamak üzere kurumlar tarafından belirlenir.

19 - Bu Tebliğ hükümleri 1/2/2013 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanır.
Tebliğ olunur.

Ek – 1

EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİNİN ÖZELLİKLERİ

Kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme tesislerinde bulunabilecek
özellikler aşağıda belirtilmiştir.

1 - Tesisin deniz, göl, akarsu kenarında veya kış sporlarına elverişli yerler ile termal
alanlarda olması

2 - Konut veya bağımsız bölümünde tuvalet ve banyo
3 - Sıcak su
4 - Havalandırma tesisatı
5 - Konut veya bağımsız bölümünde telefon
6 - Salonlarda ve konut veya bağımsız bölümlerde müzik yayını
7 - Mutfak ve lokanta
8 - Konut veya bağımsız bölümün içinde mutfak mekanı
9 - Dinlenme ve oyun salonu
10 - Çay bahçesi
11 - Asansör
12 - Diskotek
13 - Çocuk bahçesi
14 - Spor alanları
15 - Revir
16 - Plaj
17 - Güneşlenme yerleri ve teçhizatı
18 - Otopark (en az 20 araçlık)
19 - Yüzme havuzu
20 - Hamam
21 - Sauna
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

II. ÜNİTESİNE AİT 220 V DC SİSTEME BAĞLANMAK ÜZERE 2 V. 1200 AH SABİT 

TESİS AKÜ BATARYA GRUBU VE 110 V. DC SİSTEME BAĞLANMAK ÜZERE  

2 V. 500 AH SABİT TESİS AKÜ BATARYA GRUBUNUN İMALİ,  

NAKLİYESİ VE MONTAJ İMALİ VE EÜAŞ’A TESLİMİ  

İHALESİ YAPILACAKTIR 

EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

Aşağıda özellikleri belirtilen malzeme açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2013/3438 

1 - Teşekkülün; 

a) Adresi : EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

P.K: Seyitömer/KÜTAHYA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0–274–248 56 60 (Pbx)         Fax: 0–274–248 56 65 

c) Elektronik Posta Adresleri : www.euas.gov.tr & www.somtes.gov.tr 

2 - İhale Konusu İşin: a) 

 

Sıra No Malzemenin Adı Miktar (Adet) 

1 2 V. 1200 Ah Akü Bataryası 110 

2 2 V.   500 Ah Akü Bataryası 55 

                                                                          TOPLAM  

 

b) Teslim Yeri : EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Seyitömer/KÜTAHYA 

c) Teslim Süresi : Sözleşmenin İmzalanmasına Müteakip 75 Takvim günü 

d) Dosya No : Ticaret 2013/02 

e) İhale Usulü : Açık İhale 

3 - İhalenin; 

a) Yapılacağı Yer : EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

İhale Komisyonu Toplantı Odası Seyitömer/KÜTAHYA 

b) İhale Tarihi ve Saati : 14.02.2013 günü Saat: 14.00 

4 - İhaleye Katılma ve istenilen Belgeler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda belirtilen 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, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 

alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu 

gösterir belge, 

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

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

tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat, 

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) İhale dokümanının satın alındığını gösterir belge, 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (a), (b), (c), de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

r) Aküler TSE veya EN ISO 9001-2008 standartlarına uygun şekilde imal edilecektir. 

Firmalar geçerlilik süresi dolmamış TSE standart belgesini veya EN ISO 9001-2008 belgesini 

teklif dosyasında sunacaklardır. 

İsteklinin teklifi ile birlikte yanıltıcı belge verdiği veya yanıltıcı beyanda bulunduğu, 

belgelerde tahrifat yapıldığı tespit edilirse, teklifi değerlendirmeye alınmaz ve geçici teminatı irad 

kaydedilir. Sözleşmenin imzalanmasından sonra böyle bir durum tespit edilirse, kesin teminatı 

EÜAŞ lehine irad kaydedilir ve sözleşme feshedilerek Kamu İhale Kanununu 58. madde 

hükümleri uygulanır. 

Her iki halde de İstekli/Yüklenici EÜAŞ’a hiç bir itirazda bulunamaz. 

5 - İhale Dökümanı: 

a) EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 

istenildiği takdirde KDV Dahil 50,-TL (Y.Elli Türk Lirası) Bedeli mukabili bu adresten temin 

edebilirler. İhaleye teklif verecek isteklilerin İhale dokümanı satın almaları zorunludur. 

b) Firmalar ihale doküman bedelini Müdürlüğümüz veznesine veya Kütahya Vakıflar 

Bankası Şubesi neznindeki TR89 0001 5001 5800 7281 1575 49 IBAN no’lu hesaba yatırıp 

doküman bedelinin yatırıldığını gösterir makbuz karşılığı elden veya tebligat adresi, telefon, faks 

numarası, vergi dairesi ve vergi numarasını gösterir kaşeli ve imzalı yazı ile istenebilir. 

6 - Teklifler ihale günü 14.02.2013 günü saat 14.00’e kadar EÜAŞ Seyitömer Termik 

Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikme nedeni ile geç gelen teklifler değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) Takvim 

günü olacaktır. 

8 - Bu İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı firmalar ile ortaklık yapan yerli 

firmalar bu ihaleye katılamazlar. 

9 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

10 - Konsorsiyumlar bu ihale konusu iş için teklif veremez. 

11 - Teklif zarfları ihale günü saat 14.00’de EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğünde katılımcılar huzurunda alenen açılacaktır. 

12 - İş bu ihale 4734 sayılı kanunun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında 04.12.2008 tarih 

27074 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “EÜAŞ Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunun 3.maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı Mal ve Hizmet alımı kapsamındaki 

yönetmelik” usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 280/1-1 
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32 ADET KİRALIK ARAÇ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

TEİAŞ 8. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden: 

32 Adet Kiralık Araç 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 : 2013/5832 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Macun Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 254 

06105-Yenimahalle/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 (312) 397 24 00 – 0 (312) 397 24 14 

c) Elektronik posta adresi  : 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : www.8iletim.gov.tr/ihaleler 

2 - İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : İhale konusu hizmetin türü ve miktarı aşağıda yer 

almaktadır. 

KISIM ADI ARACIN CİNSİ MİKTARI 

1. KISIM 4x2 Binek Araç (4+1 kişilik) 50 km yol dahil (Şoförsüz)  1 

2. KISIM 4x2 Kombi Binek Araç (4+1 kişilik) 50 km yol dahil 6 

 4x2 Kombi Binek Araç (4+1 kişilik) 90 km yol dahil 8 

3. KISIM 4x2 Çift kabinli arkası açık çadırlı (5+1 kişilik) 90 km 

yol dahil 

2 

4. KISIM 4x4 Çift kabinli arkası açık tenteli gerektiğinde 

kapanabilen merdiven taşıma aparatlı (4+1 kişilik) 90 km 

yol dahil 

9 

5. KISIM 4x2 Minübüs (8+1 kişilik) 90 km yol dahil 5 

6. KISIM Minibüs (15+1 Kişilik) 50 km yol dahil 1 

  Kiralanacak hizmet araçlarından 1. kısımdaki 4x2, 

1 adet, Binek Araç şoförsüz, diğer kısımlardaki 31 

adet araçların tamamı şoförlü olarak 

kiralanacaktır. 

  Kiralanacak tüm araçlar dizel motor olacaktır. 

b) Yapılacağı yer : TEİAŞ 8. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü 

Merkez Birimleri/Macun Mahallesi Fatih Sultan 

Mehmet Bulvarı No : 254 Yenimahalle/ANKARA  

  - İşletme ve Bakım Müdürlüğü Toptancı Hali Yanı 

Akköprü/ANKARA 

  - Akköprü Trafo Bakım Ekip Şefliği Akköprü/ 

ANKARA 

  - Akköprü Hat Bakım Ekip Şefliği Akköprü/ 

ANKARA  

  - Kırıkkale Hat Bakım Ekip Şefliği/KIRIKKALE 

  - Sarıyar Hat Bakım Ekip Şefliği Sarıyar/ 

ANKARA  

  - Elektronik Laboratuarı İşletme Müdürlüğü 

Akköprü/ANKARA 
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c) İşin süresi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 

(onbeş) gün içinde işe başlanacaktır. İşin süresi işe 

başlama tarihinden itibaren 720 (yediyüzyirmi) 

takvim günüdür. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : TEİAŞ 8. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü 

Macun Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı 

No: 254 Yenimahalle/ANKARA  

b) Tarihi ve saati : 05/02/2013 Salı günü 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 ilgili Meslek 

Odası Belgesi; 

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

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

olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. İdari Şartname ekindeki standart forma uygun Teklif Mektubu. 

4.1.4. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Muhasebe Birimlerine 

yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge, 

4.1.8. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;  

İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinde yer alan belgelerin ayrı ayrı 

sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere 
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sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu 

ortak (4.1.7.) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

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

kriterler: 

4.2.1 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.  

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. İsteklinin;  

a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması  

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10 olması,  

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,  

yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.  

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.  

Serbest meslek erbabının vereceği, 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. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden 

hesaplanacak oranlar aranmaz.  

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya 

bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki 

yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki 

yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların 

parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler  

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,  

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen 

hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş 

faturalar,Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.  

Toplam cironun teklif edilen bedelin %12’sinden, taahhüt altında devam eden işlerin 

gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %8’inden 

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 

sağlanamadığına bakılır.  
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Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki 

önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması 

halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları 

sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanmadığına bakılır. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. İş deneyim belgeleri:  

Yurtiçinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde son beş yıl içinde bedel içeren bir 

sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %35 oranından az 

olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler, 

4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:  

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen kiralık araç, 

personel taşıma ve öğrenci taşıma hizmet alımı işleridir.  

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 150,00 TL (Yüzelli Türk Lirası) 

karşılığı aynı adresten satın alınabilir.  

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale 

dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 160,00 TL (Yüzaltmış Türk Lirası) 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 faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden 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 idaremiz 

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 8. İletim Tesis ve İşletme Grup 

Müdürlüğü Macun Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 254  06105 Yenimahalle/ANKARA 

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

gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

9.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. Bu ihalede kısım sayısı 6 (altı) olup, her bir kısmın 

tamamı için teklif verilecektir. Birden fazla kısım üzerinde kalan istekli ile tüm kısımlar için tek 

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. 522/1-1 
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TÜRK BAYRAĞI SATIN ALINACAKTIR 
Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 
1. Aşağıda ölçüleri ve miktarı belirtilen Türk Bayrağı alımı 06 Şubat 2013 Çarşamba günü 

saat: 14.30’da kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir. 
 

S/N CİNSİ BİRİMİ MİKARI 

1. 15X22,5 CM TSE ÖLÇÜLERİNDE MASA TÜRK BAYRAĞI ADET 1.000 

2. 70X105 CM TSE ÖLÇÜLERİNDE TÜRK BAYRAĞI ADET 4.000 

3. 100X150 CM TSE ÖLÇÜLERİNDE TÜRK BAYRAĞI ADET  7.000 
 
2. İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 

saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) 
İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne vereceklerdir. 

3. İstekliler bu işe ait şartnameyi 30,00.-TL karşılığında yukarıda belirtilen adresten temin 
edebilirler. 

4. Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Yasasına tabi değildir. 
Bilgi Tel  : (0 312) 310 48 40 / 263-274-363 508/1/1-1 

————— 
THK FORS BAYRAĞI VE ATATÜRK POSTERİ SATIN ALINACAKTIR 

1. Aşağıda ölçüleri ve miktarı belirtilen THK fors bayrağı ve Atatürk posteri alımı 06 
Şubat 2013 Çarşamba günü saat: 15.30’da teklif alma usulüyle ihale edilecektir. 

 
S/N CİNSİ BİRİMİ MİKTARI 

1.   70X105 CM THK FORS BAYRAĞI ADET 1.000 

2. 100X150 CM THK FORS BAYRAĞI ADET 1.000 

3. 100X150 CM ATATÜRK POSTERİ ADET    500 
 
2. İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 

saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) 

İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne vereceklerdir. 

3. İstekliler bu işe ait şartnameyi 30,00.-TL karşılığında yukarıda belirtilen adresten temin 

edebilirler. 

4. Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Yasasına tabi değildir. 

Bilgi Tel  : (0 312) 310 48 40 / 263-274-363 508/2/1-1 
————— 

MUHTELİF KIRTASİYE MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

1. Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığının ihtiyacı olan 64 kalem muhtelif kırtasiye 

malzemesi alımı 07 Şubat 2013 Perşembe günü saat: 14.30’da teklif alma usulüyle ihale 

edilecektir. 

2. İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 
saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) 

İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne vereceklerdir. 

3. İstekliler bu işe ait şartnameyi 30,00.-TL karşılığında yukarıda belirtilen adresten temin 

edebilirler. 

4. Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Yasasına tabi değildir. 

Bilgi Tel  : (0 312) 310 48 40 / 263-274-363 508/3/1-1 
————— 

MUHTELİF KARTUŞ VE TONER SATIN ALINACAKTIR 

1. Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığının ihtiyacı olan 39 kalem muhtelif kartuş ve 

toner alımı 07 Şubat 2013 Perşembe günü saat: 15.30’da teklif alma usulüyle ihale edilecektir. 

2. İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 

saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) 
İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne vereceklerdir. 

3. İstekliler bu işe ait şartnameyi 30,00.-TL karşılığında yukarıda belirtilen adresten temin 

edebilirler.  

4. Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Yasasına tabi değildir. 

Bilgi Tel  : (0 312) 310 48 40 / 263-274-363 508/4/1-1 
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65 KALEM SARF ELEKTRİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 RİZE 

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 65 Kalem Sarf Elektrik Malzemesi, %20 artar - azalır 

toleranslı olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık ihale 

usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı, RİZE adresinden 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 05.02.2013 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri 

Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde bulunacak şekilde elden 

vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de 

açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 

kabul edilmez. 

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme 

bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 

8 - İstekliler en az bir kalem malzemenin tümüne teklif vermek koşuluyla kalem bazında 

kısmi teklif verebilirler. 

9 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 228/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂN 

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 

Belediye Meclisimizin 06/11/2012 tarih ve 516 sayılı kararı ile uygun görülerek Ankara 

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/12/2012 tarih ve 2191 sayılı kararı ile tadilen onanan 

“Etimesgut İlçesi Piyade Mahallesi, imarın 45426 ada 4,7,8,11,15 ve 16 sayılı parsellerine ilişkin 

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 21/01/2013 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna 

asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 460/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Adalet Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI’nın Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
— İstanbul Ticaret Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
— İstanbul Ticaret Üniversitesi Komşu ve Çevre Ülkeler Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
— İstanbul Ticaret Üniversitesi Kurumsal Yönetim ve Sosyal Sorumluluk

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— İstanbul Ticaret Üniversitesi Liderlik ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ
— Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2013-3)

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlân
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 
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