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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ARAŞTIRMA MERKEZİ

YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI

HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/4/2006 tarihli ve 26133 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
Büyük Millet Meclisi Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik Resmî Gazete’de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı

yürütür.
—— • ——

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ONUR ÖDÜLÜ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE l – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ulusal ve uluslararası alanda yaptığı çalışmalar
ve tescil edilmiş üstün başarıları ile ülkemizi en iyi şekilde temsil eden Türk vatandaşlarına,
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Onur Ödülü
verilmesine dair usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
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Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: TBMM Başkanını,

b) Başkanlık Divanı: TBMM Başkanlık Divanını,

c) Kurul: TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulunu,

ç) Ödül: TBMM Başkanlığı Onur Ödülünü,

ifade eder.

Ödül

MADDE 4 – (1) Ödül; para ödülü, başarı belgesi, heykel ve plaketten oluşur.

(2) Başarı belgesi, TBMM Başkanlığınca düzenlenir ve Başkan tarafından imzalanır.

Para ödülü miktarının tespiti, başarı belgesi, heykel ve plaketin yaptırılması ile ilgili işlemler

Kurul tarafından yürütülür.

Ödül ile ilgili esaslar

MADDE 5 – (1) Ödülün verilmesinde adayın bilimsel çalışmaları, sanatsal ve kültürel

eserleri veya topluma fayda sağlayan faaliyetleri ile ulusal veya uluslararası alanda başarı gös-

termiş olması koşulu aranır.

(2) Ödül verilmesine ilişkin takvim Başkanlık Divanı tarafından belirlenir.

(3) Daha önce ödülü almış olanlar tekrar aday gösterilemezler. Daha önce aday göste-

rildiği halde ödül alamayanlar tekrar aday gösterilebilirler.

(4) Ödüle layık görülen eser, çalışma ve faaliyet, birden çok kişinin katıldığı ortak bir

çalışmanın ürünüyse, bu kişilerin her birine başarı belgesi, heykel ve plaket verilir. Para ödülü

aralarında paylaştırılır.

(5) Adayın vefat etmesi durumunda ödül, kanunî mirasçısına verilir.

Ödül sürecinin duyurulması

MADDE 6 – (1) Ödüle ilişkin ilân, takvim ve izlenecek yol, Kurul tarafından basın ya-

yın araçlarıyla kamuoyuna duyurulur.

Aday gösterme

MADDE 7 – (1) Ödüle, Kurul tarafından yapılacak duyuruda belirtilen sürece uygun

olarak aday gösterilir.

(2) Gerçek kişiler ödüle aday gösteremezler. Ödüle; kamu kurum ve kuruluşları, yerel

yönetimler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları, yetkili organları vasıtasıyla tek başına

veya müştereken aday gösterebilirler. Bunlar, bir ödül döneminde en fazla iki aday gösterebi-

lirler; kendilerini veya yöneticilerini aday gösteremezler.

(3) Vefat etmiş kişiler ile faaliyetleri sona ermiş kurumlar ödüle aday gösterilemezler.

(4) Yüz kızartıcı suçlardan mahkûm olanların adaylıkları kabul edilmez.

(5) Aday gösteren kurumlar, belirledikleri adaya ait her türlü araştırma, denetim ve

sorgulamayı ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde yaparak, bunların sonuçlarına dair resmî
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belgelerin aslını ve adayın yazılı muvafakatını başvuru evrakının ekine koyarlar. Kurul, adaylar

hakkında ayrıca araştırma yapabilir ve bu araştırmaların sonucuna göre adayları kabul etme-

yebilir.

(6) Adayın, aday gösterildiği eser ve çalışmasıyla daha önce başka bir ödüle aday gös-

terilmiş olması veya başka bir ödülü almış olması, ödüle aday gösterilmesine engel teşkil

etmez.

(7) Aday gösterilenler, duyurunun yapılmasını takiben, ödüle konu eser ve çalışmaları

ile Kurulun yapacağı duyuruda istenen bilgi ve belgeleri, en geç, duyuruda belirtilen süre içe-

risinde Kurula teslim etmek zorundadırlar. Adaylar, bu Yönetmelikte belirtilmiş olan şartları

kabul etmiş sayılırlar. Adayların başvuruları ile ilgili bilgi ve belgeler gizli tutulur.

(8) Kurul, ödüle aday gösterilenlerin başvurularını kabul edip etmemekte serbesttir.

(9) Adaylıkları kabûl edilmeyenler ile kabûl edildiği hâlde ödül alamayan adaylar, eser-

leri ile bütün belgelerini, ödül törenini takiben en geç 30 gün içerisinde Kuruldan almadıkları

takdirde bunlar kendilerine posta yoluyla iade edilir. Kurul, postada meydana gelebilecek ka-

yıplardan sorumlu tutulamaz.

Adayların değerlendirilmesi

MADDE 8 – (1) Adaylar, bu Yönetmelikte belirtilen esaslara göre Kurul tarafından ön

değerlendirmeye tabi tutularak Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyıp taşımadıkları incelenir.

(2) Kurul, başvuruları Yönetmeliğe uygun bulunan adaylar arasından belirlediği aday

listesini Başkana sunar.

(3) Başkana sunulan aday veya adaylar arasından ödülü almaya hak kazanan aday, Baş-

kanlık Divanı tarafından belirlenir ve ilân edilir.

Ödül töreni

MADDE 9 – (1) Ödül, Kurulun önerisi ve Başkanın onayı ile belirlenecek yer ve tarihte

Başkan tarafından verilir.

(2) Ödüle hak kazanan kişi, törende şahsen hazır bulunur. Ödüle hak kazanan kişi,  ödül

almasını sağlayan eser, çalışma ve faaliyet hakkında konuşma yapmaya davet edilir.

(3) Ödül törenine ilişkin bütün hazırlıklar Kurul tarafından yürütülür.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 10 – (1) 22/2/2005 tarihli ve 25735 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Türkiye Büyük Millet Meclisi Onur Ödülü ve Üstün Hizmet Ödülü Verilmesi Hakkında

Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik Resmî Gazete’de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı

yürütür.
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TEŞKİLATLANMA VE DESTEKLEME

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONTROLÖRLERİ ATAMA, GÖREV VE

YETKİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/10/2003 tarihli ve 25260 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Tarım

ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü Kontrolörleri Atama,

Görev ve Yetki Yönetmeliğinin adı “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu

Genel Müdürlüğünce Yapılacak Denetimler ve Kontrolörler Hakkında Yönetmelik” olarak, Bi-

rinci Bölüm başlığı ise  “Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım

Reformu Genel Müdürlüğünce yapılacak denetimler ve Kontrolörlerin atanma, görev, yetki ve

sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“Dayanak

MADDE 2 – Bu Yönetmelik, 3/6/2011 tarihli ve 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 24/4/1969 tarihli

ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanunu, 18/4/1972

tarihli ve 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu, 15/5/1957 tarihli ve

6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanunu, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı

Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı

Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – Bu Yönetmelikte geçen;

Bakan: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanını,

Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

Başkan: Kontrolörler Başkanı olarak görevlendirilen Başkontrolörü,

Başkan Yardımcısı: Başkana yardımla görevlendirilen Başkontrolör veya Kontrolörleri,

Denetim: Genel denetimi, incelemeyi ve soruşturmayı,

Genel Müdür: Tarım Reformu Genel Müdürünü,

Genel Müdürlük: Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü,

Kontrolör: Başkontrolör, Kontrolör ve Stajyer Kontrolörü,

KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı): Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)

Başkanlığınca, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe ko-

nulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yö-

netmelik hükümlerince yapılan Sınavı,
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Kuruluş: 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş Tarımsal Amaçlı Koope-

ratif ve üst kuruluşlarını, 1581 sayılı Kanuna göre kurulmuş Tarım Kredi Kooperatifleri ve üst

kuruluşlarını, 6964 sayılı Kanuna göre kurulan Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliğini, 5996

sayılı Kanunun 10 uncu maddesine göre kurulan Birlikleri, Merkez Birliklerini ve 5200 sayılı

Kanuna göre kurulan Tarımsal Üretici Birliklerini ve Merkez Birliklerini ve tarımsal üretici

örgütlerini, bunların iştiraklerini,

Meslek Giriş Sınavı: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince yapılan Kamu Personel

Seçme Sınavında (KPSS) Bakanlıkça her sınav döneminde tespit edilen puan türlerine göre

asgari puan almış olanlar arasından Genel Müdürlükçe yapılacak olan yazılı ve sözlü sınavı,

Raportör: Raporları incelemekle görevlendirilen Başkontrolör ve Kontrolörleri,

ifade eder.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı maddeleri İkinci Bölüme alın-

mış ve 5 inci maddesinde yer alan “olumlu sicil almış” ibaresi “disiplin cezası bulunmayan”

şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bakanlığın görev ve yetki sahasına giren kooperatif ve üst kuruluşlarının, Tarım

Kredi Kooperatif ve üst kuruluşlarının, 5996 ve 5200 sayılı Kanuna göre kurulan birlikleri ve

merkez birliklerinin, tüm tarımsal üretici örgütlerini ve bunların iştiraklerinin, Ziraat Odaları

ve Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin teknik durumları ile idari, mali ve hukuki yönden hesap,

işlem ve mal varlıklarını denetletmek,”

“c) Desteklenmek üzere Genel Müdürlüğün yatırım ve transfer programlarında bulunan

kooperatif ve üst kuruluşlarının, Genel Müdür tarafından belirlenecek zamanda uygunluk ve

kooperatif, birlik ve ziraat odaları ile üst kuruluşlarının ve bunların iştiraklerinin normal dene-

timini, tarımsal desteklerin ve teşviklerin, Bakanlık tarafından sağlanan ayni ve nakdi yardım-

ların ve kredilerin kontrol ve denetimini, Genel Müdürlüğün faaliyet ve görevleri ile ilgili de-

netimleri, incelemeleri ve soruşturmaları yapmak veya yaptırmak, buna bağlı olarak denetim

programı hazırlayarak Genel Müdüre sunmak, konusu suç teşkil etmeyen eksiklikler için teb-

ligatta bulunmak, ek süre vermek, belirlenen sürede eksikliklerin tamamlanmaması halinde

kanuni takibat yapılmak üzere ilgili mercilere durumu doğrudan intikal ettirmek,”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (l) bentleri

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; fıkraya aşağıdaki (m) bendi eklenmiş; maddeye birinci fıkradan

sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve mevcut ikinci fıkra üçüncü fıkra olarak aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bakanlığın görev kapsamındaki kooperatifler, birlikler, ziraat odaları ve bunların

üst kuruluşlarının ve iştiraklerinin; hesap, işlem ve mal varlıklarını idari, mali, hukuki ve teknik

yönden denetlemek,”

“l) Genel Müdürlüğün faaliyet ve görevleri ile ilgili incelemeleri ve yürütülen tarımsal

desteklerin ve teşviklerin, ayni ve nakdi yardımların ve kredilerin kontrol ve denetimini yap-

mak,”
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“m) Başkan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak,”

“Kontrolörler, Kooperatif Kontrolörü sıfatını da haiz olarak 1163 sayılı Kooperatifler

Kanununda atfedilen görevleri yerine getirirler.”

“Kontrolörler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hay-

vancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 1163 sa-

yılı Kooperatifler Kanunu, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması

Hakkında Kanun ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mü-

cadele Kanunu, 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanunu, 5996 sayılı Vete-

riner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri

Kanunu ve diğer mevzuatta öngörülen yetkilerini tam olarak kullanmak, görevlerini eksiksiz

yerine getirmekten yürürlükteki mevzuat çerçevesinde sorumludurlar.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – Kontrolörlere görevleri sırasında ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile

Bakanlık teşkilatı yetkilileri tarafından gereken her türlü yardımda bulunulması, kolaylığın

gösterilmesi, çalışma ortamının hazırlanması, gizliliğinin korunması, denetim için gerekli araç

gerecin hazır bulundurulması ve gerekli tedbirlerin alınması zorunludur. Gerekli hallerde mülki

idare amirlerinden de yardım alınabilir.

Kontrolörün talebi üzerine teknik konularla ilgili olarak, tüm kamu kurum ve kuruluşları

ile meslek odaları gecikmeye mahal vermeksizin her türlü yardımda bulunmakla, talep olunan

belge ve bilgileri vermekle görevlidir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde yer alan “şef” ibaresi “büro so-

rumlusu”, “şefin” ibaresi “büro sorumlusunun”, “şefliğin” ibaresi “büronun” olarak değiştiril-

miştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (d) bent-

leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; (e) ve (f) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

“c) Yazılı sınavın yapıldığı tarih itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak,”

“d) Veterinerlik ve ziraat fakülteleri, inşaat, makine, bilgisayar ve elektrik-elektronik

mühendislikleri bölümleri, hukuk, siyasal, iktisat, işletme ile iktisadi ve idari bilimler fakülte-

lerinin en az dört yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun olmak veya bu fakültelere denkliği

yetkili makamlarca kabul edilen en az dört yıllık yabancı fakültelerden mezun olmak,”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 20 – Meslek giriş sınavına girmek isteyenler Genel Müdürlüğe; diploma ve-

ya bitirme belgesinin aslı veya Kurumca onaylı sureti, iki adet fotoğraf, aday formu ve baba

ve ana adları ile meslek veya işleri, yüksek öğrenim yaptığı okul ve yeri, kendisi hakkında bilgi

verebilecek iki kişinin adları ve adresleri varsa telefon numaraları ile yüksek tahsilden sonra

ne gibi işler yaptığı ve benzerini belirten kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmişi ve KPSS bel-

gesinin çıktısı veya fotokopisi ile müracaat ederler. Beyanlar ve ibraz edilen belgeler sahibi ta-

rafından imzalanır. Sınava posta yoluyla müracaat edilebilir. Ancak posta yoluyla yapılan baş-

vurularda istenilen belgelerin son başvuru tarihine kadar Genel Müdürlüğe ulaşmış olması ge-

rekir. Postadaki gecikme nedeniyle son başvuru tarihinde sonra Genel Müdürlüğe ulaşan baş-

vurular ile eksik belge ile yapılan başvurular işleme konulmaz.
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Aday formunda; adayın adı ve soyadı, doğum yeri ve tarihi, mezun olduğu yüksek öğ-

retim kurumu ve gerekli diğer bilgiler bulunur.

Meslek giriş sınavını kazanan adaylardan, atama işlemi yapılmadan önce aşağıdaki

bilgi ve belgeler istenir.

a) T.C. Kimlik Numarasına dair yazılı beyan,

b) 4,5 X 6 ebadında altı adet renkli fotoğraf,

c) Erkek adaylardan, askerlikle ilişkisinin bulunmadığına dair beyan,

ç) Sabıka kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan,

d) Tebliğe esas ikametgah beyanı,

e) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair

beyan.

Bu maddenin uygulanması bakımından istenen bilgi ve belgelerde gerçeğe aykırı be-

yanda bulunduğu saptananların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları ya-

pılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talebinde bulunamazlar. Ayrıca, gerçeğe aykırı

beyanda bulunduğu saptananlar hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri

uygulanmak üzere Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulur.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendinin (a)

alt bendinde yer alan “Ceza Muhakemeleri Usulü Hukuku” ibaresi “Ceza Muhakemesi Huku-

ku” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kal-

dırılmıştır.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 25 – Yazılı sınav sorularının hazırlanması, yazılı sınavın yapılış şekli, yazılı

sınav kağıtlarının incelenip değerlendirilmesi ve yazılı sınav sonuçlarının duyurulması husus-

larında aşağıdaki hükümler uygulanır.

a) Meslek giriş sınavının yazılı kısmına ait sorular 24 üncü maddede belirtilen sınav

kurulunca önceden hazırlanır. Hazırlanan sorular sınav kurulu üyelerince imzalanır, sonra bun-

lar veya çoğaltılan nüshalar ayrı ayrı mühürlü zarflar içine konularak kurulca kararlaştırılan

şekilde sınavın başlayacağı zamana kadar saklanır. Sınav soruları her gruptan soruyu ihtiva et-

mek üzere adayların mümkün olduğu kadar bütün bilim dallarından bilgilerini yoklayacak şe-

kilde düzenlenir.

b) Yazılı sınav 24 üncü maddede belirtilen sınav kurulu ile diğer görevlilerin gözeti-

minde aşağıdaki şekilde yapılır.

1)  Adayların kimlikleri tespit edildikten sonra mühürlü soru zarfları bütün adaylara

gösterilerek bunların sağlam, kapalı ve mühürlü olduğuna dair bir tutanak düzenlenir. Bu tuta-

nak adaylardan ikisi tarafından da imzalanır. Bundan sonra zarflar açılarak, sorular yazdırılır

veya önceden hazırlanan soru kağıtları dağıtılır.

2) Klasik usulde cevaplar sınava girenlere dağıtılan mühürlü kâğıtlara yazılır. Test usu-

lünde dağıtılan mühürlü test cevap kâğıdına işaretlenir. Yazılı usulde optik okuyucu kullanıl-

mayacaksa, klasik ve test usulündeki cevap kâğıtlarının köşelerine sınava girenin adı, soyadı
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ve aday numarası yazılır ve bu bölüm yapıştırılarak kapatılır. Bu köşeler sınav kâğıtlarının de-

ğerlendirilmesi tamamlayıncaya kadar açılmaz. Test usulünde değerlendirmede optik okuyucu

kullanılacak ise, buna uygun olarak cevap kâğıdının şekli sınav kurulunca belirlenir.

3) Yazılı sınav bitince, sınav kağıtları kapalı zarflara konulup, zarflar salon görevlile-

rince mühürlenip imzalanarak bir tutanak ile tespit edilir ve bilahare okunmak veya değerlen-

dirilmek üzere sınav kurulu tarafından saklanır.

c) Yazılı sınav kağıtları 24 üncü maddede belirtilen sınav kurulu üyeleri tarafından veya

gözetimlerinde elektronik araçların kullanımıyla her grup ağırlıklı puan türü üzerinden değer-

lendirilmek suretiyle sınava girenlerin aldıkları puanlar tespit edilir.

Bir adayın yazılı sınavı kazanabilmesi için her gruptan en az 65 puan alması ve bütün

sınav gruplarından alınan puanların ortalamasının en az 70 olması şarttır.

Sınav sonuçları bir tutanakla tespit olunur.

Sınavı kazanan adaylara sonuç, Genel Müdürlükçe Bakanlıkta uygun görülecek yerlere

ilan asılmak ve Bakanlık internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesine birinci fıkradan sonra gelmek üzere

aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Sözlü sınava, ilanda belirtilen kadro sayısının en fazla dört katı kadar yazılı sınavda

başarılı olan aday, başarı sıralaması önceliği esas alınarak kabul edilir. Başarı sıralamasında

son sıradaki adaylarla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınavına kabul edilirler.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ayrıca, sınavı kazananların listesi ve diğer bilgiler Bakanlıkta uygun görülecek yerlere asılır

ve Bakanlık internet sitesinde ilan edilir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Di-

lekçe Kanunu” ibaresi “Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun” olarak, “Hayvan Islahı

Kanunu” ibaresi “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile Tarımsal Üretici

Birlikleri Kanunu” olarak, “Muhasebei Umumiye Kanunu ve Devlet Muhasebesi” ibaresi

“Devlet Muhasebesi” olarak, “Ceza Muhakemesi Usulü Kanunu ve Hukuk Usulü Muhakeme-

leri Kanunu” ibaresi “Ceza Muhakemesi Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu” olarak,

“Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü Kontrolörleri, Atama, Görev ve Yetki Yönet-

meliği” ibaresi   “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce

Yapılacak Denetimler ve Kontrolörlere Dair Yönetmelik” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 38 – Stajyer Kontrolörlük döneminde, sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersiz-

likleri müfettiş/kontrolör raporu, yargı kararı veya sağlık kurulu raporuyla tespit edilenler Ye-

terlik Sınavı beklenmeksizin başka bir memuriyete nakledilirler.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Mesleki kıdemde esas; yeterlik sınavlarının tarihleri, sınavlardaki dereceler ve ücretli

izinler dâhil Kontrolörlükte geçirilen süredir.”
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MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 41 – Başkontrolörlüğe atanmada; Kontrolörün mesleki kıdemi, birinci veya

ikinci derece kadroya atanabilecek şartlara sahip olması ve Stajyer Kontrolörlük dahil en az

on yıl fiilen Kontrolörlük yapmış olma süreleri de göz önünde bulundurularak Başkanın da

içinde bulunduğu üç kişilik komisyon kararına istinaden Genel Müdüre teklifte bulunulur. Tek-

lif edilenler mesleki kıdem ve kadro durumları göz önünde bulundurularak Başkontrolörlük

kadrolarına atanırlar. Başkan olarak görev yaptıktan sonra tekrar Başkontrolörlüğe dönenler

dönemlerinin en kıdemlisi sayılırlar.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 48 – Kontrolörler; mesleki bilgi ve görgülerini artırmak, Genel Müdürlüğü

ilgilendiren konularda inceleme ve araştırma yapmak veya kurs ve öğrenim görmek, tüketici

mevzuatı, denetim ve çalışma alanlarına giren konularda mesleki eğitimlerini geliştirmek, ya-

bancı dil bilgilerini artırmak, Bakanlık tarafından uygun görülecek konularda inceleme ve araş-

tırmalar yapmak üzere, 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe

konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönet-

melik hükümleri çerçevesinde Bakanlık onayıyla yurt dışına gönderilebilirler.

Yurt dışına gönderilenler, döndükleri tarihten itibaren en geç üç ay içinde inceleme ve

araştırmalarına ilişkin olarak düzenledikleri raporları Genel Müdürlüğe sunarlar.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Raporlar; Genel Müdürlük Makamına hitaben yazılır,”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesinde yer alan “en az üç nüsha” ibaresi

“yeterli sayıda”, “Türk Ceza Kanununun 235 inci maddesine atfen” ibaresi “Türk Ceza Kanu-

nuna göre” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde

yer alan “Genel Müdürlük Makamınca” ibaresi “Bakanlık veya Genel Müdürlük Makamınca”

olarak değiştirilmiştir.

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin Yedinci Bölüm başlığı “Yazışma Düzeni ve İzin Kul-

lanma” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Acil durumlarda ve Kontrolörlerin mazeretleri halinde Başkan yıllık izin programına

uymayabilir.”

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci ve 59 uncu maddeleri Sekizinci Bölüm içe-

risine alınmış ve Sekizinci Bölüm başlığı “Çeşitli ve Son Hükümler” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 63 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 63 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.”

MADDE 29 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 30 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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Milli Eğitim Bakanlığından:

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DEVLET KONSERVATUVARLARI MÜZİK VE

BALE İLKÖĞRETİM OKULU İLE MÜZİK VE SAHNE SANATLARI LİSELERİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/9/2010 tarihli ve 27703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek-

öğretim Kurumları Devlet Konservatuvarları Müzik ve Bale İlköğretim Okulu ile Müzik ve

Sahne Sanatları Liseleri Yönetmeliğinin adında yer alan “OKULU” ibaresi “KURUMLARI”

şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci ve 2 nci maddeleri ile 7 nci maddesinin birinci

fıkrasında yer alan  “ilköğretim okulları” ibaresi “ilköğretim kurumları” şeklinde değiştiril-

miştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel

Kanununun 33 üncü ve 58 inci maddeleri ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim

Kanununun 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f)  ve (ı) bent-

lerinde yer alan  “ilköğretim okulları” ibaresi “ilköğretim kurumları” şeklinde ve aynı maddenin

birinci fıkrasının (l), (m) ve (s) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“l) Kurum: Devlet konservatuvarlarına bağlı müzik ve bale ilkokul ve ortaokulları ile

müzik ve sahne sanatları liselerini,”

“m) Kurum müdürü: Devlet konservatuvarları müzik ve bale ilkokul ve ortaokulu ile

Devlet konservatuvarları müzik ve sahne sanatları lisesi müdürlerini,”

“s) Müzik ve bale ilköğretim kurumları: Müzik ve bale ilkokulu ile ortaokulunu,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6– Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 – (1) Adayların okula kabul edilebilmeleri için kayıt-kabul şartlarını ta-

şımaları ve konservatuvar yönetim kurulunca belirlenen esaslara göre sınav komisyonunun dü-

zenleyeceği sınavlarda başarılı olmaları gerekir.

(2) Müzik ve sahne sanatları bölümlerinde sınavlar, baraj ve kesin kabul sınavları olmak

üzere iki aşamada yapılır. Bu sınavlarda, ana sanat dallarının gerektirdiği genel yetenek, duyuş

ve fiziksel yapı uygunluğu göz önüne alınır. Komisyonca adaya en uygun sanat dalı belirlenerek

100 tam puan üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylar en yüksek puandan başlanarak kontenjan

sayısına göre sıralanır. 70 puan altında alan adaylar değerlendirmeye alınmaz.
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(3)  Baraj sınavında başarılı olamayanlar kesin kabul sınavına alınmaz.

(4) Devlet konservatuvarları ortaokullarını tamamlayan öğrenciler, müzik ve sahne sa-

natları liselerine girişte baraj sınavından muaf tutularak doğrudan kesin kabul sınavına alınır.

(5) Adaylar Rektörlükçe ilan edilen gün ve saatte sınavlara girerler. Aynı sınav döne-

minde başvurdukları iki ana sanat dalının kabul sınavlarına girebilirler. Her iki ana sanat dalının

sınavını başarmaları halinde, veli ve öğrencinin görüşü de alınarak kontenjan dahilinde yalnızca

bir ana sanat dalına kayıt yaptırabilirler.

(6) Adaylar eşit puan aldıkları takdirde yaşı küçük olan tercih edilir. Yaşlarının da eşit

olması halinde komisyon huzurunda kura çekilerek belirlenir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Alan dersleri sınavlarında herhangi bir dersten başarısız olan öğrenci, diğer alan

ve yardımcı alan dersleri sınavlarına alınmaz.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ilköğ-

retim okullarında” ibaresi “ilköğretim kurumlarında” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16 – (1) Zorunlu veya ortak ve seçmeli derslerdeki başarının değerlendiril-

mesinde;

a) Müzik ve bale ilköğretim kurumlarında, 27/8/2003 tarihli ve 25212 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği,

b) Müzik ve sahne sanatları liselerinde, 8/12/2004 tarihli ve 25664 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav

Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(2) Alan derslerinin değerlendirmesinde;

a) Öğrenciler, alan derslerinden birinci dönem sonunda dönem sonu sınavına alınır. Sı-

nav tarihleri birinci dönemin son dört haftasında ilgili ana sanat ve bölüm başkanının önerisi

üzerine müdürlükçe belirlenir. Dersin öğretim elemanı, dönem için yapacağı değerlendirmeler

sonucunda her öğrenci için bir kanaat puanı verir. Birinci dönem puanı veya notu, dönem sonu

sınav puanı ile kanaat puanının aritmetik ortalamasıdır. İkinci dönem puanı ise öğretim elema-

nının yapacağı sınav puanı ile kanaat puanının aritmetik ortalamasıdır.

b) Sınava girme koşullarını taşıyan öğrenciler, alan derslerinin her birinden ders yılı

sona ermeden genel sınavlara alınır.

c) Öğrencilerin bu sınavlara girebilmeleri için;

1) Birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalamasının en az 70 veya birinci

dönem puanına bakılmaksızın ikinci dönem puanının en az 70 olması gerekir. Bu koşulları ye-

rine getirmeyen öğrenciler, o ders yılı için genel sınav haklarını kaybeder ve alan derslerinden

22 Kasım 2012 – Sayı : 28475                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 11

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 11



başarısız sayılır. Ders yılı sonunda gerekli koşulları sağlayan öğrenci genel sınava alınır. Bu

sınavlarda başarı puanı en az 70 olup alınan puan aynı zamanda yıl sonu puanı sayılır. Başarısız

öğrenciler ise başarısız sayıldıkları derslerden bütünleme sınavına girer.

2) Yardımcı alan derslerinde, birinci dönem puanı öğretim elemanının yapacağı sınavın

puanı ile kanaat puanının aritmetik ortalamasıdır. Ders yılı sonunda bu derslerden başarılı olun-

ması için ikinci dönem puanının en az 50 olması koşuluyla, birinci ve ikinci dönem puanlarının

aritmetik ortalamasının en az 50 olması gerekir. Öğrenciler, başarısız oldukları yardımcı alan

derslerinden bütünleme sınavına alınır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Müzik ve bale ilköğretim kurumlarında herhangi bir alan dersi ile yardımcı alan

dersinden başarısız olan öğrenciler, Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği

hükümlerine göre resmi veya özel bir ilköğretim kurumuna nakledilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(2) Alan derslerinin dönem sonu sınavı ile genel, bütünleme, sanat dalı değiştirme, na-

kil-geçiş, seviye tespit ve mazeret sınav komisyonları, ilgili ana sanat dalı ve bölüm başkanının

önerisi ve konservatuvar yönetim kurulunun onayı ile oluşturulur.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer

alan “ilköğretim okullarında” ibaresi “ilköğretim kurumlarında” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Ana sanat veya sanat dallarını değiştirmek isteyen öğrencilerin velileri, genel sı-

navların bitiminden itibaren en geç 15 gün içinde yazılı olarak konservatuvar müdürlüğüne

başvurabilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 24 – (1) Müzik ve bale ilkokullarına devam eden öğrencilerden beden ve

zihince gelişmiş olup bilgi ve beceri bakımından sınıf düzeyinin üstünde olanlar, sınıf/şube

rehber öğretmeni ve varsa okul rehber öğretmeninin önerisi ile velinin görüşü alınarak öğretim

yılının ilk ayı içinde sınıf yükseltme sınavına alınırlar. Başarılı olanlar bir üst sınıfa yükselti-

lirler. Bu sınav, konservatuvar müdürü ve kurum müdürünün başkanlığında sınıf öğretmeni ve

bir üst sınıfın öğretmeniyle varsa okul rehber öğretmeninden oluşan komisyon tarafından ya-

pılır.
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(2) Müzik ve bale ortaokullarının 5, 6 ve 7 nci sınıflarında ders yılı sonunda ortak ders-

lerin ve yardımcı alan derslerinin yılsonu notlarının her biri en az 4 ve genel sınavlar sonunda

alan derslerinin her birinin yılsonu notu da 5 olan öğrenciler, genel sınavlar sırasında öğrencinin

sanat dalı öğretim elemanının ana sanat dalı başkanlığına teklifi ve yönetim kurulu kararı ile

sınıf yükseltme sınavına alınırlar. Alan ve yardımcı alan derslerinin sınıf yükseltme sınavları

bütünleme sınavları esaslarına; ortak dersler ile seçmeli derslerin sınavları ise ortalama yük-

seltme ve sorumluluk sınavları esaslarına göre yapılır. Öğrencilere, öğrenimleri süresince sınıf

yükseltme hakkı bir defa verilir.

(3) Müzik ve sahne sanatları liselerinin 9, 10 ve 11 inci sınıflarında ders yılı sonunda

ortak derslerin ve yardımcı alan derslerinin yılsonu notlarının her birinin en az 4 ve genel sı-

navlar sonunda alan derslerinin her birinin yılsonu notu da 5 olan öğrenciler, genel sınavlar sı-

rasında öğrencinin sanat dalı öğretim elemanının ana sanat dalı başkanlığına teklifi ve yönetim

kurulu kararı ile sınıf yükseltme sınavına alınırlar. Alan ve yardımcı alan derslerinin sınıf yük-

seltme sınavları bütünleme sınavları esaslarına; ortak dersler ile seçmeli derslerin sınavları ise

ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavları esaslarına göre yapılır. Öğrencilere, öğrenimleri

süresince sınıf yükseltme hakkı bir defa verilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Müzik ve bale ilköğretim kurumlarında kurum müdür yardımcısı ile kurum müdürü,”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde, birinci

fıkrasında yer alan “Okuldan mezun olan öğrencilere” ibaresi “Kurumu tamamlayan öğrenci-

lerden” şeklinde ve aynı fıkranın (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; (c) bendi ile aynı

maddenin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“Öğrenim belgesi ve diploma verilmesi”

“a) Müzik ve bale ilkokulu ile ortaokulunu tamamlayanlara resmî ilkokul ve ortaokul-

larda verilen öğrenim belgesi,”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“İlkokul, ortaokul ve lise müdürü

MADDE 27 – (1) İlkokul müdürü, ortaokul müdürü ve lise müdürü konservatuvarda

veya üniversitede kadrolu olarak görev yapan öğretim elemanları arasından, konservatuvar

müdürünün önerisi üzerine rektör tarafından atanır ya da görevlendirilir. Ortaokulların, ilkokul

ve liselerle birlikte aynı binada kurulması halinde, okula bir müdür atanır veya görevlendirilir.
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(2) İlkokul, ortaokul ve lise müdürleri ilgili mevzuat ve programlara uygun olarak oku-

lun tüm işlerini yürütmeye, düzenlemeye ve denetlemeye yetkili olup bu görevlerinden dolayı

konservatuvar müdürüne karşı sorumludur.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiş-

tirilmiştir.

“İlkokul, ortaokul ve lise müdür yardımcıları”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Müzik ve bale ilkokulunda sınıf öğretmenliği, ortaokulunda branş öğretmenliği,

alan dersleri ile yardımcı alan dersleri öğretmenliğinde ise devlet konservatuvarı öğretim ele-

manlığı esastır. Ancak ilkokullarda yabancı dil dersi ile din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin

alan öğretmenlerince okutulması esastır. İhtiyacın alan öğretmenlerince karşılanamaması du-

rumunda bu dersler, yüksek öğrenimlerini söz konusu alanlarda yapan sınıf öğretmenleri veya

sınıf öğretmeni olup bu alanda hizmet içi eğitim sertifikası almış öğretmenler tarafından ders

değişimi yolu ile okutulabilir. Bunun da mümkün olmadığı durumlarda bu dersler sınıf öğret-

menince okutulmaya devam edilir.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 30 – (1) Kurumların genel denetimi ile zorunlu veya ortak derslerin denetimi,

Bakanlık ve Rektörlük ile iş birliği çerçevesinde müzik ve bale ilköğretim kurumlarında il eğitim

denetmenlerince; müzik ve sahne sanatları liselerinde ise Millî eğitim denetçilerince yapılır.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Ortak kullanım alanlarının düzenlenmesi

EK MADDE 1 – (1) Müzik ve bale ilkokulu ile ortaokulunun veya ortaokul ile lisenin

aynı bina içerisinde birlikte bulunması durumunda, okula giriş çıkış kapıları, bahçe ve diğer

ortak kullanım alanları öğrencilerin yaş seviyeleri dikkate alınarak ayrı ayrı düzenlenir.”

MADDE 22 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 23 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı ile Yükseköğretim Ku-

rulu Başkanı birlikte yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

18/9/2010 27703
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Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:
TÜTÜN MAMULLERİNİN ZARARLARINDAN KORUMAYA YÖNELİK ÜRETİM 

ŞEKLİNE, ETİKETLENMESİNE VE DENETLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE 
ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/1/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Ma-
mullerinin Zararlarından Korumaya Yönelik Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenme-
sine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin beşinci fıkrasının birinci
cümlesi ile aynı maddenin onyedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“İkinci fıkraya göre uygulanacak genel uyarı ile dördüncü fıkrada belirtilen dumansız tütün
mamulleri için uyarı, basılı olduğu birim tütün mamulü paketinin geniş dış yüzeyinin siyah
sınır çizgileri ile birlikte yüzde altmışbeşini (%65’ini) kaplamalıdır.”

“Tütün mamulleri birim paketinin görünebilir herhangi bir dış yüzeyinde, bu Yönet-
melikle bulunması öngörülen etiket bilgilerine ek olarak;

a) Mamulün üreticisi, markası, barkodu, aynı marka adı altında üretilen mamulat çeşit-
lerini birbirinden ayırt etmeye yarayan ibare ve miktarı,

b) “18 yaşını doldurmayanlara satılamaz” uyarısı ve “ALO 171 Sigara Bırakma Danış-
ma Hattı” bilgisi,

c) Sigaraların üzerinde ve nargilelik tütün mamullerinin iç ambalajları ile puro ve si-
garilloların varsa iç ambalajlarının üzerinde marka adı

bulunması zorunludur.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 9 – İthal edilen veya Türkiye'de üretilen tütün mamulleri birim paketlerinin

görünebilir dış ambalajı, açma şeridi, iç ambalajı ve alüminyum folyosu ile sigaralar üzerinde;
bu ürünlerin özellikleri, sağlığa etkileri, tehlikeleri veya emisyonları ile ilgili yanıltıcı ve eksik
bilgi verilemez; bir tütün mamulünün diğerlerine göre daha az zararlı olduğunu ima eden, tü-
ketimi özendiren, teşvik eden veya tüketiciyi yanıltan ya da ürünü cazip kılan metin, isim, mar-
ka, ibare, mecaz, resim, figür, işaret veya renkler ve renk kombinasyonları kullanılamaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Piyasaya arz uygunluk belgelerinin güncellenmesi için başvuru
GEÇİCİ MADDE 7 – Üreticiler, piyasaya arz uygunluk belgelerinin güncellenmesi

için bu Yönetmeliğe uygun olarak hazırlayacakları piyasaya arz ambalajı tasarımlarını en geç
31/12/2012 tarihine kadar Kuruma sunmak zorundadırlar. 31/12/2012 tarihine kadar güncelle-
me izni başvurusu yapılmayan piyasaya arz uygunluk belgeleri 12/7/2013 tarihi itibarıyla iptal
edilmiş sayılır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 8 – Tütün mamullerinin piyasaya arz ambalajı üzerinde, bu Yönet-

meliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan birleşik uyarıların siyah sınır çizgileri ile
birlikte yüzeyin yüzde altmışbeşini (%65’ini), genel uyarıların ise siyah sınır çizgileri hariç
yüzeyin yüzde otuzunu (%30’unu) kaplayacak şekilde üretilmesine, ithal edilmesine, piyasaya
arz izni verilmesine veya piyasada bulundurulmasına 12/7/2013 tarihine kadar devam olunur.
Bu nitelikteki arz ambalajına sahip tütün mamulleri 12/7/2013 tarihinden itibaren hiçbir şekilde
piyasada bulundurulamaz. Talep edilmesi halinde Kurum, 12/7/2013 tarihinden önce de tütün
mamulü piyasaya arz ambalajının en geniş dış iki yüzünden birinde birleşik, diğerinde genel
uyarıların, bu yüzey alanlarının yüzde altmışbeşini (%65’ini) kaplayacak şekilde uygulanma-
sına izin verebilir.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu

Başkanı yürütür.
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Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gıda Mühendisleri Odasından:
TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ GIDA MÜHENDİSLERİ

ODASI ANA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/9/2006 tarihli ve 26299 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mü-
hendis ve Mimar Odaları Birliği Gıda Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinin 5 inci madde-
sinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bölge
şube veya” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 14 – (1) Oda Genel Kurulu, delege sistemine göre oluşur. Oda Yönetim,

Onur ve Denetleme Kurullarının asıl üyeleri ile Birlik Yönetim, Yüksek Onur ve Denetleme
Kurullarının Oda mensubu asıl üyeleri, Oda Genel Kurulunun doğal delegeleridir. Diğer dele-
geler; toplam 400 kişilik delege sayısı dahilinde şube genel kurullarında, şube olmayan illerde
ise Oda Yönetim Kurulunun belirlediği illerden oluşan seçim bölgelerinde, her iki yılda bir
Ocak ayında Oda Yönetim Kurulunun belirlediği ilde yapılan seçimlerle saptanır. Oturma ve
çalışma yerleri, ayrı şube bölgesinde bulunan üyelerin durumunun saptanmasında, işyeri adresi
esas alınır.

(2) Her şube veya seçim bölgesinde, belirlenecek toplam asıl delege sayısı söz konusu
birimlerin üye sayıları esas alınarak 400 kişilik delege sayısı esasına göre belirlenir. Şube ve
illerin üye sayılarının Odanın toplam üye sayısı içerisindeki payı esas alınarak ortaya çıkacak
oranların 400 ile çarpımından söz konusu birimlerin delege sayısı bulunur. Hesaplamalarda
yuvarlamalar yukarıya doğru yapılır. Yuvarlamalardan kaynaklanan artışlar 400 kişilik delege
sayısına eklenir. İller için belirlenen delege sayıları sadece söz konusu il için geçerli olup, şube
veya seçim bölgesi içinde ve iller arasında delege aktarımı yapılamaz. Şubelerin delegeleri;
kontenjanları doğrultusunda şube genel kurulunda seçilirler. İllerin ve İl Temsilciliklerinin de-
legeleri Genel Merkezce belirlenen seçim bölgelerinde seçilirler. Delegeler bağlı oldukları il
kontenjanından aday olabilirler.

(3) Oda Genel Kurulu iki yılda bir, Şubat veya Mart ayı içinde, Oda Yönetim Kurulunca
belirlenen gün ve yerde toplanır. Toplantı tarihinin görüşmeler Cumartesi akşamına kadar ta-
mamlanacak ve Pazar günü seçimler yapılacak biçimde saptanması zorunludur. Oda Genel Ku-
rulu, delege tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanama-
ması durumunda, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılan üye sa-
yısı; Oda Yönetim, Denetleme ve Onur Kurulları ile Birlik Yönetim, Yüksek Onur ve Denet-
leme Kurullarına katılacak asil üye tam sayıları toplamının iki katından az olamaz.

(4) Oda Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısından en az on beş gün önce, Genel Ku-
rula katılacak delegelerin üçer kopya olarak hazırlanmış listelerini, toplantının gündemini, ye-
rini, gününü, saatini ve çoğunluk sağlanamazsa yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları be-
lirten bir yazı ile birlikte, görevli İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına iletir. Genel Kurul toplantısına
katılmayacağı belli olan asil ve yedek delegelerin istifa yazıları da, istenmesi durumunda, gö-
revli hakime iletilir. Gerekli incelemeden sonra, hakim tarafından onaylanan listeler ile top-
lantıya ilişkin diğer hususlar, Odanın ve TMMOB’nin ilan yerlerinde üç gün süre ile asılarak
duyurulur. Askı süresince, asil ve yedek delegelikten istifa başvuruları, Oda Yönetim Kurulu
aracılığıyla ya da doğrudan görevli hakime yapılır. Asil delege listesi, hakim tarafından kesin-
leştirilir. Yasal sürenin tamamlanması ve listelerin kesinleşip Genel Kurula ilişkin diğer husus-
ların onaylanmasını izleyen üç gün içinde Oda Yönetim Kurulu, Genel Kurulu delegelere bil-
dirir. Ayrıca günlük bir gazetenin Türkiye baskısında duyurur.

Sayfa : 16                               RESMÎ GAZETE                               22 Kasım 2012 – Sayı : 28475

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 16



(5) Genel Kurul tarihinden önceki yıl sonu itibariyle, Odaya aidat borcunu ödemeyen
üyeler Yönetim Kuruluna ve diğer kurullara aday olamazlar, TMMOB delege listesinde de yer
alamazlar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (f) ve (h) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Şube açılmasına veya Oda Yönetim Kurulu ve Oda Denetleme Kurulunun gerekçeli
önerisi ve Oda Genel Kurul kararı ile şubenin kapatılmasına karar vermek,”

“h) Önerilen Yönetmelikleri incelemek, hakkında karar almak ve bu Ana Yönetmelik
değişikliklerini görüşüp karara bağlamak,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (z) bendinde
yer alan “bölge şubeler” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer
alan “bölge şube” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Oda Danışma Kurulu; Oda Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri, Denetleme Ku-
rulu asıl ve yedek üyeleri, Oda Onur Kurulu asıl ve yedek üyeleri, TMMOB organlarında Oda
adına görev alan asıl ve yedek üyeler, şube yönetim kurulları asıl ve yedek üyeleri ve il/ilçe
temsilci ve temsilci yardımcılarından oluşur. Danışma Kurulunun gündeminin gerektirdiği du-
rumlarda veya şubelerin istemleri doğrultusunda, Oda alt birimleri ve uzman gruplarından tem-
silciler de Oda Yönetim Kurulunca Danışma Kuruluna çağırılabilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Oda merkezinin, şube ve temsilciliklerin çalışmalarını gözden geçirmek, geliştiril-
mesi için önerilerde bulunmak.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin dördüncü bölümünün başlığı aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiştir.

“Şube ve Temsilcilikler”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“(1) Belirli illerde çalışan üyelerin sayısı, mesleksel çalışmaların daha verimli bir şe-

kilde yürütülmesi ve Odanın yükümlü bulunduğu görevler gerektiriyorsa, bölgedeki üye sayısı,
iş potansiyeli, gelir-gider dengeleri gibi ölçütler Oda yönetimince izlenerek üye sayısı ikiyüzelliyi
aşan illerde, Genel Kurul kararı ile Oda şubesi açılabilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Şubelerin kapatılması
MADDE 54 – (1) Şubeler; şube olağan veya Olağanüstü Genel Kurullarında Yönetim

Kurulunun oluşamaması durumlarında, ya da Oda Yönetim Kurulu, Oda Onur Kurulu ve Oda
Denetleme Kurulunun birlikte üçte iki çoğunlukla alacağı gerekçeli kararla toplanacak Olağan
veya Olağanüstü Oda Genel Kurulu kararıyla kapatılabilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 55 – (1) Üyeler, iş ve ev adreslerini bulundukları şube ya da il/ilçe temsil-

ciliğine bildirmekle yükümlüdür. Üyeler, başka bir şubenin ya da il/ilçe temsilciliğinin alanına
girmelerine neden olan veya aynı il içindeki işyeri ve oturma adresi değişikliklerini, bir ay içe-
risinde Genel Merkez, ilgili şube başkanlığı veya il/ilçe temsilciliğine bildirmek zorundadır.
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(2) Şube genel kuruluna; toplantı tarihinden kırk beş gün önce, şubenin bulunduğu ilde
oturdukları veya çalıştıkları belli olan üyeler ile Odaya veya Şubeye başvurup, Şubenin bu-
lunduğu ilde çalıştığını veya oturduğunu belgeleyen üyeler katılabilir. Bu tarihten sonra işyer-
lerini veya evlerini, söz konusu ile taşıyan üyeler ile yeni kaydolmuş üyeler, şube genel kuru-
luna katılamaz. Üyelerin oturma ve çalışma yerlerinin ayrı şubelerin bulunduğu ilde olması
durumunda, işyeri adresi esas alınır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Şube organları
MADDE 56 – (1) Şube organları şunlardır:
a) Şube Genel Kurulu,
b) Şube Yönetim Kurulu.”
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“Şube genel kurulu
MADDE 57 – (1) Şube genel kurulu, iki yılda bir Ocak ayı içinde, Genel Merkez Yö-

netim Kurulunca belirlenen tarihlerde toplanır. Toplantı tarihinin, görüşmeler Cumartesi akşa-
mına kadar tamamlanacak ve Pazar günü seçimler yapılacak biçimde saptanması zorunludur.

(2) Şube Yönetim Kuruluna Şubenin bulunduğu ildeki her üye aday olabilir.
(3) Şube genel kurulu, o şubeye kayıtlı üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararları

çoğunlukla alır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda, ikinci toplantıda ço-
ğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılan üye sayısı, şube yönetim kurulu asil üye tam-
sayısının iki katından az olamaz.

(4) Şube genel kuruluna katılacak üyelerin listesi, Genel Kurul toplantı tarihinden en
az otuz gün önce, sicil numaralarına göre sıralanmış olarak ve seçilecek delege sayısı ile bir-
likte, Oda Yönetim Kurulu tarafından ilgili şubeye gönderilir. Şube Yönetim Kurulu listelerde
gerekli düzeltmeleri yaparak, Oda Yönetim Kuruluna gönderir. Şube Yönetim Kurulu, Genel
Kurul toplantısından en az on beş gün önce, Genel Kurula katılacak üyelerin sicil numara sı-
rasına göre Oda Yönetim Kurulu tarafından üçer kopya olarak yeniden düzenlenmiş listelerini,
toplantının gündemini, yerini, saatini ve çoğunluk sağlanamazsa yapılacak ikinci toplantıya
ilişkin hususları belirten bir yazıyla birlikte, görevli ilçe seçim kurulu başkanlığına iletir.

(5) İlçe seçim kurulu başkanlığınca incelenerek onaylanan listeler ile toplantıya ilişkin
konular, üç gün süre ile ilgili birimin ilan yerinde üyelerin incelemesine sunulur. Askı süresince
üyelerin itirazları, şube aracılığı ile ya da doğrudan görevli hakime yapılır ve üye listesi, ilçe
seçim kurulu başkanlığınca kesinleştirilir.

(6) Şube genel kurulu gündemi, toplantı yeri, günü, saati ve çoğunluğun sağlanamaması
durumunda yapılacak ikinci toplantı için gereken aynı bilgiler, toplantı gününden en az on beş
gün önce, şube yönetim kurulunca, günlük bir gazetenin Türkiye baskısında duyurulur.

(7) Genel Kurul tarihinden önceki yılsonu itibariyle, Odaya aidat borcunu ödemeyen
üyeler şube yönetim kuruluna ve diğer kurullara aday olamazlar, TMMOB delege listesinde
de yer alamazlar.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Şube genel kuruluna katılım
MADDE 58 – (1) Şube genel kurulunda bulunmak, görüşmelere katılmak ve oy kul-

lanmak için, Oda Yönetim Kurulunca hazırlanıp, görevli hakim tarafından kesinleştirilen üye
listesinin imzalanması yoluyla alınmış Genel Kurul giriş kartının ve Oda kimlik kartının gös-
terilmesi zorunludur.”
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MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Şube genel kurulunun ertelenmesi
MADDE 59 – (1) Oda Yönetim Kurulu, şube genel kurul toplantısının düzenli bir şe-

kilde yapılamayacağının anlaşılması durumunda, toplantı başlamadan önce şube genel kurulunu
bir kez ve onbeş günü geçmemek üzere erteleyebilir. Bu durumda, Oda Yönetim Kurulu, şube
genel kurulunun yeni tarihini ve yerini, görevli hakimin onayını da alarak belirler ve toplantı
tarihinden en az on gün önce üyelere bildirir. Ayrıca günlük bir gazetede duyurur.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Şube genel kurulunun gündemi
MADDE 60 – (1) Şube genel kurul görüşmeleri, şube yönetim kurulunca hazırlanıp

duyurulmuş gündem maddeleri doğrultusunda yapılır. Ancak, toplantıya katılan üyelerin önerisi
ve şube genel kurulu kararı ile gündeme madde eklenebilir, çıkarılabilir ya da maddelerin gö-
rüşme sırası değiştirilebilir.

(2) Belirlenen gündemde aşağıdaki maddelerin bulunması ve sıralanması zorunludur:
a) Başkanlık Divanı seçimi,
b) Şube Yönetim Kurulu çalışma raporunun okunarak görüşülmesi ve oylanması,
c) Şube Yönetim Kurulunun asıl ve yedek adaylarının belirlenmesi,
ç) Oda Genel Kurulu asıl ve yedek delege adaylarının belirlenmesi ve duyurulması,
d) Dilek ve öneriler,
e) Seçimler.”
MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“Şube genel kurulunun açılması
MADDE 61 – (1) Şube genel kurulu; şube yönetim kurulu başkanı, ikinci başkanı ya

da yönetim kurulunun kendi içinden belirleyeceği bir üye tarafından, Oda gözlemcisinin top-
lantıda hazır bulunmasıyla açılır ve gündemin birinci maddesi gereğince Başkanlık Divanı se-
çilir. Başkanlık Divanı, başkan, bir başkan yardımcısı ve iki yazmandan oluşur.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 62 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Şube seçimlerinde seçilecek organlar
MADDE 62 – (1) Şube Genel Kurullarında;
a) Şube Yönetim Kurulu üyelerinin,
b) Oda Genel Kuruluna katılacak delegelerin,
seçimi yapılır.
(2) Seçim sırasında Oda Genel Kurulu için belirtilen kurallar uygulanır.”
MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 63 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“Şube seçim sonuçları
MADDE 63 – (1) Seçim sonuçları bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca belir-

lenerek ilan edilir.
(2) Şubelerde yapılan seçimlerden sonra bir hafta içinde, tüm tutanaklar, seçilenler, Oda

Genel Kurul delegelerinin adı, soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi bilgilerini taşıyan listeler
ve birer adet fotoğrafları Oda Merkezine gönderilir.”
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MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 64 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 64 – (1) Şube genel kurulu, şube yönetim kurulunun gerekçeli kararıyla

veya şubeye kayıtlı üyelerin beşte birinin Odaya yazılı başvurusu durumunda veya Oda De-
netleme Kurulunun şube mali işleriyle ilgili olarak zorunlu görmeleri ve oy birliği ile karar ve-
rilmesi durumunda; Oda Yönetim Kurulunun kararı ile bir ay içerisinde olağanüstü toplanır.
Olağanüstü toplantılarda Genel Kurul gündemi sadece toplantıya çağırılış nedenidir. Gündemde
başka konuların görüşülmesi önerisi yapılamaz ve bu yönde karar alınamaz.

(2) Şube yönetim kurulunu oluşturan üyelerin tümünün ve yedeklerden en az birinin
birlikte çekilmesi, ayrılan üyelerin yerine geçecek yedek kalmaması veya Şube Yönetim Ku-
rulunun herhangi bir nedenle, yapılması gereken Olağanüstü Genel Kurulu yapamaması duru-
munda; toplantı, Oda Yönetim Kurulunca yapılır.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 65 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Şube genel kurulunun görev ve yetkileri
MADDE 65 – (1) Şube genel kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Şube yönetim kuruluna görev vermek,
b) Şubenin gelişmesi için, gerekli çalışma alanlarını ve esaslarını araştırmak,
c) Odanın amaçlarına ve bu Yönetmeliğe uygun olarak, şubeyi ilgilendiren konularda

karar almak,
ç) Şube yönetim kurulu yedi asil ve yedi yedek üye adaylarını belirlemek, duyurmak

ve seçmek,
d) Oda Genel Kurulu delege asil ve yedek adaylarını belirlemek, duyurmak ve seçmek,
e) Şube ve Oda işlerinin yürütülmesi ve yasaların Odaya verdiği görevlerin yapılması

ve yetkilerin kullanılması için, Oda ve TMMOB Genel Kurullarına sunulmak üzere, şube yö-
netim kurulunun hazırlayacakları yönetmelik tasarısını incelemek ve Oda Genel Kuruluna öner-
mek,

f) Toplum ve ülke çıkarlarını ön planda tutarak 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar
Odaları Birliği Kanunu ile diğer ilgili mevzuata aykırı olmamak kaydıyla şube ve üyeleri ilgi-
lendiren konularda karar vermek,

g) Mesleki gelişme ve etkinlik alanlarının geliştirilmesi için yapılması gereken çalış-
maların ilkelerini saptamak ve yürütmek.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 66 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Şube genel kurulu karar tutanakları
MADDE 66 – (1) Şube genel kurulu görüşmeleri ve kararları bir tutanağa bağlanarak,

başkanlık divanı üyeleri tarafından imzalanıp, dosyasında saklanmak ve bir örneği Odaya ile-
tilmek üzere şube yönetim kuruluna verilir. Ayrıca Oda gözlemcisi de, toplantıya ilişkin olarak
düzenlediği raporu Oda Yönetim Kuruluna iletir.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 67 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Şube yönetim kurulu
MADDE 67 – (1) Şube yönetim kurulu, şube genel kurulunca iki yıl için seçilen, yedi

asıl ve yedi yedek üyeden oluşur.”
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MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 68 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Şube yönetim kurulunun göreve başlaması
MADDE 68 – (1) Şube yönetim kurulu üyeleri seçildikten sonra bir hafta içinde, şube

eski yazmanının çağrısıyla, en yaşlı üyesinin başkanlığında ilk toplantısını yapar. Bu toplantıda,
gizli oyla yapılan seçim ile başkan, ikinci başkan, yazman ve sayman üye olmak üzere görev
dağılımı yapılır.”

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Şube yönetim kurulunun çalışma esasları ve yetkileri
MADDE 69 – (1) Şube yönetim kurulunun çalışma esasları ve yetkileri şunlardır:
a) Şube yönetim kurulu, ayda en az iki kere ve çoğunlukla toplanır. Toplantıları başkan,

yokluğunda, bulunma sırasına göre, ikinci başkan veya yazman üye yönetir. Yönetim Kurulu,
kararlarını oy çokluğu ile alır; oylarda eşitlik olursa, toplantı başkanının kullandığı oy yönünde
çoğunluk sağlanmış sayılır.

b) Herhangi bir nedenle, üç ay boyunca toplantılara sürekli olarak katılmayan ya da ka-
tılamayacağını bildiren veya bir yıl içerisinde yapılan toplantıların dörtte birine, yönetim ku-
rulunca kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın katılmayan yönetim kurulu üyesi, çekilmiş sa-
yılır ve yerine sırada bulunan yedek üye geçer.

c) Şubeyi, yönetim kurulu adına başkan, bulunmadığı zaman ikinci başkan temsil eder.
Gerektiğinde temsil yetkisi, belirli konularda, diğer yönetim kurulu üyelerine de verilebilir.

ç) Şube yönetim kurulu gerek duyduğunda oy çokluğu ile görev dağılımını yenileyebi-
lir; ayrıca, şube yönetim kurulu üyelerinin yarısından fazlasının birlikte veya başkan, ikinci
başkan, yazman üye ve sayman üyeden herhangi birinin çekilmesi durumunda, yedek üyeler
sırasıyla görev alır ve ilk toplantıda Yönetim Kurulu görev bölümü yenilenir.

d) Şube yazman üyesi, Oda yazman üyesinin görevlerini, şube düzeyinde yürütür.
e) Şube yönetim kurulunca, şube yönetim kurulu üyeleri ve yazmanına belirli miktarda

harcama yetkisi verilebilir.
f) Sayman üye, saymanlığın bu Yönetmeliğe göre yürütülmesinden, gerekli defterlerin

tutulmasından, alacakların tahsil edilmesinden, demirbaşların korunmasından, şubeye kayıtlı
üyelerin yıllık ödentilerinin toplanmasından, Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Bu konuda
gerekli yöntemleri saptar, önerilerde bulunur, harcamaların bütçeye uygun yapılıp yapılmadı-
ğını denetler.

g) Şube yönetim kurulu başkanı, ikinci başkanı, yazman ve sayman üyeleri, bütçe ola-
nakları içinde yönetim kurulunca alınacak karara göre, harcama yapabilirler. Yapılacak ödeme
belgelerinde, bu dört üyeden herhangi ikisinin imzası zorunludur.

ğ) Şube yönetim kurulu gerektiğinde Oda Yönetim Kurulundan ek ödenek isteyebilir.
h) Şube yönetim kurulu, görevli bulunduğu şubede çalışmaların yürütülmesi için gerekli

gördüğü konularda, uzmanlık çalışma birimleri kurulmasına, Oda Yönetim Kurulunun onayı
ile karar verebilir. Uzmanlık birimlerinin çalışma ve işlemlerinin yürütülmesi, iç düzenlemelere
göre yazman üye tarafından düzenlenir.”

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 70 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Şube ve şube yönetim kurulunun görevleri
MADDE 70 – (1) Şube Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Oda çalışmalarının, şubelerdeki uygulamalarını sağlamak üzere, yasal düzenlemeler,

Oda Yönetim Kurulunun kararları ve bildirileri doğrultusunda bulunduğu ilde Odayı temsil etmek,
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b) Oda Genel Kuruluna sunulmak üzere, TMMOB tarafından belirlenen mali işler mev-
zuatına uygun olarak hazırlanacak şube bütçe taslağını ve ona uygun yıllık çalışma programı
önerilerini, Oda merkezine göndermek,

c) Şubeleri ile ilçe temsilcilikleri ve üniversite bünyesinde kurulmuş öğrenci temsilci-
likleri arasında bağlantı ve iletişimi sağlamak, yine bu yapılanmaların genel merkez ile koor-
dinasyonunu sağlamak,

ç) Şubeye kayıtlı bulunan bütün üyelerin mesleki onur ve yararlarını korumak için ge-
rekli girişimlerde bulunmak,

d) Oda çalışma programı ve ilkelerine göre konferans, seminer, kurs ve teknik gezi ve
benzeri çalışmalar düzenlemek, gerektiğinde bu etkinlikleri coğrafi bakımdan yakın şube, il/ilçe
temsilcilikleri ve öğrenci temsilciliklerinin talebi doğrultusunda diğer il ve ilçelere taşımak,

e) Kamusal ve özel işler için kullanılacak olan Oda bilirkişi listelerinin oluşturulması
amacıyla bilirkişi önermek,

f) Kamu veya özel işlerde bilirkişilik yapmak üzere, üyeleri arasından adaylar saptamak
ve saptadığı adayları Oda Genel Merkezine bildirmek,

g) Şubenin bulunduğu ildeki üyelerin, gerek kamu ve gerekse diğer kurum ve kişilerle
olan bütün mesleki ilişkilerde uymaları gerekli ortak ilkeleri saptamak, üyelerin her türlü mes-
leki çalışmalarını denetlemek, mesleki hizmetler karşılığı en az ücretleri önermek,

ğ) Şube genel kuruluna sunulacak çalışma raporunu, geçmiş yıl bütçe uygulamalarıyla
uyumlu şekilde hazırlayarak, en geç onbeş gün öncesinden Odaya göndermek,

h) Mesleki eğitim-öğretim ve çalışma alanları ile doğrudan ya da dolaylı ilgisi olan ku-
rum ve kuruluşlar ile işbirliğine giderek, Oda görüş ve önerilerini aktarmak ve ortak etkinlikte
bulunmak,

ı) Meslek içi eğitime yönelik olarak, üyelerin ve diğer ilgililerin yararlanabileceği kü-
tüphane ve arşiv oluşturmak, Oda onayına bağlı olarak, mesleki yayınlar yapmak ve süreli ya-
yınlar çıkarmak,

i) Şubenin bulunduğu ilde, gıda mühendisliği öğrenimi gören öğrencilere Oda çalışma-
larını duyurmak, öğrenci temsilcilikleri kurmalarını, kurulu olanların etkinliklerini artırmalarını
teşvik etmek, onların gerek duydukları çalışma olanaklarını, Oda yayın ve malzemelerinden
yararlanmalarını ve Oda etkinliklerine katılmalarını sağlamak,

j) Şube merkezinin bulunduğu ildeki TMMOB İl Koordinasyon Kurulu toplantılarına,
Odayı temsilen katılmak,

k) Şube danışma kurulunun gündemini hazırlamak ve yılda bir kez düzenli olarak top-
lanmasını sağlamak,

l) Oda Yönetim Kurulunca verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
(2) Oda yönetimi, ilgili bölgede etkinliğini artırmak, üyelere yönelik hizmetlerini hız-

landırmak için yetki ve görevlerinin bir kısmını şubeye devredebilir. Şube bu görevleri yerine
getirmekle yükümlüdür.”

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 71 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Şubenin olağanüstü genel kurula götürülmesi
MADDE 71 – (1) Oda Yönetim Kurulu, gerektiğinde, şube olağanüstü genel kurulu

için karar almak üzere Onur ve Denetleme Kurullarını ortak toplantıya çağırır. Oda Yönetim
Kurulu, Onur Kurulu ve Denetleme Kurulunun ortak toplantısında üye tam sayısının üçte iki
çoğunluğu ile karar alması durumunda, şube genel kurulu, Oda Yönetim Kurulu tarafından
olağanüstü toplantıya çağırılır.”
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MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin 72 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Şube danışma kurulu
MADDE 72 – (1) Şube danışma kurulu; şube yönetim kurulunun asil ve yedek üyeleri,

şubenin bulunduğu ildeki ilçe temsilcileri ve yardımcıları, TMMOB ve Oda organlarında görev
yapan üyelerle, şubenin bulunduğu ilde çalışan meslek dalı ana komisyonu üyeleri, TMMOB
ve Oda organlarında veya şube yönetim kurulunda daha önce seçilerek görev yapan üyelerden
oluşur.”

MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin 73 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Şube danışma kurulunun görevleri
MADDE 73 – (1) Şube Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Şube çalışmalarını değerlendirmek ve geliştirilmesi için önerilerde bulunmak,
b) Yapılacak çalışmalar için üyelerin uzmanlık dalları, bilgi ve deneyimleri dikkate alı-

narak aday önermek,
c) Üyelerin şube çalışmalarına katılımlarını ve örgütsel bağlarının kurulmasını ve ge-

liştirilmesini sağlamak.”
MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin 74 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 74 – (1) Ülke düzeyinde Oda örgütlenmesini daha etkin kılmak ve şube ve

genel merkezin dışında hizmetin gerektirdiği durumlarda;
a) İlde bulunan üyelerin yazılı başvuruları ve Oda Yönetim Kurulu kararı ile il temsil-

ciliği,
b) Şubenin bulunduğu ildeki ilçe merkezlerinde şube yönetiminin önerisi veya o ilçede

bulunan üyelerin yazılı başvuruları ve Oda Yönetim Kurulu kararı ile ilçe temsilciliği,
açılır.
(2) Temsilcilik çalışmalarını yürütmek için Oda Yönetim Kurulu tarafından, o il/ilçede

bulunan üyelerin önerisi dikkate alınarak, bir temsilci ve en fazla dört temsilci yardımcısı atanır.
Temsilcinin görevden ayrılması durumunda, yerine yardımcılarından biri atanır.

(3) Temsilciliğin ayrı bir bütçesi olmadığından, harcamaları Oda Yönetim Kurulunca,
ait olduğu yılın bütçesinden karşılanır.”

MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğin 75 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İl
Temsilcisinin” ibaresi “Temsilcilerin” şeklinde ve aynı fıkranın (a), (i) ve (j) bentleri aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“a) İl temsilciliklerinde Oda Genel Merkezine, Şube il sınırları içerisinde yer alan ilçe-
lerde şubeye, şube il sınırı dışında bulunan il/ilçelerde Oda Genel Merkezine bağlı olarak, Oda
Yönetim Kurulunun önerileri doğrultusunda çalışmak,”

“i) Şube il sınırları içinde yer alan ilçelerde şube yönetim kurulunun; bu alan dışında
kalan il/ilçelerde Oda Yönetim Kurulunun onayı ile, eğitim seminerleri, paneller, sempozyumlar
gibi organizasyonlar tertiplemek,”

“j) Oda Yönetim Kurulunca ya da bağlı bulunduğu şube yönetimince verilecek diğer
görevleri yerine getirmek.”

MADDE 34 – Aynı Yönetmeliğin 76 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Temsilcilerin görevden alınması ve yeniden atanması
MADDE 76 – (1) Oda Temsilcileri, bu Yönetmelikte belirlenen görevleri yerine getir-

memeleri veya Genel Merkezin kararlarına ısrarla aykırı tutum ve davranışlarda bulunmaları
durumunda, Oda Yönetim Kurulunun çoğunlukla alacağı kararla görevden alınabilir. Görevden
alınan temsilcilerin yerine, o il/ilçedeki üyelerin önerisi dikkate alınarak, yenisi atanır.”
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MADDE 35 – Aynı Yönetmeliğin 77 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Oda Yönetim, Denetleme ve Onur Kurulları ile şube yönetim kurulları, Temsilciler
ve yardımcıları ve uzmanlık komisyonları üyelerine ödenecek her türlü ödeneklerin miktarı
bütçede gösterilir.”

MADDE 36 – Aynı Yönetmeliğin 78 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“h) Oda tarafından bilirkişi olarak atanmış kişilerin bilirkişilik faaliyeti sonucu aldığı
ücretin %10’u,”

“ı) Çeşitli gelirler.”
MADDE 37 – Aynı Yönetmeliğin 83 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“Şube gelirleri ve mali işlemler
MADDE 83 – (1) Şube işlemleri TMMOB tarafından belirlenen mali işler mevzuatına

uygun olarak yürütülür.
(2) Şube Yönetim Kurulu; çalışmaları ve hesapları yönünden, Oda Yönetim Kuruluna

karşı sorumludur.”
MADDE 38 – Aynı Yönetmeliğin 84 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“Şube gelir ve giderlerinin muhasebeleştirilmesi
MADDE 84 – (1) Şube gelir ve giderleri Oda merkezinde muhasebeleştirilir. Bu işlemin

vaktinde yapılabilmesi ve üç aylık ara denetlemelerde, Şube hesaplarının da Oda merkezinde
denetlenebilmesi için;

a) Oda merkezince üç nüshalı tahsilat makbuzları bastırılarak şubelere gönderilir. Bu
makbuzların birinci nüshası ilgilisine verilir. İkinci nüshası şube merkezinde saklanır. Üçüncü
nüshası ve dip koçanı, Oda merkezine gönderilmek üzere muhafaza edilir.

b) Sarf evrakları iki nüsha düzenlenir, aslı Oda merkezine gönderilmek üzere saklanır,
sureti şube merkezinde saklanır.

c) Banka dekont ve ekstra föyleri iki nüsha alınır, aslı Oda merkezine gönderilmek
üzere saklanır, suretleri şube merkezinde saklanır.

ç) Her ayın muhasebe ile ilgili dokümanları, banka dekontu ve ekstra föyleri, bütün
makbuzlar ve sarf evrakları ile faturalar, bir sonraki ayın onuncu gününe kadar, Oda merkezine
noksansız olarak gönderilir.

d) Tüm gelirler, TMMOB tarafından belirlenen mali işler mevzuatına uygun olarak her
ay sonunda genel merkez hesaplarına aktarılır.”

MADDE 39 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 40 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

24/9/2006 26299

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

14/4/2007 26493
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İstanbul Ticaret Üniversitesinden:

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK PROGRAMI 

EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/6/2011 tarihli ve 27976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul

Ticaret Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

7 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üniversite programlarına kayıt yaptıran öğrencilere, her akademik yılın başında,

yabancı dil hazırlık programı koordinatörlüğünce düzenlenen iki aşamalı, yabancı dil yeterlik

sınavı ve seviye tespit sınavı uygulanır. Yeterlik sınavında başarı puanı 100 tam puan üzerinden

en az 65 puandır. Başarılı olan öğrenciler, yabancı dil hazırlık programından muaf tutulur.

(2) Yabancı dil yeterlik sınavından 100 tam puan üzerinden 65 puandan daha az alan

öğrenciler, yabancı dil hazırlık programı koordinatörlüğünün hazırladığı zorunlu ikinci aşama

seviye tespit sınavına tâbi tutulur. Öğrenciler, bu sınavdan aldıkları puanlara göre, yabancı dil

hazırlık programı koordinatörlüğünce uygun yabancı dil kurlarına yerleştirilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(2) Bir öğrencinin kur geçme notu; 100 tam puan üzerinden, ara sınav % 30, kısa süreli

sınavlar ortalaması %10, projeler %10 ve final sınavı %50 dikkate alınarak hesaplanır. Bir öğ-

rencinin başarılı sayılabilmesi için, genel not ortalamasının 100 tam puan üzerinden en az 65

puan olması gerekir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 – (1) Öğrenciler, her bir dönem verilen toplam ders saatinin en az

%90’ına devam etmek zorundadır. Bu devam zorunluluğunu; sağlıkla ilgili mazeretler dâhil,

her ne sebeple olursa olsun yerine getiremeyen öğrenciler hazırlık programında başarısız sayılır.

Devamsızlık nedeniyle başarısız olan öğrencilere, devamsız-başarısız notu verilir. Bu öğren-

ciler, kur final sınavına alınmaz. Ancak, hazırlık programını isteğe bağlı olarak tercih eden öğ-

renciler hakkında, bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasına göre işlem yapılır.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

26/6/2011 27976
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İstanbul Üniversitesinden:
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul Üniversitesinde kısmen

ya da tamamen yabancı dilde eğitim-öğretim yapan fakülte ve yüksekokulların zorunlu ve
isteğe bağlı hazırlık sınıfları, hazırlık sınıfı öngörülmeyen Türkçe eğitim-öğretim programları
ile İstanbul Üniversitesi Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (İÜYÖS) ve diğer
yollarla yerleştirilen öğrencilerin Türkçe hazırlık eğitim-öğretim programlarında izlenecek ya-
bancı dil eğitim ve öğretimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:
a) Rektör: İstanbul Üniversitesi Rektörünü,
b) Senato: İstanbul Üniversitesi Senatosunu,
c) Üniversite: İstanbul Üniversitesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yabancı Dil Eğitim-Öğretim Esasları

Zorunlu hazırlık sınıflarına kabul ve kayıt
MADDE 4 – (1) Öğrencilerin zorunlu hazırlık sınıfına kayıt işlemleri  21/9/2010 tarihli

ve 27706 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İstanbul Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim
ve Öğretim Yönetmeliği esasları gereğince her öğretim yılı başında kendi yükseköğretim ku-
rumlarında yapılır.

(2) Zorunlu hazırlık sınıflarında öğretim süresi en az bir, en çok dört yarıyıldır.
a) Birinci yarıyıl sonunda yapılan yabancı dil yeterlilik sınavında başarılı olan öğrenciler

ile ikinci yarıyıl sonunda yapılan yılsonu sınavında başarılı olan öğrenciler yabancı dille verilen
önlisans, lisans ve lisansüstü öğretim programına devam etmeye hak kazanır.

b) İkinci yarıyıl sonunda yapılan yılsonu sınavı ile bir sonraki eğitim-öğretim yılı ba-
şında yapılan yabancı dil yeterlilik sınavında başarılı olamayan öğrenciler, ilave bir veya iki
yarıyıl daha hazırlık sınıfına devam ederek üçüncü yarıyıl sonunda yapılan yabancı dil yeterlilik
sınavında ya da dördüncü yarıyıl sonunda yapılan yılsonu sınavında ya da beşinci yarıyıl ba-
şında yapılan yeterlilik sınavında başarılı olduğu takdirde, girmeye hak kazandığı yabancı dille
verilen önlisans, lisans veya lisansüstü öğretim programına devam edebilir.

c) (b) bendi kapsamında, hazırlık derslerine devam etmek istemeyerek kendi imkânla-
rıyla yabancı dil bilgisini geliştirmek isteyen öğrenciler hazırlık sınıfına devam eden öğrenci-
lerin girdiği dersler ile ara sınav, bitirme ve bütünleme sınavlarına giremez. Söz konusu öğ-
renciler yalnızca üçüncü yarıyıl sonunda ve beşinci yarıyıl başında yapılan yabancı dil yeterlilik
sınavına girebilir.

(3) İstanbul Üniversitesinin zorunlu hazırlık sınıfı öngörülen programlarına kabul edilen
öğrencilerin Almanca, Fransızca, İngilizce veya Türkçe yabancı dil bilgileri, Yabancı Diller
Bölümü tarafından yapılan bir yeterlilik sınavıyla tespit edilir. Yeterlilik sınavında başarı notu;
İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim
Dalı programlarına kabul edilen öğrenciler için 100 üzerinden 80; Fransız Dili ve Edebiyatı,
Rus Dili ve Edebiyatı, Arap Dili ve Edebiyatı ve Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı için 70; diğer
programların öğrencileri için en az 60'tır. Yeterlilik sınavı başarı notu ilgili birim kurulunun
kararıyla yükseltilebilir.
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(4) Aşağıda durumları tanımlanan öğrenciler yabancı dil yeterlilik sınavından muaftır:
a) En az son üç yılda, orta öğrenimlerini, İngilizce, Fransızca veya Almancanın ana dili

olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği eğitim kurumlarında ta-
mamlayarak bu durumunu belgeleyenler,

b) İngilizce, Fransızca veya Almancanın anadili olarak konuşulduğu ülkelerde yaban-
cıların yükseköğretim görebilmeleri için aranan asgari yabancı dil düzeyinin belirlenmesi
amacına yönelik olarak yapılan Test of English as a Foreign Language (TOEFL), International
English Language Testing System (IELTS), Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF),
Prüfung für die Nachweis Deutscher Sprache (PNDS) gibi sınavlarda İstanbul Üniversitesi Se-
natosu tarafından belirlenen puanları alarak başarılı olanlar,

c) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Üniversitelerarası Kurul
Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)
gibi yabancı dil sınavlarının birinden, İstanbul Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenen dü-
zeyde puan alanlar.

(5) Dördüncü fıkranın (b) ve (c) bentleri kapsamına giren sınavların geçerli olabilmesi
için son üç yıl içinde yapılmış olması gerekir.

(6) İÜYÖS ve diğer yollarla yerleştirilen öğrencilerin; yabancı öğrencilere Türkçe öğ-
retmek amacıyla kurulan ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilmiş merkez-
lerden başarılı olduklarını gösteren sertifikalar/başarı belgeleri geçerli kabul edilir.

(7) İstanbul Üniversitesinin zorunlu hazırlık sınıfı öngörülen programlarına kabul edilen
öğrenciler; İngilizce, Almanca, Fransızca veya Türkçeden sahip oldukları yabancı dil sertifi-
kalarını/belgelerini, kayıt yaptıracakları eğitim yılı başlamadan önce yapılan yeterlilik sınavı
gününe kadar, Yabancı Diller Bölümünün ilgili birimlerine getirmeleri hâlinde yeterlilik sına-
vına girmez. Yeterlilik sınavı yapılıp sonuçlar fakülte ve yüksekokullara duyurulduktan sonra
getirilen ve sınav tarihinden sonra düzenlenmiş olan sertifikalar/belgeler kabul edilmez. Ye-
terlilik sınavını başaran öğrenciler kendi programlarındaki derslere alınır.

Zorunlu hazırlık sınıfı
MADDE 5 – (1) Yabancı dil yeterlilik sınavında başarılı olamayanlar veya sınava gir-

meyenler, İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılan düzey belirleme sı-
navının sonucuna göre başlangıç, orta ve ileri düzeylerdeki programlara yerleştirilir.

(2) Hazırlık öğretimi en az otuz haftadır. Öğrenciler, düzeylerine göre haftada 20 saatten
az olmamak şartıyla öğrenim görür. Yılsonu sınavına girebilmek için derslerin %80'ine katılmış
olmak zorunludur.

(3) Tam not 100, başarı notu İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı,
Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı öğrencileri için 100 üzerinden 80; Fransız Dili ve Ede-
biyatı, Rus Dili ve Edebiyatı, Arap Dili ve Edebiyatı ve Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı için
70; diğer program öğrencileri için en az 60'tır. Başarı notu; yılsonu sınavı notunun %50'si ve
ara sınav, kısa sınav, ödev ve diğer çalışmaların not ortalamasının %50'si alınmak suretiyle he-
saplanır. Yılsonu sınavı dışında kalan sınav, ödev ve diğer çalışmaların sayıları ve oranları ha-
zırlık öğretimini sürdüren birimlerin kurulları tarafından belirlenir.

(4) Yabancı Diller Bölümü Yönetim Kurulunca kabul edilen bir mazereti olmadan de-
vam koşulunu yerine getirmeyen öğrenciler yılsonu sınavına katılma hakkını kaybeder. Yılsonu
sınavında başarılı olanlar bir sonraki yıl esas programlarına devam eder.

Zorunlu hazırlık sınıfında başarısızlık
MADDE 6 – (1) Öğretim dili Türkçe olmakla birlikte, programında kısmen veya tü-

müyle yabancı dille okutulan seçmeli derslere yer verilen fakülte, enstitü veya yüksekokul öğ-
rencileri, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen sınavlarda başarılı olamasalar bile,
önlisans, lisans veya lisansüstü programlara devam edebilir. Ancak bu öğrenciler, kısmen veya
tümüyle yabancı dille okutulanların dışında, sadece Türkçe olarak verilen seçmeli dersleri ala-
bilir. Bu öğrenciler, mezun oluncaya kadar her yarıyıl başında yapılan yeterlilik sınavlarına gi-
rerek başarılı olmaları durumunda yabancı dilde verilen seçmeli dersleri alabilir.

22 Kasım 2012 – Sayı : 28475                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 27

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 27



(2) Yabancı dille verilen lisans programına kayıt yaptıran öğrenci, bu Yönetmeliğin
4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen sınavlarda başarısız olması duru-
munda; talebi üzerine, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından, başka bir üniversitede
veya İstanbul Üniversitesinde öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa, eşdeğer progra-
mın bulunmaması durumunda, yakın programlardan birine yerleştirilir. Ancak bunun için, öğ-
rencinin Üniversiteye kayıt yaptırdığı yıl aldığı giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt
yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması gerekir.

(3) Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları ile Doğu Dilleri ve Edebiyatları Ana-
bilim Dalları öğrencileri ile Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümleri
öğrencileri için hazırlık öğrenimi yılsonu sınavında ve bir sonraki eğitim-öğretim yılı başında
açılan yeterlilik sınavında başarısız olmaları durumunda, devam zorunluluğu şartıyla hazırlık
sınıfını tekrar eder ve adı geçen sınavlara tekrar alınır. İkinci yılda da başarısız olanlar kayıtlı
oldukları anabilim dalına devam eder, ancak mezun oluncaya kadar Yabancı Diller Bölümünce
yapılan yeterlilik sınavını başarmak zorundadır.

(4) İÜYÖS ve diğer yollarla yerleştirilen ve Türkçesi (C) düzeyinde olan öğrenciler en
çok dört yarıyıl zorunlu Türkçe hazırlık sınıfına devam eder. Zorunlu Türkçe hazırlık sınıfında
başarısız olan öğrenciler Türkçe düzeyini (A) düzeyine çıkarıncaya kadar eğitim ve öğretimine
devam edemez. Bu şartlar; yurtdışındaki bir Türk lisesinden veya Türkiye'deki bir liseden me-
zun olan yabancı uyruklu öğrenciler için de geçerlidir.

(5) Üniversiteye girişte yabancı dil yeterlilik belgesi vermeyen yabancı uyruklu öğren-
cilerin, zorunlu yabancı dil hazırlık programı öngören bölümlerin hazırlık sınıflarına başvur-
maları için, Üniversitenin Yabancı Diller Bölümünden Türkçe yeterlilik belgesi almaları ön
şarttır. Bu durumdaki öğrencilerin başarı notu 100 üzerinden 60'tır.

İsteğe bağlı hazırlık sınıflarına kabul ve kayıt
MADDE 7 – (1) İsteğe bağlı hazırlık sınıfına alınacak öğrencilerin bölüm veya lisans

öğretim programlarına göre dağılımı ile açılacak yabancı dil hazırlık sınıfı şube sayısı ve hangi
yabancı dillerde hazırlık sınıfı açılacağı, her eğitim-öğretim yılı için öğrenci kesin kayıt işlem-
lerinin başlangıcından en az bir ay önce ilgili fakülte kurulu/yüksekokul kurulunun önerisi ile
Senatoca belirlenir.

(2) Üniversiteye, İstanbul Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönet-
meliği hükümlerine göre kayıt yaptıran öğrenciler kayıtları sırasında yabancı dil hazırlık sınıfına
devam etmek isteyip istemediklerini bildirmek zorundadır. Yabancı dil hazırlık sınıfına katılma
isteğinde bulunanların sayısı, o yıl için Yabancı Diller Bölümü Yönetim Kurulunca belirlenen
kontenjanların üzerinde olduğu takdirde, söz konusu bölümdeki yabancı dil hazırlık sınıfına
alınacak öğrenciler, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi sınav puanları esas alınarak belir-
lenir.

(3) Orta öğrenimlerini, İngilizce, Fransızca veya Almancanın ana dili olarak konuşul-
duğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği eğitim kurumlarında tamamlayanlar, orta
öğrenimini yabancı dilde eğitim veren bir kurumda yapmış olan öğrenciler ve orta öğrenimleri
sırasında hazırlık eğitimi görmüş öğrenciler, öğrenim gördükleri dillerde açılan hazırlık sınıf-
larına başvuramaz.

(4) Öğrencilerin isteğe bağlı hazırlık sınıflarına kayıt işlemleri İstanbul Üniversitesi
Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği esasları gereğince her öğretim yılı başında
kendi yükseköğretim kurumlarında yapılır.

İsteğe bağlı hazırlık sınıfı
MADDE 8 – (1) İsteğe bağlı hazırlık sınıflarında öğretim süresi iki yarıyıldır. Bu sınıfa

dâhil olan öğrencilerin öğrenim süresi İstanbul Üniversitesi'ndeki lisans öğretimlerine ek olarak
iki yarıyıl uzar.

(2) İsteğe bağlı hazırlık sınıfı hazırlık öğretimi en az otuz hafta ve haftada en az 20 sa-
attir. Yılsonu sınavına girebilmek için derslerin %80'ine katılmış olmak zorunludur. Tam not
100, başarı notu 60'tır. Başarı notu; yılsonu sınavı notunun %50'si ve ara sınav, kısa sınav, ödev
ve diğer çalışmaların not ortalamasının %50'si alınmak suretiyle hesaplanır. Yılsonu sınavı dı-
şında kalan sınav, ödev ve diğer çalışmaların sayıları ve oranları hazırlık öğretimini sürdüren
birimlerin kurulları tarafından belirlenir.
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(3) Hazırlık programını başarı ile tamamlayanlar, yerleştirildikleri lisans programında
öğrenimlerine devam eder. Yabancı Diller Bölümü Yönetim Kurulunca kabul edilen bir maze-
reti olmaksızın devam şartını yerine getirmeyen öğrenciler yılsonu sınavına katılma hakkını
kaybeder.

(4) Yabancı dil hazırlık sınıfında başarılı olan öğrenciler, kendi fakültelerince/yüksek-
okullarınca belirlenecek programlar dâhilinde lisans öğretimleri süresince her yıl yabancı dilde
yapılacak bazı derslere devam etmek zorundadır.

İsteğe bağlı hazırlık sınıfında başarısızlık
MADDE 9 – (1) Yabancı dilde isteğe bağlı hazırlık sınıfına kayıt olan öğrencilerden

yılsonu bitirme sınavında başarısız olanlara İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tara-
fından tespit edilen tarihte bir bütünleme sınavı hakkı tanınır. Hazırlık öğretimi yılsonu sına-
vında başarısız olan öğrenciler ve devamsız öğrenciler, bir sonraki eğitim-öğretim yılı başında
açılan yeterlilik sınavına girer. Bu sınavda da başarısız olan öğrenciler hazırlık sınıfı öngörül-
meyen Türkçe eğitim-öğretim yapan kendi lisans öğretim programlarına kayıtlarını yaptırmak
suretiyle öğrenimlerini sürdürür. Öğretim yılı başında yapılan yeterlilik sınavında alınan not
doğrudan başarı notu sayılır. Başarı notu 100 üzerinden en az 60'tır. Yabancı dil hazırlık sını-
fından başarılı olamayan öğrenciler, hazırlık sınıfı öngörülmeyen Türkçe eğitim-öğretim prog-
ramlarında mevcut yabancı dil derslerini almak zorundadır.

(2) İÜYÖS ve diğer yollarla yerleştirilen öğrencilerin isteğe bağlı yabancı dil hazırlık
sınıfı olan programlara başvurmaları için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edil-
miş merkezlerden aldığı, Türkçe bilgisinin (A) düzeyde olduğunu gösteren sertifikasını veya
başarı belgesini sunmaları ön şarttır.

Öğrenci hak ve sorumlulukları
MADDE 10 – (1) Yabancı dil hazırlık sınıfına kayıt olan ve Üniversitede öğrenim gör-

me hakkına ve sorumluluklarına sahip olan öğrenciler, ilgili fakültelerin/yüksekokulların ilgili
mevzuat hükümlerine göre belirlenen öğrenim harcını ödemekle yükümlüdür.

Hazırlık sınıfı öngörülmeyen programlarda yabancı dil eğitimi
MADDE 11 – (1) İstanbul Üniversitesinin yabancı dil hazırlık eğitim ve öğretimi ön-

görülmeyen programlarına ilk defa kayıt yaptıran tüm öğrenciler, eğitim-öğretim yılı başında
Rektörlük tarafından belirlenen bir tarihte orta öğretimde gördükleri Almanca, Fransızca veya
İngilizceden yeterlilik sınavına alınır. Bu sınavda başarılı bulunan öğrenciler yabancı dil der-
sinden muaf tutulur. Ayrıca, Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulus-
lararası ve ulusal sınavlarda Senato tarafından belirlenen puanları almış olan öğrenciler ile
daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda söz konusu dersleri başarıyla geçtiğini belge-
leyen öğrenciler yabancı dil dersinden muaf tutulur. Bu sınavda başarılı olamayanlar ve sınava
girmeyenler yabancı dil dersini almak zorundadır. Zorunlu yabancı dil dersleri haftada iki saat
olmak üzere iki yarıyılda toplam 60 saattir. İÜYÖS ve diğer yollarla yerleştirilen öğrenciler
yabancı dil dersinden muaftır.

(2) Zorunlu yabancı dil derslerinde ölçme ve değerlendirme için İstanbul Üniversitesi
Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yatay ve dikey geçişler
MADDE 12 – (1) Yatay ve dikey geçişle gelen öğrenciler;
a) Nakil yaptırdıkları öğretim kurumlarından yabancı dil yeterlilik belgesi getirmedik-

leri takdirde, iki yarıyıl boyunca yabancı dil dersi almak zorundadır.
b) Zorunlu hazırlık sınıfı öngören bölümlere başvurdukları zaman, bu Yönetmeliğin 4 üncü

maddesinde belirtilen, ulusal/uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden Senatoca belirlenen
düzeyde puan alırlarsa veya nakil yaptırdıkları öğretim kurumlarında hazırlık sınıfında başarılı
olmuşlarsa muaf tutulur. Yabancı dil yeterlilik belgesi olmayan öğrencilerin akademik takvimde
belirtilen tarihte yabancı dil sınavına girmeleri zorunludur. Bu öğrenciler başarısız oldukları
veya sınava girmedikleri takdirde iki yarıyıl boyunca yabancı dil hazırlık eğitimi görür.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde İstanbul Üniversitesi

Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler
MADDE 14 – (1)  1/9/1999 tarihli ve 23803 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İstan-

bul Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile 17/7/1998 tarihli ve
23405 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İstanbul Üniversitesi İsteğe Bağlı Yabancı Dil Ha-
zırlık Sınıfları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 15 – (1)  Bu Yönetmelik 2012-2013 eğitim-öğretim yılı başından geçerli ol-

mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Mevlana Üniversitesinden:

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE
ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/1/2011 tarihli ve 27805 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mevlana
Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin ikinci
fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“h) Dördüncü yarıyıl sonunda GNO’su 1.80’in altında kalan öğrenci, sınamalı statüye
geçirilir. Öğrencinin sınamalı statüden çıkabilmesi için öncelikle DD’nin altında not aldığı
dersleri tekrar etmesi zorunludur. Sınamalı statüde olan bir öğrenci, sınamalı statüden çıkana
kadar beşinci ve daha sonraki yarıyıllara ait ders alamaz. Ancak, öğrencinin talebi ve danış-
manın onayı ile normal ders yükünü tamamlayamayan öğrenciler, ders alamadığı yarıyıla ait
derslerle normal ders yükünü tamamlayabilirler. Ayrıca, öğrencinin talebi ve danışmanın onayı
ile her sınamalı statüdeki öğrenci, ders alamadığı yarıyıla ait derslerden en fazla iki ders ala-
bilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Dördüncü yarıyıl sonunda GNO’su 1.80’in altında kalan öğrenci, sınamalı statüye
geçirilir. Öğrencinin sınamalı statüden çıkabilmesi için öncelikle DD’nin altında not aldığı
dersleri tekrar etmesi zorunludur. Sınamalı statüde olan bir öğrenci, sınamalı statüden çıkana
kadar beşinci ve daha sonraki yarıyıllara ait ders alamaz. Ancak, öğrencinin talebi ve danış-
manın onayı ile normal ders yükünü tamamlayamayan öğrenciler, ders alamadığı yarıyıla ait
derslerle normal ders yükünü tamamlayabilirler. Ayrıca, öğrencinin talebi ve danışmanın onayı
ile her sınamalı statüdeki öğrenci, ders alamadığı yarıyıla ait derslerden en fazla iki ders ala-
bilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu ve 31 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mevlana Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

4/1/2011 27805

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 29/12/2011 28157
2- 15/2/2012 28205
3- 4/7/2012 28343
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22/11/2012      PERŞEMBE 

ORTASAYFA 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

Kuruluşu : 7 Ekim 1920 
22 Kasım 2012 

PERŞEMBE 
Sayı : 28475 

İLÂN BÖLÜMÜ 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

PASTALIK UN ALIMI YAPILACAKTIR 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 500 Çuval (25.000 Kg) Pastalık Un teklif 

alma yoluyla alınacaktır. 

2 - Şartname bedelsiz olarak Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin 

edilebilir. 

3 - Teklifler en geç 29.11.2012 Perşembe günü mesai bitimine kadar Fabrikamız 

Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 

   Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 

   Tel : 397 33 65 – 66       Faks : 397 33 71 – 74 9208/1-1 

—— • —— 
DENİZ RÖMORKÖRÜ SATILACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

                                                            ZONGULDAK 

1 - Kurumumuzca 1adet deniz römorkörü satılacaktır.  

2 - Şartnamelerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yapılacak ihalelerin en son 

gün ve saatleri aşağıda gösterilmiştir.  

 

Malzemenin Cinsi Miktarı Tarihi Saati İhale Bedeli TL 

Deniz Römorkörü (1. Yıldız ) 1adet 17.12.2012 15.00 180.000,00 

 

3 - Teklif zarfları ihale günü saat 15.00’e kadar Zonguldak’ta Kurumumuz Satın Alma 

Dairesi Başkanlığına verilmiş olacaktır. 

4 - İhaleye katılmak isteyen firmaların ihale şartnamesi 6. Maddesinde yer alan belgeleri 

teklif zarflarına koymaları gereklidir. Eksik belgeli teklifler kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.  

5 - Teklif zarfları ihalenin yapılacağı gün ve saat 15.00’de Zonguldak’ta Kurumumuz 

Satın Alma Dairesi Başkanlığında açılacaktır.  

6 - Postada vaki gecikmeler, telgraf, teleks ve faks ile yapılan teklifler dikkate alınmaz.  

7 - Şartnameler Zonguldak’ta Kurumumuz Satın alma Dairesi Başkanlığından, Ankara’da 

TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cad. (Aşkaabat Cad.) 19. Sk. No: 22 BAHÇELİEVLER/ANKARA 

adresinden temin edilebilir.  

8 - Kurumumuz 2886 nolu kanuna tabi değildir. İhaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen 

yapmakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.  9291/1-1 
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1 ADET ULTRAMİKROTOM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri 

Koordinatörlüğünden:   

1 adet Ultramikrotom Cihazı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) 

bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı 

kararname eki esaslarının 20. Maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2012/168495 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik 

Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü İncivez/ 

ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : 0 372 257 40 10 /1478 Faks: 0 372 257 4579 

c) Elektronik posta adresi : - 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : http://w3.beun.edu.tr/ 

2 - İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet Ultramikrotom Cihazı alımı. 

b) Teslim yeri : B.E.Ü.Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma 

Merkezi Kozlu/ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 45 (Kırkbeş) takvim günü 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Toplantı Salonu 

İncivez/ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 03/12/2012 Pazartesi günü Saat: 14.00 

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; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilan yapılan hallerde 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; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. İdari Şartname ekinde yer alan 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 Saymanlık ya da 

Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. İdari Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alımı 

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

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

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,  
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4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.2. İhaleye İş ortaklığı olarak başvuruda bulunulması halinde, 

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından İdari şartnamenin7.1 maddesinin (a) ve (b) 

bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı 

tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla 

hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

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

kriterler: 

4.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

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

kriterler: 

4.4.1. Teklif veren firmalar teknik servis için Türk Standartları Enstitüsünden onaylı 

Teknik Servis Yeterlilik belgesine sahip olmalıdır. 

4.4.2. Ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı doküman katalog, fotoğraf veya benzeri 

materyaller ile teknik şartnameye cevaplarını ve açıklamalarını içeren doküman; 

4.4.2.1. Teklif edilen ürüne ait tanıtıcı broşür, katalog, kullanım kılavuzu v.b. belgeler 

sunulacaktır. 

4.4.2.2. Teknik Şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı 

altında teknik şartnameye cevaplar verilecektir. 

4.4.2.3. Yüklenici firma, Garanti süresinin bitiminden itibaren geçerli olmak üzere, ücreti 

karşılığı 10 (On) yıl süre ile servis ve yedek parça garantisi sunacaktır. Cihazın hızlı devreden 

yedek parçalarının ve aksesuarlarının garanti süresi bitimini takiben 10 (On) yıl müddetle 

değişmeyecek döviz cinsinden fiyat listesi sunacaktır. 

4.4.2.4. Yukarıda sayılan belgeler ihale dosyasında sunulacaktır. 

4.5. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:  

4.5.1. Bu madde boş bırakılmıştır 

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

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00.-TL (Elli Türk Lirası) 

karşılığı Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri 

Koordinatörlüğü İncivez/ZONGULDAK adresinden satın alınabilir.  

7.2. İhaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, 03/12/2012 Pazartesi günü ve 14.00’a kadar Bülent Ecevit Üniversitesi 

Rektörlüğü Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü İncivez/ZONGULDAK 

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 60 (Altmış) takvim 

günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 9130/1-1 
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ÖĞRENCİ YURDU VE MÜŞTEMİLATI YAPIMINA İLİŞKİN 

İRTİFAK HAKKI TESİSİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından: 

Öğrenci yurdu ve müştemilatı yapımına ilişkin irtifak hakkı tesisi işi 2886 İhale 

Kanununun 51’nci maddesinin “g” bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye 

ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.   

1 - İdarenin 

a) Adresi : Merkez Kampusu Talas yolu Melikgazi/KAYSERİ 

b) Telefon ve faks numarası : 3524374930 - 3524375275 

c) Elektronik posta adresi : yapiisleri@erciyes.edu.tr 

2 - İhale konusu işin  

a) Niteliği, türü ve miktarı  : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye 

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik 

Daire Başkanlığı’ndan ulaşılabilir.  

b) Yapılacağı yer : KAYSERİ 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde 

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 

ç) İşin süresi : İrtifak hakkına konu taşınmaz üzerinde yapılacak bina ve 

müştemilatı için inşaata yer tesliminden itibaren en geç on 

beş gün içinde başlanacak ve inşaatın en az yarısı yer 

tesliminden itibaren 2 yıl içerisinde bitirilecektir. Geri 

kalan yarısı da ilk iki yılı takip eden diğer 2 yılık sürede 

bitirilecektir. İstekli kendisine tanınan inşaat süresinin 

sonunda inşaatı bitiremezse irtifak hakkı tesisinin süresi 

kendisine inşaat için tanınan ilk iki yıllık sürenin sonundan 

itibaren başlayacaktır. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : ERÜ. Rektörlük Toplantı Salonunda 

b) Tarihi ve saati : 03.12.2012 Pazartesi 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 ya da Esnaf ve 

Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

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

esnaf ve sanatkar odasından veya 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 kurumdan 

alınacak belge, 

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 
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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 Ek-1 Formu. 

4.1.4. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. 

4.2. İsteklilerin sahip olması gereken ekonomik ve mali yeterlilikler: 

İrtifak hakkı tesisi kendisine ihale edilecek ve sözleşme imzalanacak olan gerçek veya 

tüzel kişinin ekonomik ve mali yeterliliğinin belirlenmesinde en az aşağıda belirlenen kıstasları 

sağlaması zorunludur. 

4.2.1. Cari oranın en az (1,25) (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar, sonucu 

bulunan orandır.) olması gerekmektedir. 

4.2.2. Nakit oranının en az 0,10 (Hazır Değerler/Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar, sonucu 

bulunan orandır.) olması gerekmektedir. 

4.2.3. Asit test oranının en az 1,00 (Dönen Varlıklar – Stoklar/Kısa Vadeli Yabancı 

Kaynaklar, sonucu bulunan orandır.) olması gerekmektedir. 

4.2.4. Sermaye yapısının 0,20 (Öz kaynaklar/Toplam Kaynaklar, sonucu bulunan orandır.) 

olması gerekmektedir. 

4.2.5. Öz kaynaklarının en az 10.000.000.-TL, toplam aktiflerinin de en az 20.000.000.-TL 

olması gerekmektedir. 

4.2.6. İsteklilerin son üç yıl boyunca (2009, 2010, 2011) dönem net zararının olmaması 

gerekmektedir.  

İstekliler mali durumlarına ilişkin yukarıda sayılan yeterlilik kıstaslarını 3568 sayılı 

kanununa göre belge almış Yeminli Mali Müşavire onaylattırarak diğer belgelerle beraber 

ihaleden önce ihale komisyonuna sunacaklardır. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif İdari Şartnamenin 4. Maddesine göre 

belirlenecektir. 

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  

6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 1.000,00 TL (Türk Lirası) karşılığı 

ERÜ. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı adresinden satın alınabilir. 

6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ERÜ. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 

adresine elden teslim edilecektir. 

8 - İstekliler İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle sözleşme imzalanacaktır. Bu 

ihalede, İdari Şartnamenin 4. Maddesinin “a” bendine göre teklif verilecektir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim 

günüdür. 

10 - Bu ihalede Geçici teminat 500.000,00,-TL’dir.Geçici Teminat süresi ihale tarihinden 

itibaren 120 (yüzyirmi) gündür. Kesin teminat ise 2.000.000,00,-TL’dir ve kesin teminat mektubu 

tarihi süresiz olacaktır. Kesin kabul yapıldıktan sonra isteklinin vermiş olduğu kesin teminat iade 

edilecektir. İrtifak hakkı bedeli üzerinden ayrıca % 6 oranında kesin teminat alınacaktır. Kesin 

teminat mektupları süresiz olacaktır. Bu miktar irtifak hakkı (yıl x yıllık irtifak hakkı bedeli) 

bedeli üzerinden % 6 oranında hesaplanacaktır.  

11 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 8748/1-1 
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PASLANMAZ ÇELİKTEN ÜÇGEN PROFİL TELLİ ELEK SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığından: 

İşin adı : Paslanmaz çelikten üçgen profil telli elek alımı işi 4734 sayılı kanunun 3/g 

maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2012/169638 

Dosya No : 1227093 

1 - İdarenin 

a) Adresi : BÜLENT ECEVİT CADDESİ NO: 125 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  : Paslanmaz çelikten üçgen profil telli elek : 50 adet 

b) Teslim yeri : Türkiye Taşkömürü Kurumu Makina ve İkmal Dairesi 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 

Tesellüm Şefliği/ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi : İşe başlanmasına müteakip 60 takvim günü 

3 - İhalenin : 

a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın 

Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 

ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 06.12.2012 - 15:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4-1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

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, 
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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, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirlenen 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) Şartnamenin 16 ncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

i) 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. 

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 Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve şartnameler 10,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 06.12.2012 PERŞEMBE 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 takvim günü 

olmalıdır.  

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır; 

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 9197/1-1 



Sayfa : 38 RESMÎ GAZETE 22 Kasım 2012 – Sayı : 28475 

 

STAMP PAPER WILL BE PURCHASED 

BY THE STATE SUPPLY OFFICE 

GENERAL DIRECTORATE 

The commodities mentioned below shall be purchased from foreign markets by taking 

open bids, in accordance with the stipulations of the commercial and technical specifications. 
 

 BASIS OF BIDDING 

         COMMODITY     QUANTITY(Reams.) PURCHASING DEADLINE 

Coated gummed stamp papers. 2.000 Technical Specification 20.02.2013 

Uncoated gummed stamp papers. 8.000 Technical Specification 20.02.2013 
 
1. THE TENDER DOCUMENT IS WITH CHARGE AND ITS PRICE IS INDICATED 

IN THE ENCLOSED LIST 

a) For the aim of getting information, the candidates can obtain the tender documents 

from the 3rd Purchasing Department of General Directorate of the State Supply Office in Ankara 

without any charge. However, the candidates to submit a proposal for the bid should 

make the payment of the tender document price (130.-TL) to any of our Office’s Cashiers or our 

Office’s bank accounts. 

b) The original and a copy of the bank or cashier receipt must be put in the outer envelope 

by adding to the tender document. The original of the receipt shall be returned to the bidder after 

opening all the bids. In the case of cancelling the bid completely or giving up the order, the price 

of tender documents shall be returned to the candidates. 

2. The required bid documents must be put in two envelopes as one inside the other. 

ONLY THE BID FORMS INDICATING OFFER PRICE MUST BE PUT IN THE INNER 

ENVELOPE. The letter stating that the technical and commercial specifications and their annexes 

are accepted the documents specified in the article 5 of the commercial specification, the original 

and a copy of the bank or cashier receipt, also the inner envelope should all be put in the outer 

envelope. 

3. The bids should reach or be submitted to our Headquarter Office “III No’lu Satınalma 

Daire Başkanlığı” latest at 12:00 A.M. on the mentioned date. Bids submitted after this time will 

not be taken into consideration, regardless of the delays due to mail. 

4. The participant firm will send at least two reams (1000 sheets) of sample with the bid 

Outer envelopes of the bids will be opened at 14:00 P.M. on the bidding deadline. The samples 

provided by the bidders who present a full set of documens shall be inspected on the base of 

technical specifications and usage purpose. 

The inner envelopes of the bidders whose samples are found in compliance with technical 

specification and usage purpose shall be determined separately and these envelopes shall be 

opened in the date and time to be announced to the bidders. Those whose samples are not found in 

compliance with the requirements shall be returned without opening with all the other documents 

and samples. If required, bidders shall be cautioned and urged for inspection in terms of financial 

and technical sufficiency. 

5. Bidders may bid for the entire material and also may bid partially for the whole of each 

stock. 

6. The bid prices shall be valid for a period of sixty (60) days as from the date on which 

the inner envelopes are opened in accordance with article 7 of commercial specification 

concerning this tender. 

7. Bidders must submit a PRELIMINARY GUARANTEE valid for at least 6 months 

from the last bidding day, in the same currency of their offers at a rate to be determined by 

themselves, corresponding to not less than 3% of the bid price they have submitted. 

8. This tender is exempted from Public Procurement Law in accordance with the 

paragraph (g) (Exception) of the article 3 of this Law. The Office reserves the right whether or not 

to tender, or to partially tender the mentioned supplies. 

9. The tender shall take place by receiving open bids, whereby bidders shall present their 

initial price quotations in writing, and continue by underbidding orally. 

To be announced to all candidates. 9215/1-1 
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14073 M2 LİK UZAY SİSTEM ÇELİK ÇATILI EK FUAR BİNA İŞİ 

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Başkanlığından: 

Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Gaziantep 

Organize Sanayi Bölgesinin Orta Doğu Fuar merkezine 14073 m2 lik uzay sistem çelik çatılı ek 

fuar bina işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İDARENİN 

a) Adresi : Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 1. Organize 

Sanayi Bölgesi 83120 Nolu Cad. No: 7 

Şehitkamil/GAZİANTEP 

b) Telefon ve Faks Numarası : Tlf: 342-337 11 01 - 9 Hat Faks: 342-337 13 71 

2 - İHALE KONUSU YAPIM İŞİNİN  

a) Niteliği Türü ve Miktarı : Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinin Orta 

Doğu Fuar merkezine 14073 m2’lik Uzay Sistem 

Çelik Çatılı Ek Fuar Bina Yapım İşi 

b) Yapılacağı Yer : Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi 

c) İşin Süresi : (150 gün)’dür.  

3- İHALENİN 

a) Yapılacağı Yer : Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 

Şehitkamil/GAZİANTEP 

b) Tarih ve Saati : Tarih: 12.12.2012 Saat: 13.30 

4 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER İLE 

YETERLİLİK DEĞERLENDİRMESİNDE UYGULANACAK KRİTERLER 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıya sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir.  

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

varsa elektronik posta adresini de içeren ihale komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak ihaleye 

katılım dilekçesi. 

b) Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler 

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri  

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi. 

4) İş deneyim belgesi 

İsteklinin, yapım işleri uygulama yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, son 

15 yıl içinde kamu veya özel sektöre, yazılı tek sözleşmeye bağlı olarak taahhüt ettiği ve sözleşme 

bedelinin en az %70’lik kısmını idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirdiğini veya  

% 50’lik kısmını denetlediğini veyahut yönettiğini gösteren, teklif edilen bedelin en az %70’i 

oranında ihale konusu Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere ait tebliğde 

yer alan B/III grubu, en az 7,500 m2 Kapalı İnşaat Alanına sahip işler benzer bir işle ilgili belge 

aslı ile bu belgeyi tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum ve kuruluşa ibraz edilen diğer 

belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerini sunmak zorundadır. 
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c) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Teklif edilen bedelin en az % 10’u oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, İdari şartname ekinde form 

örneğine uygun olarak, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge aslı. (Bu belge, ilgili 

bankanın genel Müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az 

iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, idari şartname ekindeki form 

örneğine uygun olarak hazırlanacak kendi beyanı mali durum bildirimi. 

d) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

e) Yapım işleri ihaleleri uygulama yönetmeliğinin 50’nci maddesinin  (c) ve (d) bentleri 

hariç olmak üzere, diğer bentlerinde yer alan “ihale dışı bırakılma” sebeplerinden herhangi birinin 

taşınmadığına dair yazılı taahhütname. 

f) Teklif bedelini % 4’ü oranında, idari şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form 

örneğine uygun olarak, idare adına alınacak geçici teminat. 

g) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, 

son teklif verme tarihinden önceki üç (3) ay içinde düzenlenmiş belge aslı. 

h) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair, son teklif verme 

tarihinden önceki üç (3) ay içinde düzenlenmiş belge aslı. 

ı) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi, 

i) Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetveli. 

Yukarıda istenilen belgelere göre düzenlenecek teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 

13:00’e kadar Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ‘ ne verileceği gibi, iadeli taahhütlü 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki 

gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, yukarıdaki şartları taşımaları yanında 

ait olduğu ülke mevzuatına göre düzenlenmiş, denetlenmiş ve onaylanmış olması, “apostille” 

kaşesi taşıması ve Türkçe tercümelerinin isteklinin merkezinin veya meslek odasına kayıtlı 

bulunduğu yerdeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türkiye’de Dışişleri 

Bakanlığınca onaylı olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak girişim kabul edilmez. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanı, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığı 

adreslerinde görülebilir veya 2,500,-TL. karşılığı Gaziantep Organize Sanayi Bölge 

Müdürlüğünden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

8 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 

üzerine ihale yapılan istekli ile toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

10 - Müteşebbis Heyetimiz 4734 sayılı kamu ihale kanununa tabi değildir. İhale 

komisyonu yapacağı incelemeye göre isteklileri yeterli görüp görmemekte, tekliflerini 

değerlendirmeye alıp almamakta, ihaleyi yapıp yapmamakta, ertelemekte veya dilediğine 

yapmakta serbesttir. 9207/2-2 
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TTK İHTİYACI OLARAK 97 KALEM ELEKTRİK MALZEMELERİ ALIMI 4734 SAYILI 

KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE 

İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

İhale kayıt numarası : 2012/169233 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın 

Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK  

b) Telefon ve faks numarası : Tel:0-372.259 47 94 –84 Fax: 0 372-251 19 00 – 

253 12 73 

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

2 - İhale konusu işin nev’i  

a) Niteliği, türü ve miktarı : 97 Kalem Elektrik Malzemeleri 

b) Teslim yeri : TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube 

Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarlarıdır (Bülent 

Ecevit Caddesi No: 2 Zonguldak) 

c) Teslim süresi : Firmalar siparişi takiben malzemeleri 30 iş günü 

içerisinde teslim edeceklerdir. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : TTK Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK  

b) Tarihi ve saati : 17.12.2012 Pazartesi – saat 15:00 

c) Dosya no : 1215079 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik 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, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

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

d) İhale İdari şartnamesinin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde 

sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile 

buna ilişkin yazılı taahhütname,  

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) İhale İdari şartnamesinde belirlenen geçici teminat, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi  

j) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 
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k) 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 - Firmalar teklifleri ile birlikte TSE Uygunlu Belgelerini vereceklerdir. 

4.2.2 - Teklif edilen ürünün marka ve modeli belirtilecek, ayrıca tanıtıcı katalog 

verilecektir. Marka ve model belirtilmeyen kalemler için teklifler geçersiz sayılacaktır. 

4.2.3 - Elektrik malzemeleri 2 (iki) yıl süre ile garantili olacaktır. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi: 

5.1 - En düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

5.1.2 - Teknik değer. 

5.1.3 - Erken teslim süresi 

5.2- İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir.  

6 - İhale, İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

7 - İhale dökümanı TTK Satın Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No 22 

Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 20,00 TL. karşılığı aynı adreslereden temin 

edilebilir. 

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale 

dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 20,00 TL. İhale 

dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 58007292564228 no’lu 

hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı 

bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale 

dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale 

tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla 

gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 17.12.2012 Pazartesi - saat 15:00’e 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 bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 

ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır. İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilecektir.  

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.  

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve halelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır.  

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.  

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/Ave 15/B maddelerinde yar alan hükümler uygulanır.  

İlan olunur. 9198/1-1 
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KLOR ÜRETİM ELEKTROLİZER ELEKTRODLARI SATIN ALINACAKTIR 

Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

Klor Üretim Elektrolizer Elektrodu Mal Alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2012/169531 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel 

Müdürlüğü Ören-Milas-MUĞLA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 252 532 36 00 ; 532 30 01 

c) Elektronik posta adresi : keas@keas.gov.tr 

2 - İhale konusu işin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’ye ait 

Kemerköy Termik Santralının Deniz Suyundan Sodyum 

Hipoklorit Üretim Tesislerinde kullanılmakta olan 

Elektrolizer Gruplarında 8 adet Elektrolizerin elektrodları 

ve plastik aksamları dahil komple temini, montajı ve 

devreye alma işlerinin özel teknik şartnamesi esaslarında 

yapılması işidir. 

b) Teslim yeri : Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel 

Müdürlüğü Ören / Milas / MUĞLA 

c) İşin süresi : Sözleşmenin imzalanarak yürürlüğe girmesine müteakip 

180 (yüzseksen) takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel 

Müdürlüğü G-6 Binası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 11/12/2012 Salı günü, saat : 14:00 

1 - İhale dokümanı Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

adresinde görülebilir ve 50,00.-TL karşılığı [aynı adresten] temin edilebilir. . İhale dokümanının 

posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta 

masrafı dahil 60,00 Türk Lirası doküman bedelini şirketimizin Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O 

Milas şubesi nezdindeki TR190001500158007267898036 nolu hesabına 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 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.” İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

2 - Teklifler, 11/12/2012 günü, saat 14.00’e kadar Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret 

A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

Postada meydana gelebilecek gecikmeden İdaremiz sorumlu tutulamaz. 

3 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

4 - İstekliler teklif tutarının en az %3’ü oranında geçici teminat verecektir. 

5 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 
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6 - İhaleye yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7 - İstekliler, Mesleki ve Teknik Yeterlilik için; 

a)  İmalatçı veya Yetkili Satıcı olduğuna dair belgeleri, 

sunacaklardır. 

8 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 

kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda istisna olarak belirtilen bu Mal Alımı ihalesi EÜAŞ 

Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 ncü Maddesinin (g) Bendi 

kapsamında Yapacağı mal ve Hizmet alımları Hakkında Yönetmeliği usul ve esaslarında 

yapılacaktır. 

9 - İsteklilerce, İhale Dokümanı www.keas.gov.tr adresinde incelenebilir. 

 9224/1-1 

————— 
DEĞİŞKEN HIZLI SÜRÜCÜ SATIN ALINACAKTIR 

Kemerköy EÜT 1 Adet Kazan Besleme Pompasına Değişken Hızlı Sürücü Montajı işi 

açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2012/169536 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel 

Müdürlüğü Ören-Milas-MUĞLA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 252 532 36 00 ; 532 30 01 

c) Elektronik posta adresi : keas@keas.gov.tr 

2 - İhale konusu işin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’ye ait 

Kemerköy Termik Santralı Buhar Kazanına saf su basan 

pompayı tahrik eden 3150 Kw, 2984 d/d’lık 1 adet Kazan 

Besleme Pompa Motoru için; Kemerköy EÜT 1 Adet 

Kazan Besleme Pompasına Değişken Hızlı Sürücü 

Montajı İşinin özel teknik şartnamesi esaslarında temini, 

montajı, devreye alınması, eğitimlerinin verilmesi ve 

çalışır halde teslimi işidir. 

b) Teslim yeri : Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel 

Müdürlüğü Ören / Milas / MUĞLA 

c) İşin süresi : Sözleşmenin imzalanarak yürürlüğe girmesine müteakip 

240 (ikiyüzkırk) takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel 

Müdürlüğü G-6 Binası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 12/12/2012 Çarşamba günü, saat : 14:00 

1 - İhale dokümanı Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

adresinde görülebilir ve 50,00.-TL karşılığı [aynı adresten] temin edilebilir. . İhale dokümanının 

posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta 

masrafı dahil 60,00 Türk Lirası doküman bedelini şirketimizin Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O 

Milas şubesi nezdindeki TR190001500158007267898036 nolu hesabına 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 göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen 
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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.” İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

2 - Teklifler, 12/12/2012 günü, saat 14.00’e kadar Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret 

A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

Postada meydana gelebilecek gecikmeden İdaremiz sorumlu tutulamaz. 

3 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

4 - İstekliler teklif tutarının en az % 3’ü oranında geçici teminat verecektir. 

5 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

6 - İhaleye yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7 - İstekliler, Mesleki ve Teknik Yeterlilik için; 

a)  Kalite Yönetim Sistem (ISO 9001:2008) Belgesi, 

b) İş Deneyim Belgesi, 

c)  TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi, 

d) Yetkili Servis Organizasyonunu Gösterir Belge, 

e)  Teknik Şartnamede öngörülen teknik bilgi ve belgeler, 

sunacaklardır. 

8 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 

kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda istisna olarak belirtilen bu Mal Alımı ihalesi EÜAŞ 

Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 ncü Maddesinin (g) Bendi 

kapsamında Yapacağı mal ve Hizmet alımları Hakkında Yönetmeliği usul ve esaslarında 

yapılacaktır. 

9 - İsteklilerce, İhale Dokümanı www.keas.gov.tr adresinde incelenebilir. 

 9225/1-1 

————— 
KORUMA RÖLELERİ YENİLENMESİ VE SCADA SİSTEMİ  

KURULUMU YAPTIRILACAKTIR 

Kemerköy EÜT (1-3) Ünite Generatör, Trafo, 6 kV Motorlarının ve Bara Kesici Koruma 

Röleleriyle, Ortak Tesisler (Motor, Trafo ve Bara) Kesicileri Rölelerinin Yenilenmesi ve Scada 

Sistemi Kurulması işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2012/169528 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel 

Müdürlüğü Ören-Milas-MUĞLA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 252 532 36 00 ; 532 30 01 

c) Elektronik posta adresi : keas@keas.gov.tr 

2 - İhale konusu işin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’ye ait 

Kemerköy Termik Santralında her üç ünite için; 

Kemerköy EÜT (1-3) Ünite Generatör, Trafo, 6 kV 

Motorlarının ve Bara Kesici Koruma Röleleriyle, Ortak 

Tesisler (Motor, Trafo ve Bara) Kesicileri Rölelerinin 

Yenilenmesi ve Scada Sistemi Kurulması İşinin özel 

teknik şartnamesi esaslarında temini, montajının 

yapılması, devreye alınması, eğitimini verilmesi ve çalışır 

halde teslimi işidir. 
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b) Teslim yeri : Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel 

Müdürlüğü Ören / Milas / MUĞLA 

c) İşin süresi : Sözleşmenin imzalanarak yürürlüğe girmesine müteakip 

255 (ikiyüzellibeş) takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel 

Müdürlüğü G-6 Binası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 10/12/2012 Pazartesi günü, saat : 14:00 

1 - İhale dokümanı Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

adresinde görülebilir ve 100,00.-TL karşılığı [aynı adresten] temin edilebilir. . İhale dokümanının 

posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta 

masrafı dahil 120,00 Türk Lirası doküman bedelini şirketimizin Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O 

Milas şubesi nezdindeki TR190001500158007267898036 nolu hesabına 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 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.” İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

2 - Teklifler, 10/12/2012 günü, saat 14.00’e kadar Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret 

A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

Postada meydana gelebilecek gecikmeden İdaremiz sorumlu tutulamaz. 

3 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

4 - İstekliler teklif tutarının en az %3’ü oranında geçici teminat verecektir. 

5 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

6 - İhaleye yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7 - İstekliler, Mesleki ve Teknik Yeterlilik için; 

a)  İş Deneyim Belgesi, 

b) Teknik Şartnamenin 14.3. Maddesi ile İstenilen Teknik Bilgi ve Belgeleri, 

sunacaklardır. 

8 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 

kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda istisna olarak belirtilen bu Mal Alımı ihalesi EÜAŞ 

Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 ncü Maddesinin (g) Bendi 

kapsamında Yapacağı mal ve Hizmet alımları Hakkında Yönetmeliği usul ve esaslarında 

yapılacaktır. 

9 - İsteklilerce, İhale Dokümanı www.keas.gov.tr adresinde incelenebilir. 

 9226/1-1 
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TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK 

SATIŞ İLANI 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” Satış 

Komisyonu Başkanlığından:  

 DOSYA NO: 2003/8 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “Fon” tarafından amme borçlularından haczedilen, 

Adabank A.Ş.nin % 94,4439525 oranındaki hisselerinden Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 

Kurulunun “Kurul”  08.11.2012 tarih ve 2012/298 sayılı kararı ile oluşturulan "Adabank Ticari ve 

İktisadi Bütünlüğü", 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 134 üncü maddesi ve Tasarruf Mevduatı 

Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin 

Yönetmelik “Yönetmelik” kapsamında, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte 

uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak ihale 

şartnamesinde “Şartname” belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkarılmıştır. 

TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜN KAPSAMI 

“Kurul”un 08.11.2012 tarih ve 2012/298 sayılı kararı ile oluşturulan satışa konu ticari ve 

iktisadi bütünlük; Adabank A.Ş.nin hissedarlarına ait % 94,4439525 oranındaki hisselerden 

oluşmaktadır. 

MUHAMMEN BEDEL 

"Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nün muhammen bedeli 75.000.000.- 

(Yetmişbeşmilyon)  ABD Dolarıdır. 

ÖNYETERLİLİK BAŞVURUSU VE KAPALI ZARFLARIN TESLİMİ 

“Şartname”de belirtilen önyeterlilik incelemesi için gerekli belgelerin en geç 04/01/2013 

tarihi saat 17:00’a (Türkiye saatiyle) kadar Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Satış 

Komisyonuna “Satış Komisyonu” teslim edilmesi gerekmektedir. 

Önyeterlilik incelemesi neticesinde; önyeterliliği geçen katılımcılar en geç 21/01/2013 

tarihi saat 17:00 a kadar “Son Teklif Verme Tarihi” “Satış Komisyonu”na idari zarf, mali zarf ve 

Rekabet Kurumu bildirim zarflarından oluşan kapalı zarflarını verebileceklerdir. 

TEMİNAT 

Önyeterliliği Geçen Katılımcıların, ihaleye katılabilmek için “Fon”un T.Vakıflar Bankası 

T.A.O. İstanbul Avrupa Kurumsal Merkezi Şubesi nezdindeki  IBAN: TR74 0001 5001 5804 

8011 0843 69 no.lu ABD Doları hesabına 7.500.000.- (Yedimilyonbeşyüzbin) ABD Doları nakit 

teminatı “Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Teminat Bedeli” açıklaması ile yatırmaları 

gerekmektedir. Ayrıca nakit  teminat dışında; 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3 üncü 

maddesinde tanımlanan Bankalardan alınmış ABD Doları cinsinden kesin ve süresiz teminat 

mektubu ile cari değeri nakit teminatın %15 fazlası tutarında olan T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. 

Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahviller de teminat olarak kabul edilecektir. 

Teminatın yatırıldığını gösteren dekontun veya teminat mektubunun veya T.C. Devlet 

Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahvillerin “Fon” adına blokede 

tutulduğuna dair bankaca düzenlenmiş belgenin “Şartname”de belirtilen idari zarfla verilecek 

diğer belgeler ile birlikte “Son Teklif Verme Tarihi”ne kadar “Satış Komisyonu”na teslim 

edilmesi gerekmektedir. 

İHALE GÜNÜ, SAATİ VE YERİ 

İhale 22/01/2013 tarihinde, saat 11.00’da “Fon”un Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/ 

İstanbul adresindeki Asma Kat Konferans Salonunda yapılacaktır. İhale kapalı zarfla verilen mali 

tekliflerin açılması ile başlayacak olup, açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi (“Kısa 

Liste”) oluşturulduktan sonra, açık artırma aşamasına geçilecektir. 



Sayfa : 48 RESMÎ GAZETE 22 Kasım 2012 – Sayı : 28475 

 

KATILIM ŞARTLARI 

1. İhaleye, ancak kendisi ve ortakları 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile ilgili mevzuat 

hükümlerinde belirtilen şartlara haiz anonim şirketler katılabilir. 

2. Mali Şart: Önyeterlilik Başvurusu Sahibinin mali şartı karşılaması için kendisi ya da 

Nihai Ana Şirketinin/Nihai Ana Şirketlerinin 2010 yılı ve sonrasına ait olması şartıyla en son 

yayınlanan ve bağımsız denetim şirketlerince denetlenmiş konsolide mali tablolarında toplam 

özkaynaklarının (azınlık hakları hariç olmak üzere) asgari 250.000.000.-(İkiyüzellimilyon) ABD 

Doları tutarında olması gerekmektedir. (İşbu mali şartın tespitinde; Önyeterlilik Başvuru 

Sahibinin kendisinin veya en fazla iki adet Nihai Ana Şirketinin özkaynaklarının toplamına 

bakılacaktır) 

Mali tabloların ABD Dolarından başka bir para cinsinden belirtilmesi halinde, bu para 

cinsini ABD Dolarına çevirmek için satış ilanının Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihteki T.C. 

Merkez Bankası çapraz kuru esas alınacaktır. 

3. Önyeterlilik Başvurusu Sahibinin; (a) kendisinin (hissedarları dahil) (b) önyeterlilik 

şartlarını sağlayan Nihai Ana Şirketinin/Şirketlerinin (c) eğer varsa bu iki şirket arasında 

bağlantıyı sağlayan bağlantı şirketinin/şirketlerinin iflas, iflasın ertelenmesi, konkordato ya da 

tasfiye durumunda olmadığını taahhüt etmesi gerekmektedir. 

4. İhale sürecine katılamayacak kişiler “Şartname”nin 2.5. maddesinde belirtilmiş olup 

katılımcının, “Şartname”nin 2.5. maddesinde belirtilen “İhale Süreci”ne katılamayacak kişilerden 

olmadığını taahhüt etmesi gerekmektedir. 

5. “Şartname”de belirtilen diğer şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. 

İNCELEME 

“Şartname” “Satış Komisyonu” tarafından, “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 

Esentepe/İstanbul adresinde ilgililerin incelemesine bedelsiz olarak açık tutulacaktır. Katılımcılar 

ancak “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi imzalayarak önyeterlilik başvurusunda 

bulunabilirler. “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi satın almak isteyenlerin “Fon”un 

T.Vakıflar Bankası T.A.O. İstanbul Avrupa Kurumsal Merkezi Şubesi nezdindeki IBAN: TR69 

0001 5001 5804 8011 0843 62  no.lu ABD Doları hesabına 5.000.-(Beşbin) ABD Dolarını 

“Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Şartname Bedeli” açıklaması ile yatırmaları  ve dekontu 

“Satış Komisyonu”na elden teslim etmeleri gerekmektedir. 

Önyeterliliği Geçen Katılımcılar (önyeterlilik belgelerinin son teslim tarihini 

beklemeksizin) “Şartname” ekinde yer alan örneğe uygun hazırlanacak Gizlilik Taahhütnamesini 

imzalayarak, “Fon”un T.Vakıflar Bankası T.A.O. İstanbul Avrupa Kurumsal Merkezi Şubesi 

nezdindeki IBAN: TR69 0001 5001 5804 8011 0843 62  no.lu ABD Doları hesabına 10.000.- 

(Onbin) ABD Dolarını “Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Tanıtım Kitapçığı ve Bilgi Odası 

Kullanım Bedeli” açıklaması ile yatırmaları ve dekontu “Satış Komisyonu”na elden teslim 

etmeleri şartıyla, “Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” ile ilgili genel bilgileri içeren Tanıtım 

Kitapçığını teslim alabilirler, “Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” ile ilgili kağıt veya 

elektronik ortamlarda hazırlanan bilgileri içeren Bilgi Odasından yararlanabilirler.  Bilgi Odası 

03/12/2012 - 17/01/2013 tarihleri arasında açık tutulacaktır. 

İHALE USULÜ 

İhale, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle 

gerçekleştirilecek olup “Kurul”un onayı ile sonuçlandırılacaktır. “Satış Komisyonu” 

“Şartname”deki kurallar çerçevesinde kapalı zarfla teklif veren Katılımcılar arasından açık 
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artırma aşamasına katılmaya hak kazananların “Kısa Liste”sini oluşturur. Kapalı zarf aşamasında 

verilen en yüksek teklif üzerinden ihaleye açık artırma ile devam edilecektir. “Kurul” en yüksek 

teklifin muhammen bedelin altında kalması halinde açık artırma aşamasında en yüksek ilk üç 

teklifi veren mali teklif sahipleri arasında ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesi yönünde karar 

alabilir. Teklifler peşin olarak ABD Doları cinsinden verilecektir. 

“Kurul”un ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık 

25/01/2013 günü saat 11:00 da (Türkiye saatiyle) “Fon”un Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/ 

İstanbul adresindeki Asma Kat Konferans Salonunda yapılacaktır. 

MÜKELLEFİYETLER VE TAAHHÜTLER 

İhaleyi kazanana yüklenecek olan mükellefiyetler ve taahhütler “Şartname”de 

düzenlenmiştir. 

GEÇMİŞ DÖNEM BORÇLARI 

“Yönetmelik”in Geçmiş Dönem Borçları başlıklı 25 inci maddesi kapsamına giren borçlar 

ihalenin Fon Kurulu tarafından onaylanma tarihine kadar “Yönetmelik” doğrultusunda işlemlerin 

tekemmül ettirilmiş olması kaydıyla, ihale bedelinden ödenecektir. 

DİĞER HUSUSLAR 

1 - İhale bedeli, ihale sonucunun ihaleyi kazanana bildirilmesini müteakiben “Kurul” 

onayında belirtilen süre içinde ABD Doları cinsinden peşin olarak ödenecektir.  Ancak “Kurul”, 

en yüksek teklif veren teklif sahibinden ihalenin onay tarihinden önce, ihale bedelinin % 50 sine 

kadar olan kısmını “Fon” hesaplarına depo etmesini isteyebilir. 

2 - İşbu ihale ilanının Resmi Gazete’de yayımlanması dışında, tüm değişiklikler, ilanlar, 

duyurular ve bildirimler “Fon”un aşağıdaki adresinde bulunan ilan panosuna asılmak suretiyle 

yapılacaktır. 

3 - “Fon”un ve “Satış Komisyonu”nun “Şartname”de öngörülen süreleri ilan panosuna 

asmak suretiyle değiştirme hakkı saklıdır. 

4 - "Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" kapsamındaki hisseler üzerinde hak ve 

alacakları (haciz, rehin vs) bulunanların, 17/01/2013 tarihine kadar sıra cetveline esas bilgilerini 

“Satış Komisyonu”na bildirmeleri gerekmektedir. 

5 - Katılımcının, işbu satış ilanının katılım şartları hükümlerini yerine getirerek ön 

yeterlilik aşamasını geçip ihaleye iştirak etmesi, “BDDK”nın 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve 

ilgili mevzuat açısından yapacağı incelemede kazanılmış hak teşkil etmez. Bu konuda 

“BDDK”nın ayrıca inceleme ve değerlendirme yapma yetkisi saklıdır. 

6 - İhale ile ilgili diğer hususlar “Şartname”de yer almakta olup ihale ile ilgili her türlü 

bilgi “Satış Komisyonu”ndan alınabilecektir. “Satış Komisyonu”nun adresi ve telefonları aşağıda 

belirtilmiştir. 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 

Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü 

Satış Komisyonu 

Büyükdere Cad. No: 143 

34394 Esentepe – İstanbul 

Tel : 0 212 340 18 65 

 : 0 212 340 20 57 

Fax : 0 212 288 49 63 9300/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan: 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 14/11/2012 tarihli ve 2012/62 sayılı toplantısında, 

6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un amir 

hükümlerine göre, TRT Yönetim Kurulu Üyeliklerinden üçünün 2954 sayılı Radyo ve Televizyon 

Kanunu’nun 11 inci maddesi gereğince görev sürelerinin 10/01/2013 Perşembe günü sona ermesi 

nedeniyle, yerlerine Bakanlar Kurulu tarafından atama yapılabilmesi için, elektronik ve kitle 

iletişim alanlarından bir, işletme, iktisat veya maliye alanlarından bir ve sanat veya kültür 

alanlarından bir üyelik için, her bir alandan iki aday olmak üzere toplam altı aday belirlenmesine 

karar verilmiştir. Buna göre aday başvuruları, bu duyurunun Resmi Gazete’de yayımlandığı 

tarihten itibaren başlayacak ve başvurular onbeş gün içinde (15 inci gün ve saat 18.00’e kadar) 

yapılacaktır. 

2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu’nun 11 inci maddesinde belirtilen 

şartları taşıyan adaylar, aşağıda yer alan belgelerle birlikte Radyo ve Televizyon Üst Kurulu İnsan 

Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Üniversiteler Mahallesi 1597. Cadde No:13 06800 

Bilkent-Çankaya/ANKARA adresine süresi içinde posta ile veya şahsen başvuruda 

bulunabileceklerdir. Eksik veya usulüne uygun olarak hazırlanmayan belgeyle yapılan 

müracaatlar ile postada meydana gelen gecikmelerde başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru 

tarihi olarak, müracaat dilekçesi ve eklerinin, Üst Kurul evrakına giriş tarihi esas alınacaktır. 

 

Başvuru için istenilen belgeler: 

1 - Başvuru dilekçesi (adres ve irtibat telefonu da yer alacak) 

2 - Özgeçmiş (Yasada belirtilen temayüz ettiği branşı belirterek) 

3 - Nüfus cüzdan fotokopisi (T.C kimlik numaralı) 

4 - Diploma aslı veya Kurumca onaylı sureti (Postayla yapılan başvurularda noter tasdiki 

aranacaktır.) 

5 - Sabıka kaydının bulunmadığına dair yazılı beyanı 

6 - Herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair yazılı beyanı 

Kamuoyunun ve ilgililerin dikkatine sunulur. 9264/1-1 

—— • —— 
TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali 

Müşavirler Odaları Birliğinden:  

TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI 

1 - İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası üyesi Yeminli Mali Müşavir Nevzat 

KESKİN’e “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın 

uygulanmasına 08/11/2012 tarihinde başlanmış olup, ceza 08/05/2013 tarihinde son bulacaktır. 

2 - İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Disiplin Kurulu’nun 01/08/2012 gün 

ve 2012/175 sayılı kararı ile, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Hakan ÖNCÜ’ye Meslekten 

Çıkarma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmediğinden ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. 

Cezanın uygulanmasına 09/11/2012 tarihinde başlanmıştır. 

3 - Tokat Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Disiplin Kurulu’nun 06/08/2012 

gün ve 2012/102 sayılı kararı ile, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Tahsin ÖZDÜZGÜN’e 

“Meslekten Çıkarma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmediğinden ceza kendiliğinden 

kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 13/10/2012 tarihinde başlanmıştır. 

 9260/1-1 

—— • —— 
Milli Savunma Bakanlığından: 

YASAKLAMA KARARI DÜZELTME FORMU 

Milli Savunma Bakanlığı tarafından 31 Temmuz 2012 tarih ve 28370 sayılı Resmi 

Gazete’de yayınlanan 13709844028 TC kimlik numaralı Bülent BAKKAL’ın yasaklama 

işleminin sehven yapıldığından, yasaklılığı kaldırılmıştır. 9277/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

K U R U L K A R A R I 

Karar No: 4121 Karar Tarihi: 15/11/2012 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 15/11/2012 tarihli toplantısında; Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurulunun 18/10/2012 tarihli ve 4087 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen BOTAŞ 

iletim kapasite başvuruları için en son başvuru tarihinin 30 Kasım 2012 (dahil) tarihine 

ötelenmesine, 

karar verilmiştir. 9257/1-1 

————— 
K U R U L K A R A R I 

Karar No: 4090  Karar Tarihi: 19/10/2012 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 19/10/2012 tarihli toplantısında, 

18/04/2012 tarih ve 3791 sayılı Kurul Kararının 1 inci maddesinin birinci fıkrasında 

01/04/2012-31/03/2013 tarihleri arasında uygulanmak üzere belirtilmiş olan depolama 

tarifelerinin, ilgili Kurul Kararının 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen güncelleme 

dikkate alınarak, 01/04/2013-31/03/2014 tarihleri arasında uygulamaya devam edilmesine, 

karar verilmiştir. 9258/1-1 

————— 
K U R U L K A R A R I 

Karar No: 4128 Karar Tarihi: 15/11/2012 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 15/11/2012 tarihli toplantısında, 

Özelleştirilmesi henüz sonuçlandırılmamış olan Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, 

Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, Toroslar 

Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ve Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin 2013- 2015 

tarife yıllarına ilişkin dağıtım faaliyeti kayıp kaçak hedefi (KKH) oranlarıyla ilgili aşağıdaki karar 

alınmıştır. 

MADDE 1- Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim 

Şirketi, Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, Toroslar Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ve 

Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin 2013- 2015 tarife yıllarına ilişkin dağıtım faaliyeti 

kayıp kaçak hedefi (KKH) oranları aşağıdaki şekilde revize edilmiştir.  

 

 2013 2014 2015 

DİCLE EDAŞ 71,07% 59,03% 49,03% 

VANGÖLÜ EDAŞ 52,10% 43,27% 35,94% 

ARAS EDAŞ 25,70% 21,35% 17,73% 

TOROSLAR EDAŞ 11,80% 11,25% 10,72% 

BOĞAZİÇİ EDAŞ 10,76% 10,26% 9,78% 

 

MADDE 2 - Bu değişiklik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3 - Bu Karar hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.  

 9259/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Avcılar İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü     
İl/İlçe Avcılar/İstanbul 

Adresi 

Hükümet Konağı Cihangir Mah. 

Osmanlı Cad. No:55 Kat:3 

Avcılar/ İstanbul 

Tel-Faks 0(212) 694 15 78 -  0(212) 694 19 21 

Posta Kodu  E-Mail avcilar34@meb.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Alpaslan Özer  

Adresi 
Firuzköy Mah. Pehlivan Cad. 

No:21 Kat: 1/5 Avcılar /İstanbul 
 

T.C. Kimlik No. 23087671970  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
688 009 0984  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İstanbul  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 34-496383  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9276/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/114120 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Savunma Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
MSB Ankara İnşaat Emlak Bölge 

Başkanlığı 
İl/İlçe Ankara/Çankaya 

Adresi 
MSB Ankara İnşaat Emlak Bölge 

Başkanlığı Kirazlıdere/Bakanlıklar 
Tel-Faks 312 417 44 46 – 312 425 04 17 

Posta Kodu  E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Teknoçağ Isı Sistemleri Makina İnşaat 

Tesisat Sanayi ve Ticaret Limited 

Şirketi 

 

Adresi 

Rüzgarlı Cad. İbrahim Müteferrika 

Sokak No: 11/9 Ulus Altındağ/ 

ANKARA 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
8360126140  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
147462  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 9278/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/8044 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

T.C. Sağlık Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Bolu İl Sağlık Müdürlüğü İl/İlçe Bolu 

Adresi 

Borazanlar Mah. Hattat Amin 

Barın Cad. No:108 

Tel-Faks 374 215 03 40-215 12 52 

Posta Kodu  E-Mail saglik@bolusaglik.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Detay Bilgisayar Yaz. Dan. Gıda 

Oto. İnş. Teks. Tur. San. ve Tic. 

Ltd. Şti. 

 

Adresi Çiftlik Cad. No:31 Beştepe/Ankara  

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 

2930073799  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 124738  

6. Yasaklama 

Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 9265/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/23787 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı/Jandarma Genel Komutanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Ankara Jandarma Tedarik Merkezi 

Komutanlığı 
İl/İlçe Ankara/Etimesgut 

Adresi 

İstanbul Yolu 5’inci Km. Carrefour 

Alışveriş Merkezi Karşısı 

Güvercinlik/Ankara 

Tel-Faks (0312) 4565236–(0312) 2780567 

Posta Kodu 06377 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Erbay Turizm Gıda İmalat Taahhüt 

Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 
 

Adresi 

Bereketzade Mahallesi Şair Ziya 

Paşa Caddesi Kat 4 Nu: 25-26 

Karaköy-Beyoğlu/İstanbul 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
3390037427  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İstanbul Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 725197  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 9298/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/3909 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı/Jandarma Genel Komutanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
İstanbul Jandarma Tedarik Merkezi 

Komutanlığı 
İl/İlçe İstanbul/Kartal 

Adresi 
E 5 Yanyol Üzeri Soğanlık 

Kartal/İstanbul 
Tel-Faks (0216) 377 82 83-(0216) 3090237 

Posta Kodu 34880 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Erbay Plastik ve Tekstil Ürünleri 

Sanayi ve Ticaret - Ali Erbay  
 

Adresi 

Rami Kışla Caddesi Apek Gündoğar 

İş Merkezi-1 Nu: 84/151-158-159 

Topçular Eyüp-İstanbul 

 

T.C. Kimlik No. 40957636594  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
3390000721  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İstanbul Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 161078  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 9298/2/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/22578 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı/Jandarma Genel Komutanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Ankara Jandarma Tedarik Merkezi 

Komutanlığı 
İl/İlçe Ankara/Etimesgut 

Adresi 

İstanbul Yolu 5’inci Km. Carrefour 

Alışveriş Merkezi Karşısı 

Güvercinlik/Ankara 

Tel-Faks (0312) 4565236-(0312) 2780567 

Posta Kodu 06377 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Arslanlar Makine İmalat Otomotiv 

İnşaat Nakliye Sanayi ve Ticaret 

Limited Şirketi 

 

Adresi 

İvedik Organize Sanayi Bölgesi Arı 

Sanayi Sitesi 2’nci Etap 1476’ncı 

Sokak Nu: 119 Yenimahalle/Ankara 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
0840153826  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 182041  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 9298/3/1-1 



Sayfa : 60 RESMÎ GAZETE 22 Kasım 2012 – Sayı : 28475 

 

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/34055 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı/Jandarma Genel Komutanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Ankara Jandarma Tedarik Merkezi 

Komutanlığı 
İl/İlçe Ankara/Etimesgut 

Adresi 

İstanbul Yolu 5’inci Km. Carrefour 

Alışveriş Merkezi Karşısı 

Güvercinlik/Ankara 

Tel-Faks (0312) 4565236-(0312) 2780567 

Posta Kodu 06377 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Mustafa Kocaman-Teknotek 

İletişim, Bilgisayar Tamir, Satış 
 

Adresi 
Ekin Mahallesi 1652’nci Sokak  

Nu: 5/11 Mamak/Ankara 
 

T.C. Kimlik No. 67570225622  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 293901  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/26995 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı/Jandarma Genel Komutanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
İzmir Jandarma Tedarik Merkezi 

Komutanlığı 
İl/İlçe İzmir/Bornova 

Adresi Kemalpaşa Caddesi Bornova/İzmir Tel-Faks (0232) 4794806 – (0232) 4793943 

Posta Kodu 35040 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
As Gıda Makine Tekstil İnşaat 

Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 
 

Adresi 

Halkalı Merkez Mahallesi Dereboyu 

Caddesi Çalışkan Sokak Nu: 4 

Küçükçekmece/İstanbul 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
0860015072  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İstanbul Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 767927  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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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

YÖNETMELİKLER

— Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten

Kaldırılması Hakkında Yönetmelik

— Türkiye Büyük Millet Meclisi Onur Ödülü Yönetmeliği

— Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü

Kontrolörleri Atama, Görev ve Yetki Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

— Yükseköğretim Kurumları Devlet Konservatuvarları Müzik ve Bale İlköğretim

Okulu ile Müzik ve Sahne Sanatları Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Tütün Mamullerinin Zararlarından Korumaya Yönelik Üretim Şekline,

Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gıda Mühendisleri Odası Ana

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

— İstanbul Ticaret Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim Öğretim ve

Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— İstanbul Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

— Mevlana Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


