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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

TÜZÜK

           Karar Sayısı : 2013/4311
           Ekli “Ortaklıkların Denetimine Dair Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin
Tüzük”ün yürürlüğe konulması; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 2/11/2012 tarihli ve 6910
sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 11/2/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                   N. ERGÜN

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı V.

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN

                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

12 Mart 2013
SALI

Sayı : 28585



ORTAKLIKLARIN DENETİMİNE DAİR TÜZÜĞÜN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA İLİŞKİN TÜZÜK

MADDE 1 – 15/7/1972 tarih ve 7/4656 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe

konulan Ortaklıkların Denetimine Dair Tüzük yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

—— • ——
BAKANLAR KURULU KARARI

           Karar Sayısı : 2013/4313

           Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının merkez teşkilatında 2 adet daire başkanlığı

kurulması ve bağlantılarının ekli listede gösterildiği şekilde düzenlenmesi; adı geçen Bakanlığın

24/1/2013 tarihli ve 41 sayılı yazısı üzerine, 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 16 ncı

maddesinin (b) bendine göre, Bakanlar Kurulu’nca 11/2/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                   N. ERGÜN

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı V.

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN

                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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—— • ——
BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                               8 Mart 2013
       69471265-305-2444

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Görüşmelerde bulunmak üzere; 12 Mart 2013 tarihinden itibaren Almanya Federal
Cumhuriyeti ve İtalya’ya gidecek olan Gençlik ve Spor Bakanı Suat KILIÇ’ın dönüşüne kadar
Gençlik ve Spor Bakanlığına, Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun vekâlet etmesini
yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                     8 Mart 2013
     B.01.0.KKB.01-06-72-209

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 8/3/2013 tarihli ve 69471265-305-2444 sayılı yazınız.
            Görüşmelerde bulunmak üzere, 12 Mart 2013 tarihinden itibaren Almanya Federal
Cumhuriyeti ve İtalya’ya gidecek olan Gençlik ve Spor Bakanı Suat KILIÇ’ın dönüşüne kadar
Gençlik ve Spor Bakanlığına, Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun vekâlet etmesi
uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                               8 Mart 2013
       69471265-305-2442

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
            Görüşmelerde bulunmak üzere; 12 Mart 2013 tarihinde Hırvatistan Cumhuriyeti’ne
gidecek olan Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in dönüşüne kadar Maliye Bakanlığına, Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN’ün vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla
arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                     8 Mart 2013
     B.01.0.KKB.01-06-71-206

BAŞBAKANLIĞA
           İLGİ : 8/3/2013 tarihli ve 69471265-305-2442 sayılı yazınız.
            Görüşmelerde bulunmak üzere, 12 Mart 2013 tarihinde Hırvatistan Cumhuriyeti’ne
gidecek olan Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in dönüşüne kadar Maliye Bakanlığına, Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN’ün vekâlet etmesi uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
YÖNETMELİKLER

           Karar Sayısı : 2013/4283
           Ekli “Atatürk Uluslararası Barış Ödülü Yönetmeliği”nin yürürlüğe konulması;
Başbakan Yardımcılığının 4/12/2012 tarihli ve 1509 sayılı yazısı üzerine, 11/10/2011 tarihli ve
664 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca
28/1/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     S. ERGİN                                     N. ERGÜN

                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı V.        Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından:
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNDE BASIN VE YAYIN MENSUPLARININ

ÇALIŞMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, basın ve yayın mensuplarının Türkiye Büyük

Millet Meclisi (TBMM) yerleşkesindeki çalışmalarına ve hizmetlerden yararlanmalarına ilişkin
usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, basın kartı sahibi olan yerli ve yabancı basın ve yayın

mensuplarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 168 inci

maddesi ile 1/12/2011 tarihli ve 6253 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari
Teşkilatı Kanununun 27 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Basın kartı: Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce, Türk

ve yabancı basın ve yayın mensuplarına verilen resmî nitelikteki basın kartını,
b) Basın şeref ve sürekli basın kartı: Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel

Müdürlüğünce, basın ve yayın mensuplarına verilen sürekli nitelikteki basın kartlarını,
c) Basın ve yayın kuruluşları:
1) Ülke düzeyinde dağıtımı yapılan günlük siyasi gazeteler ile haftalık siyasi dergileri,
2) TBMM Başkanlığı Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığını,
3) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından frekans tahsisi yapılan ulusal nitelikteki

televizyon kuruluşlarını,
4) (1) ve (3) numaralı alt bentlerde tanımlanan en az 10 basın ve yayın kuruluşu ile pa-

ralı haber bülteni verme anlaşması olan siyasi nitelikteki Türk haber ajanslarını,
5) Uluslararası düzeyde dağıtımı yapılan ve yayınlanan, Türkiye'de temsilciliği bulunan

siyasi nitelikteki yabancı günlük gazete, haftalık dergi, haber ajansı ve televizyon kuruluşlarını,
ç) Geçici basın kartı: Parlamento muhabiri kartı taşımayan ve TBMM'ye günübirliğine

gelen basın kartı sahibi Türk ve yabancı basın ve yayın mensuplarına verilen geçici nitelikteki
giriş kartını,

d) Geçici basın özel kartı: Basın şeref kartı veya sürekli basın kartı taşıyanlar ile (c)
bendinde tanımlanan basın ve yayın kuruluşlarının sahibi, genel yayın yönetmeni, Ankara tem-
silcisi ve köşe yazarlarına verilen geçici nitelikteki giriş kartını,

e) Güvenlik Yönetmeliği: TBMM Başkanlık Divanınca kabul edilerek yürürlüğe giren
Türkiye Büyük Millet Meclisi Güvenlik Yönetmeliğini,

f) Kurul: Basınla İlişkiler Kurulunu,
g) Parlamento muhabiri: Basın ve yayın kuruluşlarınca, TBMM'nin çalışmalarını izle-

mek üzere görevlendirilen ve bu Yönetmelik hükümlerine göre Kurul tarafından kendilerine
parlamento muhabiri kartı verilen basın ve yayın mensuplarını,

ğ) Parlamento muhabiri araç giriş kartı: TBMM'de görev yapan parlamento muhabiri
kartı sahibi basın ve yayın mensuplarının araçları için hazırlanan giriş kartını,

h) Parlamento Muhabirleri Derneği: Parlamento muhabirleri arasında mesleki dayanış-
ma ve yardımlaşmayı sağlamak, basın ve yayın mensuplarının TBMM içerisindeki çalışmala-
rını rahat ve düzenli biçimde sürdürmelerini temin etmek amacıyla kurulan derneği,
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ı) Parlamento muhabiri kartı: Basın ve yayın kuruluşlarınca, TBMM'nin faaliyetlerini
izlemekle görevlendirilen en az beş yıllık basın kartı sahibi muhabir, kameraman ve foto mu-
habirlerine, unvanları yazılmak koşuluyla, Kurul tarafından verilen fotoğraflı ve süreli giriş
kartını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Basınla İlişkiler Kurulu

Kurul ve görevleri
MADDE 5 – (1) Kurul, ilgili İdare Amirinin başkanlığında, Basın, Yayın ve Halkla

İlişkiler Başkanı, Basın işleriyle görevlendirilen Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı
Başkan Yardımcısı, Parlamento Muhabirleri Derneği Başkanı ile Parlamento Muhabirleri Der-
neği Yönetim Kurulu üyelerinden birinin katılımıyla oluşur.

(2) Kurul Başkanı, kendisinin yokluğunda Kurulun toplantısına başkanlık etmek üzere
diğer İdare Amirlerinden birine vekâlet verebilir.

(3) Kurul, bu Yönetmelik ve Güvenlik Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, basın ve
yayın mensuplarının TBMM'de yürütecekleri çalışmaları düzenlemek, yürütmek ve gerekti-
ğinde Yönetmelik değişikliği teklifi ve aldığı uygulama kararlarını, yetkisine göre TBMM Baş-
kanı veya Başkanlık Divanının onayına sunmakla görevlidir.

(4) Basın ve yayın kuruluşlarının muhabir, foto muhabiri ve kameramanlarına verilecek
parlamento muhabiri kartı tahsis sayısı Kurul tarafından belirlenir. Kart tahsis işlemlerinde
Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
Başkanlığı ve Basın İlan Kurumundan temin edilecek bilgiler dikkate alınır.

(5) Kurul, ayda bir kez toplanarak TBMM'nin basınla ilişkili konularını görüşür, par-
lamento muhabirleri ile ilgili tutanakları inceler ve karara bağlar.

(6) Kurul, TBMM Başkanının onayını alarak, olanaklar ölçüsünde basın ve yayın ku-
ruluşlarına TBMM yerleşkesinde çalışma bürosu tahsis edebilir. Çalışma bürosu tahsis edile-
mediği durumlarda, basın ve yayın mensuplarının çalışmaları için düzenlenmiş ortak çalışma
alanlarıyla oda tahsis talepleri karşılanır.

(7) Kurulun sekretarya hizmetleri, TBMM Başkanlığı Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler
Başkanlığınca yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kart Başvuru Usulü, Kartların Düzenlenmesi ve Verilmesi

Başvuru usulü
MADDE 6 – (1) Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı her yasama yılı başlangı-

cından bir ay önce, basın ve yayın kuruluşlarına kart tahsis sayılarını bildiren birer yazı gön-
dererek, bu Yönetmelikte belirtilen koşullara uygun olmak üzere, TBMM'de görevlendirecek-
leri mensuplarının isim listesini ve evraklarının gönderilmesini ister.

(2) Basın ve yayın kuruluşları, TBMM'de görevlendirmek istedikleri mensuplarına ait
evrakları yedi gün içinde Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığına yazılı olarak bildirirler.
Bildirimlere, başvuru sahibinin dolduracağı form ile basın kartı örneği ve iki adet fotoğrafı ek-
lenir.

Kartların düzenlenmesi ve verilmesi
MADDE 7 – (1) Basın ve yayın kuruluşlarının TBMM'de görevlendirmek istedikleri

muhabir, kameraman ve foto muhabirlerinin en az beş yıllık basın kartı sahibi olmaları gerekir.
(2) TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı görevlilerinden basın kartı sahibi

olanlara, Kurul kararıyla parlamento muhabiri kartı verilir.
(3) TBMM'de görev yapacak basın ve yayın mensuplarına verilecek parlamento mu-

habiri kartı, parlamento muhabiri araç giriş kartı, geçici basın kartı ve basın özel kartının biçim
yönünden düzenlenmesi ile hak sahiplerine verilmesine ilişkin işlemler, Güvenlik Yönetmeliği
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hükümleri de dikkate alınarak Kurulun belirleyeceği çerçeve içerisinde, Basın, Yayın ve Halkla
İlişkiler Başkanlığı tarafından yerine getirilir. Parlamento muhabiri kartı başvuruları, Kurulca
karara bağlanır. Parlamento muhabiri araç giriş kartı başvurularının Yönetmeliğe uygun olup
olmadığı Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığınca incelenir ve ilgili İdare Amirinin ona-
yına sunulur. İdare Amirinin parlamento muhabiri araç giriş kartı başvuru formlarını onayla-
masından sonra kartlar hazırlanır.

(4) Parlamento muhabiri kartı, parlamento muhabiri araç giriş kartı, geçici basın kartı
ve geçici basın özel kartı Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanı tarafından imzalanır, sahip-
lerine imza karşılığında teslim edilir. Kart sahiplerinin isim listesi ve TC kimlik numaraları
TBMM Koruma Daire Başkanlığına bildirilir. Kartların geçerlilik süresi bir yasama yılıdır.

(5) Hazırlanan kart örnekleri, TBMM Koruma Daire Başkanlığına ve Destek Hizmetleri
Başkanlığına bilgi amacıyla gönderilir.

Parlamento muhabiri kartı
MADDE 8 – (1) Parlamento muhabiri kartı almak üzere başvuruda bulunanların basın

kartı kullanım süreleri, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığınca Başbakanlık Basın-Yayın
ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden temin edilecek bilgiyle tespit edilir. Başvurular, Ku-
rulda bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde değerlendirilerek, başvuru sahiplerine parlamento
muhabiri kartı verilip verilmeyeceğine karar verilir.

(2) Parlamento Muhabirleri Derneği eski başkanları ile basın şeref kartı sahiplerine ko-
şulsuz, sürekli basın kartı sahiplerine ise bir basın yayın kuruluşunda fiilen çalıştığını belgele-
mesi koşuluyla, Kurulca, parlamento muhabiri kartı verilebilir.

(3) Parlamento muhabiri kartı aldıktan sonra çalıştığı işyeri ile ilişiği kesilen basın ve
yayın mensupları, aldıkları tanıtma ve araç giriş kartlarını kırk beş gün içinde Basın, Yayın ve
Halkla İlişkiler Başkanlığına teslim etmek zorundadırlar. İlgili basın ve yayın kuruluşlarından
veya meslekten ayrıldığı tespit edilen basın ve yayın mensubunun kartı, geçerliliğini yitirir.
Kartını teslim etmeyenlerin isimleri Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığınca TBMM
Koruma Daire Başkanlığına bildirilir. Bu kişiler, basın kimliğiyle TBMM'ye alınmazlar.

(4) İşyeri değiştiren basın ve yayın mensupları, eski kartlarını iade etmedikçe kendile-
rine yeni kart verilmez. Basın ve yayın kuruluşları da kartların iptali durumunda, söz konusu
kartları Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığına iade etmekle yükümlüdürler.

(5) İşyeri değişikliğinde yeni işyerine ait başvurunun, kartın kaybedilmesi halinde ise
gazetede yayınlanan kayıp ilanının, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığına verilmesi zo-
runludur.

Geçici basın giriş kartı
MADDE 9 – (1) Parlamento muhabiri kartı sahibi olmayan basın ve yayın mensupla-

rından, TBMM'de belli bir toplantıyı izlemek veya bir görüşme yapmak üzere gelenlere, basın
kartı sahibi olmaları koşuluyla ve bu kart karşılığında Basın Bürosundan geçici basın kartı ve-
rilir.

(2) Geçici basın kartı alanlar, Genel Kurul salonunda ve komisyon salonlarında basına
ayrılan yerlerde oturur. Genel Kurul çalışmaları sürerken, TBMM kulislerine kesinlikle gire-
mezler. Geçici basın kartlı basın ve yayın mensupları, çalışmalarını tamamlayınca geçici basın
kartını geri vererek TBMM'den ayrılırlar.

Geçici basın özel giriş kartı
MADDE 10 – (1) Basın şeref kartı veya sürekli basın kartı taşıyanlar ile 4 üncü mad-

denin birinci fıkrasının (c) bendinde tanımlanan basın ve yayın kuruluşlarının sahibi, genel ya-
yın yönetmeni, Ankara temsilcisi ve köşe yazarlarına, TBMM çalışmalarını izleyebilmeleri
amacıyla, sahip oldukları basın kartlarıyla değiştirmek üzere Basın Bürosundan geçici basın
özel kartı verilir. Geçici basın özel kartlı basın ve yayın mensupları, çalışmalarını tamamlayınca
geçici basın özel kartını geri vererek TBMM'den ayrılırlar.
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Parlamento muhabiri araç giriş kartı
MADDE 11 – (1) Parlamento muhabiri kartı taşıyanların beyan edeceği sadece bir ara-

ca, parlamento muhabiri kartı ve araç tescil belgesinin önlü arkalı fotokopisi ile birlikte baş-
vurusu halinde parlamento muhabiri araç giriş kartı verilir.

(2) Araç başkası adına kayıtlı ise başvuru sahibinden TBMM araç giriş kartı taahhüt-
namesi ve araç sahibinin nüfus cüzdanı fotokopisi alınır. Araç bir şirket adına kayıtlı ise basın
ve yayın kuruluşu ile şirket arasında düzenlenen araç kiralama sözleşmesinin bir örneği istenir.
Parlamento muhabiri araç giriş kartı alınacak aracı makam veya şirket sürücüsü kullanması
halinde, sürücünün nüfus cüzdanı fotokopisi alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Film ve Fotoğraf Çekimleri ile Basın Toplantısı

Basın toplantısı ve çekimler
MADDE 12 – (1) TBMM yerleşkesinde, her türlü canlı yayın, film ve fotoğraf çekim-

leri izne tabidir. Çekim izin formu, muhabir unvanlı kişi tarafından doldurulur ve imzalanır.
İzin, ilgili İdare Amiri veya yetkilendireceği Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanı ya da ba-
sın işleriyle görevlendirilen Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı Başkan Yardımcısı ta-
rafından verilir. Çekim izinleri, belirtilen kişi, mekân, süre ve zamanla sınırlıdır.

(2) Aksine bir karar olmadıkça, TBMM Genel Kurul toplantılarında, basın locasından
flaş kullanılmamak kaydıyla fotoğraf çekimi yapılabilir. TBMM Televizyonu dışında Genel
Kurula kamera alınmaz.

(3) Komisyon ve siyasi parti grup toplantılarında film ve fotoğraf çekimleri, Komisyon
Başkanı ve siyasi parti grup başkanvekilinin iznine bağlıdır. Basın mensupları, toplantıları ken-
dilerine ayrılan bölümlerden izleyebilirler.

(4) TBMM Basın Toplantı Salonunda, sadece milletvekilleri ile TBMM'de temsil edilen
siyasi partilerin milletvekili olmayan genel başkanları partilerine mensup milletvekilleriyle bir-
likte basın toplantısı yapabilirler.

(5) TBMM Şeref Holünde TBMM Başkanının katılacağı programlar haricinde televiz-
yon programı yapılamaz.

(6) TBMM'de film ve fotoğraf çekimi ile röportaj yapmak isteyen, Başbakanlık Basın-
Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından akreditasyonu yapılmamış yabancı basın
ve yayın mensupları taleplerini öncelikle Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Mü-
dürlüğüne, basın müşavirliklerine veya büyükelçiliklere iletirler. Başbakanlık Basın-Yayın ve
Enformasyon Genel Müdürlüğünden gelecek izin talep yazısını müteakip, birinci fıkra hüküm-
lerine göre izin verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çalışma Şartları ve Denetim

Çalışma şartları
MADDE 13 – (1) Basın ve yayın kuruluşları, TBMM'nin çalışmalarını bu Yönetmelikte

ve Güvenlik Yönetmeliğinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde izleyebilirler. Bu amaçla
TBMM'de sürekli muhabir, foto muhabiri ve kameraman görevlendirebilirler.

(2) Parlamento muhabirleri, Genel Kurul toplantılarını, izinli olarak da komisyon ve
siyasi parti grup toplantılarını kendilerine ayrılan yerlerde izleyebilirler.

(3) Parlamento muhabirleri TBMM içerisinde kütüphane, lokanta, berber, açık otopark
ve benzeri hizmetlerden yararlanabilirler.

(4) Kameramanlar ve foto muhabirleri Basın Bürosunda yapılan basın toplantıları hariç
izinsiz olarak kamera ve fotoğraf makineleriyle birlikte TBMM binalarında ve bahçelerinde
dolaşamazlar, izin verilmedikçe komisyon ve siyasi parti grup toplantı salonlarına giremezler.
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(5) Geçici basın kartı taşıyanlar, kulislere giremezler, Genel Kurul toplantılarını basın
locasından, komisyon çalışmalarını ve basın toplantılarını ise basına ayrılan bölümlerden izle-
yebilirler.

(6) Parlamento muhabirleri, geçici basın kartı ve geçici basın özel kartı taşıyanlar giriş
ve çıkışlarda TBMM Şeref Kapısını kullanamazlar.

(7) Basın ve yayın mensupları kendilerine verilen tanıtım kartlarını TBMM yerleşke-
sinde yakalarına takarlar.

Denetim
MADDE 14 – (1) Parlamento muhabirlerinin TBMM yerleşkesindeki davranış ve tu-

tumları Kurul üyeleri tarafından denetlenir.
(2) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranan, izinsiz ya da çekim izin formunda be-

lirtilen kişi, mekân, süre ve zaman dışında çekim yapan, kıyafeti TBMM yerleşkesinde çalış-
maya uygun olmayan basın ve yayın mensubunun durumu tutanakla tespit edilir ve Kurulda
görüşülür. Kurulca ilgilinin uyarılmasına karar verilirse, Kurul kararı, Kurul Başkanının yazı-
sıyla ilgiliye tebliğ edilir. Aynı tutumunda ısrar ettiği belirlenen ilgilinin parlamento muhabiri
kartı Kurulca iptal edilir ve durum ilgilinin mensup olduğu kuruluşa bildirilir.

(3) TBMM'nin güvenliğini ve saygınlığını ihlal edici eylem ve davranışta bulunan basın
ve yayın mensubunun parlamento muhabiri kartı ilgili İdare Amirince iptal edilir. İptal gerekçesi
ilgiliye ve kuruluşuna bildirilir. Kartı iptal edilen parlamento muhabiri, iptal süresince TBMM
yerleşkesinde basın ve yayın faaliyeti yürütemez.

(4) Geçici basın kartı ve geçici basın özel kartı verilen basın ve yayın mensupları da
kart iptalinin dışında bu madde hükümlerine tabidir.

(5) Kurul kararları ile ilgili duyurular ve yazılar Kurul Başkanının imzasıyla ilgili yer-
lere gönderilir.

(6) Bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerinin ve Kurul tarafından alınacak ilgili kararların
uygulanmasında Güvenlik Yönetmeliği hükümleri de dikkate alınarak TBMM Koruma Daire
Başkanlığı ile işbirliği yapılır.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Kıyafet
MADDE 15 – (1) Parlamento muhabirleri ile diğer basın ve yayın mensupları, TBMM

Genel Kurul Salonu içerisinde, TBMM İçtüzüğünün 56 ncı maddesinin ikinci fıkrası hüküm-
lerine uygun çalışırlar. Kadın muhabirler, yönetmelik ve genelgelere uygun olarak pantolon da
giyebilirler.

(2) Genel Kurul salonu dışında yönetmelik ve genelgelere uygun giyinilir.
(3) Bu hükümleri ihlal edenler yerleşke içinde uyarılırlar, Genel Kurulda ise dışarı çı-

karılırlar.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 16 – (1) 6/6/2009 tarihli ve 27250 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

Büyük Millet Meclisinde Basın ve Yayın Mensuplarının Çalışmaları Hakkında Yönetmelik yü-
rürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı

yürütür.
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Adalet Bakanlığından:
DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜR VE MÜDÜR YARDIMCILIĞINA

ATAMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, denetimli serbestlik müdür yardımcılığı giriş

sınavının usul ve esasları ile müdür ve müdür yardımcısı olarak atanacaklarda aranacak nite-
likleri düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, denetimli serbestlik müdür ve müdür yardımcıları ile

bu kadrolara atanacak adayları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 3/7/2005 tarihli ve 5402 sayılı Denetimli Serbestlik

Hizmetleri Kanununun 26/A ve 27 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Adalet Bakanını,
b) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,
c) Genel Müdürlük: Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünü,
ç) Giriş sınavı: Denetimli serbestlik müdür yardımcılığı için yapılan yazılı sınav ve mü-

lakatı veya Kamu Personeli Seçme Sınavı ve mülakatı,
d) Hizmet süresi: Aylıksız izinli olarak geçen süreler ile toplamı üç ayı geçen hastalık

ve refakat izinleri hariç olmak üzere müdür yardımcılığı unvanında fiilen çalışılan süreyi,
e) Komisyon: Denetimli serbestlik müdür yardımcılığı giriş sınav komisyonunu,
f) KPSS: Kamu Personeli Seçme Sınavını,
g) Müdür: Denetimli serbestlik müdürünü, 
ğ) Müdür Yardımcısı: Denetimli serbestlik müdür yardımcısını,
h) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Müdür Yardımcılığı Giriş Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar

Giriş sınavına başvuru şartları
MADDE 5 – (1) Giriş sınavına katılabilmek için;
a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde

belirtilen şartları taşımak,
b) En az dört yıllık eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya bunlara denkliği

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumundan me-
zun olmak,

c) KPSS puan türüne göre alım yapılması halinde ilanda belirtilen KPSS puan türünden
en az 70 puan almış olmak,

şartları aranır.
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Giriş sınavı duyurusu
MADDE 6 – (1) Başvuru ve sınav yeri, tarihi, şekli, sınav konuları, KPSS puan türü,

sınavda alınan başarı derecelerine göre çağrılacak aday sayısı, diğer hususlar ile istenecek bel-
geler başvuru tarihinin bitiminden en az otuz gün önce Resmî Gazete’de, Türkiye genelinde
yayımlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde ve Bakanlığın resmî internet say-
fasında ilân edilir.

Başvuru şekli ve başvuruda istenen belgeler
MADDE 7 – (1) Sınav başvuruları, elektronik ortamda kabul edilir. Gerekli görülmesi

hâlinde elden veya posta ile başvuru yöntemi de kullanılabilir.
(2) Giriş sınavına katılmak isteyen adaylardan;
a) Başvuru Formu,
b) KPSS puan türüne göre alım yapılması halinde KPSS sonuç belgesinin bilgisayar

çıktısı,
c) Diploma veya mezuniyet belgesi aslı veya onaylı sureti ya da yabancı üniversiteler-

den mezun olunması hâlinde Yükseköğretim Kurulunca verilen denklik belgesinin aslı veya
onaylı sureti,

ç) 1 adet vesikalık fotoğraf,
istenir.
(3) Başvuru koşullarını taşımadığı veya istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bu-

lunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır. Bu kişilerin atamaları yapılmış olsa dahi
iptal edilir.

Giriş sınavı usulleri
MADDE 8 – (1) Müdür yardımcıları, mesleğe giriş sınavı ile alınır.
(2) Müdür yardımcılığı mesleğine giriş sınavı;
a) Yazılı sınav puanına göre yapılacak sıralama ve mülakat,
b) KPSS puanına göre yapılacak sıralama ve mülakat,
usullerinden biriyle yapılır.
Yazılı sınav şekli ve değerlendirme
MADDE 9 – (1) Yazılı sınav; Bakanlık tarafından yapılabileceği gibi ÖSYM, üniver-

siteler veya kamu kurumlarından birine de yaptırılabilir.
(2) Yazılı sınav; genel kültür ve genel yetenek ile alan bilgisi konularından oluşur. Buna

göre;
a) Genel kültür ve genel yetenek: Türkçe, Matematik, Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi,

Türkiye coğrafyası ve temel yurttaşlık bilgisi,
b) Alan bilgisi: Anayasa hukuku, idare hukuku, medenî hukuk genel hükümleri, ceza

hukuku genel hükümleri, ceza infaz hukuku, ceza usul hukuku ve kamu maliyesi,
konularını kapsar.
(3) Yazılı sınavda; genel yetenek ve genel kültür soruları ile alan bilgisi soruları kendi

aralarında eşit olarak puanlanmak suretiyle, genel yetenek ve genel kültür soruları yüzde otuz,
alan bilgisi soruları yüzde yetmiş puan ağırlığına sahip olacak şekilde değerlendirilir.

(4) Yazılı sınavdan başarılı sayılmak için en az 70 puan almak gerekir.
Mülakat ve değerlendirme
MADDE 10 – (1) Yazılı sınav usulüyle alım yapılması halinde, bu sınavda en az 70

puan alanlar arasından en yüksek puandan başlanarak sınav ilanında belirtilen kadronun en
fazla dört katı aday mülakata çağrılır.

(2) İlanda belirtilen KPSS puan türüne göre alım yapılması halinde, sınav ilânında be-
lirtilen kadro sayısının en fazla dört katı aday en yüksek puandan başlanarak mülakata çağrılır.

(3) Birinci ve ikinci fıkralara göre mülakata çağrılmaya hak kazanan en düşük puana
sahip adayla aynı puanı alanlar da mülakata çağrılır.
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(4) Mülakat sırasında adaylar;
a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
b) Temsil kabiliyeti,
c) Öz güveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
ç) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilir.
(5) Adaylar, Komisyon başkan ve üyeleri tarafından dördüncü fıkrada yazılı niteliklerin

her biri için en fazla yirmi beş puan verilmek suretiyle toplam yüz puan üzerinden değerlendi-
rilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

(6) Mülakatta başarılı sayılabilmek için başkan ve üyelerin yüz tam puan üzerinden
verdikleri notların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. En yüksek puan alan
adaydan başlanmak üzere mülakat başarı listesi hazırlanır ve bu liste Komisyon tarafından im-
zalanarak Genel Müdürlüğe teslim edilir.

Sınav komisyonu
MADDE 11 – (1) Komisyon, Genel Müdürlükten bir genel müdür yardımcısı başkan-

lığında, Genel Müdürlükten iki, Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Personel Genel Müdürlüğünden
birer üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Geçerli bir mazereti sebebiyle herhangi bir üyenin sınav komisyonuna katılamaması
halinde aynı birimden başka bir üye görevlendirilir.

(3) Sınav komisyonu üyelerinin görevlendirilmesinde Bakan Olur’u alınır.
(4) Komisyonun sekretarya hizmetleri Genel Müdürlükçe yürütülür.
Nihai başarı listesi ve sınav sonuçlarının duyurulması
MADDE 12 – (1) Nihai başarı listesi, adayların yazılı sınav puanı veya KPSS puanı

ile mülakatta aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre yapılır.
(2) Nihai başarı listesinde puanların eşit olması halinde, sırasıyla yazılı sınav uygulan-

mışsa yazılı sınav puanı, uygulanmamışsa KPSS puanı, mülakat puanı, lisans diploma notu
daha yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

(3) Başarılı olan asıl ve varsa yedek adayların isimleri nihai başarı puanı en yüksek
olan adaydan başlanmak suretiyle ilan edilir.

Sınav sonucuna itiraz ve değerlendirme
MADDE 13 – (1) Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren yedi işgünü içinde ya-

zışma adresi, telefon numarası ve elektronik posta adresini içeren adaya ait isim ve imzalı di-
lekçe ile doğrudan Genel Müdürlüğe ya da Genel Müdürlüğe gönderilmek üzere Cumhuriyet
Başsavcılıklarına itiraz edilebilir.

(2) Süresinde verilmeyen veya birinci fıkrada yazılı şartları taşımayan dilekçeler dikkate
alınmaz.

(3) İtirazlar, itiraz süresinin dolmasından itibaren en geç otuz gün içerisinde Sınav Ko-
misyonu tarafından değerlendirilir ve verilen kararlar idari yargı yolu açık olmak üzere kesindir.

(4) Değerlendirme sonuçları, ilgililerin dilekçelerinde belirttikleri yazışma adreslerine
gönderilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Müdür Yardımcılığı ve Müdürlüğe Atanma

Sınavı kazananlardan istenecek belgeler
MADDE 14 – (1) Sınavı kazananlardan;
a) Diploma veya mezuniyet belgesi aslı veya onaylı sureti ya da yabancı üniversiteler-

den mezun olunması hâlinde Yükseköğretim Kurulunca verilen denklik belgesinin aslı veya
onaylı sureti,
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b) Sınav sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,
c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir akıl hastalığı bulunma-

dığına dair yazılı beyan,
ç) Adlî sicil kaydı olup olmadığına dair yazılı beyan,
d) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmadığına dair yazılı beyan,
e) Mal bildirim beyannamesi,
f) 1 adet fotoğraf,
istenir.
Müdür yardımcılığına atanma
MADDE 15 – (1) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyanlar-

dan giriş sınavında başarılı olup atanmaya hak kazanan ve güvenlik soruşturması olumlu so-
nuçlanan adaylar müdür yardımcısı olarak atanır.

(2) Geçerli bir mazereti olmaksızın yasal süresi içerisinde görevine başlamayan veya
atanma hakkından feragat eden adayların atama işlemi iptal edilir.

(3) Atanmaya hak kazanan adaylardan bir kısmının çeşitli sebeplerle atanamaması, ata-
malarının iptal edilmesi veya memuriyetten çekilmesi gibi nedenlerle kadroların boşalması ha-
linde, aynı sınav sonucu oluşan nihaî başarı listesindeki sıraya göre yedek adaylar arasından
atama yapılabilir. Bu atama, bir sonraki sınavın ilân tarihine kadar ve her halde müdür yardım-
cısı alımına ilişkin sınav ilanının yapıldığı tarihten itibaren iki yılı aşamaz.

Müdür yardımcılığından müdürlüğe, müdürlükten müdür yardımcılığına atanma
MADDE 16 – (1) Müdür yardımcılığı kadrosunda en az üç yıl hizmet süresi bulunanlar

arasından; eğitim kariyeri, liyakati, temsil ve yönetim kabiliyeti ile performans durumlarına
göre başarılı sayılanlar Bakanlıkça müdür kadrosuna atanabilir.

(2) Müdür olarak atananlardan bu görevde kalmasında hakkındaki adli veya idari so-
ruşturma nedeniyle ya da denetim raporlarına göre sakınca görülenler ile hizmet ve performans
durumlarına göre başarısız bulunanlar müdür yardımcısı olarak atanabilir.

(3) 10/7/2003 tarihli ve 25164 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığı
Memur Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 33 üncü maddesi kapsamında alt bölgelerde gö-
rev yapan müdürler, talep halinde veya ihtiyaç durumuna göre üst bölgelere müdür yardımcısı
olarak atanabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Müdür ve müdür yardımcılarının eğitimi
MADDE 17 – (1) Müdür ve müdür yardımcıları, Genel Müdürlükçe veya Bakanlık

Eğitim Dairesi Başkanlığınca mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve etik değerler ile temsil ka-
biliyeti kazanmak üzere eğitime tâbi tutulur.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Adalet Bakanlığı Me-

mur Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliği uygulanır.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
ASMA FİDANI VE ÜRETİM MATERYALİ SERTİFİKASYONU

İLE PAZARLAMASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/7/2009 tarihli ve 27277 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asma Fidanı
ve Üretim Materyali Sertifikasyonu ile Pazarlaması Yönetmeliğinin 11 inci maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – (1) Üretici, fidanlar için en son düzenlenen parsel kontrol raporunun
asıl nüshası ve etiket talep formu ile TTSM veya Bakanlıkça etiket düzenlemekle yetkilendi-
rilen kuruluştan etiketi temin eder. Bakanlıkça ayrı sertifika belgesi kullanılmasının gerekli
görüldüğü hallerde, üretici en son düzenlenen parsel kontrol raporunun asıl nüshası ve etiket-
sertifika/belge talep formu ile TTSM’den etiket ve sertifika/belge temin eder. Etiket veya eti-
ket-sertifika/belge talep formunda belirtilen fidan miktarı, kontrol raporunda belirtilen miktarın
üzerinde olamaz.

(2) Üretici, üretim materyali için üretim materyali kapasite raporu/en son düzenlenen
parsel kontrol raporunun asıl nüshası ve etiket talep formu ile TTSM veya Bakanlıkça etiket
düzenlemekle yetkilendirilen kuruluştan etiketi temin eder. Bakanlıkça ayrı sertifika belgesi
kullanılmasının gerekli görüldüğü hallerde, üretici kullanılan raporun asıl nüshası ve etiket-
sertifika/belge talep formu ile TTSM’den etiket ve sertifika/belge temin eder. Etiket veya eti-
ket-sertifika/belge talep formunda belirtilen üretim materyali miktarı, raporda belirtilen mik-
tarın üzerinde olamaz.

(3) Kontrol raporunda laboratuar analizinin gerekli olduğunun belirtilmesi halinde, ana-
liz sonucuna göre sertifika ve etiket düzenlenir.

(4) Fidan ve üretim materyallerinde etiket rengi; ön temel üretimlerde “beyaz üzeri mor
kuşaklı”, temel üretimlerde “beyaz”, sertifikalı üretimlerde “mavi” ve standart üretimlerde “sa-
rı” kullanılır. Etiket ve etiketleme ile ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

(5) Fidanlar ve üretim materyalleri için düzenlenen sertifika/belge ve etiketler, beyan-
name yılını takip eden yılın sonuna kadar geçerlidir. Bu tarihten sonra sertifika/belge ve eti-
ketler, Bakanlık il müdürlüğünce hazırlanan Bitki Muayene Raporuna istinaden geçerli olur.
Bitki Muayene Raporu için üretici veya bayiin en geç 31 mayıs tarihine kadar başvuru kuru-
luşuna müracaat etmesi gerekir. Başvuru kuruluşu uzmanları, makroskobik olarak fidan/üretim
materyallerinde sertifikasyona veya karantinaya tabi herhangi bir zararlı organizma bulaşıklı-
ğının olmamasını ve 9 uncu maddede belirtilen standartlara uygun olmasını gözetir.

(6) Alıcılar satın aldıkları asma üretim materyalleri ve fidanlara ait etiketleri, gerekti-
ğinde yetkililere göstermek amacıyla bir yıl süre ile muhafaza etmekle yükümlüdür.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan ek-2 yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

3/7/2009 27277

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

25/5/2012 28303
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
ÇİLEK FİDESİ ÜRETİMİ, SERTİFİKASYONU VE PAZARLAMASI

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/7/2010 tarihli ve 27635 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çilek Fidesi
Üretimi, Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bitki sağlığı ile ilgili kontrol ve uygulamalar; bu Yönetmelik ve 5996 sayılı Kanun
hükümlerine göre yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin beşinci fıkrası ile altıncı fıkrasının
(ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Sertifikasyona tabi üretimlere ait parseller, karantina etmenleri ve ek 2’de yer alan
zararlı organizmalar açısından kontrol edilirken standart üretimler karantina etmenleri açısından
kontrol edilir.”

“ç) Yapılan kontrollerde, parseldeki bitkilerin pazarlanmasını engelleyen hususların
teknik olarak üretici tarafından giderilmesinin mümkün olduğu tespit edilirse üreticiye Çilek
Fidesi Muayenesi İhbarnamesi verilir. Belirtilen süre sonunda yapılan ikinci kontrolde hastalık
ve zararlılarla mücadelenin başarılı olmadığı tespit edilirse ve etmenin karantina etmeni olması
halinde, parseldeki bitkiler 5996 sayılı Kanun hükümlerine göre işleme tabi tutulur. Sonuç, dü-
zenlenen parsel kontrol raporuna "Sertifikalı Olamaz" olarak işaretlenir. Karantina etmeni dı-
şındaki bir zararlı organizma bulaşıklığının tespiti halinde ise üretimler bu Yönetmelikte be-
lirtilen standartlarda olması halinde standart fide olarak belgelendirilir ve pazarlanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(2) Karantina etmenlerinden dolayı iptal edilen parseldeki fideler, 5996 sayılı Kanun
kapsamında işleme tabi tutulur. Bunun dışındaki nedenlerden dolayı reddedilen parseldeki fi-
deler sertifikalandırılmaz, ancak standartlara uyması halinde standart fide olarak adlandırılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 12 – (1) Üretici, fideler için söküm dönemi kontrol raporunun aslı ve etiket

talep formu ile TTSM’den veya Bakanlıkça etiket düzenlemekle yetkilendirilen kuruluştan eti-
keti temin eder. Bakanlıkça ayrı sertifika belgesi kullanılmasının gerekli görüldüğü hallerde
üretici, fideler için söküm dönemi kontrol raporunun aslı, sertifika/belge ve etiket talep formu
ile TTSM’den etiket ve sertifika/belge temin eder. Talep formunda belirtilen fide miktarı, söküm
dönemi kontrol raporunda belirtilen miktarın üzerinde olamaz.

(2) Ön temel ve temel fide üretimlerinde, bitki sağlığı kontrol kuruluşu tarafından ya-
pılan test sonuçları/rapor, TTSM’ye/etiket düzenlemekle yetkili kuruluşa gönderilmeden etiket
veya sertifika-etiket düzenlenmez.

(3) Fidelerde etiket rengi; ön temel üretimlerde “beyaz üzeri mor kuşaklı”, temel üre-
timlerde “beyaz”, sertifikalı üretimlerde “mavi” ve standart üretimlerde “sarı” kullanılır. Etiket
ve etiketleme ile ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

(4) Alıcılar satın aldıkları fidelere ait etiketleri, gerektiğinde yetkililere göstermek ama-
cıyla bir yıl muhafaza etmekle yükümlüdür.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan ek-4 yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

8/7/2010 27635

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

25/5/2012 28303
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
MEYVE FİDANI VE ÜRETİM MATERYALİ SERTİFİKASYONU

İLE PAZARLAMASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/7/2009 tarihli ve 27277 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meyve Fi-
danı ve Üretim Materyali Sertifikasyonu ile Pazarlaması Yönetmeliğinin 11 inci maddesi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – (1) Üretici, fidanlar için en son düzenlenen parsel kontrol raporunun
asıl nüshası ve etiket talep formu ile TTSM veya Bakanlıkça etiket düzenlemekle yetkilendi-
rilen kuruluştan etiketi temin eder. Bakanlıkça ayrı sertifika belgesi kullanılmasının gerekli
görüldüğü hallerde, üretici en son düzenlenen parsel kontrol raporunun asıl nüshası ve etiket-
sertifika/belge talep formu ile TTSM’den etiket ve sertifika/belge temin eder. Etiket veya eti-
ket-sertifika/belge talep formunda belirtilen fidan miktarı, kontrol raporunda belirtilen miktarın
üzerinde olamaz.

(2) Üretici, üretim materyali için üretim materyali kapasite raporu/en son düzenlenen
parsel kontrol raporunun asıl nüshası ve etiket talep formu ile TTSM veya Bakanlıkça etiket
düzenlemekle yetkilendirilen kuruluştan etiketi temin eder. Bakanlıkça ayrı sertifika belgesi
kullanılmasının gerekli görüldüğü hallerde, üretici kullanılan raporun asıl nüshası ve etiket-
sertifika/belge talep formu ile TTSM’den etiket ve sertifika/belge temin eder. Etiket veya eti-
ket-sertifika/belge talep formunda belirtilen üretim materyali miktarı, raporda belirtilen mik-
tarın üzerinde olamaz.

(3) Kontrol raporunda laboratuar analizinin gerekli olduğunun belirtilmesi halinde, ana-
liz sonucuna göre sertifika ve etiket düzenlenir.

(4) Fidan ve üretim materyallerinde etiket rengi; ön temel üretimlerde “beyaz üzeri mor
kuşaklı”, temel üretimlerde “beyaz”, sertifikalı üretimlerde “mavi” ve standart üretimlerde “sa-
rı” kullanılır. Etiket ve etiketleme ile ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

(5) Fidanlar ve üretim materyalleri için düzenlenen sertifika/belge ve etiketler, beyan-
name yılını takip eden yılın sonuna kadar geçerlidir. Bu tarihten sonra sertifika/belge ve eti-
ketler, Bakanlık il müdürlüğünce hazırlanan Bitki Muayene Raporuna istinaden geçerli olur.
Bitki Muayene Raporu için üretici veya bayiin en geç 31 mayıs tarihine kadar başvuru kuru-
luşuna müracaat etmesi gerekir. Başvuru kuruluşu uzmanları, makroskobik olarak fidan/üretim
materyallerinde sertifikasyona veya karantinaya tabi herhangi bir zararlı organizma bulaşıklı-
ğının olmamasını ve 9 uncu maddede belirtilen standartlara uygun olmasını gözetir.

(6) Alıcılar satın aldıkları meyve üretim materyalleri ve fidanlara ait sertifika ve etiketleri,
gerektiğinde yetkililere göstermek amacıyla bir yıl süre ile muhafaza etmekle yükümlüdür.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan ek-2 yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

3/7/2009 27277

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

25/5/2012 28303
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Sağlık Bakanlığı (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu)’ndan:
OYUNCAKLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/5/2002 tarihli ve 24758 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Oyuncak-
lar Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – Bu Yönetmelik; 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik
Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesine, 7/5/1987 tarihli
ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c)
bendine ve 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 40 ıncı maddesine dayanılarak hazırlan-
mıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürür-
lükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki (p) bendi eklenmiştir.

“p) Kurum: Türkiye Halk Sağlığı Kurumunu,”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi hariç olmak üzere Yönetmelikte geçen

“Bakanlık” ibaresi “Kurum”, “Bakanlığa” ibaresi “Kuruma”, “Bakanlığın” ibaresi “Kurumun”,
“Bakanlıkça” ibaresi “Kurumca” ve  “Müsteşarlığa” ibaresi “Ekonomi Bakanlığına” olarak
değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

—— • ——
Türkiye İş Kurumundan:

AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; istihdamın korunmasına ve artırılmasına, iş-

sizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, işsizliğin azaltılmasına ve özel politika gerektiren
grupların işgücü piyasasına kazandırılmasına yardımcı olmak üzere Türkiye İş Kurumu tara-
fından düzenlenen aktif işgücü hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Türkiye İş Kurumu tarafından işgücü piyasası ihti-

yaçları doğrultusunda gerçekleştirilecek olan mesleki eğitim kurslarını, işbaşı eğitim program-
larını, girişimcilik eğitim programlarını, toplum yararına programları, iş ve meslek danışmanlığı
faaliyetlerini ve bu Yönetmelik çerçevesinde tasarlanacak olan diğer kurs, program, proje ve
özel uygulamalar ile bunların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu

Kanununun 32 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı
Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrası ve 25/8/1999
tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 inci maddesinin altıncı fıkrasının (d)
bendi ile yedinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
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Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;
a) Aktif işgücü hizmetleri: İstihdamın korunmasına ve artırılmasına, işsizlerin mesleki

niteliklerinin geliştirilmesine, işsizliğin azaltılmasına ve özel politika gerektiren grupların iş-
gücü piyasasına kazandırılmasına yardımcı olmak üzere yapılan faaliyetleri,

b) Bireysel gönderme: Kuruma kayıtlı kişilerin grup oluşturulması şartından bağımsız
olarak aktif işgücü hizmetlerinden yararlandırılmalarını,

c) Denetim Kurulu: 4904 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi kapsamında oluşturulan ve
Kurum tarafından yürütülen işgücü yetiştirme faaliyetlerini denetlemek üzere oluşturulan il is-
tihdam ve mesleki eğitim denetim kurullarını,

ç) Engelli: Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle
kaybetmesi nedeniyle çalışma gücünün en az yüzde kırkından yoksun olduğu sağlık kurulu ra-
porları ile belgelenen ve çalışabilir durumda olan kişileri,

d) Eski hükümlü: Bir yıldan daha uzun süreli bir suçtan veya ceza süresine bakılmak-
sızın Devlet memuru olmaya engel bir suçtan hüküm giyen ve cezasını infaz kurumlarında ta-
mamlayanları, cezası ertelenenleri, koşullu salıverilenleri, özel kanunlarda belirtilen şartlardan
dolayı istihdam olanağı bulunmayanları, ömür boyu kamu hizmetlerinden yasaklı bulunanları
ve denetimli serbestlik kapsamında olanları,

e) Genel Müdürlük: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünü,
f) Girişimcilik eğitim programı: Kuruma kayıtlı kişilerin iş kurmalarını ve işlerini de-

vam ettirmelerini sağlamak üzere düzenlenen eğitimleri,
g) Hizmet merkezi: Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine bağlı olarak kurulan bi-

rimi,
ğ) Hizmet sağlayıcı: Bu Yönetmelik kapsamındaki hizmetleri sunabilecekleri,
h) Hükümlü: Bir yıldan uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı bir cezadan veya ceza süresine

bakılmaksızın Devlet memuru olmaya engel bir suçtan hüküm giyip ceza ve infaz kurumlarında
bulunanları,

ı) İl müdürlüğü: Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünü,
i) İstekli: Hizmet alımına teklif verenleri,
j) İşbaşı eğitim programı: Katılımcılara mesleki deneyim kazandırmak üzere, Kurumca

belirlenen asgari şartları taşıyan işyerlerinde işbaşında verilen eğitimi,
k) İş ve meslek danışmanı: Kuruma kayıtlı iş arayanların iş bulmalarına, mesleki uyum

problemlerini gidermelerine, mesleki becerilerini geliştirmelerine, mesleklerini veya işlerini
değiştirmelerine, işverenlerin ise mevzuat çerçevesinde bilgilendirilmeleri ile taleplerini kar-
şılamalarına sistemli olarak yardım eden kişiyi,

l) Katılımcı: Toplum yararına program, girişimcilik eğitim programları ve işbaşı eğitim
programlarına katılanları,

m) KDV: Katma değer vergisini,
n) Kesinleşen kursiyer sayısı: Kursun başlamasından itibaren geçen onda birlik sürenin

bitim tarihi itibariyle kursa devam eden mevcut kursiyer sayısını,
o) Kurs: Herhangi bir mesleği olmayan, bir mesleği olmakla birlikte mesleğinde iş bu-

lamayan veya mesleğinde yeterli olamayanların, niteliklerini geliştirerek istihdam edilebilir-
liklerini artırmak amacıyla düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimlerini,

ö) Kursiyer veya katılımcı başı ders saat maliyeti: Bir kursiyerin veya katılımcının bir
ders saatine karşılık olmak üzere kurs veya program için gerekli olan temrin malzemesi, eğitici,
kurs veya program yeri ve mesleki rehabilitasyon giderleri, yüklenici kârı ile eğitim için yapılan
ve Genel Müdürlükçe uygun bulunan benzeri giderleri,
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p) Kursiyer: Kurslara katılanları,
r) Kurum: Türkiye İş Kurumunu,
s) MEB: Millî Eğitim Bakanlığını,
ş) Mesleki Yeterlilik Belgesi: Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından onaylanmış, bireyin

bilgi, beceri ve yetkinliğini ifade eden belgeleri,
t) MYK: Mesleki Yeterlilik Kurumunu,
u) Özel politika veya uygulama gerektiren gruplar: Diğer gruplara göre istihdamında

daha fazla güçlük çekilen kadınlar, gençler, uzun süreli işsizler, engelliler gibi dezavantajlı
grupları,

ü) Plan: Yıllık işgücü eğitim planını,
v) PTT: Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünü,
y) Protokol: İşbirliği kapsamında düzenlenecek kurs ve programların çerçevesini be-

lirleyen işbirliği veya iyi niyet belgelerini,
z) SGK: Sosyal Güvenlik Kurumunu,
aa) Sistem: Düzenlenen faaliyetlere ilişkin iş ve işlemlerin elektronik ortamda yapıl-

masına imkan sağlayan Kurum bilgi işlem ağını,
bb) Sözleşme: Bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen kurs, program ve projenin çer-

çevesini belirleyen ve Kurum ile yüklenici veya işveren ile katılımcı arasında imzalanan belirli
süreli belgeyi,

cc) Teklif: Hizmet alımı veya işbirliği kapsamında istekli tarafından yapılan başvuruyu,
çç) Temrin gideri: Bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen kurs, program ve projelerin

yürütülmesi esnasında kullanılarak tüketilen ve demirbaş niteliği taşımayan malzemelere ilişkin
gideri,

dd) Toplum yararına program (TYP): İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde
doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla
özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşma-
larını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını amaçlayan ve bunlara geçici gelir desteği sağ-
layan programları,

ee) Ulusal Meslek Standartları (UMS): 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Mesleki Yeter-
lilikler Kurumu Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde Mesleki Yeterlilik Kurumu tara-
fından kabul edilen meslek standartlarını,

ff) Ulusal yeterlilik: 5544 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde Mesleki
Yeterlilik Kurumu tarafından kabul edilen yeterlilikleri,

gg) Yeterlilik birimi: Ulusal yeterlilikte yayımlanan yeterlilik birimlerinden her birini,
ğğ) Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu: Türk Akreditasyon Kurumu veya Avrupa

Akreditasyon Birliği ile çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış akreditasyon kurumlarınca ak-
redite edilmiş ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından sınav ve belgelendirme yapmak üzere
yetkilendirilmiş olan personel belgelendirme kurum ve kuruluşlarını,

hh) Yüklenici: Bu Yönetmelik kapsamındaki hizmetlerin yürütülmesi amacıyla sözleş-
me ve/veya protokol imzalanan hizmet sağlayıcıları,

ifade eder.
Yetki ve sorumluluk
MADDE 5 – (1) Aktif işgücü hizmetlerine ilişkin politikaların belirlenmesi, ilgili mev-

zuatın hazırlanması ve uygulanmasının koordinasyonundan Genel Müdürlük yetkili ve sorum-
ludur.
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(2) Aktif işgücü hizmetleri için hizmet alımı ve işbirliği yapılması ile hizmetlerin yü-
rütülmesinden il müdürlükleri yetkili ve sorumludur. Gerektiğinde hizmet merkezleri, il mü-
dürlükleri tarafından bu kapsamda yetkilendirilebilir.

(3) Kurum, bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemlerin yürürlükteki mevzuata uygun
şekilde yapılmasını temin etmek için gerekli tedbirleri alır.

Ödeneklerin belirlenmesi
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemlerin yapılması için il mü-

dürlüklerine tahsis edilecek ödenek miktarı, her yıl Genel Müdürlükçe belirlenir.
(2) Genel Müdürlük, ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda il müdürlüklerine tahsis edi-

len ödeneklerde değişiklik yapabilir, ödeneklerin bir kısmını veya tamamını merkezde tutabilir,
yürütülen ve planlanan faaliyet ya da projeleri dikkate alarak ödenek tahsisi yapabilir. Genel
Müdürlükçe il müdürlüklerine tahsis edilen ödeneklerde değişiklik yapılırken il müdürlükleri-
nin yıllık işgücü eğitim planı ile yapılması planlanan faaliyet ve projeleri dikkate alınır.

Yıllık işgücü eğitim planı
MADDE 7 – (1) İl müdürlüklerince en geç ilgili yılın ocak ayında yıllık işgücü eğitim

planı hazırlanır ve İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunun onayını müteakip on beş gün içe-
risinde ilan edilerek Kurumun internet sayfasında yayımlanır. Planda yıl içerisinde yapılacak
değişiklikler Kurulun onayı ile uygulanır.

(2) Planda, işyerlerinden alınan talepler ve/veya işgücü piyasası araştırmaları sonucunda
belirlenen meslekler ile bu mesleklerde eğitim alacak kişi sayısı yer alacaktır. Planda yer alacak
meslekler itibarıyla eğitim verilecek kişi sayısı, ilgili meslekte işyerlerinden alınan talepler ve
işgücü piyasası araştırmaları sonucunda tespit edilen işgücü ihtiyacından, son iki yıl içinde Ku-
rum aracılığıyla ilgili meslekte eğitim almış Kuruma kayıtlı işsizler çıkarılarak belirlenir.

Kurs ve programların uygulanması
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında, kurs ve programların

uygulanması yıllık işgücü eğitim planında yer alması şartına bağlıdır.
(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki aktif işgücü hizmetleri, işbirliği veya hizmet alımı

yoluyla gerçekleştirilir.

İKİNCİ BÖLÜM
Mesleki Eğitim Kursları

Mesleki eğitim kurslarının açılması
MADDE 9 – (1) Yıllık işgücü eğitim planında yer alan mesleklerde kurs açılabilmesi

için işyerlerinden talep gelmesi gerekir. Söz konusu talebin, il müdürlüğünce yapılacak çalış-
malar sonucunda Kurum kayıtlarından karşılanamaması halinde, sadece karşılanamayan kısım
için mesleki eğitim kursu açılabilir.

(2) Planda yer almayan bir meslek için hizmet alımı yöntemi ile kurs düzenlenmek is-
tenildiğinde; Genel Müdürlükten uygunluk onayı alınması ve İl İstihdam ve Mesleki Eğitim
Kurulunun onayıyla planda değişiklik yapılması gereklidir.

(3) Planda yer almayan bir meslek için özel sektör işyerlerinden alınan işçi taleplerinin
Kuruma kayıtlılardan karşılanamaması durumunda özel sektör işyerleri tarafından en az yüzde
elli, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından en az
yüzde yirmi istihdam taahhüdü verilmesi şartıyla işbirliği kapsamında kurs düzenlenebilir. Bu
şekilde kurs düzenlenen meslek, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunun yapılacak ilk top-
lantısında yıllık işgücü eğitim planına eklenir.

Sayfa : 22                               RESMÎ GAZETE                                  12 Mart 2013 – Sayı : 28585

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 22



Hizmet sağlayıcılar
MADDE 10 – (1) İşbirliği veya hizmet alımı yapılabilecek hizmet sağlayıcılar aşağıda

belirtilmiştir.
a) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim ve öğretim kurumları.
b) Üniversiteler.
c) 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa ve 8/2/2007 tarihli ve

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa dayanılarak kurulan özel öğretim kurumları
ve özel eğitim işletmeleri.

ç) Özel sektör işyerleri.
d) Kuruluş amaçları doğrultusunda olmak şartıyla; kamu kurum ve kuruluşları ile kamu

kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, işçi, işveren, esnaf sendikaları, özel kanunla kurulan
banka ve kuruluşları ve bunlara bağlı işyerleri ile iktisadi işletmeleri bulunan dernek ve vakıflar.

(2) Aktif işgücü hizmetlerinin sunulması kapsamında ilgili mevzuatın belirlediği çer-
çevede, 4904 sayılı Kanun kapsamında kurulan özel istihdam büroları ile de işbirliği veya hiz-
met alımı yapılabilir.

(3) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar sadece işbirliği kapsamında
teklif sunabilirler.

(4) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşların alt yapısının diğer hizmet
sağlayıcılar tarafından kullanılması durumunda, bu hizmet sağlayıcılar sadece işbirliği kapsa-
mında teklif sunabilirler.

(5) Kurum, hizmet alım ilanında belirtmek şartı ile hizmet alınan mesleğin özelliği ve
hizmet sunulacak bölge dikkate alınarak, birinci fıkrada belirtilen hizmet sağlayıcıları sınır-
landırabilir.

(6) 5580 sayılı Kanuna göre Millî Eğitim Bakanlığı tarafından verilen kurs açma iznine
sahip olan kurumlar ile sadece izin alınan konularda kurs düzenlenebilir. Vakıf ve dernekler,
kendilerine ait iktisadi işletme ile teklif sunabilecek olup merkezlerinin olduğu il dışında teklif
sunabilmeleri için, o ilde şubelerinin bulunması ve dernek tüzüğü veya vakıf senedinde mesleki
eğitim verebileceğinin yer alması; üniversitelerin ise teklif sundukları ilde faaliyet gösterme-
lerine yetkili olduklarını gösterir resmî belgeleri ve kendilerini temsil edebilecek yetkilendi-
rilmiş yerleşik birimlerinin bulunması gereklidir.

(7) Hizmet sağlayıcıların; teklif ve sözleşme aşamasında 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununun 10 uncu maddesi gereğince vergi, SGK primi ve prime ilişkin borç ile
SGK ve Kurumca kesilmiş ve ödenmemiş idari para cezası olmaması gerekir. Bu borç ve ce-
zaları yapılandırılmış olanlardan hizmet alımı yapılabilir. İşbirliği yoluyla düzenlenecek kurs-
larda ve kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan hizmet alımı ve işbirliğinde vergi, SGK primi
ve prime ilişkin borç ile SGK ve Kurumca kesilmiş ve ödenmemiş idari para cezası olmaması
şartı aranmaz.

(8) Hizmet alımı yapan il müdürlüğünde; ihale yetkilisi kişiler ile bu yetkiye sahip ko-
misyonlarda görevli kişiler ve belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci
dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri ile bunların ortağı olduğu şir-
ketler (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin yüzde onun-
dan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç) ile bunların üyesi veya yöneticisi ol-
dukları hizmet sağlayıcılar ile hizmet alımı ve işbirliği kapsamında sözleşme veya protokol
imzalanmaz.
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Hizmet alımı
MADDE 11 – (1) Yıllık işgücü eğitim planında yer alan mesleklere ilişkin hizmet alım-

ları; tespit edilen yaklaşık kursiyer başı ders saat maliyeti de dikkate alınarak bu Yönetmelikte
belirlenen kriterler çerçevesinde, 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (ı)
bendi hükmü uyarınca doğrudan temin usulü ile yapılır. Hizmet alımı, söz konusu mevzuatın
Kuruma verdiği yetkiye istinaden, bu Yönetmelik ve belirlenecek usul ve esaslara göre ger-
çekleştirilir.

(2) Birinci fıkra hükümlerine bağlı olmak kaydıyla; aynı meslekte birden fazla hizmet
sağlayıcıdan ve birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluştu-
rulan iş ortaklığı veya konsorsiyumlardan aynı ilan çerçevesinde hizmet alınabilir. Bir hizmet
sağlayıcıdan birden fazla meslekte hizmet alımı yapılabilir.

İşbirliği yapılması
MADDE 12 – (1) Hizmet sağlayıcılar, işbirliği yöntemi ile ilana tabi olmaksızın, bu

maddede belirtilen koşullara uygun olarak kurs teklifinde bulunabilirler.
(2) Kurum; kursiyer zaruri gideri, sigorta prim gideri ile eğitici gideri ve temrin gider-

lerinin bir veya birkaçını ya da tamamını içerecek şekilde işbirliği yöntemi ile kurs düzenleye-
bilir.

(3) Hizmet sağlayıcılar ile işbirliği kapsamında kurs düzenlenebilmesi, bu maddede be-
lirtilen istisnalar dışında, yüzde elli istihdam taahhüdü verilmesi şartına bağlıdır. Bu kapsamda
düzenlenecek kurslarda kursiyer zaruri gideri ve kursiyerler için ödenmesi zorunlu olan sigorta
prim giderleri dışında herhangi bir ödeme yapılamaz. Ancak özel sektör işyerleri ile düzenlenen
eğitimlerde, eğiticinin hizmet sağlayıcının kendi bünyesinden karşılanamaması halinde MEB
tarafından belirlenen ek ders saat ücretinin iki katını aşmamak üzere eğitici gideri yükleniciye
ödenebilir.

(4) Kamu kurum ve kuruluşları (devlet üniversiteleri dahil) ve Anayasanın 135 inci
maddesinde belirtilen kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile il müdürlüğüne tahsis
edilen yıllık eğitim bütçesinin yüzde beşini geçmemek üzere işbirliği kapsamında düzenlenecek
kurslarda istihdam taahhüt oranı en az yüzde yirmi olarak dikkate alınır.

(5) Üniversiteler ve Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim ve öğretim kurumları ile is-
tihdam taahhüdü aranmaksızın, il müdürlüğüne tahsis edilen yıllık eğitim bütçesinin yüzde be-
şini geçmemek üzere işbirliği yöntemi ile kurs düzenlenebilir. Bu oranı iki katına çıkarmaya
Kurum Yönetim Kurulu yetkilidir.

(6) Dördüncü ve beşinci fıkralar çerçevesinde düzenlenen kurslarda, kursiyerlere kur-
siyer zaruri gideri ve sigorta primi ödenir. Ayrıca ihtiyaç duyulması halinde MEB tarafından
belirlenen ek ders saat ücretinin iki katını aşmamak üzere eğitici gideri ile toplam kursiyer za-
ruri giderinin yüzde onunu geçmemek üzere eğitim sırasında kullanılacak temrinlik malzeme
için ödeme yapılabilir.

(7) İşbirliği yöntemi ile kurs düzenleyecek hizmet sağlayıcılardan eğitim hizmetleri
protokolü imzalanmadan önce aşağıdaki belgelerden kendileri ile ilgili olanlar istenir.

a) Talep dilekçesi.
b) Hizmet sağlayıcı türüne göre; ticaret sicil gazetesi, vakıf senedi, dernek tüzüğü, MEB

onaylı özel öğretim kurumu çalışma ruhsatı, birlik veya oda kaydı belgesi, üniversiteler için
Yüksek Öğretim Kurulu yetki belgesi, dernek ve vakıflar için iktisadi işletme ve/veya merkez-
leri dışında teklif verilen ilde şube kuruluşuna ait belgelerin aslı veya noter onaylı örneği.

c) İmza sirkülerinin aslı veya noter onaylı örneği.
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ç) 5580 sayılı Kanun kapsamındakiler için mesleki eğitim yetki belgesinin aslı veya
noter onaylı örneği.

d) Ticaret odasından alınacak faaliyet belgesi.
e) MEB'den alınacak eğitim kapasite raporu.
f) Eğitim programı veya planı.
g) Eğiticilere ait özgeçmiş ve bununla ilgili belgeler.
(8) Kamu kurum ve kuruluşlarından yedinci fıkrada sayılan belgelerden sadece eğitim

programı ve eğiticilere ait belgeler istenir.
(9) İşbirliği kapsamında hizmet sağlayıcılardan alınan teklifler, aksi yönde bir hüküm

bulunmadığı sürece, bu Yönetmeliğin eğitim mekanı, eğitim programı, eğitici ve istihdam yü-
kümlülüğüne ilişkin hükümlerine tabi olarak değerlendirilir.

Hizmet sağlayıcılarda aranacak şartlar
MADDE 13 – (1) 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatının verdiği yetki çerçevesinde

kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı amacı ile hizmet sağlayıcılarda aranılacak şartlar
ayrıca belirlenebilir.

Hizmet alımı ve işbirliği yapılamayacaklar
MADDE 14 – (1) Kurum, hizmet alım ilanı ve şartnamesinde belirterek hizmetlerin

etkin ve verimli şekilde temini için, 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatının verdiği yetki çer-
çevesinde, hizmet sağlayıcıları sınırlandırabilir.

Bireysel gönderme yoluyla hizmet alımı
MADDE 15 – (1) İlgili mevzuat çerçevesinde, bireysel gönderme yöntemi ile Kuruma

kayıtlı kişiler, mesleki eğitim hizmetlerinden yararlandırılabilir.
Yaklaşık maliyetin tespiti
MADDE 16 – (1) Yaklaşık maliyeti belirlemek üzere yapılacak piyasa fiyat araştırması,

ihale yetkilisince görevlendirilen kişi veya kişilerce yapılır.
(2) Hizmet alımına konu mesleğe ilişkin kursun yaklaşık maliyeti, kursiyer başı ders

saat maliyeti üzerinden 4734 sayılı Kanunun ve bu kanun çerçevesinde hazırlanan ilgili mev-
zuat doğrultusunda Katma Değer Vergisi hariç belirlenir.

(3) Yaklaşık maliyetin tespit edilmesinde kullanılmak üzere, Genel Müdürlük tarafından
kursiyer başı ders saat maliyetlerine ilişkin çalışmalar yapılabilir. İl müdürlüklerinin, kursiyer
başı yaklaşık ders saat maliyetlerinin belirlenmesinde sistemde yayımlanacak bu çalışmaları
dikkate alması gerekir.

(4) Yaklaşık maliyetin belirlenmesinden sonra onay belgesi düzenlenerek, ihale yetki-
lisince görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından gerçekleştirilen piyasa fiyat araştırması ve
buna ilişkin belgeler eklenir.

Komisyon oluşturulması
MADDE 17 – (1) İhale yetkilisi tarafından hizmet alımları için biri başkan olmak üzere

en az üç asil üç yedek üyeden oluşan bir komisyon kurulur. Birden fazla meslekte hizmet alımı
yapılması durumunda gelecek tekliflerin yoğunluğuna göre birden fazla komisyon oluşturula-
bilir. Ancak bir meslek için yapılacak olan değerlendirmelerde gelen teklif dosyaları komis-
yonlar arasında paylaştırılamaz.

(2) Komisyonda görev alan asil üyeler, komisyon çalışmalarına katılmaya engel hasta-
lık, tayin, birinci derece yakınlarının ölümü gibi zorunlu haller dışında hizmet alım süreci ta-
mamlanana kadar değiştirilemez.
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Komisyonun görevleri
MADDE 18 – (1) Hizmet alımına ilişkin il müdürlüğüne teslim edilen tekliflerin, tu-

tanak ile teslim alınmasından sözleşme imzalanmasına kadar olan tüm iş ve işlemler komisyon
tarafından gerçekleştirilir.

(2) Birden fazla komisyonun bulunması halinde komisyonlar işbirliği içinde çalışırlar
ve gerektiğinde bilgi paylaşımında bulunurlar.

Hizmet alımının duyurulması
MADDE 19 – (1) Hizmet alımı yapılacak meslekler; eğitim verilecek kişi ve sınıf sa-

yısı, eğitim süresi ve eğitim alınacak mesleğe ilişkin bilgileri içeren ilan metni kullanılarak, il
müdürlüğü tarafından hizmet alımından ilana çıkılan gün hariç en az beş işgünü önce Kurumun
internet sayfasında, il müdürlüğü ve/veya hizmet merkezi ilan panosunda yayımlanır ve ayrıca
uygun görülmesi halinde diğer araç ve yöntemlerle de duyurulur.

(2) Hizmet alımına ilişkin ilanda ve eklerinde yer alacak belgelerde; bu Yönetmeliğe
ve ilgili mevzuata aykırı olmamak şartı ile teklif verilmesi, tekliflerin değerlendirilmesi, söz-
leşmenin uygulanması ve sonuçlandırılması ile ilgili tarafların hak ve yükümlülükleri açıkça
belirlenir ve/veya ilgili mevzuata atıf yapılır.

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması
MADDE 20 – (1) Teklifler, teknik ve mali teklif formu kullanılarak hazırlanır ve kapalı

zarfla son başvuru süresine kadar il müdürlüğüne ulaşmak şartıyla elden verilebilir; posta veya
kargo yoluyla gönderilebilir. Posta veya kargodan kaynaklanan nedenlerle süresinden sonra
gelen teklifler dikkate alınmaz. Teklif zarfında bulunması gereken formların eksiksiz olarak
ve bilgisayar ortamında doldurulur. Elle doldurulan formlar dikkate alınmaz.

(2) Teklif zarfının yapıştırılarak kapatılan kısmında isteklinin kaşe veya mühürü ve im-
zası bulunur. Zarfın sol üst tarafında sırayla ve alt alta yazılmak üzere isteklinin adı soyadı
varsa unvanı, tebligata esas açık adresi, telefon, faks ve elektronik posta bilgileri ile teklife
konu meslek ve son teklif verme süresi; orta kısımda ise hizmet alımını gerçekleştiren il mü-
dürlüğünün isim ve adres bilgileri ve sağ alt tarafta “Bu teklif zarfı ancak ilgili komisyon tara-
fından açılır” ibaresi yer alır.

(3) Aynı ilanda birden fazla meslek için hizmet alımı yapılması durumunda; istekliler,
her bir meslek için ayrı ayrı olmak üzere teklif verebilir.

(4) Teklif zarflarının tesliminden sonra zarf içerisinde yer alan belgelerde ve bilgilerde
herhangi bir şekilde değişiklik yapılamaz ve yapılması teklif edilemez.

(5) İstekli, verdiği teklifle doksan gün süreyle bağlıdır. Bu süre, hizmet alımı ilanı ekin-
de yer alacak eğitim hizmetleri şartnamesinde belirtilmek suretiyle arttırılabilir.

Geçici teminat
MADDE 21 – (1) İsteklilerin, teklif aşamasında, hizmet alımına konu mesleğe ilişkin

olarak her bir teklif için, teklifte verdikleri kursiyer başı ders saat maliyeti ile eğitilmesi öngö-
rülen kursiyer sayısı ve eğitimin tamamlanması için öngörülen toplam ders saatinin çarpımı
sonucu bulunacak tutarın yüzde üçü oranında geçici teminat mektubu vermeleri gerekir. Geçici
teminatın süresi en az yüz yirmi gün olmak üzere teklif geçerlilik süresinden otuz gün fazla
olması gerekir.

(2) Kamu kurum ve kuruluşlarından geçici teminat mektubu istenmez.
(3) Aynı ilde halen devam eden kurs ve girişimcilik eğitim programları olan ve farklı

tarihlerdeki hizmet alımlarına teklif verecek yüklenici için geçici teminat oranı, bir önceki ge-
çici teminat oranının yüzde elli fazlası olarak uygulanır.
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(4) Teklif vermemesi yönünde yaptırım uygulandığı halde teklif veren, yanıltıcı bilgi
ve belgeler vermek suretiyle Kurumu aldatmaya yönelik girişimlerde bulunan, kesin teminat
vermeyen, sözleşme imzalamaya davet edildiği halde sözleşme imzalamaktan imtina eden is-
teklilerin geçici teminatları Kuruma gelir kaydedilir ve bu durumdaki istekli ile yirmi dört ay
boyunca hizmet alımı ve işbirliği kapsamında sözleşme veya protokol imzalanmaz.

(5) Yapılan değerlendirmeler sonrasında teklifleri geçerli puan alamayan veya bu mad-
denin dördüncü fıkrasında sayılı durumlar haricindeki isteklilerin teminatı iade edilir.

Teklif zarfında bulunması gereken belgeler
MADDE 22 – (1) Teklif zarfında, isteklinin durumuna göre aşağıdaki belgelerden ilgili

olanlar eksiksiz olarak bulunur.
a) Talep dilekçesi.
b) Teknik ve mali teklif formu.
c) İstekli taahhütnamesi.
ç) Hizmet sağlayıcı türüne göre; ticaret sicil gazetesi, vakıf senedi, dernek tüzüğü, MEB

onaylı özel öğretim kurumu çalışma ruhsatı, birlik veya oda kaydı belgesi, üniversiteler için
Yüksek Öğretim Kurulu yetki belgesi, dernek ve vakıflar için iktisadi işletme ve/veya merkez-
leri dışında teklif verilen ilde şube kuruluşuna ait belgelerin aslı veya noter onaylı örneği.

d) İmza sirkülerinin aslı veya noter onaylı örneği.
e) Ticaret odasından alınacak faaliyet belgesi.
f) Kamu kurum ve kuruluşları hariç, Ticaret Sicil Memurluğundan alınan iflas ve kon-

kordato ilan edilmediğine dair belge.
g) İşletmeler için vergi, SGK prim ve idari para cezası olmadığına ya da yapılandırıl-

dığına dair belge.
ğ) Üniversiteler ve 5580 sayılı Kanuna tabi kuruluşlar hariç, MEB'den alınacak eğitim

kapasite raporu ile varsa eğitim mekanına ilişkin belge, bunun bulunmaması halinde il müdür-
lüğünce yapılan tespite ilişkin belge.

h) İsteklinin eğitim ve mesleki eğitim alanındaki tecrübesine ilişkin bilgi ve belgeler.
ı) Eğiticilere ait özgeçmişler ve eğitim düzeyleri ve deneyimlerini gösterir belgeler ile

eğiticinin istekli dışında başka kurum veya kuruluş çalışanı olması durumunda bu kurum veya
kuruluştan alınan çalışma veya görevlendirme yazısı.

i) 5580 sayılı Kanuna tabi kuruluşlar için eğiticilerin MEB onaylı çalışma izin belgesi
veya atama onayı veya yazısının aslı veya noter onaylı örneği.

j) İstekliye ait son bir yıllık sigortalı bilgi formu ve sigortalı hizmet dökümü.
k) Eğitim programı veya planı.
l) Geçici teminat mektubu.
(2) Konsorsiyum olarak teklif verilmesi halinde konsorsiyum beyannamesinin, iş or-

taklığı halinde teklif verilmiş ise iş ortaklığı beyannamesinin ayrıca işin hangi bölümlerinden
sorumlu olunduğunun belirtildiği belgelerin verilmesi gerekir.

(3) Hizmet alım ilanı metninde veya eklerinde yer verilecek teknik ve mali değerlen-
dirme kapsamında istenilen belgelerin de teklif zarfına konulması gereklidir.

(4) Teklif zarfında bulunan tüm belgelerde ve belgeleri oluşturan sayfalarda isteklinin
imzaya yetkili kişisinin imzası ile tüzel kişiliğe ait mühür veya kaşe bulunur.

Tekliflerin açılması
MADDE 23 – (1) İstekliler tarafından sunulan ve teklif teslim tutanakları düzenlenerek

teslim alınan teklifler, alınış sırasına göre son teklif verme süresinin dolduğu andan itibaren
hazır bulunanların huzurunda meslek bazında açılmaya başlanır.
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(2) Açılan tekliflerin içeriğinde yer alması gereken teknik ve mali teklif formu üzerin-
den; isteklinin adı soyadı varsa unvanı, personel sayısı, tecrübesi, eğitilmesi planlanan kişi sa-
yısı, eğitim yeri kapasitesi, eğitim süresi, istihdam taahhüt oranı, kursiyer başı ders saat mali-
yetine ilişkin teklif formlarında yer alan bilgiler hazır bulunanların huzurunda sesli olarak oku-
nur ve tutanak tutulur.

Değerlendirilemeyecek teklifler
MADDE 24 – (1) Aşağıdaki durumlardaki teklifler değerlendirmeye alınmaz.
a) Teklif veremeyecek olanların vermiş oldukları teklifler.
b) Aynı istekli ya da ortağı olduğu istekliler (hisse paylarına bakılmaksızın) tarafından,

aynı meslek için birden fazla teklif verilmesi durumunda bu istekli veya isteklilerin verdikleri
teklifler.

c) Başvuru form ve belgelerinde silinti, kazıntı, düzeltme yapılan teklifler.
ç) İstenilen belgelerden başka belgelerin yer aldığı teklifler.
(2) Başvuru süresinden sonra teslim edilen veya gönderilenler ile teklif zarfında yer al-

ması gereken bilgilerin olmadığı veya eksik olduğu teklifler değerlendirilmez.
(3) Bu maddenin ilk fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen teklifleri verenlerle yirmi

dört ay; (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen teklifleri verenlerle on iki ay süresince hizmet alımı ve
işbirliği kapsamında sözleşme veya protokol imzalanmaz.

Tekliflerin değerlendirilmesi
MADDE 25 – (1) Hizmet alımı yapılacak hizmet sağlayıcıların teklifleri, bu Yönetme-

likte belirtilen niteliklere sahip olmak koşuluyla, teklif zarfında yer alan bilgi ve belgeler üze-
rinden ilgili mevzuata göre değerlendirilir.

(2) Teklifler, ön değerlendirmeden sonra teknik değerlendirmeye alınır, teknik değer-
lendirmeyi geçenler mali değerlendirmeye tabi tutulur.

(3) Teknik değerlendirme, isteklinin eğitim ve meslek alanındaki tecrübesi, insan kay-
nakları kapasitesi, istihdam taahhüdü ve belirlenecek diğer hususlar çerçevesinde gerçekleşti-
rilir.

(4) Mali değerlendirme yapılabilmesi için isteklinin, teknik değerlendirme sonucunda
belirlenecek asgari puanı veya üzerinde puan alması gerekir. Mali değerlendirme, en düşük
fiyat teklifi yüz puan kabul edilmek suretiyle ve diğer fiyat teklifleri en düşük teklife ters oranlı
olarak sıralanmak suretiyle hesaplanır.

(5) İsteklinin teknik değerlendirmede aldığı puanın yüzde altmışı ve mali değerlendir-
mede aldığı puanın yüzde kırkı esas alınarak nihai değerlendirme puanı belirlenir. Puan hesap-
lamasında küsuratlar yuvarlanmaz. Nihai puanın eşit olması halinde kursiyer başı ders saat ma-
liyeti düşük olan istekliye, kursiyer başı ders saat maliyetinin de eşit olması halinde istihdam
taahhüt oranı yüksek olan istekliye öncelik verilerek nihai sıralama belirlenir. Yine eşitlik ol-
ması halinde, bu durumdaki istekliler ile kontenjan paylaşımı yapılarak sözleşme imzalanır.

Kesin teminat
MADDE 26 – (1) Sözleşme aşamasında istekliden, hizmet alımına konu her bir mesleğe

ilişkin ayrı olmak üzere kursiyer başı ders saat maliyeti ile teklifte eğitilmesi öngörülen kursiyer
sayısı ve eğitimin tamamlanması için öngörülen toplam ders saatinin çarpımı sonucu bulunacak
rakamın yüzde on beşi oranında teminat mektubu alınır. Verilen teminatın geçerlilik süresinin,
sözleşme imzalama tarihinden başlamak üzere istihdam yükümlülüğünün tamamlanacağı süreyi
de içerecek şekilde, kurs süresinin en az üç katı olması gerekir. Yüz yirmi günden az olan eği-
timlerde bu süre üç yüz altmış gün olarak uygulanır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici te-
minat iade edilir.
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(2) Kamu kurum ve kuruluşlarından kesin teminat mektubu istenmez.
(3) Aynı ilde halen devam eden kurs veya girişimcilik eğitim programları olan ve farklı

tarihlerdeki hizmet alımlarına teklif verecek yüklenici için kesin teminat oranı, bir önceki kesin
teminat oranının yüzde elli fazlasıdır.

Sözleşme
MADDE 27 – (1) Nihai değerlendirme sonucunda en yüksek puana sahip olan istekli-

den başlamak üzere değerlendirmeye konu meslekte eğitilmesi planlanan kişi sayısına göre
teklifte belirtilen sayı ile sınırlı olmak üzere istekliler iadeli ve taahhütlü olarak gönderilecek
resmî yazıyla sözleşmeye davet edilir.

(2) İstekliler sözleşme imzalamadan önce Kurum tarafından istenilen bilgi ve belgeleri
süresi içerisinde Kuruma teslim ederler. İl müdürlüğü ile istekli arasında, kursun başlama ve
bitiş tarihleri ile istihdam yükümlülüğünün tamamlandığı süreyi ve karşılıklı hak ve yükümlü-
lükleri içerecek şekilde sözleşme imzalanır ve bu şekilde hizmet alımı yapılır. Sözleşme ile
ilgili vergi mevzuatı kapsamındaki yükümlülüklerin yüklenici tarafından yerine getirilip geti-
rilmediği hususu il müdürlüğü tarafından kontrol edilir.

(3) İl müdürlüğü tarafından;
a) Yüklenicinin, sözleşme hükümlerine aykırı tutum ve davranışta bulunması,
b) İşin yürütülmesini engelleyen doğal afet, kanuni grev, genel salgın hastalık, yangın,

kısmi veya genel seferberlik ilanı gibi mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen üç işgünü
içinde il müdürlüğüne yazılı olarak bildirimde bulunulması ve bu durumun yetkili merciler ta-
rafından belgelendirilmesi durumu hariç olmak üzere, il müdürlüğünce verilen sözlü ve/veya
yazılı uyarılara rağmen, yüklenicinin sözleşme hükümlerinden doğan yükümlülüklerini süresi
içinde yerine getirmemesi ve sözleşmeye aykırı tutum ve davranışını düzeltmemesi,

c) Eğitime katılan kursiyerlerin, yüklenicinin kayıtlı ve/veya kayıt dışı çalışanı oldu-
ğunun tespit edilmesi,

ç) Eğitim programının devamı sırasında yüklenici tarafından, hile, tehdit, nüfuz kul-
lanma, çıkar sağlama, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla sözleşme konusu işlemlere
fesat karıştırılması veya buna teşebbüs edilmesi,

d) Yüklenici tarafından sahte belge düzenlenmesi veya buna teşebbüs edilmesi, bu yol-
larla Kuruma zarar verilmesi,

e) Yüklenicinin Kuruma ait gizlilik konusu işlemlerini, teknik ve mali yapısına ilişkin
bilgileri ve belgeleri açıklaması, bunları kendisinin veya üçüncü şahısların yararına kullanması,

f) Yüklenici tarafından, sözleşme konusu eğitim hizmetlerinin üçüncü şahıslara yaptı-
rıldığının tespit edilmesi,

g) Ağır hastalık, tutukluluk, mahkumiyet ve ölüm hallerinde yüklenicinin sözleşmeden
doğan yükümlülüklerini yerine getirememesi,

ğ) Yüklenicinin iflas etmesi,
hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme fesh edilerek kurs iptal

edilir, teminatın tamamı Kuruma gelir kaydedilir. Ayrıca varsa yükleniciye yapılan ödemeler
yasal faiziyle birlikte geri alınır ve istekli ile yirmi dört ay boyunca hizmet alımı ve işbirliği
kapsamında sözleşme veya protokol imzalanmaz.

(4) Sözleşme imzalandıktan sonra, mücbir sebepler dışında, yüklenicinin mali acz içinde
bulunması veya teknik ve idari yönden yetersiz durumda olması nedeniyle taahhüdünü yerine
getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak Kuruma bildirmesi halinde, ayrıca pro-
testo çekmeye gerek kalmaksızın kurs iptal edilir. İptal edilen kurs için kursiyer zaruri gideri
ile kursiyer sigorta prim giderleri dışında yapılmış olan tüm giderler yükleniciden geri alınır.
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(5) Yüklenicinin, 4734 sayılı Kanuna göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun
veya ilgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verildiğinin sözleşme imzalandıktan sonra tespit
edilmesi hallerinde kurs, il müdürlüğü tarafından iptal edilir.

(6) Bu maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendinde belirtilen mücbir sebeplerden dolayı
il müdürlüğü veya yüklenici sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Ancak, yüklenicinin
mücbir sebebe dayalı bir süre uzatımı talebi varsa ve bu talep il müdürlüğünce kabul edilmişse,
il müdürlüğünün sözleşmeyi feshedebilmesi için uzatılan sürenin sonunda işin bu sözleşmeye
uygun şekilde tamamlanmamış olması gerekir.

Kurs eğitim programları
MADDE 28 – (1) Kurs eğitim programları MEB tarafından onaylanır. MEB, kurs eğitim

programlarının müfredatının UMS ile uyumlu olmasını sağlar.
(2) UMS ve/veya ulusal yeterlilik bulunan mesleklerde kurslar ilgili UMS, ulusal ye-

terlilikler veya yeterlilik birimleri temel alınarak açılır. Bu kapsamda açılacak tüm kursların
eğitim programlarının, bu standartlara ve/veya ulusal yeterliliklere uygun olarak hazırlandığının
da MEB onayında belirtilmesi gerekir.

(3) Ulusal meslek standartları ve/veya ulusal yeterlilikleri yayımlanmayan mesleklerde
ise kurs eğitim programları; yüklenicilerle veya işbirliği yapılan kuruluşlarla sözleşme veya
protokol imzalanmadan önce MEB il müdürlüklerine veya bunların belirlediği okul veya kurum
müdürlüklerine onaylattırılacaktır. Onay verilmeyen eğitim programları uygulamaya konul-
mayacaktır. Eğitim programları, her kurs için ayrı ayrı onaylanabileceği gibi toplu olarak da
onaylatılabilir. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim ve öğretim kurumları ile Millî Eğitim
Bakanlığının verdiği izinle çalışan kurum ve kuruluşların gerçekleştirecekleri kurslara ilişkin
eğitim programlarının onay işlemleri kendi ilgili mevzuatına göre yapılır.

(4) Özel kanunları veya uluslararası sözleşme veya anlaşmalar ile izin verilen kurum
veya kuruluşlar ve üniversiteler ile düzenlenecek kurslarda; eğitim programının ulusal meslek
standartları ve/veya ulusal yeterliliklerine uygun olarak hazırlandığının da bu kurum veya ku-
ruluşlarca kendi mevzuatları uyarınca yapılacak onayda belirtilmesi gerekir. Meslek standartları
ve/veya ulusal yeterliliklerin yayımlanmadığı mesleklerdeki eğitim programları, bu kurumların
kendi ilgili mevzuatına göre onaylanır.

(5) Kurs eğitim programları, teorik ve uygulamalı olmak üzere iki bölümden oluşabilir.
Mesleğin özelliğine göre, kurslarda teorik ve uygulamalı bölümler birlikte verilebilir.

(6) İl müdürlüğünce uygun görülmesi halinde teorik ve uygulamalı bölümler farklı eği-
tim mekanlarında veya farklı illerde yapılabilir. Kursun bir bölümünün farklı ilde yapılması
durumunda, denetimler kursun düzenlendiği ildeki il müdürlüğünce yapılır, raporları kursu dü-
zenleyen il müdürlüğüne gönderilir.

(7) Mesleki eğitim kursları, uzaktan eğitim yöntemleri ile de düzenlenebilir.
Kurs süresi
MADDE 29 – (1) Kursiyerlere bilgi ve becerilerin kazandırılması için toplam kurs sü-

resi; kursun düzenleneceği meslek konusunda Millî Eğitim Bakanlığının belirlediği süre, ulusal
meslek standartları ve/veya ulusal yeterlilikler, işgücü piyasası ihtiyaçları ve kursiyerlerin ni-
telikleri gibi hususlar göz önünde bulundurularak belirlenir.

(2) Toplam kurs süresi yüz altmış fiili günü aşamaz.
(3) Kursların, günlük en az beş en fazla sekiz saat ve haftada altı günü geçmemek üzere

en az otuz en fazla kırk saat olması gerekir. Yarım günlük tatiller dahil olmak üzere milli, dini
bayramlar ile resmi tatil olan günlerde eğitim yapılamaz ve bu süreler toplam eğitim gününe
dahil edilemez.
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(4) Kursların mesai saatleri içerisinde yapılması esastır. Ancak il müdürlüğünce uygun
görüldüğü takdirde, denetim imkanları da göz önünde bulundurularak bu maddenin üçüncü
fıkrasına aykırı olmamak kaydıyla, mesai saatleri ve günleri dışında da kurs düzenlenebilir.
Kursların günlük bitiş saati, il müdürlüğünce yüklenici ile imzalanacak sözleşme veya protokol
ile belirlenir.

(5) Kamu kurum ve kuruluşlarıyla protokol düzenlenmesi halinde yukarıda yer alan
günlük eğitim sürelerine ilişkin düzenlemeler dikkate alınmayabilir.

(6) Günlük azami eğitimde kalabilme süreleri, günlük asgari kurs süresinin altında olan
engellilere yönelik düzenlenen kurslarda, kursiyerlerin alabilecekleri günlük azami eğitim sü-
relerinin belgelendirilmesi şartıyla bu süreler kadar eğitim verilir.

Kurs eğiticileri
MADDE 30 – (1) Kurslarda görev alabilecek eğiticiler veya öğreticiler aşağıda belir-

tilmiştir.
a) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda görev alan öğretmenler.
b) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi olarak görev yapan öğretim elemanları.
c) 5580 sayılı Kanun kapsamında açılan özel öğretim kurumlarında görev alan eğit-

menler.
ç) Usta öğreticilik belgesine sahip olanlar.
d) Millî Eğitim Bakanlığı tarafından eğitici veya öğretici olarak görevlendirilmiş olanlar.
(2) Üniversitelerin yüklenici olduğu kurslarda eğitimler, sadece 2547 sayılı Kanuna

tabi olarak görev yapan öğretim elemanları tarafından verilir.
(3) Özel sektör işyerleri ile düzenlenen kurslarda ön lisans ve üzeri eğitime sahip olanlar

ve/veya en az usta öğreticilik belgesine sahip olanlar eğitici veya öğretici olarak görev alabilir.
(4) Eğiticiler veya öğreticiler, ilgili kurum veya kuruluşların tabi olduğu mevzuat hü-

kümlerine bağlı kalmak şartıyla, haftada en fazla kırk saat eğitim verebilirler.
(5) Mazeretleri il müdürlüğünce uygun görülen sebeplere istinaden eğiticilere, tabi ol-

dukları mevzuat çerçevesinde, yüklenici tarafından il müdürlüğüne yazılı olarak bildirilerek
izin verilebilir. İzin süresi hiçbir şekilde kurs süresinin onda birini geçemez. Eğiticilere izin
verilmesi, izin verilen dönemde asgari nitelikleri taşıyan başka bir eğiticiyle eğitime devam
edilmesi veya eğitime ara verilmesi hususu il müdürlüğünün takdirindedir.

(6) Herhangi bir nedenle eğiticinin ayrılması durumunda, aynı gün içinde durum yük-
lenici tarafından il müdürlüğüne telefon ile ve yazılı olarak bildirilir. Ayrılan eğiticinin yerine
en az aynı özellikleri taşıyan bir eğiticinin en geç üç işgünü içinde görevlendirilmesi ve eğitime
başlaması il müdürlüğünün onayı ile mümkündür. Bu tür sebeplerle eğitim verilmeyen süreler
için telafi eğitimleri düzenlenir.

(7) Yapılan denetimlerde, Kurumu aldatmaya yönelik harekette bulunma, sahte ve ya-
nıltıcı belge düzenleme ve kendi yerine başkasını eğitici olarak görevlendirme gibi bu Yönet-
melik hükümlerine aykırı davranışları tespit edilen eğitici, süresiz olarak Kurumun faaliyetle-
rinde görev alamaz ve haklarında il müdürlüğünce suç duyurusunda bulunulur. Hakkında il
müdürlüğünce bu şekilde yaptırım uygulanan kişiler sisteme kaydedilir ve Kurumun internet
sayfasında ilan edilebilir.

Eğitim mekanı
MADDE 31 – (1) Kurs düzenlenecek eğitim mekanının MEB tarafından belirlenen

eğitim verilecek mesleğe göre gerekli asgari standartlara sahip olup olmadığı, il veya ilçe Millî
Eğitim müdürlükleri veya MEB tarafından yetkilendirilmiş kurum veya kuruluşlarca tespit edi-
lir. Bunun mümkün olmadığının MEB tarafından verilecek resmî yazı ile belgelenmesi halinde,
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il müdürlüğü tarafından eğitim mekanının eğitim düzenlenecek mesleğin niteliklerine göre as-
gari standartlara sahip olup olmadığına bakılarak, teklif tarihinden önce tutanak ile tespit ya-
pılır.

(2) Özel sektör işyerleri ile işbirliği kapsamında düzenlenen kurslarda, eğitim mekanının
düzenlenecek eğitim için asgari standartlara sahip olup olmadığı il müdürlüğünce tespit edile-
cektir.

(3) Üniversiteler ve özel kanunlar ile uluslararası anlaşma ve sözleşmelerle yetkilendi-
rilmiş kurumların, eğitim mekanının eğitim verilecek mesleğe göre asgari standartlara uygun
olduğunu kendi mevzuatları uyarınca alınacak belgelerle ispat etmeleri gerekir.

(4) Eğitim mekanının uygunluğuna ilişkin onay belgesinin eğitimin teorik ve/veya uy-
gulamalı bölümlerini içerecek şekilde hazırlanmış olması gerekir. Eğitimler onaylanmış me-
kanlar dışında gerçekleştirilemez.

(5) Eğitim mekanları, kurs süresince gerek görülmesi halinde, il müdürlüğü tarafından
eğitim verilen mesleğe göre asgari standartları koruyup korumadıkları bakımından incelene-
bilir.

Kursa katılma şartları
MADDE 32 – (1) Kursa katılmak için;
a) Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
b) 15 yaşını tamamlamış olmak,
c) Mesleğin gereklerine uygun olarak belirlenen özel şartlara sahip olmak,
ç) Kurumca düzenlenen kurslara aynı meslekte daha önce katılmamış olmak,
d) İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanarak, danışmanın uygun görüşüne

sahip olmak,
e) Emekli olmamak,
f) Kurslara katılmama yönünde yaptırım uygulanmıyor olmak,
şartları aranır.
(2) Eğitimlere katılmalarına ve kurs sonunda da istihdam edilmelerine engel durumları

bulunmadığı il müdürlüğünce uygun görülmesi halinde, ikinci öğretim ve açık öğretimdeki
öğrenciler kurslara katılabilirler.

(3) Kurstan yararlanan kursiyer, kursun tamamlanmasından itibaren altı ay geçmeden
yeni bir kurstan yararlanamazlar.

(4) Eğitimin başladığı tarihten itibaren bir yıl öncesine kadar yüklenicinin, konsorsiyum
veya iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde konsorsiyum ya da iş ortaklığını oluşturan iş-
yerlerinin çalışanları, bu yükleniciler ile düzenlenen kurslara katılamazlar.

(5) Ceza infaz kurumlarında bulunan ve tahliyesine üç yıldan az süre kalmış olanlar,
Kuruma kayıtlı işsiz olmak şartı hariç bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartları taşımak
kaydıyla kurslara katılabilirler. Bu kişilerden kurslara katılanların bilgileri il müdürlüğü tara-
fından sisteme girilir.

(6) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 71, 72 ve 73 üncü maddeleri kapsa-
mında, çalışma yaşı ve çalıştırma yasağına ilişkin özel düzenlemeler çerçevesinde çalıştırıl-
maları yasaklananlar ile ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması yasaklanan kişiler bu kapsamda
yer alan mesleklerdeki kurslara katılamaz.

(7) İşsizlik ödeneği almakta olanların; asgari son çalıştığı işin koşullarını sağlamak, ki-
şisel kariyer ve statülerine, eğitim, yaş ve sağlık koşullarına uygun bir eğitim olanağı sağlandığı
takdirde eğitime katılmaları gerekir. Geçerli bir neden sunmadan eğitim almayı kabul etmeyen
veya katıldığı eğitimi geçerli neden olmaksızın tamamlamayan kişilerin bu tarihten itibaren iş-
sizlik ödeneği kesilir.
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(8) İşyerlerinde yapılan kurslara; hizmet alımı ya da işbirliği yapılan işyerinin işçileri,
mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek ve yeni teknolojilere uyum sağlamak amacıyla katıla-
bilir. Sadece çalışanlara yönelik olarak da işbirliği yoluyla kurs düzenlenebilir. Bu kapsamda
düzenlenen eğitimlerde, kurs için gerekli olan eğitici gideri yükleniciye ödenebilir. Ayrıca, Ku-
rumca ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılan işçilere yönelik olarak da kurs düzenlenebilir. Bu
fıkra kapsamında düzenlenen kurslara katılan kursiyerlere Kurumca herhangi bir gider ödenmez
ancak kurs bitirme belgesi veya sertifika verilir.

(9) Kurstan;
a) Askerlik, tutukluluk, hamilelik veya doğum, uzun süreli hastalık, işe giriş ve kursa

devamı engelleyebilecek ikametgah değişikliği gibi nedenler ile bu Yönetmelikte belirlenen
devamsızlık süresini aşmaları sebebiyle ayrılmak durumunda kalanlar,

b) Durumları kursu takibe elverişli olmadığı için kursla ilişiği yüklenicinin teklifi ve il
müdürlüğünün onayı ile kesilenler,

c) Devam ederken kursun iptal edilmesinden dolayı mezun olamayanlar,
dışında il müdürlüğünce kabul edilen geçerli bir mazereti olmadan ayrılanlar yirmi dört

ay boyunca kurs veya programlardan yararlanamaz.
Kursiyer sayısı
MADDE 33 – (1) Kurs sınıfları; eğitici sayısı, eğitim yerinin kapasitesi ve donanımı

ile kursa konu mesleğin özellikleri dikkate alınarak oluşturulur. Bir sınıfın en az on en fazla
yirmi beş kursiyerden oluşması esastır. Ancak kamu kurum ve kuruluşlarıyla düzenlenecek
kurslarda kursiyer sayısı il müdürlüğünce belirlenebilir.

(2) Kursiyer sayısının beş kişinin altına düşmesi halinde il müdürlüğünce kurs iptal edi-
lebilir. Ancak kurs süresinin üçte ikisinin tamamlanması halinde kurs iptal edilmez.

(3) Engellilere yönelik veya işbirliği kapsamında işyerinde düzenlenen kurslarda en az
beş kursiyer için de kurs düzenlenebilir.

Kursiyerlerin seçimi
MADDE 34 – (1) Kursiyerlerin seçim aşamasında iş ve meslek danışmanları aracılığı

ile kursiyer adaylarına; öncelikle meslek seçimi, meslek değişikliği ya da bir mesleğe uyum
sağlama gibi iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri verilir.

(2) İş ve meslek danışmanı tarafından kursa katılması yönünde olumlu görüş verilen
Kuruma kayıtlı işsizler arasından tarafsızlık ve fırsat eşitliği ilkesine riayet edilerek asil ve
yeteri kadar yedek kursiyer, yüklenici ve Kurum personeli tarafından birlikte belirlenir.

(3) Yüklenici, kursiyer seçmelerinden önce mülakatlar sırasında seçmede esas alacağı
hususları il müdürlüğüne önceden bildirir.

(4) Dezavantajlı durumda olan kayıtlı kişilere, açılan kursun niteliğine ve kursiyer sa-
yısına göre, kursa katılmalarında öncelik verilir.

(5) Asil kursiyer sayısının en az yüzde yirmi beşi kadar yedek kursiyer belirlenir.
(6) Asil kursiyerler ile yedek kursiyerlerin isimleri liste halinde il müdürlüğünce uygun

görülen yöntemle kurs başlama tarihinden önce ilan edilir. Geçerli mazereti olmaksızın kursa
başlamayanların ve kursun başlangıcından itibaren onda birlik sürenin içerisinde olmak kay-
dıyla ayrılanların yerine yedek listeden yeni kursiyer alınır. Asil kursiyer sayısının belirlenen
yedek kursiyerler ile tamamlanamaması durumunda, eksik kontenjan Kuruma kayıtlılardan ta-
mamlanır.
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(7) Yüklenicinin birinci ve ikinci derece kan hısmı olan kişilerin kursiyer olması duru-
munda, bu kişiler toplam kursiyer sayısına ilave edilmez ve bu kişilere ve bu kişiler için yük-
leniciye Kurumca herhangi bir ödeme yapılmaz. Ancak bu durumdaki kişilere kurs bitirme bel-
gesi veya sertifika verilir. Bu kişilere ve bu kişiler için yükleniciye ödeme yapıldığının tespiti
halinde, bu ödemelerin tümü yasal faizi ile birlikte yükleniciden geri alınır.

(8) Yüklenicinin mülakata katılanların tamamını mülakat gününden önce sisteme kayıt
etmesi ve kursa seçilmeyenlerin seçilmeme nedenlerini il müdürlüğüne bildirmesi gerekir.

Kursiyer ve yüklenici taahhütnameleri
MADDE 35 – (1) Yüklenicilerin, kursiyer seçimi aşamasından önce kursiyerlerin is-

tihdam edilebilecekleri muhtemel işyeri ya da işyerleri, çalışma koşulları, hangi meslekte is-
tihdam edilebileceği ve çalışma karşılığı alabilecekleri ücretlerin alt ve üst sınırları konusunda
Kuruma taahhütname verirler ve kursa katılmaya hak kazanan kursiyerlere duyururlar. Bu ta-
ahhütnamede belirtilecek olan ücretlerin alt ve üst sınırları arasındaki fark yüzde otuzu geçe-
mez. Bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen yükleniciler ile yapılan sözleşmeler iptal edilir ve
ilgili yaptırımlar uygulanır.

(2) Kursiyer olarak seçilenler, hak ve yükümlülüklerini ihtiva eden kursiyer taahhüt-
namesini imzalamadan kursa katılamazlar.

Devam zorunluluğu ve ilişik kesme
MADDE 36 – (1) Kurslara devam zorunludur. Kurumca kabul edilebilir mazereti olan-

lara izin verilebilir. Ancak doktor raporu ile tevsik edilebilen en fazla beş günlük sağlık izni
dışında bu izin süreleri, hangi sebeple olursa olsun toplam kurs süresinin onda birini aşamaz.
Bu sürenin aşımı halinde kursiyerlerin kursla ilişikleri kesilir. Beş günü aşan sağlık izinleri
onda birlik izin süresinden düşülür.

(2) Kurslara yedek listeden alınan yeni kursiyerler, birinci fıkrada belirtilen çerçevede
doktor raporu hariç kalan sürenin onda biri kadar mazeret izni kullanabilir.

(3) Kursun devamı sırasında ilgi ve yeteneklerinin kursu takibe elverişli olmadığı be-
lirlenen kursiyerler ile belirlenmiş disiplin kurallarına uymayan kursiyerlerin yüklenicinin tek-
lifi ve il müdürlüğü onayı ile kursla ilişikleri kesilebilir. Kursiyerlerin ilişik kesme işlemleri
yazılı olarak gerçekleştirilir.

(4) Kursiyerlerin devam durumlarını takip etmek üzere Kurumca hazırlanacak olan de-
vam çizelgesi kullanılır. Devam çizelgelerinin gereği şekilde doldurulmasından ve ay sonunda
il müdürlüğüne tesliminden yüklenici sorumludur. Kurstan ayrılanlar, yüklenici tarafından aynı
gün içinde il müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir. Ayrıca kursiyerlerin devam durumlarının,
yüklenici tarafından haftalık olarak en geç cumartesi günü saat 23:59’a kadar sisteme girilmesi
gerekir. Bu yükümlülüklerin aksatılmasından dolayı ortaya çıkabilecek zararlardan yüklenici
sorumludur. İl müdürlüğü, yüklenicinin bu yükümlülüğünü yerine getirip getirmediğini kontrol
eder. Giriş yapılmayan günler ile ilgili girişler il müdürlüğünce tamamlanır.

Kurs sorumlusu
MADDE 37 – (1) İl müdürlüğü her kurs için bir asil bir yedek personeli kurs sorumlusu

olarak görevlendirir. Kurs sorumlusu;
a) Kursu, mülakat aşamasından itibaren istihdam aşaması da dahil olmak üzere, her

safhasında, incelemek, değerlendirmek, yönetmek, gerekli bilgi ve belgeleri almak,
b) Kurs dosyasını, kursla ilgili evrak ve belgeleri, sözlü-yazılı müracaat ve şikayetleri

incelemek,
c) Ortaya çıkabilecek olumsuzlukları gerektiğinde yerinde tahkik ve tetkik etmek,
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ç) Olumsuzlukların ve sorunların giderilip giderilmediğini takip etmek, giderilememesi
durumunda, derhal gerekli işlemleri başlatmak; olumsuzluklar ve sorunları gerektiğinde ilgili
makamlara iletmek,

d) Sorumlu olduğu kursu ayda en az bir kez olmak üzere ziyaret etmek,
e) Kurs ile ilgili kaydedilen gelişmelerin ve varsa sorunların yer aldığı ara ve nihai ra-

porları hazırlayıp ihale yetkilisine sunmak,
f) Kursiyer, yüklenici ve eğiticilerin bu Yönetmelik, sözleşme veya protokol ve ilgili

mevzuatta belirlenmiş yükümlülüklerini yerine getirip getirmediklerini kontrol etmek,
ile yükümlüdür.
Kursların denetimi ve izlenmesi
MADDE 38 – (1) Kurumun denetim yetkisi saklı kalmak kaydıyla, kursların denetimi,

4904 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca oluşturulan Denetim Kurulunca yapılır.
(2) Denetim Kurulunca yapılan denetimler ya da Kurum hizmetleri çerçevesinde ger-

çekleştirilecek ziyaretler sırasında yükleniciler gerekli kolaylığı sağlamakla yükümlüdür.
(3) Denetim ve ziyaretler sırasında, kursun devam etmesine engel teşkil etmeyen ve

kolaylıkla çözülebilecek sorun tespiti halinde öncelikle yükleniciden sözlü uyarı ile eksikliğin
niteliği ve kursun süresi dikkate alınarak on günü aşmamak üzere verilen süre içinde giderilmesi
istenir. Sözlü olarak verilen uyarılar kurs denetçisi tarafından hazırlanan raporlarda yer alır.
Verilen süre içinde sorunun çözülmediğinin tespiti halinde bu kez yazılı olarak ve on günü aş-
mamak üzere süre verilerek sorunun çözülmesi talep edilir.

(4) Uyarılara rağmen aynı sorunun çözülmemesi kursun devamını etkilemeyecek dü-
zeyde ise, il müdürlüğü ödemeleri sorun giderilene kadar durdurur; sorun giderilmez ise söz-
leşme hükümlerine uyulmadığı gerekçesi ile sözleşme fesh edilir ve varsa ödemeleri yapılmaz,
kursiyer zaruri gideri ile kursiyer sigorta prim giderleri hariç yükleniciye ödenmiş KDV dahil
tüm giderler tahsil edilir, teminatın tamamı gelir kaydedilir ve yüklenici ile yirmi dört ay sü-
resince hizmet alımı ve işbirliği kapsamında sözleşme veya protokol imzalanmaz.

(5) İl müdürlüğü ile yüklenici arasında imzalanan eğitim hizmetleri sözleşmesinde usul
ve esasları belirlenmek şartı ile eğitim süresince sınıflar yüklenici tarafından kamera ile kay-
dedilir ve kayıtlar, denetim ve teftiş sırasında ihtiyaç olduğunda kullanılmak üzere üç yıl bo-
yunca yüklenici tarafından muhafaza edilir. Bu yükümlülüğün yerine getirilmediğinin tespiti
halinde yüklenici ile tespit tarihinden itibaren iki yıl süresince kurs veya program düzenlen-
mez.

(6) İhtiyaç duyulması halinde kursların izlenmesi ve denetimi için Genel Müdürlük per-
soneli de geçici olarak görevlendirilebilir.

(7) Kursiyerler, iş ve meslek danışmanları tarafından kurs süresi ve istihdam sürecinde
izlenerek danışmanlık hizmetlerinden yararlandırılır.

Sınav ve belgelendirme
MADDE 39 – (1) 5544 sayılı Kanun çerçevesinde, mesleki yeterlilik belgesi verilebilen

mesleklerde açılan kurslarda yüklenici, sınav, ölçme ve değerlendirme ile belgelendirme iş-
lemlerini sınav ve belgelendirme konusunda yetkilendirilmiş kuruluşlar aracılığıyla yaptırır.
Yüklenici, kursun sona ermesinden itibaren en geç on işgünü içinde sınavın yapılmasını temin
etmek için gerekli tüm tedbirleri almakla yükümlüdür. Bu şekilde yapılacak sınav, ölçme ve
değerlendirme ile belgelendirme işlemleri, MYK tarafından belirlenmiş ilgili mevzuat çerçe-
vesinde, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunun prosedürlerine göre yapılır. Yetkilendi-
rilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından yapılacak sınav, ölçme ve değerlendirme sonucunda
başarılı olanlara mesleki yeterlilik belgeleri verilir.
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(2) Mesleki yeterlilik belgesi verilemeyen mesleklerde açılan kurslarda, kursiyerlerin
eğitim sonundaki başarı durumları, eğitimin özelliğine göre yüklenici tarafından yapılacak ya-
zılı ve/veya uygulamalı sınavlarla belirlenir. Sınavın ayrıca bir komisyon kurulmaksızın kursun
son günü yapılması zorunludur. Ancak il müdürlüğünün onayı olması halinde sınav, eğitimin
sona ermesini takip eden on gün içinde yapılır. Sınavın bu şekilde yapılması durumunda, sınav
yeri, tarihi, süresi ve yöntemi sınavdan en az on gün önceden duyurulur. Sınavın, merkezi
olarak yapılması halinde il müdürlüğü personelinin katılma şartı aranmaz. Sınav sonuçlarının
beş işgünü içinde açıklanması gerekir. Mazeretsiz olarak sınava katılmayan kursiyerler başarısız
sayılır. Sınava katılamayanlardan mazereti il müdürlüğünce kabul edilenler en geç beş gün
içinde mazeret sınavına alınır. Sınav sonucuna ilişkin itirazlar sonucun açıklanmasından itibaren
üç işgünü içinde sınavı yapan komisyon, kurum ve kuruluşa yapılır. İtirazlar üç işgünü içinde
sonuçlandırılır. Kursu başarıyla tamamlayanlara il müdürlüğü ve il veya ilçe Millî Eğitim mü-
dürlüğü tarafından ilgili mevzuat gereğince kurs bitirme belgesi veya sertifikası verilir.

(3) Özel kanunlar ve uluslararası sözleşme veya anlaşmalarla izin verilen kurum veya
kuruluşlar ve üniversiteler ile düzenlenecek kurslara konu mesleğin, mesleki yeterlilik belgesi
verilebilen mesleklerden olması halinde, bu maddenin birinci fıkrasına göre, aksi halde bu yük-
lenicilerin kendi mevzuatlarına göre sınav ve belgelendirme işlemleri yapılır.

İstihdam yükümlülüğü
MADDE 40 – (1) Kursiyerlerin en az yüzde ellisi, kurs sınav sonucunun açıklandığı

tarihten itibaren en geç otuz gün içinde işe başlatılmak şartı ile yüz yirmi günden az olmamak
üzere en az fiili kurs süresi kadar istihdam edilir. Otuz günlük süre, il müdürlüğünce uygun
görülen hallerde iki katına kadar uzatılabilir.

(2) İl müdürlüğüne tahsis edilen eğitim bütçesinin yüzde beşini geçmemek üzere, sadece
kamu kurum ve kuruluşları (devlet üniversiteleri dahil) ile Anayasanın 135 inci maddesinde
belirtilen kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile hizmet alımı kapsamında istihdam
taahhüt oranı en az yüzde yirmi olarak kurs düzenlenebilir.

(3) İstihdam, kursiyerin eğitim aldığı meslekte gerçekleştirilir. Kursiyerlerin eğitim al-
dıkları alanda istihdamlarının kabulü, kursun düzenlendiği mesleğin Türk Meslekler Sözlü-
ğündeki dörtlü birim (ünite) grup kodu ile belirlenir. İstihdam yükümlülüğünün yerine getiril-
mesi yüklenicinin sorumluluğundadır.

(4) İstihdam yükümlülüğünün kısmen yerine getirilmesinde ve/veya istihdam edilen-
lerin ayrılması durumunda; istihdam yükümlülüğünün, ayrılmayı takip eden otuz gün içinde
mezun kursiyerler arasından, yeterli olmaması halinde diğer kursiyerler arasından, bunun da
yeterli olmaması halinde, yüklenicinin yazılı talebi sonunda il müdürlüğünce en geç üç işgünü
içinde gönderilen liste dikkate alınarak aynı veya yakın mesleklerde eğitim almış kişiler önce-
likli olmak üzere, Kuruma kayıtlı kişiler arasından eğitim verilen meslekte tamamlanması
gereklidir. Otuz günlük sürenin hesaplanmasına, yüklenicinin il müdürlüğünden liste talep
tarihi ile il müdürlüğünün listeyi yazılı olarak yükleniciye teslim ettiği tarih arasında geçen sü-
reler dahil edilmez. Buna rağmen istihdam edilecek kişi bulunamaması halinde, Kuruma kayıt
yaptırılmak şartı ile diğer işsizler arasından yüklenici tarafından tespit edilen kişilerin istihdamı
kabul edilebilecektir.

(5) İstihdam edilmiş olmalarına rağmen istihdam süresi tamamlanmadan ayrılan kursi-
yerin yerine süresi içinde istihdam edilen kursiyer, ayrılan kursiyerden kalan süreyi tamamlar.

(6) İstihdam yükümlülüğü, kesinleşen kursiyer sayısına göre tespit edilir. İstihdam edil-
mesi gereken kişi sayısı; kesinleşen kursiyer sayısının, istihdam yükümlülük oranı ile çarpımı
sonucu bulunacak sayıdır. Bu çarpım sonucu bulunacak kesirli rakamlar, tama iblağ olunur ve
yüklenicinin istihdam etmesi gereken kişi sayısı bu şekilde belirlenir.
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(7) Özel sektör işyerleri ile düzenlenen kurslarda; istihdam yükümlülüğünün yerine ge-
tirilebilmesi için kursiyerlerin yükleniciye bağlı işyeri veya işyerlerinde istihdam edilmesi ge-
rekir. Diğer yükleniciler ile bunların birlikte kurdukları konsorsiyumlar ve iş ortaklıkları, kur-
siyerleri kendi bünyelerinde istihdam etmek suretiyle istihdam yükümlülüğünü yerine getire-
mez. Özel sektör işyerlerinin kendi aralarında kurdukları konsorsiyumlarda istihdam yüküm-
lülüğü bu işyerlerinin herhangi birinde yerine getirilebilir. Özel sektör işyerleri ile diğer hizmet
sağlayıcıların birlikte kurdukları konsorsiyumlarda ise istihdam yükümlülüğü sadece özel sek-
tör işyerinde yerine getirilir.

(8) İstihdam yükümlülüğünün sınav tarihinden itibaren fiili kurs süresinin en fazla iki
katı kadar sürede tamamlanması gerekmektedir. Süresi yüz yirmi günden az olan kurslar için
bu süre iki yüz kırk gün olarak uygulanır. Kurs sonrasında aynı meslekte işbaşı eğitim progra-
mına katılanlar için bu süre ilgili programının bittiği tarihten itibaren başlar.

(9) Yükleniciler, istihdam yükümlülüğünün yerine getirildiğini SGK işe giriş bildirgesi
ve SGK hizmet dökümü ile belgelendirmek ve il müdürlüğüne bu maddenin sekizinci fıkrasında
belirtilen süreler içinde vermek durumundadır. İl müdürlüğü, istihdam yükümlülüğünün yerine
getirilip getirilmediğinin tespiti için yüklenici ve/veya kursiyerlerden bunlar dışında da bilgi
ve belge isteyebilir ve yerinde denetim veya inceleme yapabilir.

(10) Kursiyerlerin, yüklenici taahhütnamesine ve kişinin ikametgah, öğrenim durumu,
cinsiyet, yaş gibi niteliklerine uygun olarak kendilerine teklif edilen en az üç iş teklifinden
birini kabul etmesi gerekir. İl müdürlüğünce kabul edilen geçerli bir mazereti olmaksızın teklif
edilen işi kabul etmeyen veya istihdam edildiği işten mazeretsiz olarak ayrılan kursiyer, yirmi
dört ay süresince kurs ve programlardan yararlanamaz.

(11) Yarı zamanlı, periyodik çalışma, yevmiyeli eleman, ekstra eleman gibi çalışma du-
rumunda istihdam yükümlülüğü yerine getirilmiş sayılmaz.

(12) Engellilere ve hükümlülere veya eski hükümlülere yönelik olarak düzenlenecek
kurslarda istihdam yükümlülüğü ilgili mevzuatında belirlenir.

(13) Kursiyerlerin rızası alınmak ve eğitim alınan meslekte olmak şartları ile özel sektör
işyerleri dışındaki yükleniciler, kursiyerleri başka ilde veya ülkede istihdam edebilirler.

(14) Kursun başlama tarihinden önceki bir yıl içerisinde çalışmış oldukları işyerinde
işe yerleştirilenler istihdam yükümlülüğünün yerine getirilmesi hesaplanırken dikkate alınmazlar.

(15) İstihdam yükümlülüğünün;
a) Süresi içinde hiç yerine getirilmemesi halinde; kursiyerler için ödenen sigorta prim-

leri ve kursiyer zaruri giderleri hariç, yükleniciye yapılan KDV dahil tüm giderler yasal faizi
ile birlikte alınır, teminat gelir kaydedilir ve yüklenici ile yirmi dört ay süresince hizmet alımı
ve işbirliği kapsamında sözleşme veya protokol imzalanmaz.

b) Süresi içinde eksik gerçekleştirilmesi halinde; ödenen sigorta primleri ve kursiyer
zaruri giderleri hariç, KDV dahil toplam kurs giderinin, istihdam edilmesi gereken kursiyer
sayısına bölünmesi ile bulunan kişi başı ortalama birim maliyetin istihdam edilmeyen kursiyer
sayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutar, yükleniciden geri alınır veya varsa bunların alacakla-
rından mahsup edilir. Geri alınacak ve/veya mahsup edilecek tutar, toplam kurs giderinden
fazla olamaz. Yasal faiz bu hesaplamanın dışında tutulur. Ayrıca istihdam edilmeyen kursiyer
sayısının, istihdam edilmesi gereken toplam kursiyer sayısına oranı kadar teminat miktarı gelir
kaydedilir ve yüklenici ile on iki ay süresince hizmet alımı ve işbirliği kapsamında sözleşme
veya protokol imzalanmaz.
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c) Süresi geçtikten sonra gerçekleştirilmesi halinde; yükümlülüğünü yerine getiren yük-
lenicinin durumunu belgelemesi ve konunun değerlendirilerek uygun bulunması halinde yük-
lenici ile hizmet alımı ve işbirliği kapsamında sözleşme veya protokol yapılmamasına ilişkin
yaptırım il müdürlüğünce sistem üzerinden kaldırılır. Bu hususa ilişkin durum tutanak ve eki
belgelerle dosyada muhafaza edilir. Gelir kaydedilen teminat iade edilmez. Bu fıkranın (a) ve
(b) bentlerindeki mali yaptırımlar ise saklıdır.

Kurs giderleri
MADDE 41 – (1) Kurs giderleri;
a) Hizmet alımı ile gerçekleştirilen kurslarda hizmet alım bedelinden,
b) İşbirliği yöntemi ile gerçekleştirilen kurslarda eğitici ve temrin giderlerinden,
c) Kurum Yönetim Kurulunca belirlenen ve eğitime katıldıkları fiili gün üzerinden kur-

siyerlere ödenen zaruri giderlerden,
ç) Kursa devam edilen süre içerisinde 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar

ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi gereği öde-
necek sigorta primlerinden,

d) Kurumca uygun bulunacak diğer giderlerden,
oluşur.
Hizmet alım giderlerinin ödenmesi
MADDE 42 – (1) Yükleniciye yapılan ödemelerde, fiili kursiyer sayısı esas alınır. Kur-

sun uygulandığı takvim ayı içerisinde kursiyerlerce alınan toplam kurs ders saati ve kursiyer
başı ders saat maliyetinin kursiyer sayısı ile çarpılmasıyla bulunan meblağ üzerinden ödeme
yapılır. Kursiyerlerin eğitime katılmadıkları günler hesaplamaya dahil edilmez.

(2) Ödemeler, aylık hak edişler halinde yapılır. Ödeme gerekli değerlendirmeler yapıl-
dıktan sonra 27/6/2007 tarihli ve 26565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik
Kurumları Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirtilen belgeler karşılığında gerçekleştirilir.
Son ayın hak ediş ödemesi ise kursiyerlerin belgelerini almalarından sonra yapılır. Aylık hak
ediş ödemelerinin yapılabilmesi için yüklenici tarafından vergi, SGK primi, prime ilişkin borç
ile SGK ve Kurumca kesilmiş ve ödenmemiş idari para cezası olmadığına ilişkin belge ibraz
edilmesi gerekir.

(3) Vergi, resim ve harç giderleri sözleşme bedeline dahildir. İlgili mevzuat gereğince
hesaplanacak KDV sözleşme bedeline dahil olmayıp bu vergi tutarı Kurum tarafından yükle-
niciye ödenir.

(4) Hak ediş ödemeleri banka veya PTT hesabı üzerinden yapılır. Kurum ödeme yapı-
lacak banka ve şubesini ya da PTT bürosunu belirlemeye yetkilidir. Kurumca belirlenen banka
şubesi ya da PTT bürosunu kabul etmeyenler ödeme konusunda herhangi bir hak talebinde bu-
lunamaz.

İşbirliği yapılan hizmet sağlayıcıların ödemeleri
MADDE 43 – (1) İşbirliği yöntemi kapsamında yükleniciye temrin gideri ödenen kurs-

larda, temrin gideri kesinleşen kursiyer sayısı üzerinden hesaplanır ve tek seferde ödenir. Ayrıca
yükleniciye eğitici gideri ödenen kurslarda, ödemeler aylık olarak konu ile ilgili belgeler kar-
şılığında gerçekleştirilir. Ödemenin gerçekleşmesi için yüklenicilerden vergi, SGK primi, prime
ilişkin borç ile SGK ve Kurumca kesilmiş ve ödenmemiş idari para cezası olmadığına ilişkin
belge ibraz edilmesi istenmez.

Kursiyer zaruri giderlerinin ödenmesi
MADDE 44 – (1) Kurslara katılan kursiyerlerin her birine, katıldıkları her tam fiili eği-

tim günü için, miktarı Kurum Yönetim Kurulunca belirlenen kursiyer zaruri gideri ödenir. Ya-
rım gün veya daha az süre ile kursa katılmış olan kursiyerlere bu günler için ödeme yapılmaz.
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(2) Kursiyerlere yapılacak ödemeler, il müdürlükleri tarafından Kurumun belirleyeceği
banka veya PTT aracılığıyla gerçekleştirilir. Kursiyerlerin ödemeleri alabilmesi için Kurumca
belirlenecek bankada kendi adlarına hesap açtırmaları gerekir. Belirtilen koşullarla kendilerine
hesap açtırmayanlar hak talebinde bulunamaz.

(3) Herhangi bir nedenle kurstan ayrılan ve/veya ilişiği kesilen kursiyerlere eğitime ka-
tılmış oldukları gün üzerinden kursiyer zaruri gideri ödenir.

(4) 18 yaşından küçük kursiyerler ile zihinsel engellilere yönelik olarak düzenlenen
kurslarda kursiyerlere yapılacak ödemeler, ikinci fıkrada belirtilen koşullara uymak kaydıyla
veli veya kayyum veya vasileri tarafından kursiyerler adına açılmış banka veya PTT hesabına
yapılır.

(5) Cezaevlerinde bulunan hükümlülere yönelik düzenlenen kurslara katılan kursiyer-
lerin her fiili kurs günü için ödemeleri, cezaevlerinin mevzuatına ve özel şartlarına göre yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İşbaşı Eğitim Programı

Programın uygulanması
MADDE 45 – (1) İşbaşı eğitim programı, işgücü piyasası araştırma sonuçları, iş ve

meslek danışmanlarının işyeri ziyaretleri sırasında veya işsizlerle yapılan görüşmelerde tespit
edilen ihtiyaçlar, işyerlerinden veya katılımcı adaylarından gelen talepler doğrultusunda bu
Yönetmeliğin ilgili hükümlerinde belirlenen şartlara uyulmak kaydıyla düzenlenebilir.

Program düzenlenecek alanlar
MADDE 46 – (1) İşbaşı eğitim programı, katılımcının mesleki deneyim kazanmasını

sağlayacak alanlarda düzenlenir.
(2) Beden işçisi, temizlik görevlisi, taşıma işçisi, çaycı ve benzerleri gibi herhangi bir

mesleki deneyim ve vasıf gerektirmeyen alanlarda işbaşı eğitim programı düzenlenmez.
(3) Başvuru tarihi itibari ile son altı ay içinde işbaşı eğitim programı kapsamında baş-

vurulan meslekte çalışmış kişiler, söz konusu meslekte işbaşı eğitim programlarına katılamazlar.
Kişilerin durumları, sözleşme imzalanmadan önce il müdürlüğünce Kurum ve SGK kayıtları
üzerinden kontrol edilir.

Program uygulanacak işyerleri
MADDE 47 – (1) İşbaşı eğitim programı, 4857 sayılı Kanuna ve 5510 sayılı Kanunun

4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi olarak en az iki çalışanı bulunan ve Ku-
ruma kayıtlı işyerlerinde ve kamu kurum veya kuruluşlarının payının yüzde ellinin altında ol-
duğu iktisadi teşekküllerde uygulanabilir.

(2) 5018 sayılı Kanunun eki I, II, III ve IV sayılı cetvellerde yer alan kurum ve kuru-
luşlar ile belediyeler ve il özel idarelerinde ve Kurumca bu Yönetmelik kapsamında yaptırım
uygulanan işyerlerinde yaptırım süresince işbaşı eğitim programı düzenlenmez.

(3) İşveren, işyerini veya bir bölümünü iştiraki olan veya diğer işverenlere devrettiğinde,
devam etmekte olan işbaşı eğitim programı ve istihdam yükümlülüğü de o işyeri veya ilgili
bölümü yönünden, devralan işverene aktarılır.

(4) İşbaşı eğitim programlarının düzenlendiği işverenden hiçbir surette vergi, SGK prim
ve prime ilişkin borcu ile SGK’ca kesilmiş idari para cezası olmadığına dair belge istenmez.

İşverenin yükümlülükleri
MADDE 48 – (1) İşverenin, katılımcının programa katıldığı mesleğe yönelik işbaşı

eğitimini fiilen sağlaması ve Kurum ile imzalanan işbaşı eğitim sözleşmesinde belirtilen görev,
sorumluluk ve yükümlülüklere uyması gerekir.
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(2) İşbaşı eğitim programı düzenlenecek işyeri tarafından, katılımcının işbaşı eğitim
programından usulüne uygun şekilde yararlanmasını ve deneyim sahibi olmasını sağlamak
üzere gerekli mesleki bilgiye ve deneyime sahip en az bir sorumlu belirlenir.

Kontenjanların belirlenmesi
MADDE 49 – (1) İşbaşı eğitim programına katılabilecek kişi sayısı, programın başlama

tarihi itibarıyla aynı il sınırları içerisinde, aynı işverene bağlı işyerlerinde çalışan toplam si-
gortalı sayısı üzerinden kontenjan oluşturmak suretiyle belirlenir.

(2) İşyerlerinin belirlenen kontenjanın bir kısmını doldurarak daha sonra tekrar başvuru
yapması durumunda, programa katılabilecek kişi sayısına ilişkin kontenjan hesaplaması, işbaşı
eğitim programının yeni başlama tarihine göre tekrar yapılır.

Katılımcı sayısı
MADDE 50 – (1) İşyerlerinden iki ile on arasında çalışanı bulunanlar bir, on bir ve

üzerinde çalışanı olanlar ise mevcut çalışan sigortalı sayısının onda biri kadar işbaşı eğitim
programı katılımcısı talep edebilir. Katılımcının, işyerine ait sigortalı hizmet listesinde bildirilen
sigortalı sayısının geriye dönük son üç aylık ortalamasına ilave olması gerekir. Özel politika
gerektiren grupların işbaşı eğitim programından faydalanmalarını artırmak amacı ile Genel
Müdürlükçe katılımcı sayısının belirlenmesi ile ilgili özel düzenleme yapılabilir.

(2) Ortalama çalışan sayısı, program başlama tarihinden geriye dönük olarak, başvuru
yapılan ay hariç işyerinde son üç aylık sigortalı hizmet listesinde belirtilen toplam sigortalı sa-
yısının üçe bölünmesi sonucu bulunur. Bu sayının belirlenmesinde çalışma gün sayısına ba-
kılmaksızın, ilgili aylara ait sigortalı hizmet listesinde yer alan sigortalı sayısı kullanılır. Orta-
lama çalışan sayısının hesaplanmasında yarım ve üzeri kesirler tama; kontenjan hesaplamasında
ise tüm kesirler tama iblağ olunur.

(3) İşveren tarafından başvuru yapılan ay ve bir önceki aya ait sigortalı hizmet listesinin
ibraz edilememesi durumunda; işverence izleyen ayda ilgili belgeleri vermek üzere bu aylara
ait sigortalı çalışan sayısına ilişkin taahhütname verilir. Taahhütnamede beyan edilen çalışan
sayılarının, sigortalı hizmet listelerinde yer alan sayılardan daha düşük olduğunun tespit edil-
mesi halinde, başlayan program sonlandırılır, katılımcıya Kurum tarafından yapılan giderler
işverenden tahsil edilir ve işveren ile on iki ay süre ile işbaşı eğitim programı düzenlenmez.

(4) İşverenden programın başlangıcında alınacak taahhütnamede, bu maddede yer alan
hususlar ile Kurumca belirlenecek diğer hususlar da yer alabilir.

(5) Programın devamı sırasında işyerindeki sigortalı sayısının bir aylık süre içinde baş-
langıçtaki çalışan sayısına ulaşması esastır. İşveren, azalan çalışan sayısını, sırasıyla işbaşı eği-
tim programı katılımcıları, Kuruma kayıtlı aynı veya benzer meslek sahibi işsizler veya diğer
işsizlerden istihdam ederek tamamlanması gerekir.

(6) Programın devamı sırasında işyerinde sigortalı çalışan sayısının azalması durumun-
da, azalmanın takip eden beş işgünü içinde il müdürlüğüne bildirilmesi ve çalışan sayısının bir
ay içerisinde başlangıçtaki çalışan sayısına ulaşmaması durumunda; azalan çalışan sayısı kadar
katılımcının programı işveren tarafından sonlandırılır ve üç işgünü içinde durum il müdürlü-
ğüne bildirilir. Hangi katılımcının programdan çıkarılacağına işveren karar verir.

(7) Aynı ay içinde işbaşı eğitim programına başlamış olan katılımcıların en az yüzde
ellisinin programın sona ermesinden itibaren işverenin kendi işyerinde veya başka işyerinde
aynı meslekte en az altmış gün süre ile istihdam edileceği yönünde işveren tarafından programın
başlangıcında taahhüt verilmesi halinde; başlangıçtaki sigortalı sayısının, işverenin iradesi dı-
şında emeklilik, askerlik, tutukluluk veya gözaltı, kamu görevine atanma, başka şehre ikamet-
gah değişikliği, hamilelik veya doğum ve uzun süreli hastalık gibi nedenlerle azalması duru-
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munda azalan çalışan sayısı kadar katılımcının çalışmasına son verilmez. Bu taahhüdün yerine
getirilmediğinin tespiti halinde, katılımcı için ödenen katılımcı zaruri gideri ve sigorta prim
giderleri toplamının iki katı işverenden tahsil edilir, varsa devam eden programlar sonlandırılır
ve on iki ay süresince işveren ile işbaşı eğitim programı düzenlenmez.

(8) Kuruma yapılması gereken bildirimin yapılmaması ya da süresinden sonra yapılması
ve çalışan sayısındaki azalmanın süresi içinde tamamlanmaması halinde; katılımcının çıkarıl-
ması gereken tarihten bu durumun tespit edildiği tarihe kadarki sürede Kurum tarafından katı-
lımcı için ödenen katılımcı zaruri gideri ve sigorta prim giderleri toplamının iki katı işverenden
tahsil edilir, varsa devam eden programlar sonlandırılır ve on iki ay süresince işveren ile işbaşı
eğitim programı düzenlenmez.

(9) Program uygulanan işyerinin çalışan sayısındaki azalmanın il müdürlüğüne bildi-
rilmesi ve süresi içinde tamamlanması hususları, işveren tarafından aylık olarak verilecek si-
gortalı hizmet listesi dikkate alınarak il müdürlüğünce teslim tarihinden itibaren en geç yedi
işgünü içinde SGK kayıtları üzerinden kontrol edilerek değerlendirilir.

(10) Katılımcıların bir kısmını veya tamamını işe alan ve/veya katılımcı sayısında azal-
ma olan ve/veya talep edebileceği katılımcı sayısından daha az katılımcıyla program başlatan
işveren, devam eden programın her safhasında yeni katılımcı talebinde bulunabilir. Yeni talep
değerlendirilerek varsa mevcut katılımcılar hariç geriye kalan kontenjan kadar katılımcı ile iş-
başı eğitim programı düzenlenebilir.

(11) İşbaşı eğitim programı için yapılan başvuru ile program başlangıcının aynı ayda
olmaması ve program başlama tarihinin sonraki aya veya aylara sarkması halinde başvuru ya-
pılan tarihteki duruma göre değil, içinde bulunulan aya göre işlem yapılır.

Katılımcıların istihdamı
MADDE 51 – (1) Yeni katılımcı talebinde bulunan işverenin talebinin kabul edilebil-

mesi için, yüklenicinin başvuru tarihinden geriye doğru son bir yılda işbaşı eğitim programını
tamamlayan katılımcılardan en az yüzde yirmisini kendi işyerinde veya başka işyerinde aynı
meslekte en az altmış gün istihdam etmiş olması gerekmektedir. İşverenin, başvuru esnasında
programı tamamlayan katılımcıların istihdamını gösterir SGK İşe Giriş Bildirgesi ve Hizmet
dökümünü il müdürlüğüne ibraz etmesi gerekir. İstihdam edilmesi gereken katılımcı sayısının
belirlenmesinde yarım ve üzeri kesirler tama iblağ olunur. Aynı meslekten anlaşılması gereken,
Türk Meslekler Sözlüğündeki dörtlü birim (ünite) grup kodunun içindeki mesleklerdir.

Programa katılım şartları
MADDE 52 – (1) İşbaşı eğitim programına katılmak için;
a) Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
b) 15 yaşını tamamlamış olmak,
c) İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısmı olmamak,
şartları aranır.
(2) İşbaşı eğitim programından yararlanacakların, programın başlama tarihinden önceki

üç aylık dönemde; programın yapılacağı işyerinin sigortalı hizmet listesinde kayıtlı veya ka-
yıtdışı çalışanı olmaması gerekir.

(3) Mezuniyet sonrasındaki iş deneyimi eksikliğinin giderilmesine katkı sağlamak ve
teorik bilgilerinin uygulamasını görmeleri amaçları ile programa katılmalarına ve program so-
nunda da istihdam edilmelerine engel durumları bulunmadığı il müdürlüğünce uygun görülen
ikinci öğretim ve açık öğretimdeki öğrenciler ile yükseköğretim öğrencileri işbaşı eğitim prog-
ramına katılabilirler.

(4) Programlardan yararlanacakların iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden fayda-
lanarak, danışmanın uygun görüşünü almaları gereklidir.
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(5) 4857 sayılı Kanunun 71, 72 ve 73 üncü maddeleri kapsamında, çalışma yaşı ve ça-
lıştırma yasağına ilişkin özel düzenlemeler çerçevesinde çalıştırılmaları yasaklananlar ile ağır
ve tehlikeli işlerde çalıştırılması yasaklanan kişiler bu kapsamda yer alan mesleklerdeki prog-
ramlara katılamazlar.

(6) Kurslardan mezun olan kişiler, aynı meslekte kursun bitiminden itibaren bir ay içe-
risinde başlamak kaydıyla işbaşı eğitim programına katılabilirler. Bu durumda, kurs ve işbaşı
eğitim programının toplam süresi fiili olarak yüz altmış günü geçemez.

(7) İşsizlik ödeneği alan kişiler de katılımcı olabilirler. Ancak bu kişiler işsizlik ödeneği
aldıkları süre boyunca işten ayrılma bildirgesinin tarafı olan işyerinde katılımcı olamazlar. Aynı
zamanda kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işyerleri, bu ödenekten yararlandıkları dönemde
katılımcı talebinde bulunamazlar.

(8) Emekliler programa katılamaz.
(9) Katılımcılar, yirmi dört ay içinde en fazla yüz altmış fiili gün işbaşı eğitim progra-

mından yararlanabilirler.
(10) İşverenin birinci ve ikinci derece kan hısmı olan kişilerin veya bu maddenin ikinci

fıkrası kapsamında sigortalı hizmet listesinde kayıtlı veya kayıtdışı çalışanlarının katılımcı ol-
duklarının tespiti halinde, bu durumdaki katılımcılara yapılan ödemeler yasal faizi ile birlikte
işverenden geri alınır.

Programların süresi
MADDE 53 – (1) Program süresi, günlük en az beş en fazla sekiz saat olmak üzere,

haftalık kırk beş saatten ve toplamda yüz altmış fiili günden fazla olamaz. Çalışma saatleri,
denetim imkanları dikkate alınarak ve sözleşmede belirtilmek şartları ile il müdürlüğünce be-
lirlenebilir.

(2) Engelliler için işbaşı eğitim programının süresi yirmi dört ay içerisinde üç yüz yirmi
fiili gün olarak uygulanabilir. Bu durumda ikinci yüz altmış güne ait ödemeler, 4857 sayılı Ka-
nunun 30 uncu maddesi gereğince kurulan Komisyon kararı ile ceza paralarından karşılanabilir.

Devam zorunluluğu
MADDE 54 – (1) Katılımcıların programa devam etmeleri zorunludur. Kabul edilebilir

mazereti olan katılımcılara, işveren ya da işveren vekili tarafından, mazeret izni verilebilir. Bu
izinler, katılımcıların devam çizelgelerine yazılır. Ancak, bu izin sürelerinin toplamı, doktor
raporu ile tevsik edilebilen en fazla beş günlük sağlık izni dışında, hangi sebeple olursa olsun
toplam program süresinin onda birini aşamaz. Bu sürenin aşımı halinde, katılımcıların prog-
ramla ilişikleri kesilir. Beş günü aşan sağlık izinleri onda birlik izin süresinden düşülür.

(2) Sözleşmenin işverenden dolayı feshedilmesi durumunda, il müdürlüğünün uygun
görmesi halinde katılımcılar yeni bir işyerinde işbaşı eğitimine katılabilirler. Ancak devam edi-
lecek işbaşı eğitim programı ile yapılan işbaşı eğitim programının toplam süresi yirmi dört ay
içinde en fazla yüz altmış fiili gün olabilir.

(3) İşveren tarafından programın başlangıcından bitişine kadar olan süre içerisinde ka-
tılımcıların devam durumlarının haftalık olarak en geç cumartesi saat 23:59’a kadar sisteme
girilmesi gerekir. Devam durumlarının sisteme girilmemesinden dolayı ortaya çıkabilecek za-
rarlardan işveren sorumludur. İl müdürlüğü, işverenin bu yükümlülüğünü yerine getirip getir-
mediğini kontrol eder. Giriş yapılmayan günler il müdürlüğünce tamamlanır.

Program giderleri
MADDE 55 – (1) Program giderleri;
a) Katılımcıya programa katıldığı her bir fiili gün için yapılan ve miktarı Yönetim Ku-

rulunca belirlenen katılımcı zaruri giderlerinden,
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b) Programlara devam edilen süre içinde 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun 5 inci
maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında her bir katılımcı için tahakkuk edecek sigorta
primlerinden,

c) Genel Müdürlükçe uygun bulunacak diğer giderlerden,
oluşur.
Giderlerin ödenmesi
MADDE 56 – (1) Katılımcılara yapılacak ödemeler, il müdürlükleri tarafından Kuru-

mun belirleyeceği banka veya PTT aracılığıyla gerçekleştirilir. Katılımcıların ödemeleri ala-
bilmesi için Kurumca belirlenecek bankada veya PTT’de kendi adlarına hesap açtırmaları ge-
rekir. Belirtilen şartlarla kendilerine hesap açtırmayanlar hak talebinde bulunamaz.

Sözleşme imzalanması
MADDE 57 – (1) İşbaşı eğitim programlarından yararlanacak olan işyeri ile katılımcı

arasında işbaşı eğitim sözleşmesi imzalanır. Ancak işbaşı eğitim sözleşmesinin Kurum yönün-
den hüküm ifade etmesi il müdürlüğünün onayına bağlıdır. Sözleşmenin içeriği, şartları ve şekli
Kurum tarafından belirlenir. Taraflar sözleşmede belirtilen hususlara uymakla yükümlüdür.

Sözleşmenin sona ermesi ve feshi
MADDE 58 – (1) Sözleşme, sözleşmede belirtilen sürenin bitimi, katılımcıların işe

alınması veya sözleşmenin feshi ile sona erer.
(2) Taraflar, 4857 sayılı Kanunun 24 ve 25 inci maddelerini kıyasen uygulamak suretiyle

sözleşmeyi fesih yetkisine sahiptir. Sözleşmenin fesh edilebilmesi için; durumun fesih kararı
alan tarafça aynı gün içinde yazılı olarak ve gerekçeleriyle birlikte sözleşmenin diğer tarafına
ve en geç üç işgünü içinde il müdürlüğüne bildirmesi gerekmektedir. Fesih kararı, il müdürlü-
ğünce uygun görülmesi halinde, fesih kararının alındığı tarih itibari ile geçerlilik kazanır ve
bu tarih aralığında katılımcıya herhangi bir ödeme yapılmaz veya yapılmış ödemeler geri alınır.

(3) Ayrıca, il müdürlüğü, sözleşmede belirtilen hususlara uyulmaması, gerçeğe aykırı
beyanda bulunulmasının tespiti nedenleri ile sözleşmeyi feshedebilir ve bu durumda fesih ka-
rarını aynı gün içinde yazılı olarak taraflara bildirir.

Denetimler ve ziyaretler
MADDE 59 – (1) Programlara ilişkin denetimler, Kurumun denetim yetkisi saklı kal-

mak şartı ile 4904 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi hükmü uyarınca oluşturulan Denetim Ku-
rulu tarafından yapılır. Kurum personeli tarafından iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri çer-
çevesinde ve gerekli görüldüğünde Genel Müdürlük personeli tarafından da programın her aşa-
masında denetim ve ziyaretler gerçekleştirilebilir. Yüklenici, denetim ve ziyaretlerde gerekli
kolaylığı sağlamakla mükelleftir.

İdari yaptırımlar
MADDE 60 – (1) Sözleşmenin fesh edildiği durumlarda, fesih tarihinden itibaren on

iki ay süre ile feshe neden olan taraf veya taraflarla işbaşı eğitim programı kapsamında sözleş-
me imzalanmaz.

(2) Sözleşmenin katılımcıdan kaynaklı olarak fesh edilmesi gereken durumların, prog-
ramın sona ermesinden sonra genel zamanaşımı süreleri içinde tespiti halinde, Kurumca katı-
lımcıya yapılan ödemeler yasal faizi ile birlikte katılımcıdan geri alınır ve katılımcı, tespitin
yapıldığı tarihten itibaren on iki ay boyunca işbaşı eğitim programına katılamaz. Tespitin iş-
verenden kaynaklı hususlar nedeni ile yapılması halinde ise Kurumca katılımcıya yapılan öde-
meler yasal faizi ile birlikte işverenden alınır ve işveren ile tespitin yapıldığı tarihten itibaren
on iki ay boyunca işbaşı eğitim programı düzenlenmez.

Katılım belgesi
MADDE 61 – (1) İşbaşı eğitim programı katılımcılarına, katıldıkları programa ilişkin

bilgileri gösterir katılım belgesi verilir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Toplum Yararına Programlar

TYP’nin hedefi
MADDE 62 – (1) TYP’nin hedefi; işsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde

doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla
özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşma-
larını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği
sağlamaktır.

Hizmet sağlayıcılar
MADDE 63 – (1) Hizmet alınabilecek ya da işbirliği yapabilecek hizmet sağlayıcılar

aşağıda belirtilmiştir.
a) Kamu kurum veya kuruluşları.
b) Sivil toplum kuruluşları.
c) Özel sektör işyerleri.
(2) Birinci fıkranın (a) bendindekilerle düzenlenecek TYP’lerde işbirliği yapılması esas-

tır. (b) ve (c) bendindekilerle ise hizmet alımı yoluyla TYP düzenlenebilir.
(3) Hizmet sağlayıcı kurum veya kuruluşların kuruluş amaçlarının hizmetin konusuna

uygun olması ve bunların hizmetin gerektirdiği yeterlilik ve deneyime sahip olmaları gerekir.
İl müdürlüğü amaç, deneyim ve yeterliliği hizmet sağlayıcıların tekliflerine ek olarak ilettikleri
belgelerine bakarak, tecrübe ve kurumsal kapasitelerini göz önünde bulundurarak tespit eder.

Hizmet alımı
MADDE 64 – (1) Kamu kurumlarıyla yapılan işbirliğinde sadece katılımcılara öden-

mesi gereken zorunlu giderler karşılanır ve ilana çıkılmaksızın TYP düzenlenir.
(2) Sivil toplum kuruluşları ve özel sektör işyerlerinden hizmet alımı yoluna gidilmesi

halinde, 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi hükmü uyarınca
doğrudan temin yöntemi kullanılır. Bu çerçevede yapılacak hizmet alımlarında, komisyon kur-
ma zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından
ilana çıkmak suretiyle hizmet satın alınır. İl müdürlükleri gerektiğinde 4734 sayılı Kanunun
ilgili diğer hükümlerini uygulama yetkisine sahiptir.

(3) İl müdürlüğünce uygun bulunması halinde aynı hizmet sağlayıcılar ile cari yıl için
aynı alanda birden fazla TYP düzenlenebilir.

TYP uygulanabilecek alanlar
MADDE 65 – (1) TYP aşağıdaki alanlarda uygulanabilir.
a) Çevre temizliği.
b) Kamusal altyapının yenilenmesi.
c) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi.
ç) Bakım onarım ve temizlik işleri yapılması.
d) Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması.
e) Ağaçlandırma.
f) Park düzenlemeleri.
g) Vadi ve dere ıslahı.
ğ) Erozyon engelleme çalışmaları.
(2) Bu sınırlar çerçevesinde TYP uygulanacak alanların belirlenmesinde il müdürlü-

ğünce kamu yararı gözetilir.
(3) Düzenlenecek TYP’nin konusu hiçbir zaman özel mülkiyet ya da özel kullanıma

tahsis edilmiş alanlar olamaz.
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(4) TYP düzenlenecek alanlar belirlenirken, il geneli ihtiyaçlar göz önünde bulundu-
rulmak şartıyla, öncelik kamunun ortak kullandığı alanlar olmak üzere, kamu yararının daha
yüksek olduğu programlara verilir. Bu çerçevede düzenlenecek TYP, proje bazlı olarak hazır-
lanacak teklifler üzerinden değerlendirilecek olup belirli bir mesleğe yönelik TYP’ler değer-
lendirilmeye alınmaz.

TYP’nin süresi ve tekrar yararlanma
MADDE 66 – (1) TYP’lerde haftalık süre, en fazla kırk beş saattir.
(2) TYP uygulama süresi, her bir program için dokuz aydan fazla olamaz. İl müdürlüğü

TYP’nin niteliğine göre, toplam süreyi aşmamak şartı ile süreyi belirleme yetkisine sahiptir.
(3) Katılımcılar için yararlanma süresi, on iki ay içerisinde ayrı ayrı olarak veya bir de-

fada en fazla dokuz aydır. Dokuz aylık süre, kişinin TYP kapsamındaki bir programdan yarar-
lanmaya başlama tarihi üzerinden değerlendirilir. Katılımcıların programa başladığı tarihten
on iki ay sonra yeniden yararlanma hakkı doğar.

(4) TYP’nin aynı kurum veya kuruluş ile yeniden düzenlenmesi halinde, işbirliği yapı-
lan kurum veya kuruluşun olumlu görüşü ve il müdürlüğünün onayı ile katılımcılar, üçüncü
fıkraya aykırı olmamak şartı ile aynı TYP’den tekrar yararlanabilir.

(5) Mazeretsiz olarak TYP’den ayrılanlar veya kendi kusuru nedeniyle ilişiği kesilenler
ile yararlandığı TYP bittikten sonra Kurum tarafından teklif edilen niteliklerine uygun en az
üç iş teklifini mazeretsiz olarak kabul etmeyenler, son yararlanma tarihi üzerinden yirmi dört
ay geçmedikçe yeni bir TYP’ye başvuramazlar.

Katılım şartları
MADDE 67 – (1) TYP’ye katılmak için;
a) Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
b) 18 yaşını tamamlamış olmak,
c) Emekli, malul, dul ve yetim aylığı almamak,
ç) Öğrenci olmamak (açık öğretim öğrencileri hariç),
d) TYP’den yararlanılmaya başlanan gün itibarıyla Sosyal Yardım Bilgi Sistemi üze-

rinden yapılacak sorgulamada herhangi bir sosyal yardım almamak,
şartları aranır.
Katılımcı sayısı ve seçimi
MADDE 68 – (1) TYP katılımcı sayısı, uygulanacak programın niteliğine, uygulanacak

alanın genişliğine ve/veya TYP için ayrılan kaynağın miktarına göre beş kişiden az olmamak
üzere belirlenir.

(2) Katılımcıların TYP konusuna uygun eğitim, yaş, cinsiyet ve diğer nitelikleri bulu-
nanlar arasından TYP’nin uygulandığı yere en yakın bölgeden seçilmesi esastır.

(3) TYP katılımcıları öncelikle istihdamında güçlük çekilen işsizler arasından ilgili
mevzuata göre seçilir.

(4) İl müdürlüğü; sözleşme konusu işin niteliğine ve özelliğine uygun katılımcıları be-
lirleyebilmek, özellikle istihdamında güçlük çekilen işsizlerin istihdam edilebilirliklerini artır-
mak ve desteklemek; ilin sosyo-ekonomik farklılıklarını gözeten uygulamaları gerçekleştire-
bilmek ile TYP’nin aksamasına ve başarısız olmasına sebep olabilecek kişileri engelleyebilmek
amacıyla katılımcı seçiminde noter kurası yöntemi veya liste yöntemini kullanabilir ya da
katılımcıların yüzde seksenini noter kurası yöntemi, yüzde yirmisini ise liste yöntemi ile belir-
leyebilir. İl müdürlüğünün hangi yöntemi kullanacağını katılımcı seçimine ilişkin ilanda be-
lirtmesi gerekir.
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(5) TYP başlatılması aşamasında belirlenen sayıda katılımcı bulunamaması halinde ya
da TYP’nin yürütülmesi sırasında hizmet sağlayıcının kusuru dışında katılımcı sayısında azal-
ma olması halinde hizmetin gereği şekilde ifasına engel olmamak kaydıyla TYP’ye devam edi-
lebilir.

(6) TYP’den ayrılan ya da ilişiği kesilen katılımcının yerine yedeklerden, bunun da
mümkün olmaması halinde yeni katılımcı belirlenmesi yoluyla şartları uyan yeni katılımcılar
alınabilir.

(7) Niteliklerinin uygun olmaması nedeniyle bir TYP ile ilişiği kesilenler, niteliklerine
uygun diğer TYP’lere başvuru hakkına sahiptirler.

Yüklenicinin sorumluluğu
MADDE 69 – (1) Yüklenici ile il müdürlüğü arasında, TYP’nin niteliğini ve karşılıklı

hak ve yükümlülükleri gösteren sözleşme imzalanır.
(2) Katılımcıların Kurumla ilgili iş ve işlemleri dışındaki, vergi ve sosyal güvenlik gibi

tüm resmi iş ve işlemleri yükleniciler tarafından yerine getirilir.
(3) Katılımcılara ait adli sicile ilişkin yazılı beyan, sağlıkla ilgili olarak çalışmaya engel

bir durum olmadığına dair yazılı beyan ve işin niteliğine uygun diğer belgelerin istenmesinden
yüklenici sorumludur.

(4) Katılımcıların uygun nitelikte olmamalarından kaynaklanacak sonuçlardan ya da
görevli oldukları alanlara ve üçüncü kişilere verecekleri zararlardan yüklenici sorumludur.

(5) Katılımcıların devamsızlık sınırlarını aşmaları ya da yüklenicinin herhangi bir so-
rumluluğunu yerine getirmemesi nedenleriyle katılımcıya yapılan fazla ödemelerden yüklenici
sorumludur. Katılımcının ilişiğinin kesilmesi gereken tarihten sonra yüklenici tarafından ça-
lıştırılmaya devam edilmesi halinde, fazla çalışılan süre kapsamında katılımcıya ödenen giderler
yükleniciden tahsil edilir.

(6) Yüklenici TYP katılımcılarını, TYP kapsamında yaptırmış oldukları işler de dahil
olmak üzere mevcut çalışanlarını ikame etmek amacıyla istihdam edemez.

(7) TYP için son teklif verme tarihinden önceki bir yıl içerisinde ve TYP’nin fiilen baş-
layacağı tarihe kadar yüklenicinin veya bağlı ve yan kuruluşlarının çalışanı olan kişiler
TYP’den yararlanamazlar. Bu süreler esas olmak üzere; verilen hizmetin türü ne olursa olsun
böyle bir durumun tespit edilmesi halinde, ilgili her bir katılımcı için yapılan tüm ödemeler
ödemenin yapıldığı tarihten itibaren yasal faizi ile birlikte yükleniciden tahsil edilir. Ayrıca ka-
tılımcının TYP bitimine kadar yapılacak ödemeleri de yüklenici tarafından katılımcıya ödenir.

(8) Yüklenicinin, kendi işyerleri ile bağlı ve yan kuruluşlarına ait işyeri Sosyal Güvenlik
Kurumu sicil numaralarını İl müdürlüğüne TYP başlamadan önce teslim etmesi gerekir.

(9) TYP başlamadan önce yüklenici, tüm katılımcılara ait sözleşme tarihinden önceki
bir yıllık süreyi içeren Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlükleri veya Merkezlerinden onaylı
hizmet dökümlerini il müdürlüğüne teslim eder. Asillerin yerine başlayan yedekler için bu bel-
ge, başlamalarından itibaren yedi işgünü içinde verilir.

(10) TYP katılımcısı olmaya hak kazananlar, sözleşme daha önce imzalanmış olsa dahi,
TYP başlama tarihinden önce programdan yararlandırılamazlar.

(11) Yüklenicinin, hak edişlere ilişkin belgeleri izleyen ayın yedinci gününe kadar il
müdürlüğüne teslim etmesi gerekir.

Asgari geçim indirimi
MADDE 70 – (1) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve ilgili mev-

zuat çerçevesinde katılımcıların durumuna uygun olarak hesaplanacak olan asgari geçim indi-
rimi, durumlarını gösterir belgelere bağlı olarak yükleniciler tarafından katılımcılara ödenir.
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TYP’ye devam zorunluluğu ve izin
MADDE 71 – (1) Katılımcıların TYP’ye devamı zorunludur. Katılımcılar yükleniciye

ve Kuruma bilgi vermek ve Kurum ya da yükleniciden onay almak şartıyla TYP süresinin yir-
mide biri kadar ücretsiz izin kullanabilir.

(2) Devamsızlık süresi, belgelendirmek şartıyla sağlık sorunları, evlenme, doğum ve
birinci derece yakınlarının vefatı gibi mücbir nedenlerle TYP süresinin yirmide birinden fazla
olamaz. Bu sürenin aşılması halinde yüklenici tarafından katılımcının ilişiği kesilerek il mü-
dürlüğüne bildirilir.

TYP’nin tamamlanması
MADDE 72 – (1) TYP, sözleşmede belirlenen sürenin tamamlanmasıyla sona erer. An-

cak ilgili kurumların gerekçeli olarak uzatma talebinde bulunmaları ve gerekçenin il müdürlü-
ğünce uygun bulunması halinde, toplam dokuz ayı aşmamak şartı ve ödenek durumu da dikkate
alınarak TYP süresi uzatılabilir.

(2) TYP tamamlanmadan önce veya ilişik kesme işlemlerinden önce, TYP’nin özelliği
gereği 4857 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde yer alan belirsiz süreli sözleşmelere ilişkin ola-
rak belirlenmiş olan bildirim süreleri uygulanmaz.

Katılımcılara yapılacak ödeme
MADDE 73 – (1) Her bir katılımcıya yapılacak ödeme, 4857 sayılı Kanun hükümleri

çerçevesinde asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen on altı yaşını doldurmuş işçiler
için günlük asgari ücret miktarının katılım sağlanan gün sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak
miktardan oluşur. Ödemeler, bir ay kesintisiz katılım sağlayanlar için otuz gün üzerinden yapılır.
Katılım sağlanmayan gün bulunması halinde yapılacak ödeme, katılım sağlanmayan gün sayı-
sının otuz günden düşülmesi sonucu bulunan gün sayısı üzerinden hesaplanır.

(2) Haftalık izin hakkını kazanan katılımcılar için bu izin süresi yapılacak ödemenin
hesaplanmasında dikkate alınır.

(3) Vergi ve sosyal güvenlik prim giderleri katılımcıya yapılacak ödemeler üzerinden
hesaplanarak bu gider kalemine ilave edilir.

Sarf malzemesi gideri
MADDE 74 – (1) TYP’nin yürütülmesini sağlamaya yönelik olarak katılımcılar için

ödenmesi öngörülen toplam giderin yüzde beşini aşmamak üzere, TYP süresince katılımcı ta-
rafından kullanılması zorunlu olan sarf malzemeleri için yükleniciye ödeme yapılabilir.

Yüklenici kârı
MADDE 75 – (1) Kâr amacıyla kurulmuş olan özel sektör kuruluşları ile sivil toplum

kuruluşları tarafından katılımcılar için ödenmesi öngörülen toplam giderin yüzde beşini aşma-
mak üzere kâr amacı ile talep edilen miktar verilebilir.

Ödemeler
MADDE 76 – (1) Ödemeler, aylık hak edişler doğrultusunda yükleniciler tarafından

katılımcılar için yapılan ödemelere ilişkin belgelerin il müdürlüğüne ibrazı sonrasında bu bel-
gelerin inceleme işlemlerinin tamamlanması sonucunda yapılır. Yüklenici, Kurum tarafından
hazırlanan bordro programlarını kullanarak katılımcıların prim ve ödeme bilgilerini süresi için-
de il müdürlüğüne teslim edebilir.

(2) Aylık hak ediş, cari ay boyunca çalışılan toplam saat veya gün esas alınarak düzen-
lenir. Hak ediş belgelerine maaş bordrosu, varsa idari giderler ve kâr için fatura ve fatura yerine
geçen belgeler eklenerek il müdürlüğüne teslim edilir.

(3) TYP’nin kamu kurum veya kuruluşlarıyla düzenlenmesi halinde katılımcı ödeme-
lerine ilişkin istihkakların il müdürlüğüne gönderilmesini müteakip, giderler Kurum tarafından
kamu kuruluşunun hesabına aktarılır.
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(4) Vergi, resim ve harç giderleri sözleşme bedeline dahildir. Fakat ilgili mevzuat ge-
reğince hesaplanacak KDV, sözleşme bedeline dahil olmayıp, bu vergi tutarı il müdürlüğü ta-
rafından yükleniciye ilaveten ödenir.

Kontrol ve denetim
MADDE 77 – (1) Kurumun genel denetim yetkisi ile 4904 sayılı Kanunun 13 üncü

maddesi uyarınca oluşturulan Denetim Kurulunca denetim yetkisi saklı kalmak kaydıyla TYP
denetiminden yüklenici sorumludur.

(2) Denetim Kurulunca yapılan denetimler ya da iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri
çerçevesinde gerçekleştirilecek ziyaretler sırasında yükleniciler gerekli kolaylığı sağlamakla
yükümlüdür.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Girişimcilik Eğitim Programı

Programın amacı ve uygulanması
MADDE 78 – (1) Girişimcilik eğitim programı, Kuruma kayıtlı kişilerin kendi işlerini

kurmalarına ve geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla bu bölümde yer alan hükümler, ilgili
kurum veya kuruluşlar ile Kurum arasında imzalanan protokoller ve ilgili mevzuat çerçevesinde
yürütülür.

Programın içeriği
MADDE 79 – (1) Eğitim programlarının, ilgili kurum veya kuruluşlar ile Kurum ara-

sında imzalanan protokoller çerçevesinde belirlenen eğitim modüllerini içermesi gereklidir.
Ayrıca Genel Müdürlüğün belirleyeceği kriterlerdeki içeriğe sahip ilave modüller de eğitim
programına eklenebilir.

(2) Program kapsamındaki eğitimler uzaktan eğitim yöntemleri ile de düzenlenebilir.
Hizmet alımı
MADDE 80 – (1) Girişimcilik eğitim programlarına ilişkin hizmet sağlayıcıların tek-

lifleri, ilgili kurum veya kuruluşlar ile Kurum arasında yapılan protokol hükümleri saklı kalmak
üzere, ilgili mevzuata göre değerlendirilir.

(2) Değerlendirme sonucunda teklifi kabul edilen istekli ile sözleşme imzalanır.
Hizmet sağlayıcılar
MADDE 81 – (1) Hizmet alımı yapılabilecek hizmet sağlayıcılar aşağıda belirtilmiştir.
a) Üniversiteler.
b) 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa ve 8/2/2007 tarihli ve

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa dayanılarak kurulan özel öğretim kurumları.
c) Meslek odaları ve birlikleri.
Katılma şartları
MADDE 82 – (1) Girişimcilik eğitim programına katılmak için;
a) Kuruma kayıtlı olmak,
b) 18 yaşını tamamlamış olmak,
c) Girişimcilik eğitim programında aynı modülden daha önce yararlanmamış olmak,
şartları aranır.
(2) Girişimcilik eğitimi almak isteyenlere, sistem üzerinden veya belirlenecek yöntem-

lerle değerlendirme için yazılı sınav ve/veya mülakat yapılabilir ve/veya bu kişilerden bazı ye-
terlilikleri gösteren belge talep edilebilir.

(3) Programdan yararlanacakların iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydala-
narak, danışmanın uygun görüşüne sahip olması gereklidir.
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(4) Programdan yararlanacaklar, yapılacak değerlendirme sonuçlarına göre programa
katılabilirler.

(5) Yüklenicinin birinci ve ikinci derece kan hısmı olan kişilerin katılımcı olması du-
rumunda, bu kişiler toplam katılımcı sayısına ilave edilmez ve bu kişilere Kurumca herhangi
bir ödeme yapılmaz ancak katılım belgesi verilir. Bu durumun tespiti halinde bu kişiler için
yapılan ödemeler yasal faizi ile birlikte yükleniciden geri alınır.

Katılımcı sayısı
MADDE 83 – (1) Girişimcilik eğitim programlarına katılanların sayısı on kişiden az

olamaz. Katılımcı sayısının yirmi beşi aşması durumunda talebi karşılamak üzere aynı program
dahilinde birden fazla sınıf açılabilir.

(2) Program başlangıcından itibaren eğitim süresinin ilk onda birlik kısmı içerisinde
ilişiği kesilen katılımcıların yerine yeni katılımcılar alınabilir.

Devam mecburiyeti
MADDE 84 – (1) Katılımcıların programa devam etmeleri zorunludur. Kabul edilebilir

mazereti olan katılımcılara, eğiticiler tarafından, yazılı olarak mazeret izni verilebilir. Ancak,
bu izin sürelerinin toplamı, doktor raporu ile tevsik edilebilen sağlık izni de dahil, hangi sebeple
olursa olsun toplam eğitim süresinin onda birini aşamaz. Bu sürenin aşımı halinde, katılımcı-
ların eğitimle ilişikleri il müdürlüğünce kesilir.

(2) İlişiği kesilenlerin yerine alınan katılımcıların sağlık raporu dahil devamsızlık hak-
ları bulunmamaktadır.

(3) Doktor raporu ile tevsik edilebilen belgeler ile sağlık sorunları nedeniyle devam
edemeyen ve bu nedenle programla ilişiği kesilen katılımcılar bir defaya mahsus olmak üzere
açılacak olan girişimcilik modüllerinden ikinci kez yararlanabilirler.

Devam durumlarının bildirimi
MADDE 85 – (1) Katılımcıların devam durumlarını takip etmek üzere Kurumca ha-

zırlanacak olan devam çizelgeleri kullanılır. Devam çizelgelerinin gereği şekilde doldurulma-
sından ve program veya ay sonunda il müdürlüğüne tesliminden yüklenici sorumludur. Prog-
ramdan ayrılanların aynı gün içinde yüklenici tarafından il müdürlüğüne bildirilmesi gerekir.
Katılımcıların devam durumlarının, yüklenici tarafından her gün düzenli olarak en geç saat
23:59’a kadar sisteme girilmesi gereklidir. Bu yükümlülüklerin aksatılmasından dolayı ortaya
çıkabilecek zararlardan yüklenici sorumludur. Yüklenicilerin bu yükümlülüğünü yerine getirip
getirmediği il müdürlüğü tarafından kontrol edilecektir. Giriş yapılmayan günler il müdürlü-
ğünce tamamlanır.

(2) Programa devam etmeleri yüklenici tarafından uygun görülmeyen katılımcıların du-
rumu aynı gün il müdürlüğüne bildirilir. İl müdürlüğünce yapılan değerlendirme sonucuna göre
katılımcının programla ilişiği kesilebilir.

Program giderleri
MADDE 86 – (1) Program giderleri aşağıda belirtilmiştir.
a) Eğitimlere katılacak her bir katılımcı için belirlenen ders saat ücreti üzerinden he-

saplanan eğitim gideri.
b) Katılımcılara programa katıldıkları her bir fiili gün için yapılan ve miktarı Yönetim

Kurulunca belirlenen katılımcı zaruri giderleri.
c) Programa devam edilen süre içinde 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun 5 inci

maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında her bir katılımcı için tahakkuk edecek si-
gorta primleri.

ç) Kurumca uygun bulunacak diğer giderler.
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Giderlerin ödenmesi
MADDE 87 – (1) Yükleniciye yapılan ödemelerde, fiili katılımcı sayısı esas alınır.

Programın uygulandığı takvim ayı içerisinde katılımcıların aldığı toplam eğitim ders saati ve
katılımcı başı ders saat maliyeti ile katılımcı sayısının çarpılmasıyla bulunan meblağ üzerinden
ödeme yapılır. Katılımcıların eğitime katılmadıkları günler hesaplamaya dahil edilmez.

(2) Ödemeler aylık hak edişler halinde yapılır. Ödeme, gerekli değerlendirmeler yapıl-
dıktan sonra 27/6/2007 tarihli ve 26565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik
Kurumları Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirtilen belgeler karşılığında gerçekleştirilir.
Son ayın hak ediş ödemesi ise katılımcıların belgelerini almalarından sonra yapılır. Aylık hak
ediş ödemelerinin yapılabilmesi için yüklenici tarafından vergi, SGK primi, prime ilişkin borç
ile SGK ve Kurumca kesilmiş ve ödenmemiş idari para cezası olmadığına ilişkin belge ibraz
edilmesi gerekir.

(3) Vergi, resim ve harç giderleri sözleşme bedeline dahildir. İlgili mevzuat gereğince
hesaplanacak KDV sözleşme bedeline dahil olmayıp bu vergi tutarı Kurum tarafından yükle-
niciye ödenir.

(4) Programlara katılan katılımcıların her birine, katıldıkları her fiili eğitim günü için,
miktarı Kurum Yönetim Kurulunca belirlenen katılımcı zaruri gideri ödenir. Yarım gün veya
daha az süre ile programa katılmış olan katılımcılara bu günler için ödeme yapılmaz. Yapılacak
ödemeler, il müdürlükleri tarafından Kurumun belirleyeceği banka veya PTT aracılığıyla ger-
çekleştirilir. Katılımcıların ödemeleri alabilmesi için Kurumca belirlenecek bankada kendi ad-
larına hesap açtırmaları gerekir. Belirtilen şartlarla kendilerine hesap açtırmayanlar hak tale-
binde bulunamaz. Herhangi bir nedenle programdan ayrılan ve/veya ilişiği kesilen katılımcılara
eğitime katılmış oldukları gün üzerinden katılımcı zaruri gideri ödemesi yapılır.

Programların denetimi ve izlenmesi
MADDE 88 – (1) Kurumun denetim yetkisi saklı kalmak kaydıyla, programların de-

netimi 4904 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca oluşturulan Denetim Kurulunca yapılır.
(2) Denetim Kurulunca yapılan denetimler, Kurum personeli tarafından gerçekleştiri-

lecek ziyaretler ve Kurum ile ilgili kurum veya kuruluş ile yapılan protokol gereğince yapılacak
izlemeler sırasında yükleniciler gerekli kolaylığı sağlamakla yükümlüdür.

(3) İl müdürlüğü ile yüklenici arasında imzalanan sözleşmede usul ve esasları belirlen-
mek şartı ile eğitim süresince sınıflar yüklenici tarafından kamera ile kaydedilir ve kayıtlar,
denetim ve teftiş sırasında ihtiyaç olduğunda kullanılmak üzere üç yıl boyunca yüklenici tara-
fından muhafaza edilir. Bu yükümlülüğün yerine getirilmediğinin tespiti halinde yüklenici ile
tespit tarihinden itibaren iki yıl süresince kurs veya program düzenlenmez.

Katılım belgesi
MADDE 89 – (1) Katılımcılara, eğitimleri tamamlamaları halinde, Kurum ile ilgili ku-

rum veya kuruluş ile yapılan protokol hükümlerine uygun olarak hazırlanan katılım belgesi
verilir.

ALTINCI BÖLÜM
Ortak Hükümler, Özel Düzenleme, Politika ve Uygulamalar

Kurs ve programlar
MADDE 90 – (1) Kurs veya programlar arasında 6 ay bekleme süresi bulunur. Ancak

kurs sonrasında aynı meslekte düzenlenen işbaşı eğitim programına katılmak istenmesi halinde
bu şart aranmaz. Bu durumda kurs ve işbaşı eğitim programının süresi fiili yüz altmış günden
fazla olamaz.
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(2) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı
alt bendine tabi olarak tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalılar, işsiz olmak
şartı dışında belirtilen diğer şartları taşımak kaydıyla TYP hariç kurslara ve programlara katı-
labilirler. Engelli olmaları nedeniyle aylık bağlananlar ile dul ve yetim aylığı alanlar da TYP
hariç kurslardan ve programlardan yararlanabilir.

(3) Herhangi bir kurs ya da programa katılmama yönünde yaptırım uygulanan kursiyer
veya katılımcı yaptırım süresince hiçbir kurs ya da programdan yararlanamaz.

(4) Kurs veya programlara katılan kursiyer veya katılımcılar ile görevli eğitici veya öğ-
reticiler Kurumca hazırlanan kimlik kartlarını eğitim süresince kullanmak ve kurs veya program
sonunda yükleniciye teslim etmekle yükümlüdür. Ayrıca kursiyer veya katılımcılar, kendilerine
verilecek değerlendirme anketini doldurmakla yükümlüdür.

Mali kaynaklar
MADDE 91 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında düzenlenecek kurs, program veya pro-

jelerin mali kaynakları;
a) Kurum bütçesinden,
b) İşsizlik Sigortası Fonundan,
c) Özelleştirme sonucu işsiz kalanların mesleki eğitimi için 4046 sayılı Kanun gereğince

Kuruma aktarılan bütçeden,
ç) Uluslararası kurum ve kuruluşlarla yapılan anlaşmalar sonucu Kuruma tahsis edilen

ikraz ve/veya hibelerden,
oluşur.
Sözleşmelerin uygulanmasında sınır değerler
MADDE 92 – (1) Hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilecek her bir kurs ya da program;

toplam bütçenin 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 6 ncı maddesi dördüncü fıkrasının
(g) bendi hükmü uyarınca Kurum Yönetim Kurulunun yetkisine giren eşik değeri ya da Genel
Müdürlükçe belirlenecek birim maliyeti aşması halinde Kurum Yönetim Kurulunun; eşik de-
ğerin altında ya da birim maliyetin altında kalması halinde ise il müdürünün onayı ile başlatılır.
Ancak işbirliği mahiyetinde olan ve sadece kursiyer ya da katılımcılar için ödenmesi zorunlu
olan giderleri içeren kurs ya da programlar için bu hüküm uygulanmaz.

(2) Kursiyer ya da katılımcı için ödenmesi zorunlu giderler sözleşme bütçelerine dahil
edilmez.

İş sağlığı ve güvenliği
MADDE 93 – (1) Kurs ve programların uygulanması sırasında iş sağlığı ve güvenliği

açısından gerekli önlemleri almak, buna ilişkin tüm araç ve gereçleri bulundurmak ve iş kazası
ve meslek hastalıklarında resmi kurumlara yapılması gerekli bildirimleri süresi içinde yapmak
yüklenicilerin sorumluluğundadır. Yükleniciler iş kazası meydana gelmesi halinde resmî ku-
rumlara yapılması gereken bildirimleri süresi içinde yapmakla ve durumu il müdürlüğüne bil-
dirmekle yükümlüdür.

Engellilerin ulaşılabilirliği
MADDE 94 – (1) Engellilerin, kurs ve programlara katılımını sağlamak üzere eğitim

mekanı ve bu mekana ulaşılabilirliğinde kullanılan diğer kısımlarda gerekli önlemleri almak
yüklenicinin sorumluluğundadır.

Devam durumlarının sisteme girilmesi
MADDE 95 – (1) Katılımcı ve kursiyerlerin devam durumlarının yükleniciler tarafın-

dan bu Yönetmelikte belirlenen sürelerde sisteme girilmemesi durumunda kursiyer veya katı-
lımcılar için Kurum tarafından ödenen zaruri gider ve sigorta prim giderleri ile bu giderlere
ilişkin olarak ödenen tüm ceza ve mali yükümlülükler yükleniciden tahsil edilir.
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Sigorta prim giderlerinin ödenmesi
MADDE 96 – (1) TYP hariç kurs ve programlara ilişkin olarak 5510 sayılı Kanunun

5 inci maddesinin birinci fıkrası (e) bendi kapsamında kursiyer veya katılımcı için ödenmesi
gereken primlere ilişkin iş ve işlemler il müdürlüğünce yapılabilir.

Tanınırlık
MADDE 97 – (1) Kurs ve programların uygulanması sırasında Kurumun tanınırlığına

ilişkin iş ve işlemleri yürütmekten yükleniciler sorumludur.
(2) Tanınırlıkla ilgili materyaller ve uyulması gereken esaslar, hangi faaliyetlerde tanı-

nırlık kurallarına uyulması gerektiği ve kurs ve programlar dışında tanınırlıkla ilgili olarak yü-
rütülecek diğer faaliyetler ile bu faaliyetlere ilişkin giderlerin ödenip ödenmemesi hususu Genel
Müdürlükçe belirlenir.

(3) Aktif işgücü hizmetleri için Kurumca yapılacak olan tanıtım giderleri, 4447 sayılı
Kanunun 48 inci maddesinin yedinci fıkrası doğrultusunda, işsizlik sigortası fonundan aktif
işgücü hizmetleri için ayrılan paydan karşılanabilir.

Özel eğitim modülleri
MADDE 98 – (1) Kurs ve programlara ilişkin modüllere eğitim süresinin yüzde on be-

şini geçmemek üzere özel modüller eklenebilir. Bu modüllere ilişkin eğitim süresi, kurs süresine
ilave edilir. Bu süre için kursiyer veya katılımcıya kursiyer zaruri gideri ve sigorta primi öde-
mesi yapılmaya devam edilir, ancak yükleniciye herhangi bir ödeme yapılmaz.

(2) Genel Müdürlükçe belirlenen ilave modüllere ilişkin eğitimler, bu alanlarda belge
sahibi eğitici veya öğreticiler aracılığı ile yüklenici tarafından verilir. Ancak ihtiyaç duyulması
halinde, bu eğitimler Kurum personeli aracılığıyla da verilebilir. Bu modüllere ilişkin eğitim-
lerin Kurum personeli tarafından verilmesi durumunda, yükleniciler bu modüllerin kendi eğitim
mekanlarında verilmesinden dolayı ilave ödeme talebinde bulunamaz.

Özel politikaların ve uygulamaların geliştirilmesi
MADDE 99 – (1) Genel Müdürlükçe bu Yönetmeliğin amacına uygun olarak özel po-

litika ve uygulamalar geliştirilerek bu kapsamda kurs, program, uygulama, proje ve protokol
tasarlanabilir ve uygulanabilir.

Meslek araştırma ve geliştirme hizmetleri
MADDE 100 – (1) Türk Meslekler Sözlüğünün hazırlanması ve gelişmeler doğrultu-

sunda güncellenmesi ile bu amaca yönelik olarak iş analizlerinin yapılması çalışmaları doğru-
dan Kurum tarafından ya da işbirliği veya hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilir.

İş ve meslek danışmanlığı hizmetleri
MADDE 101 – (1) Uygulanacak aktif işgücü programlarına esas olmak üzere sunulan

iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri; bireylerin ilgi ve yeteneklerine uygun iş ve mesleği seç-
mesi, seçtiği meslekle ilgili eğitim imkanlarından yararlanması, işe yerleştirilmesi ve işe uyu-
munun sağlanması amacıyla, doğrudan Kurum tarafından ya da Genel Müdürlükçe belirlenen
esaslara bağlı olarak hizmet alımı yoluyla yürütülür.

(2) Danışmanlık hizmetlerinin temelini oluşturan; meslekler, mesleki eğitim yerleri ve
çalışma hayatıyla ilgili bilgileri içeren materyallerin güncellenmesi ve ihtiyaç duyulması ha-
linde yeni materyallerin hazırlanması çalışmalarında birinci fıkrada yer alan hükümler uygu-
lanır.

(3) Hizmet alımı veya işbirliği yoluyla gerçekleştirilen kurslarda kursiyerlere verilecek
iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri, yüklenici ve/veya Kurum tarafından sağlanır.
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Elektronik ortamda bildirim
MADDE 102 – (1) Genel Müdürlük, kurs ve programlara ilişkin olarak bu Yönetme-

likte belirtilen iş ve işlemlerin bir bölümünü ya da tamamını elektronik ortamda gerçekleştire-
bilir. İş ve işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi durumunda kurum veya kuruluşlar
ve hizmetlerden yararlanacak kişiler istenilen bilgi ve belgeleri elektronik ortamda vermekle
yükümlüdür.

Türk soylu yabancılar
MADDE 103 – (1) Türkiye’de ikamet etmeyen Türk soylu yabancı uyruklulara yönelik

düzenlenecek aktif işgücü hizmetlerinin yürütülmesi kapsamında bu Yönetmelik hükümleri
uygulanmaz. Bunlara yönelik olarak düzenlenen aktif işgücü hizmetlerine ilişkin usul ve esaslar
ilgili kurum ve kuruluşlarla Kurum tarafından ortaklaşa hazırlanacak protokolle belirlenir.

Yabancılar
MADDE 104 – (1) Türkiye’de çalışmalarına engel durumu olmayan yabancılar, ilgili

diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak şartı ile, yabancı kimlik numarası ile Kuruma kayıt olmak
ve il müdürlüğünce uygun bulunmak şartıyla, bu Yönetmelik hükümlerinden yararlanabilirler.

Yönetmelikle ilgili usul ve esasların belirlenmesi ve yayımlanması
MADDE 105 – (1) Bu Yönetmelikte belirlenen amacın gerçekleştirilmesi için yapılacak

faaliyet ve işlerin yürütülmesine ilişkin olarak belirlenecek usul ve esaslar, Kurumun internet
sayfasında yayımlanır.

Sosyal yardım başvurusu
MADDE 106 – (1) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından Kuruma

yönlendirilen kişilerden sosyal yardım alanlar ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının ilgili
personeli tarafından yapılan saha incelemeleri sonucunda acil durumuyla iş ve meslek danış-
manlarına yönlendirilen kişilerle iş ve meslek danışmanları tarafından, öncelik durumları göz
önünde bulundurularak, en geç iki hafta içinde irtibata geçilir. Bu kişiler, beceri düzeyleri be-
lirlenerek durumlarına uygun açık işe ya da eğitim programlarına yönlendirilir.

İdari yaptırımlar
MADDE 107 – (1) Bu Yönetmelik ve sözleşme veya protokol kapsamında yer alan

yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde kursiyer veya katılımcılar ile istekli veya yük-
leniciler için ilgili il müdürlüğünce bu Yönetmelikte ve ilgili mevzuatında belirtilen yaptırımlar
uygulanır, yaptırımlar sisteme kaydedilir ve bu işlem muhatap kişi veya kuruma yazılı olarak
da bildirilir.

(2) Genel Müdürlükçe gerek görülen hallerde yaptırım uygulananların bilgileri Kuru-
mun internet sayfasında da ilan edilebilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 108 – (1) 31/12/2008 tarihli ve 27097 sayılı 6 ncı mükerrer Resmî Gazete’de

yayımlanan Türkiye İş Kurumu İşgücü Uyum Hizmetleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Yürürlükten kaldırılan 31/12/2008 tarihli ve 27097 sayılı 6 ncı

mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye İş Kurumu İşgücü Uyum Hizmetleri Yönet-
meliği ve söz konusu Yönetmeliğin usul ve esaslarını belirleyen İşlemler El Kitabının İşgücü
Eğitim başlıklı bölümü doğrultusunda imzalanan sözleşme, protokol ve projeler ile başlatılan
iş ve işlemler sonuçlanana kadar bu mevzuata göre uygulanmaya devam olunur.

Yürürlük
MADDE 109 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 110 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü

yürütür.
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TEBLİĞLER
Sağlık Bakanlığı (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu)’ndan:

AĞIZ TEMİZLİĞİNDE ELLE KULLANILAN DİŞ FIRÇALARI,
ELEKTRİKLE/PİLLE ÇALIŞAN DİŞ FIRÇALARININ FIRÇA

BAŞLIKLARI VE ARAYÜZ FIRÇALARININ ÜRETİMİ,
İTHALATI VE BİLDİRİM ESASLARINA DAİR

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 4/8/2010 tarihli ve 27662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağız Te-
mizliğinde Elle Kullanılan Diş Fırçaları, Elektrikle/Pille Çalışan Diş Fırçalarının Fırça Başlık-
ları ve Arayüz Fırçalarının Üretimi, İthalatı ve Bildirim Esaslarına Dair Tebliğin 3 üncü maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik
Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna ve 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin 40 ıncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki (f) bendi eklenmiştir.

“b) Müdürlük: Halk Sağlığı Müdürlüğünü,”
“f) Kurum: Türkiye Halk Sağlığı Kurumunu,”
MADDE 3 – Aynı Tebliğde geçen, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi hariç

olmak üzere, “Bakanlığa” ibaresi “Kuruma” şeklinde, “Bakanlıkça” ibaresi “Kurumca” şek-
linde, “Bakanlığın” ibaresi “Kurumun” şeklinde, “Bakanlık” ibaresi “Kurum” şeklinde, “İl
Sağlık Müdürlüğü” ibaresi “Halk Sağlığı Müdürlüğü” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

—— • ——
Sağlık Bakanlığı (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu)’ndan:

DETERJANLAR VE DETERJANLARDA KULLANILAN YÜZEY
AKTİF MADDELER HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 23/12/2010 tarihli ve 27794 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deter-
janlar ve Deterjanlarda Kullanılan Yüzey Aktif Maddeler Hakkında Tebliğin 3 üncü maddesinin
birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik
Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna, 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağ-
lık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka-
rarnamenin 40 ıncı maddesi ile 4/8/1952 tarihli ve 3/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla
yürürlüğe konulan Gıda Maddelerinin ve Umumi Sağlığı İlgilendiren Eşya ve Levazımın Hu-
susi Vasıflarını Gösteren Tüzüğün 655 inci, 658 inci ve 659 uncu maddelerine dayanılarak ha-
zırlanmıştır.”

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

4/8/2010 27662
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MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten

kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki (ö) bendi eklenmiştir.

“ö) Kurum: Türkiye Halk Sağlığı Kurumunu,”

MADDE 3 – Aynı Tebliğde geçen, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi hariç

olmak üzere, “Bakanlığa” ibaresi “Kuruma” şeklinde, “Müsteşarlık” ibaresi “Ekonomi Bakan-

lığı” şeklinde, “Bakanlığımızdan” ibaresi “Kurumumuzdan” şeklinde, “Bakanlıkça” ibaresi

“Kurumca” şeklinde, “Bakanlık” ibaresi “Kurum” şeklinde, “İl Sağlık Müdürlüğünce” ibaresi

“Halk Sağlığı Müdürlüğünce” şeklinde, “Sağlık Müdürü” ibaresi “Halk Sağlığı Müdürü” şek-

linde, “Sağlık Müdür Yardımcısı” ibaresi “Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı” şeklinde, “Bakan-

lığın” ibaresi “Kurumun” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

—— • ——
Sağlık Bakanlığı (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu)’ndan:

DETERJAN, MEKANİK TEMİZLEME TOZU, ÇAMAŞIR SULARINDAN

NUMUNE ALINIRKEN UYULACAK KURALLAR İLE NUMUNE ALMA

İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HUSUSLARIN BELİRLENMESİNE DAİR

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 12/9/2005 tarihli ve 25934 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deterjan,

Mekanik Temizleme Tozu, Çamaşır Sularından Numune Alınırken Uyulacak Kurallar İle Nu-

mune Alma İşlemlerine İlişkin Hususların Belirlenmesine Dair Tebliğin 3 üncü maddesinin bi-

rinci fıkrasının (b) ve (i) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki (k)

bendi eklenmiştir.

“b) Müdürlük: Deterjan, çamaşır suları ve mekanik temizleme tozu ile ilgili piyasa gö-

zetimi ve denetimini gerçekleştirmekten sorumlu olan Halk Sağlığı Müdürlüğünü,”

“i) Denetçi: Piyasa gözetimi ve denetimi yapmak üzere Kurumca ve Halk Sağlığı Mü-

dürlüğünce görevlendirilen işin niteliğine uygun personeli,”

“k) Kurum: Türkiye Halk Sağlığı Kurumunu,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğde geçen “Genel Müdürlük” ibaresi “Kurum” şeklinde, “Genel

Müdürlüğe” ibaresi “Kuruma” şeklinde, “İl Sağlık Müdürlüğü” ibaresi “Halk Sağlığı Müdür-

lüğü” şeklinde, “İl Sağlık Müdürlüğüne” ibaresi “Halk Sağlığı Müdürlüğüne” şeklinde değiş-

tirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
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Sağlık Bakanlığı (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu)’ndan:
EMZİK, BİBERON, BİBERON BAŞLIĞI, ALIŞTIRMA BARDAĞI, ALIŞTIRMA

BARDAĞI KAPAĞI VE BENZERİ ÜRÜNLERİN ÜRETİMİ, İTHALATI VE
BİLDİRİM ESASLARINA DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 7/2/2011 tarihli ve 27839 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emzik, Bi-
beron, Biberon Başlığı, Alıştırma Bardağı, Alıştırma Bardağı Kapağı ve Benzeri Ürünlerin
Üretimi, İthalatı ve Bildirim Esaslarına Dair Tebliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik
Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna ve 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin 40 ıncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki (f) bendi eklenmiştir.

“b) Müdürlük: Halk Sağlığı Müdürlüğünü,”
“f) Kurum: Türkiye Halk Sağlığı Kurumunu,”
MADDE 3 – Aynı Tebliğde geçen, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi hariç

olmak üzere, “Bakanlığa” ibaresi “Kuruma” şeklinde, “Bakanlıkça” ibaresi “Kurumca” şek-
linde, “Bakanlığın” ibaresi “Kurumun” şeklinde, “Bakanlık” ibaresi “Kurum” şeklinde, “İl
Sağlık Müdürlüğü” ibaresi “Halk Sağlığı Müdürlüğü” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

—— • ——
Sağlık Bakanlığı (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu)’ndan:
HAVA AROMATİZE EDİCİ ÜRÜNLERİN ÜRETİMİNE, İTHALATINA,

PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNE VE BİLDİRİM
ESASLARINA DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 15/12/2009 tarihli ve 27433 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hava
Aromatize Edici Ürünlerin Üretimine, İthalatına, Piyasa Gözetimi ve Denetimine ve Bildirim
Esaslarına Dair Tebliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Ka-
nununun 2 nci maddesine, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın
Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna, 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı
ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin
40 ıncı maddesi ile 4/8/1952 tarihli ve 3/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe ko-
nulan Gıda Maddelerinin ve Umumi Sağlığı İlgilendiren Eşya ve Levazımın Hususi Vasıflarını
Gösteren Tüzüğün 657 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”
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MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki (ğ) bendi eklenmiştir.

“d) Müdürlük: Halk Sağlığı Müdürlüğünü,”
“ğ) Kurum: Türkiye Halk Sağlığı Kurumunu,”
MADDE 3 – Aynı Tebliğde geçen, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi hariç

olmak üzere, “Bakanlığa” ibaresi “Kuruma” şeklinde, “Bakanlıkça” ibaresi “Kurumca” şek-
linde, “Bakanlık” ibaresi “Kurum” şeklinde, “İl Sağlık Müdürlüğü” ibaresi “Halk Sağlığı Mü-
dürlüğü” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

—— • ——
Sağlık Bakanlığı (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu)’ndan:

HAVUZ SUYUNDA KULLANILAN YARDIMCI KİMYASAL MADDELERİN
ÜRETİMİNE, İTHALATINA VE BİLDİRİM ESASLARINA DAİR

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 4/8/2010 tarihli ve 27662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Havuz Su-
yunda Kullanılan Yardımcı Kimyasal Maddelerin Üretimine, İthalatına ve Bildirim Esaslarına
Dair Tebliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Ka-
nununun 2 nci maddesine, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın
Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna, 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı
ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 40 ıncı
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ç) Müdürlük: Halk Sağlığı Müdürlüğünü,”
“ğ) Kurum: Türkiye Halk Sağlığı Kurumunu,”
MADDE 3 – Aynı Tebliğde geçen, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi hariç

olmak üzere, “Bakanlığa” ibaresi “Kuruma” şeklinde, “Bakanlıkça” ibaresi “Kurumca” şek-
linde, “Bakanlık” ibaresi “Kurum” şeklinde, “İl Sağlık Müdürlüğü” ibaresi “Halk Sağlığı Mü-
dürlüğü” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
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Sağlık Bakanlığı (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu)’ndan:
KUVVETLİ ASİT VEYA BAZ İÇEREN TEMİZLİK ÜRÜNLERİNİN

ÜRETİMİNE, İTHALATINA VE BİLDİRİM ESASLARINA DAİR
TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 20/3/2010 tarihli ve 27527 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kuvvetli
Asit veya Baz İçeren Temizlik Ürünlerinin Üretimine, İthalatına ve Bildirim Esaslarına Dair
Tebliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik
Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna ve 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin 40 ıncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki (g) bendi eklenmiştir.

“c) Müdürlük: Halk Sağlığı Müdürlüğünü,”
“g) Kurum: Türkiye Halk Sağlığı Kurumunu,”
MADDE 3 – Aynı Tebliğde geçen, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi hariç

olmak üzere, “Bakanlığa” ibaresi “Kuruma” şeklinde, “Bakanlıkça” ibaresi “Kurumca” şek-
linde, “Bakanlık” ibaresi “Kurum” şeklinde, “İl Sağlık Müdürlüğü” ibaresi “Halk Sağlığı Mü-
dürlüğü” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

—— • ——
Sağlık Bakanlığı (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu)’ndan:

OYUNCAKLAR KONUSUNDA FAALİYET GÖSTERECEK
ONAYLANMIŞ KURULUŞLARA DAİR TEBLİĞDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 28/2/2004 tarihli ve 25387 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Oyuncak-
lar Konusunda Faaliyet Gösterecek Onaylanmış Kuruluşlara Dair Tebliğin 5 inci maddesinin
birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki (i) bendi eklen-
miştir.

“i) Kurum: Türkiye Halk Sağlığı Kurumunu,”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesi hariç olmak üzere Tebliğde geçen “Sağlık

Bakanlığı” ibaresi “Türkiye Halk Sağlığı Kurumu”, “Sağlık Bakanlığınca” ibaresi “Türkiye
Halk Sağlığı Kurumunca”, “Bakanlık” ibaresi “Kurum”, “Bakanlıkça” ibaresi “Kurumca”,
“Bakanlığın” ibaresi “Kurumun”, “Bakanlığa” ibaresi “Kuruma”, “Temel Sağlık Hizmetleri
Genel Müdürlüğü” ibaresi “Kurum”, “Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne” ibaresi
“Kuruma”, “Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce” ibaresi “Kurumca” ve “Müste-
şarlık” ibaresi “Ekonomi Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
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Sağlık Bakanlığı (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu)’ndan:
TAMPON, HİJYENİK PED, GÖĞÜS PEDİ, ÇOCUK BEZİ VE BENZERİ

ÜRÜNLERİN ÜRETİMİ, İTHALATI VE BİLDİRİM ESASLARINA
DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 17/6/2010 tarihli ve 27614 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tampon,
Hijyenik Ped, Göğüs Pedi, Çocuk Bezi ve Benzeri Ürünlerin Üretimi, İthalatı ve Bildirim Esas-
larına Dair Tebliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik
Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna ve 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin 40 ıncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki (f) bendi eklenmiştir.

“b) Müdürlük: Halk Sağlığı Müdürlüğünü,”
“f) Kurum: Türkiye Halk Sağlığı Kurumunu,”
MADDE 3 – Aynı Tebliğde geçen, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi hariç

olmak üzere, “Bakanlığa” ibaresi “Kuruma” şeklinde, “Bakanlıkça” ibaresi “Kurumca” şek-
linde, “Bakanlığın” ibaresi “Kurumun” şeklinde, “Bakanlık” ibaresi “Kurum” şeklinde değiş-
tirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“ç) İmal tarihi/seri no/raf ömrü, (ürünler 5 yıl ve üzeri raf ömürlerine sahip ise stabilite
testi istenir)”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin ekindeki Ek-3’ün 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“10- Son kullanma tarihi ile ilgili yapılmış olan stabilite testleri (raf ömrü 5 yıl ve üzeri
ürünler için)”

MADDE 6 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

—— • ——
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALARA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE
STANDARDI (TMS 19) HAKKINDA TEBLİĞ

(SIRA NO: 9)

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin 1 no’lu ekinde yer alan “TMS 19 Ça-

lışanlara Sağlanan Faydalar” (TMS 19) Standardının yürürlüğe konulması ve ilgili bazı teb-
liğlerde değişiklikler yapılmasıdır.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin kapsamı Ek/1’de yer alan TMS 19 metninde belirlenmiştir.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe

ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka-
rarnamenin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.
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Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Kurum: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunu,
b) TFRS: Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını,
c) TMS: Türkiye Muhasebe Standartlarını,
ç) Yorum: Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile ilgili olarak uygulamaya yön

vermek veya standartlara açıklık kazandırmak üzere Kurum tarafından kamuoyuna duyurulan
metni,

ifade eder.
Uygulamaya ilişkin hükümler
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğin 1 no’lu ekinde yer alan TMS 19’u finansal tablolarında

uygulayan işletmeler, söz konusu finansal tablolarında aşağıda yer alan düzenlemeleri de;
a) 3/5/2009 tarihli ve 27217 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Finansal Ra-

porlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı
(TFRS 1) Hakkında Tebliğin ekinde yer alan TFRS 1’in 39L, D1, D10, D11 ve E5 paragrafla-
rını bu Tebliğin 2 no’lu ekinde yer alan şekliyle,

b) 15/7/2007 tarihli ve 26583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Faaliyet Bölümlerine
İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 8) Hakkında Tebliğin ekinde yer alan
TFRS 8’in 24 üncü paragrafını bu Tebliğin 3 no’lu ekinde yer alan şekliyle,

c) 13/8/2008 tarihli ve 26966 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Araçların
Sunuluşuna İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 1) Hakkında Tebliğin ekinde yer alan
TMS 1’in 96 ve 139K paragrafları ile 7 nci paragrafında yer alan Diğer Kapsamlı Gelir Tanı-
mını bu Tebliğin 4 no’lu ekinde yer alan şekliyle,

ç) 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İlişkili Taraf Açık-
lamalarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 24) Hakkında Tebliğin ekinde yer alan
TMS 24’ün 22 nci paragrafını bu Tebliğin 5 no’lu ekinde yer alan şekliyle,

d) 27/4/2010 tarihli ve 27564 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Borçların
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlarla Ödenmesine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Stan-
dardı Yorumu (TFRS Yorum 19) Hakkında Tebliğin ekinde yer alan TFRS Yorum 19’un 1, 6,
17, 24, 25, 26 ve 27C paragraflarını bu Tebliğin 6 no’lu ekinde yer alan şekliyle,

uygular.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ ve bu Tebliğin 1 no’lu ekinde yer alan TMS 19’un uygu-

lanmasıyla, 30/3/2006 tarihli ve 26124 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Çalışanlara Sağ-
lanan Faydalara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 19) Hakkında Tebliğ” ve Tebliğ
Eki yürürlükten kalkar.

Geçiş süreci
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) İsteyen işletmeler bu hükümler çerçevesinde, bu Tebliği ve

bu Tebliğin 1 no’lu ekinde yer alan “TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar” Standardını
1/1/2013 tarihi öncesi hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarında uygulayabilirler. Bu
TMS’nin 1/1/2013 öncesi hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarda uygulanması halinde,
bu durum dipnotlarda açıklanır.

Yürürlük
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ ve bu Tebliğin 1 no’lu ekinde yer alan “TMS 19 Çalışanlara

Sağlanan Faydalar” Standardı, 31/12/2012 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde uy-
gulanmak üzere yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kurum Başkanı yürütür.
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KURUL KARARI

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 75935942-050.01.04 – [01/05]

Toplantı Tarihi: 28/2/2013

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca 23/1/2013 tarihli ve 28537 sayılı Resmî Ga-

zete’de yayımlanan 2012/4213 sayılı “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlen-

mesine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı”nın 4 üncü maddesinin altıncı fıkrasına dayanılarak ha-

zırlanan “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu

Kararına İlişkin Usul ve Esaslar”ın ekteki şekilde yayımlanmasına karar verilmiştir.

EK

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE

DAİR BAKANLAR KURULU KARARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Usul ve Esasların amacı, 23/1/2013 tarihli ve 28537 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan 2012/4213 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlen-

mesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının uygulanmasına yönelik usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Usul ve Esaslar, 2012/4213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçe-

vesinde şirketlerin bağımsız denetime tabi olmasına, bağımsız denetimin kapsamından çıkma-

sına ve ilk uygulamaya ilişkin hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Usul ve Esaslar, 2012/4213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü

maddesinin altıncı fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
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Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Usul ve Esaslardaki terimler 2012/4213 sayılı Bakanlar Kurulu

Kararında yer alan anlamlarıyla kullanılmıştır. Ayrıca, bu Usul ve Esasların uygulanmasında;

a) Bakanlar Kurulu Kararı: 23/1/2013 tarihli ve 28537 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan 2012/4213 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine ilişkin Ba-

kanlar Kurulu Kararını,

b) Denetim: Bağımsız denetimi,

c) Kurum: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunu,

ç) Türkiye Denetim Standartları (TDS): 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kanun Hük-

münde Kararname uyarınca yürürlüğe konulan, bilgi sistemleri denetimi dahil olmak üzere,

denetim alanında uluslararası standartlarla uyumlu eğitim, etik, kalite kontrol ve denetim stan-

dartları ile bu alana ilişkin diğer düzenlemeleri,

d) Türkiye Muhasebe Standartları (TMS): 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uya-

rınca Kurul tarafından onaylanarak Türkiye Muhasebe Standardı ve Türkiye Finansal Rapor-

lama Standardı adıyla yayımlanan muhasebe standartları ile bu alana ilişkin diğer düzenleme-

leri,

ifade eder.

(2) Bağlı ortaklık ve iştirak kavramları, denetime tabi olunup olunmadığının belirlen-

mesinde esas alınan ve yürürlükteki mevzuat uyarınca hazırlanmış finansal tablolardaki an-

lamlarıyla dikkate alınır.

İKİNCİ BÖLÜM

Denetime Tabi Olma

Ölçütler

MADDE 5 – (1) Şirketlerin denetime tabi olup olmadığının belirlenmesinde tek başına

veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte aktif toplamına, yıllık net satış hasılatına ve ça-

lışan sayısına ilişkin genel ölçütler aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

Aktif toplamı : 150 milyon TL ve üzeri

Yıllık net satış hasılatı : 200 milyon TL ve üzeri

Çalışan sayısı : 500 çalışan ve üzeri
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(2) Bakanlar Kurulu Kararına göre şirketlerin denetime tabi olması için yukarıda belir-

tilen üç ölçütten ikisini üst üste iki hesap dönemi sağlaması gerekir. Birbirini takip eden hesap

dönemlerinde sağlanan iki ölçütün aynı ölçütler olması şart değildir. Aşağıdaki tabloda örnek

bir şirket için hesap dönemleri itibarıyla ölçütlerin sağlanması ve denetime tabi olma durumu

gösterilmiştir:

(3) Bakanlar Kurulu Kararına ekli (II) sayılı listede belirtilen alanlarda faaliyet gösteren

şirketler aynı listede yer verilen ölçütler dikkate alınmak suretiyle denetime tabidir. Ölçütlerin

söz konusu listede belirtilen sınırlamalar çerçevesinde aşılıp aşılmadığının belirlenmesinde

ikinci fıkradaki usul uygulanır.

(4) Bakanlar Kurulu Kararına ekli (I) sayılı listede belirtilen alanlarda faaliyet gösteren

şirketler ise herhangi bir ölçüt şartı aranmaksızın denetime tabidir.

(5) Denetim, şirketin konsolide finansal tablolarının yanında münferit finansal tablola-

rını da içerir.

(6) Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca denetime tabi olma şartlarını taşımayan bir şirket,

sadece ana ortaklığının, bağlı ortaklığının veya iştirakinin Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında

denetime tabi olması nedeniyle denetime tabi olmaz. Bu durum, topluluk denetçisinin konsolide

finansal tabloların denetimine ilişkin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve

TDS çerçevesindeki yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.
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Esas alınacak finansal tablolar

MADDE 6 – (1) Denetime tabi olunup olunmadığının belirlenmesinde, şirketler ile bu

şirketlerin bağlı ortaklıkları ve iştiraklerinin aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı hesapla-

nırken vergi mevzuatı çerçevesinde kamu idarelerine sunulmak üzere hazırlanan son iki hesap

dönemine ilişkin bilanço ve gelir tablosu dikkate alınır. Denetim kapsamına girildikten sonra

11 inci madde hükmü uygulanır. Yurtdışında bulunan bağlı ortaklık ve iştiraklerinin, varsa de-

netimden geçmiş uluslararası muhasebe standartlarına uygun finansal tabloları, olmaması ha-

linde tabi oldukları mevzuat uyarınca hazırladıkları finansal tabloları dikkate alınır.

Aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatının hesaplanması

MADDE 7 – (1) Aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatının hesabında, 6 ncı maddede

belirtilen finansal tablolar çerçevesinde, varsa şirketin bağlı ortaklıklarının ve iştiraklerinin

aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı da dikkate alınır.

(2) Bağlı ortaklıkları veya iştirakleri bulunan şirketlerin aktif toplamı ve yıllık net satış

hasılatı tutarının hesabında aşağıdaki işlemler yapılır:

a) Aktif toplamının hesabında, şirketin kendi aktif toplamından, bağlı ortaklıklarının

ve iştiraklerinin kayıtlı değerleri çıkarılır. Bulunan tutara, bağlı ortaklıklarının aktif toplamının

tamamı ve iştiraklerinin aktif toplamından kendi iştirak hissesi payına düşen kısmı eklenir.

b) Yıllık net satış hasılatının hesabında, şirketin kendi yıllık net satış hasılatına bağlı

ortaklıklarının yıllık net satış hasılatının tamamı, iştiraklerinin yıllık net satış hasılatından kendi

iştirak hissesi payına düşen kısmı eklenir.

c) Grup içi işlemlerden doğan varlık, borç, gelir ve giderlerden, bağlı ortaklıklarla olan-

ların tamamı, şirketin ve bağlı ortaklıkların doğrudan iştirakleriyle olanlarının ise hisselerine

düşen payı elimine edilir. Grup içi işlemlerin kısmen veya tamamen elimine edilmesi ihtiyari-

dir.

(3) Şirketlerin bağlı ortaklıkları aracılığıyla dolaylı olarak sahip oldukları bağlı ortak-

lıklar ve iştirakler de şirketin bağlı ortaklığı ve iştiraki olarak değerlendirilir.

Örneğin; A Şirketinin B Şirketinde %70, B Şirketinin ise C ve D Şirketlerinde sırasıyla

%60 ve %15 oranlarında oy hakkına sahip olduğu durumda, A Şirketi aktif toplamını ve yıllık

net satış hasılatını hesaplarken, C Şirketini bağlı ortaklığı, D Şirketini de %15 oranında oy hak-

kına sahip olduğu iştiraki olarak değerlendirir.

(4) Şirketlerin veya bağlı ortaklıkların iştiraklerinin sahip olduğu bağlı ortaklıklar ve

iştirakler, ilgili iştirakin finansal tablolarındaki değerleri üzerinden dikkate alınır. Bu sebeple,

şirketin veya bağlı ortaklıkların iştiraklerinin bağlı ortaklıkları ve iştirakleri eliminasyon iş-

lemlerine dahil edilmez.
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Örneğin; A Şirketinin B Şirketinde %40, B Şirketinin ise C ve D Şirketlerinde sırasıyla

%60 ve %15 oranlarında oy hakkına sahip olduğu durumda, A Şirketi aktif toplamını ve yıllık

net satış hasılatını hesaplarken, sadece B Şirketini iştiraki olarak değerlendirir. C ve D Şirket-

lerinin aktif toplamını ve yıllık net satış hasılatını dikkate almaz. Dolayısıyla, C ve D Şirket-

lerinin A ve B Şirketleriyle gerçekleştirdiği işlemler eliminasyona dahil edilmez.

(5) Aktif toplamının ve yıllık net satış hasılatının hesabında, şirketin yurtdışındaki bağlı

ortaklıklarının ve iştiraklerinin aktif toplamları ve yıllık net satış hasılatı da dikkate alınır.

Çalışan sayısının hesaplanması

MADDE 8 – (1) Şirketin çalışan sayısının belirlenmesinde, muhtasar beyannamede

bildirilen aylık toplam çalışan sayısının yıllık ortalaması dikkate alınır. Söz konusu yıllık or-

talama, aylar itibarıyla aylık çalışan sayılarının toplamının on ikiye bölünmesiyle elde edilir.

Çıraklık ve mesleki eğitim sözleşmesi kapsamında şirkette mesleki eğitim gören çıraklar ve

staj yapan öğrenciler çalışan sayısının hesabında dikkate alınmaz.

(2) Ortalama çalışan sayısının belirlenmesinde, ana ortaklığın ve bağlı ortaklıkların bu

maddeye göre hesaplanan çalışan sayılarının toplamı dikkate alınır. İştiraklerin bu maddeye

göre hesaplanan çalışan sayısı ise şirketin iştirakteki hissesi oranında dikkate alınır.

Örneğin, aşağıda aylık çalışan sayıları belirtilen, bağlı ortaklığı B Şirketi ve %20 iştiraki

C Şirketi olan A Şirketinin ilgili hesap dönemine ilişkin ortalama çalışan sayısı şu şekilde he-

saplanır:

Örneğin, B Şirketi A Şirketinin bağlı ortaklığı olup A Şirketinin C Şirketinde %20 ora-

nında iştiraki vardır. Söz konusu şirketlerin aylık çalışan sayılarına ilişkin bilgiler aşağıdaki

tabloda yer almaktadır:
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Yukarıdaki tabloda, şirketler itibarıyla yıllık çalışan sayısı ve ortalama çalışan sayısı

hesaplanmıştır. Buna göre, A Şirketinin yıllık ortalama çalışan sayısı hesaplanırken; A ve B

Şirketlerinin yıllık ortalama çalışan sayılarının tamamı ile C Şirketinin yıllık ortalama çalışan

sayısının sadece %20’si toplanır. Dolayısıyla, A Şirketi için toplam yıllık ortalama çalışan sayısı

(300 + 170 + (162,08 x %20) = ) 502,42’dir.

(3) Çalışan sayısının hesabında, 7 nci madde çerçevesinde şirketin kendisinin, bağlı or-

taklıklarının ve iştiraklerinin yurtiçindeki ve yurtdışındaki çalışan sayıları da dikkate alınır.

Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işleri

MADDE 9 – (1) 6 ve 7 nci maddelerde belirtilen hususlara ek olarak, birden fazla tak-

vim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işlerini üstlenen şirketler açısından aktif toplamı ve

yıllık net satış hasılatı aşağıdaki gibi tespit edilir:

a) Aktif toplamının hesabında, Tekdüzen Hesap Planında yer alan “170-177 Yıllara

Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri” hesapları dikkate alınmaz.

b) Yıllık net satış hasılatının hesabında, Tekdüzen Hesap Planında yer alan “350-358

Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri” hesaplarına sadece ilgili dönemde kayde-

dilen tutarlar yıllık net satış hasılatına eklenir.

c) İşin bitiminde Tekdüzen Hesap Planında yer alan 350-358 nolu hesaplardan ilgili

dönem gelir tablosuna aktarılan kısımlar yıllık net satış hasılatının hesabında dikkate alınmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Denetim Kapsamından Çıkma

Denetimin kapsamından çıkma

MADDE 10 – (1) Denetime tabi şirketler, tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirak-

leriyle birlikte 5 inci maddede belirtilen ölçütlerden en az ikisine ait sınırların art arda iki hesap

döneminde altında kalması durumunda, müteakip hesap döneminden itibaren denetim kapsa-

mından çıkar. Birbirini takip eden hesap dönemlerinde sınırların altında kalınan iki ölçütün

aynı olması şart değildir. Aşağıdaki tabloda örnek bir şirket için hesap dönemleri itibarıyla öl-

çütlerin sağlanması ve denetime tabi olma durumu gösterilmiştir:
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(2) Denetime tabi şirketler, 7 nci madde çerçevesinde tek başına veya bağlı ortaklıkları

ve iştirakleriyle birlikte, bir hesap döneminde 5 inci maddede belirtilen ölçütlerden en az iki-

sinin sınırlarının yüzde yirmi veya daha fazla altında kalması durumunda, müteakip hesap dö-

neminden itibaren denetim kapsamından çıkar. Örneğin, 1/1/2013-31/12/2013 hesap döneminde

denetime tabi olan bir şirketin 31/12/2013 tarihinde sona eren hesap döneminde aktif toplamı

110 milyon TL, yıllık net satış hasılatı 150 milyon TL ve çalışan sayısı 550 kişidir. Şirket, söz

konusu hesap döneminde, aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı ölçütlerine ilişkin sınırların

yüzde yirmiden daha fazla altında kalmıştır. Bu nedenle şirket, 1/1/2014-31/12/2014 hesap dö-

nemi için denetimin kapsamından çıkar.

(3) Bu madde hükmü, denetime tabi şirketlerden Bakanlar Kurulu Kararına ekli (I) sa-

yılı liste kapsamında bulunan şirketler açısından uygulanmaz.

Esas alınacak finansal tablolar

MADDE 11 – (1) Denetime tabi olan şirketler, finansal tablolarını 6102 sayılı Kanun

ve TMS’ye göre hazırlar. Bu şirketler daha sonraki hesap dönemlerinde denetim kapsamında

olup olmadıklarını değerlendirirken, aktif toplamının ve yıllık net satış hasılatının hesabında

6102 sayılı Kanun ve TMS’ye göre hazırladıkları finansal tabloları dikkate alır. Bu durumda,

bağlı ortaklık ve iştirak kavramları 6102 sayılı Kanun ve TMS’deki anlamlarıyla dikkate alınır.

Ölçütlerin belirlenmesinde bağlı ortaklıkların tam konsolidasyon yöntemine, iştiraklerin ise

özkaynak yöntemine göre konsolide edildikleri finansal tablolar kullanılır. Ortalama çalışan

sayısının hesabında 8 inci madde hükümleri uygulanır.
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Denetim kapsamından çıkılmasından sonra esas alınacak finansal tablolar

MADDE 12 – (1) Denetime tabi olan bir şirketin sonraki hesap dönemlerinde denetim

kapsamından çıkması durumunda, söz konusu şirketin müteakip hesap dönemlerinde denetime

tabi olup olmayacağının tespitinde 6, 7 ve 9 uncu madde hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Karşılaştırmalı olarak sunulan finansal tablolar

MADDE 13 – (1) Denetime tabi olunan hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolar de-

netimden geçmiş olarak sunulur. Geçmiş hesap dönemi veya dönemlerine ilişkin finansal tab-

loların karşılaştırmalı olarak sunulması esastır. Geçmiş hesap dönemlerinde denetime tabi olun-

mamış ise, denetimden geçmiş finansal tablolarla karşılaştırmalı olarak sunulan geçmiş dönem

finansal tablolarının denetimden geçmiş olması zorunlu değildir.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Hesap dönemi takvim yılı olan şirketler açısından; 2013 he-

sap dönemi finansal tablolarının denetime tabi olup olmadığının belirlenmesinde, 1/1/2013 ta-

rihinden önce sona eren son iki hesap dönemine ilişkin bilanço (diğer bir ifadeyle, 31/12/2011

ve 31/12/2012 tarihli) ve gelir tablosu (2011 ve 2012 hesap dönemlerine ilişkin) kullanılır.

(2) Özel hesap dönemini uygulayan şirketler açısından; denetime tabi olunup olunma-

dığının belirlenmesinde, 6102 sayılı Kanunun Geçici 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca

2012 ve 2013 yıllarında sona eren hesap dönemlerine ilişkin dönem sonu (örneğin, 30/6/2012

ve 30/6/2013 tarihli) finansal tabloları kullanılır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Usul ve Esaslar 1/1/2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere

yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Usul ve Esaslar hükümlerini Kurum Başkanı yürütür.
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

BAYİLİK USULÜ İLE SATIŞ VE PAZARLAMA HİZMETİ İHALESİ YAPILACAKTIR 

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünden: 

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Süt ve Süt Mamulleri Fabrikası’nda üretilen Süt, 

Yoğurt, Ayran, Tereyağı, Peynir Çeşitleri (Kaşar, Dil, Beyaz Peynir vb.), Dondurma vb. ile 

Mayalandırma Sanatları Fabrikası’nda üretilen Bal, Domates Suyu, Meyve Suları, Sirke, Turşu 

vb. ile Şarap çeşitlerinin Kocaeli İlinde bayilik usulü ile satış ve pazarlama hizmeti ihalesi, 

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Alım-Satım-Kiralama ve Kiraya Verme İhale Yönetmeliği’ne 

göre açık eksiltme usulü ile ihale edilecektir. 

İhalede zarflar açıldıktan sonra evrakları tamam olan iştirakçiler arasında %15 iskonto 

oranı üzerinden açık eksiltmeye gidilecektir. 

1 - İdarenin 

a) Adres : Alparslan Türkeş Cad. No:75 Gazimahallesi-

Yenimahalle/ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 2110170 - 0312 2110117 

c) Elektronik Posta Adresi : aoc@aoc.gov.tr 

ç) İhale dökümanının  

   görülebileceği internet adresi : www.aoc.gov.tr 

d) İhale şartnamesinin temin  

    edileceği yer ve ücreti : A.O.Ç. Müdürlüğü Ticaret Şubesi, 25,00,-TL Posta 

Yoluyla 35,00,-TL 

2 - İhale Konusu Hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Takribi: Kocaeli İli için; 900.000,00-TL’lik Süt ve Süt 

Mamulleri Fabrikası ve Mayalandırma Sanatları 

Fabrikası ürünlerinin Kocaeli İlinde bayilik, satış ve 

pazarlama hizmeti 

b) İşin Süresi : Sözleşmelerin yürürlüğe girmesinden itibaren 5 yıldır. 

c) Muhammen Bedel : KDV’siz Fabrika Çıkış Fiyatı üzerinden, Süt ve Süt 

Mamulleri Fabrikası ve Mayalandırma Sanatları 

Fabrikası ürünleri için % 15 iskonto 

d) Geçici Teminat : 27.000,00,-TL 

e) Kati Teminat : 54.000,00,-TL 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : A.O.Ç. Müdürlüğü Binası 

b) Tarihi ve Saati : 25/03/2013 – 15:00 

c) Teklif Mektuplarının en son 

Teslim tarihi, saati ve teslim yeri : 25/03/2013 – 15:00 A.O.Ç. Müdürlüğü Ticaret Şubesi 

AOÇ Müdürlüğü ihaleyi yapıp yapmamakta ve A.O.Ç. Müdürlüğü menfaatleri gözetilerek 

en uygun bedeli tespitte serbesttir. 2029/1-1 
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LABORATUVAR CAM VE DİĞER MALZEMELER ALIMI İŞİ 

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

1 - İdarenin 

a) Adı : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 

b) Adresi : Mithatpaşa Cad. No: 14 (06100) Yenişehir/ANKARA 

c) Telefon ve Faks Numarası : 0312-458 55 00 Faks: 0312-458 58 00-458 58 01 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 170 kalemde, muhtelif cins ve miktarlarda, Laboratuvar 

Cam ve Diğer Malzemeler Alımı 

b) Teslim Yeri : Ankara Şeker Fabrikası, Merkez Ambarı 

Etimesgut/ANKARA 

c) Teslim Tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, işe başlama 

tarihinden itibaren 45 (Kırkbeş) takvim günü. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü, 

Mithatpaşa Cad. No: 14    06100-Yenişehir/ANKARA 

b) Tarih ve Saati :  01.04.2013 Pazartesi günü, saat 14:00 

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5 - İhale dokümanları Mithatpaşa Caddesi No: 14  (06100) Yenişehir/ANKARA 

adresindeki Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Servisi ile Kemeraltı 

Caddesi, Çullas İş Merkezi No: 26 Kat: 7    (34425) Karaköy-Beyoğlu/İSTANBUL adresindeki 

İstanbul İrtibat Bürosu, Ticaret Servisinde görülebilir ve dökümanlar (KDV Dahil) TL/Tk. 25,00 

(Yirmibeş Türk Lirası) karşılığında aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler, 01.04.2013 Pazartesi günü, saat 14.00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No.14 

(06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv 

Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 

bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

günü olmalıdır. 

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 2073/1-1 
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AES MARKA PRES FİLTRE PLAKALARINDA KULLANILAN 

MEMBRAN SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden: 

İhale kayıt no : 2013/29446 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Mithatpaşa Cad. No: 14 06100 Yenişehir / Ankara 

b) Telefon ve faks numarası : Tel.: (0312) 458 55 00 - 458 57 73 

  Faks : (0312) 458 58 00 - 458 58 01 

c) Elektronik posta adresi : hacar@turkseker.gov.tr 

2 - İhale konusu malın 

a) Adı, niteliği, türü ve miktarı : AES Marka Pres Filtre Plakalarında Kullanılan 

Membran, Mal Alımı, 10 Takım (1 Takım=2 Adet) 

b) Teslim yeri : Uşak Şeker Fabrikası 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın 

Alma Dairesi Başkanlığı Odası (6. Kat) 

b) Son teklif verme (ihale) 

    tarihi ve saati : 25 Mart 2013 Pazartesi günü, saat 14:00 

4 - İhale; Şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

5 - İhale dokümanı; T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No. 14 

Yenişehir/ Ankara veya T. Şeker Fabrikaları A.Ş. İstanbul İrtibat Bürosu Kemeraltı Cad. Çullas İş 

Merkezi No: 26 Kat: 7 Karaköy Beyoğlu/İstanbul adreslerinde görülebilir ve TL.25,00 

(Y.Yirmibeş Türk Lirası) karşılığında aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler 25.03.2013 Pazartesi günü, saat 14:00’e kadar Mithatpaşa Cad. No: 14 

(06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve arşiv Müdürlüğüne 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden 

İdare sorumlu tutulmayacaktır) 

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

yapılan istekliyle iş kalemlerinin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 

sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

8 - İstekliler, teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. Bu şarta uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim 

günü olmalıdır. 

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur ihale 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 2075/1-1 
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TTK İHTİYACI OLARAK 10.300 TAKIM MADENCİ ELBİSESİ ALIMI 4734 SAYILI KAMU 

İHALE KANUNUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE  

USULÜ İLE İHALE OLACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 - İdarenin : 

İhale Kayıt No  2013/27975 

a) Adresi  : TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası : Tel   : 0.372 252 00 00 (70 Hat) 

  Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi : satınalma @taskomuru.gov.tr. 

2 - İhale konusu malın : 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Madenci Elbisesi 

  Beyaz : 10.300 Takım 

b) Teslim yeri  : Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve 

Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü, Tesellüm Şefliği 

Ambarı 

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 75 günde teslim 

edilecektir 

3 - İhalenin : 

a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın 

Alma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 25/03/2013 – 15.00 

c) Dosya no : 1332201 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: 

4-1- İsteklilerin İhaleye 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) İdari şartnamenin 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, 
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e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) İdari şartnamenin 55 inci maddesinde ayrıntısı belirtilen yeterlik belgeleri, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi ile 15.maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri ön görülmüş ise, 

isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum 

beyannamesi 

j) Bu şartnamenin 16.maddesinde belirtilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi 

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- Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler 

a) Kumaş imalatcısı ile ve reflektif bant üreticisi ile yapılan sözleşme 

b) ISO 9001 kalite sistem belgesi 

5 - Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir. 

6 - Kısmi teklif verilemez 

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 adresinde görülebilir ve şartnameler 

100,00-TL karşılığı aynı adresden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, en geç 25.03.2013, saat 15.00’e kadar T.T.K. Satın Alma Daire Başkanlığı 

Bülent Ecevit Cad. No: 2 Mithat paşa 67090 Zonguldak adresine verilebileceği gibi posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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 

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

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden 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 geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez 

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 işleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 

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

İlan olunur. 2066/1-1 
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5 SET HALİNDE KRİSTALİZATÖR MEKANİK PARÇALARI SATIN ALINACAKTIR 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğünden: 

İşletme Müdürlüğümüzün İhtiyacı Olan, 5 Set Halinde Kristalizatör Mekanik Parçaları 

Satın Alımı işi olup, Şartname eklerinde detaylandırılmıştır. 

İhale Kayıt No : 2013/30261 

1. İdarenin  

a) Adresi : Emet Bor İşletme Müdürlüğü 43700 - Emet/KÜTAHYA 

b) Telefon-Faks Numarası : 0 274 461 34 00 – 274 461 34 03  

c) Elektronik Posta Adresi : emet-ticaret@etimaden.gov.tr 

2. İhale Konusu İşin  

 Niteliği, Türü ve Miktarı : İşletme Müdürlüğümüzün İhtiyacı Olan Teknik Şartnamede 

Özellikleri Belirtilen, 5 Set Halinde Kristalizatör Mekanik 

Parçaları Satın Alımı İşi 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

4. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz görülebilir ve 75,00 TL. bedelle 

temin edilebilir.  

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğü  

(43700 Emet/KÜTAHYA Tel: 0.274.461 34 00) 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı  

(Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1/A 06010 Etlik – Keçiören/ 

ANKARA Tel : 0 312 294 20 00 ) 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul Lojistik Müdürlüğü  

(Atatürk Bulvarı No: 156 (34134) Aksaray/İSTANBUL Tel: 0.212.527 09 09) 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İzmir Lojistik Müdürlüğü  

(Halit Ziya Bulvarı No: 1 /İZMİR Tel: 0.232.484 37 17) 

5. Teklifler, 20.03.2013 tarihi saat 14.00’e kadar, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

Emet Bor İşletme Müdürlüğü 43700-Emet/KÜTAHYA adresindeki Teşekkülün Muhaberat 

Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6. İhalenin  

a) Yapılacağı Yer : Emet Bor İşletme Müdürlüğü 

b) Tarihi – Saati : 20.03.2013 – 14.00  

c) İhale Usulü : Açık İhale Usulü “Eti Maden İşletmeleri Genel 

Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3 üncü 

Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet 

Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmelik” hükümlerine göre. 

7. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

7.1.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu, 

7.1.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını 

gösteren belgeyi, 

7.1.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesini; 
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a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili 

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

olduğunu gösterir belgeyi. 

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

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

kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi, 

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

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

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

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

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinin de bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

7.1.5. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu 

konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak 

edenin noter tasdikli imza beyannamesi, 

7.1.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu, 

7.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini, 

7.1.8. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

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

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

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

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

belge, 

7.1.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi, 

7.1.10. İş Deneyim Belgesini,  

İstekliler, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme 

kapsamında taahhüt ettikleri, ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini gösteren ve teklif 

edilen bedelin %25’i oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin İş deneyimlerini 

sunacaklardır. Diğer hususlar 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun Mal Alımları İhaleleri 

Uygulama Yönetmeliğinde olduğu gibidir.  

7.1.10.1. Her türlü Duplex Karbür alım satım ve dublex karbürden yapılan her türlü imalat 

benzer iş olarak kabul edilecektir.  

7.2. İhaleye İş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1.2, 7.1.3. ve 7.1.4. maddelerinde 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 7.1.8. maddesindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

8. Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi 

gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi 

olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, ihale konusu işi kısmen veya tamamen verip vermemekte 

serbesttir. 2119/1-1 
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İHALEYE DAVET 

Sağlık Bakanlığı, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünden: 

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM VE SOSYAL GÜVENLİK REFORMU PROJESİ 

Kredi No: 7717-TU 

Kadın Sağlığı Araştırmasına Yönelik Hizmet Alımı 

İhale Referans No: SDSGRP/SAGEM/2013/TEKNİK HİZMET/URİ/002 

1 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Reformu 

Projesi (Proje) kapsamındaki harcamaları finanse etmek üzere Uluslararası İmar ve Kalkınma 

Bankası’ndan (IBRD) muhtelif para birimlerinden oluşan bir ikraz sağlamıştır. Bu ikrazın bir 

bölümü bu ihale sonucu oluşacak sözleşme kapsamında uygun ödemeler halinde 

kullandırılacaktır.  

2 - Bu kapsamda, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Sağlık Araştırmaları Genel 

Müdürlüğü (bundan sonra İdare/İşveren olarak anılacaktır) Firmanızı, Proje kapsamında Dünya 

Bankası satın alma esas ve usulleri doğrultusunda, Ulusal Rekabetçi İhale (National Competitive 

Bidding – NCB) yöntemiyle satın alınacak “Kadın Sağlığı Araştırmasına Yönelik Hizmet Alımı” 

için kapalı teklif usulüyle teklif vermeye davet etmektedir. Yaklaşık hizmet süresi dört (4) aydır.  

3 - Bu işle ilgili belirlenen asgari yeterlilik şartları aşağıda belirtilmiş olup, Teklif 

Sahiplerinden bu şartların tamamını sağlamaları beklenmektedir: 

a. Teklif Sahibi en az son beş yıldır sosyal araştırmalar, piyasa araştırmaları, siyasi 

araştırmalar, kamuoyu yoklamaları ve benzeri alanlarda çalışıyor ve ISO 9001 kalite yönetim 

sistemi belgesine ve/veya ISO 20252 yönetim sistem belgesine sahip olmalıdır. Son beş yıl olarak 

2008, 2009, 2010, 2011 ve 2012 yılları esas alınacaktır. 

b. Teklif sahibinin son üç yıldaki, sosyal araştırmalar, piyasa araştırmaları, siyasi 

araştırmalar, kamuoyu yoklamaları ve benzeri alanlardaki faaliyetlerinden elde ettiği yıllık cirosu 

ortalama 400.000,00 TL veya eşdeğeri olmalıdır. Son 3 (üç) yıl olarak 2010, 2011 ve 2012 yılları 

esas alınacak, bu belgeler Yeminli Mali Müşavir (YMM) veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 

(SMMM) ya da Vergi Dairesince onaylı olacaktır. 2013 yılı başından ihale tarihine (teklif verilen 

son gün) kadar gerçekleştirilmiş işlere ait cirolar 2012 yılı cirosuna dâhil edilecektir.  

c. Teklif sahibi ilan tarihinden geriye doğru son 5 yıl içerisinde ana Yüklenici firma 

olarak sözleşmelerden biri en az 400.000,00 TL veya yabancı para cinsinden eşdeğeri bedelinde 

olmak üzere bir veya birden fazla sözleşme kapsamında toplamda 800.000,00 TL veya yabancı 

para cinsinden eşdeğeri sözleşme bedeline sahip benzer nitelikte işi başarıyla tamamlamış 

olmalıdır. Bu deneyime ilişkin iş bitirme belgesi/belgeleri teklifle birlikte verilecektir.  

d. Teklif sahibi görev tanımları ve asgari nitelikleri Teknik Şartnamede belirtilen bir 

Takım Lideri ile sayıları aşağıda belirtilen uzman personele sahip olmalı veya ihalenin kalması 

halinde bu personeli sağlayacağını taahhüt etmelidir.  
 

Personel Adet 

Takım Lideri  1 

Proje Müdürü  1 

Veri Tabanı Uzmanı  1 

İstatistik Uzmanı  1 
 

e. Teklif sahibinin bankalar nezdinde en az 100.000,00 (yüz bin) TL veya eşdeğeri 

kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış gayri-nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama 

bulunmayan mevduatı olmalıdır. Bunu gösteren banka referans mektubunun ihale veya son 

başvuru tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş olması gerekir. Bu belgeler ilgili bankanın 

genel müdürlüğünden veya şubesinden teyitli olacaktır 
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f. Teklifin ortak girişim tarafından verilmesi halinde; ortak girişimi oluşturan firmaların; 

yukarıda (a)’daki koşulları ayrı ayrı; (b), (c), (d) ve (e)’de ki koşulları ise müştereken sağlamaları 

gerekmektedir. Ancak, Ortak Girişimin Lider firmasının: (b) maddesindeki ciro şartının en az 

%70’ini sağlaması; (c) maddesindeki sözleşmelerden de en az birini yüklenici sıfatıyla 

gerçekleştirmiş olması gerekmektedir.  

4 - İhale dokümanları, Sağlık Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğünün, T.C. Merkez 

Bankası Ankara Şubesindeki IBAN No: TR42 0000 1001 0000 0350121014 numaralı hesabına 

banka havalesi yoluyla aktarılacak 50 TL (Elli Türk Lirası) karşılığında aşağıda verilen adresten 

temin edilebilir. İlgilenen muhtemel teklif sahipleri aynı adresten ihtiyaç duydukları ilave bilgileri 

alabilir veya bu adreste ihale dokümanlarını görebilirler. Dokümanları almak için yatırılan bedel 

hiçbir nedenle iade edilmeyecektir.  

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü 

Cumhuriyet Mahallesi Bayındır 1 Sokak No: 13 

1. Kat Satınalma Birimi Oda No: 101 

06430 Sıhhiye Çankaya Ankara 

Tel: 0312-585 68 31/32/34 - Faks: 0312-585 68 69 

5 - Teklifler, Teklif Açılış tarihi olan 11.04.2013 tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim 

günü süreyle geçerli olacaktır. Teklifler Türk Lirası cinsinden verilecek olup, en az 10,000 (on 

bin) TL bedelinde Teklif para birimi cinsinden düzenlenmiş bir geçici teminatla birlikte yukarıda 

4. paragrafta verilen adrese 11.04.2013 tarihinde saat 14:00’e kadar teslim edilmelidir. Geç gelen 

teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan Teklif Sahibine iade edilecektir. Teklifler, aynı 

adresteki 5. kat toplantı salonunda, Teklif Sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların 

huzurunda 11.04.2013 tarihinde saat 14:05’de açılacaktır.  

6 - Bu ihale, Dünya Bankası Satın Alma yöntem ve kılavuzlarına göre Ulusal Rekabete 

Açık İhale (NCB) şeklinde yapılacaktır. 2068/1-1 

—— • —— 

4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK  

HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İzmir 

Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1- a) Satışa esas bedeli en az 1.034,00 TL ile en çok 220.001,00 TL arasında değişen; 

18/03/2013 günü saat 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 104,00 TL, en çok 

22.001,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 46 adet binek otomobil, arazi taşıtı, tekne, 

yarı romörk, m.siklet, vb. araç; açık artırma suretiyle, Sevgi Mah. 905 Sk. No:1 Gaziemir/İZMİR 

adresindeki ihale salonunda 19.03.2013 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan 

araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr 

internet adresimiz ile (0) (232) (463 90 53) numaralı telefondan ulaşılabilir.  

2- Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.  

3- Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı 

İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.  

İlan olunur. 2060/1-1 
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100 ADET ELEKTROJEN GRUBU ALINACAKTIR 

PTT Genel Müdürlüğünden: 

100 adet elektrojen grubu alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İstisnalar” 

başlıklı 3/g maddesi kapsamında olup, 16.05.2008 tarih 26878 sayılı Resmi Gazete’de 

yayınlanarak yürürlüğe giren Posta ve Telgraf Teşkilatının 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 

üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas 

ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin 

a) Adresi : PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Malzeme Dairesi 

Başkanlığı Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi No:2 F Blok 

Kat:1 Ulus/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : (312) 509 54 18-19 Faks: (312) 309 56 08-16 

c) Elektronik posta adresi  : 2satinalma@ptt.gov.tr 

2 - İhale konusu işin: 

a) İhale usulü : Açık ihale 

b) Niteliği, türü ve miktarı : 11 adet 10 KVA Prime Seyyar Tip, Benzin Motorlu 

  14 adet 20 KVA Prime Açık tip, Dizel motorlu, 

Otomatik Start 

  12 adet 20 KVA Prime Kabinli tip, Dizel motorlu, 

Otomatik Start 

  12 adet 30 KVA Prime Açık tip, Dizel motorlu, 

Otomatik Start 

  11 adet 30 KVA Prime Kabinli tip, Dizel motorlu, 

Otomatik Start 

  15 adet 50 KVA Prime Açık tip, Dizel motorlu, 

Otomatik Start 

  8 adet 50 KVA Prime Kabinli tip, Dizel motorlu, 

Otomatik Start 

  5 adet 125 KVA Prime Açık tip, Dizel motorlu, 

Otomatik Start 

  4 adet 125 KVA Prime Kabinli tip, Dizel motorlu, 

Otomatik Start 

  4 adet 250 KVA Prime Açık tip, Dizel motorlu, 

Otomatik Start 

  1 adet 250 KVA Prime Kabinli tip, Dizel motorlu, 

Otomatik Start 

  1 adet 350 KVA Prime Açık tip, Dizel motorlu, 

Otomatik Start 

  1 adet 500 KVA Prime Açık tip, Dizel motorlu, 

Otomatik Start 

  1 adet 500 KVA Prime Kabinli tip, Dizel motorlu, 

Otomatik Start 
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c) Teslim yerleri : Teknik şartname ekinde bulunan Ek:2 listede belirtilen 

PTT Başmüdürlüklerine bağlı merkezlere teslim 

edilecektir.  

d) Teslim tarihi : Sözleşme imza tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) 

takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : PTT Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı 

Toplantı Salonu Şehit Teğmen Kalmaz Cad. No:2 F Blok 

Kat:1 Ulus/ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 27/03/2013 saat: 14:00 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: 

4.1- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

elektronik posta adresi, 

b) İhale tarihi itibariyle mesleki faaliyetten men edilmediğine dair bilgiyi içeren, mevzuatı 

gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 

alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir 

belge, 

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

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

tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,  

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

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

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) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında 

belirtilen durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname, 

e) Teklif mektubu, 

f) 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 iş ortaklığı beyannamesi,  

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. 

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

gereken kriterler. 
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4.2.1. İsteklinin, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya 

bilançosunun gerekli görülen bölümlerinden biri yoksa bunlara eşdeğer belgeleri. 

Teklif edilen fiyatın iki milyon TL’nin altında olması halinde bilanço ibrazı zorunlu 

değildir.  

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;  

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve bir yıl içinde borç 

ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın en az 0,50 olması, 

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının 

en az 0,10 olması, 

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

kriterleri olarak öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır. 

4.2.2. Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, bir önceki yılın yanı sıra iki 

önceki yılın belgelerini sunabilir. Bu takdirde belgeleri sunulan bu iki yılın ortalaması üzerinden 

asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk üç ayında 

olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yılsonu bilançosunu veya gerekli görülen bölümlerini yoksa 

bunlara eşdeğer belgelerini sunamayan isteklilerin sunacakları iki önceki yıla ait anılan belgelerin 

şartları sağlamaması durumunda ise iki önceki yılın yanı sıra üç önceki yılın belgeleri sunulabilir. 

Bu takdirde sunulan iki önceki ve üç önceki yıllara ilişkin belgelerin ortalaması üzerinden asgari 

değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

4.2.3. Bilançoların veya bilançoların gerekli görülen bölümlerinin, ilgili mevzuatına göre 

düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi 

dairesince onaylanmış olması gereklidir. 

4.2.4. Yayınlanması zorunlu olmayan bilançolarını veya bunların bölümlerini ibraz 

etmeyen istekliler yukarıda belirtilen kriterleri sağladıklarını yeminli mali müşavir veya serbest 

muhasebeci mali müşavirce onaylı belgelerle tevsik edebilir. 

4.2.5. Serbest meslek erbabının vereceği ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve 

onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, toplam gelir/toplam 

gider oranının son yıl değerinin en az 1,25 olması şartı aranır. Bu durumda yukarıda bilançolar 

veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz. 

4.2.6. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklarının her birinin istenen belgeleri ayrı 

ayrı vermesi ve ortaklardan her birinin (1), (2) ve (3) nolu alt bentlerde belirtilen şartları 

sağlaması zorunludur. Ancak, pilot ortağın hissesinin yüzde elliden fazla olduğu durumlarda pilot 

ortağın tek başına aranılan şartları sağlaması yeterlidir. 

4.2.7. İhalenin yapıldığı yıl içinde kurulan şirketlerde (1), (2) ve (3) nolu alt bentlerde 

sayılan bilanço oranlarını karşılayan açılış bilançosunun verilmesi yeterli olup bu bilançoların da 

ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali 

müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması gereklidir. 

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

gereken kriterler 

4.3.1. İstekliler, teklif ettikleri jeneratör bedelleri için Ek: 1 formunu dolduracak ve 

teklifleri ile birlikte vereceklerdir. 
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4.3.2. İstekliler, teklif ettikleri jeneratörler için Ek: 1.1, Ek: 1.2, Ek: 1.3 formlarını form 

üzerinde yapılan açıklamaları dikkate alarak eksiksiz olarak dolduracak ve teklifleri ile birlikte 

vereceklerdir. 

4.3.3. İstekliler, teklifleriyle birlikte dizel motor katalogları, alternatör katalogları ve 

kumanda tablosu ile ilgili teknik dokümanlardan birer takım vereceklerdir. 

Verilen katalog ve teknik dokümanlar Türkçe olacaktır. Diğer dillerde verilen 

dokümanların Türkçe tercümesi de yanında verilecektir. Türkçe olmayan veya yanında Türkçe 

tercümesi bulunmayan katalog ve teknik dokümanlar kabul edilmeyecektir. 

4.3.4. İsteklilerin, ilgili Bakanlıkça düzenlenmiş Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlik Belgesi 

olacak ve istekliler bu belgeyi teklifleri ile birlikte vereceklerdir. 

4.3.5. İstekliler 7 Coğrafi bölge için bakım servis listesi ve adreslerini teklifleri ile birlikte 

vereceklerdir. 

4.3.6. Bu şartnamede belirtilmeyen özel hususlar için teklif verme tarihine kadar 

yayınlanmış BS, DIN, ISO, SAE, VDE, IEC, NEMA, TSE, TSEK veya eşdeğer standartlar 

geçerli olup istekliler teklifleri ile birlikte bu belgelerden birini verecektir. 

4.3.7. İsteklilerce teklif edilen Motor ve Alternatör veya jeneratör gruplarının CE belgesi 

olacak ve teklifle birlikte verilecektir. 

4.3.8. İstekliler, teklif ettikleri otomatik kontrol ünitesinin marka, model ve işlevini 

gösteren dokümanları Türkçe olarak teklifleri ile birlikte vereceklerdir. 

4.3.9. İstekliler, Dizel Motor, Alternatör veya Kumanda Tablosu imalatlarından birini 

yapıyor olacak ve bunu belgeleyecektir. 

4.3.10. İstekliler, teknik şartname ekinde (EK: 1.2) belirtilen yedeklerin, otomatik kontrol 

ve güç panosundaki tüm malzemenin birim fiyat listesini ve jeneratör ile ilgili tavsiye edeceği 

diğer lüzumlu parçaların fiyat listesini de teklifleri ile birlikte vereceklerdir. 

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

6 - İhale tüm isteklilere açıktır. 

7 - İhale dokümanı 1)PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Malzeme Dairesi Başkanlığı 

2.Satınalma Şube Müdürlüğü Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi No:2 F Blok Kat:1 Ulus/ANKARA 

2)www.ptt.gov.tr. adresinde görülebilir ve PTT Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı 

2.Satınalma Şube Müdürlüğü Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi No:2 F Blok Kat:1 Ulus/ANKARA 

adresinden 100.- TL (KDV dahil) karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, 27/03/2013, saat 14:00’e kadar PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Malzeme 

Dairesi Başkanlığı 2.Satınalma Şube Müdürlüğü Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi No:2 F Blok 

Kat:1 Ulus/ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

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 

üzerinde ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 2079/1-1 
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ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR 

MTA Orta Anadolu II. Bölge Müdürlüğünden: 

Araç Kiralama hizmet alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar” ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numara : 2013/28976 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Sancak Mah. Taçmahal Cad. Özleyiş Sk. Selçuklu/ 

KONYA  

b) Telefon ve faks numarası : (0332) 255 03 07- 255 03 02 

c) Elektronik posta adresi  : konya@mta.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : 3 Adet Sürücüsüz Arazi Aracı ile Sürücülü olarak 4 adet 

Minibüs ve 2 adet Traktör kiralama hizmet alımı. 

b) Yapılacağı yer : Konya-Isparta-Afyonkarahisar uygulama alanıdır. 

c) İşin süresi : 261 Gün 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : MTA Orta Anadolu II. Bölge Müdürlüğü/KONYA 

b) Tarihi ve saati : 27.03.2013- 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; 

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

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

olduğunu gösterir belge, 

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

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

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

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

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif 

mektubu, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma 

uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İlgili Mali 

Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz, 

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

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 
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odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

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

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

belge.  

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

kriterler: 

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir. 

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

kriterler: 

4.3.1. İş deneyim belgeleri: 

Son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili 

deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye 

ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:  

4.4.1. Kamu ya da özel sektöre sunulan her türlü araç kiralama işleri, benzer iş olarak 

kabul edilecektir.  

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

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00 Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten satın alınabilir.  

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

dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 60,00 Türk Lirası doküman bedelini, İdarenin 

Halk Bankası Zafer Sanayi (Konya) şubesi İBAN:TR890001200120600005100002 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 zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen 

adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, 

postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı 

idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın 

alma tarihi olarak kabul edilecektir. 

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Orta Anadolu II. Bölge Müdürlüğü Büro 

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

gönderilebilir. 

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

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

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede 

kısmi teklif verilebilir. 

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 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir.  2055/1-1 
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MAHALLİ İŞÇİLİK HİZMETİ ALINACAKTIR 

MTA Orta Anadolu II. Bölge Müdürlüğünden: 

Mahalli işçilik hizmet alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar” ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numara : 2013/28964 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Sancak Mah. Taçmahal Cad. Özleyiş Sk. Selçuklu/ 

KONYA  

b) Telefon ve faks numarası : (0332) 255 03 07- 255 03 02 

c) Elektronik posta adresi  : konya@mta.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Mahalli işçilik hizmet alımı-24 Kişi 

b) Yapılacağı yer : Konya-Isparta-Afyonkarahisar uygulama alanıdır. 

c) İşin süresi : 261 Gün 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : MTA Orta Anadolu II. Bölge Müdürlüğü/KONYA 

b) Tarihi ve saati : 26.03.2013- 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; 

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

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

olduğunu gösterir belge, 

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

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

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

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

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif 

mektubu, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma 

uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İlgili Mali 

Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz, 

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

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

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
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muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

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

belge.  

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

kriterler: 

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir. 

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

kriterler: 

4.3.1. İş deneyim belgeleri: 

Son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili 

deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye 

ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:  

4.4.1. Kamu veya özel sektörde yapılan genel işçilik hizmetleri ve/veya personel istihdamı 

işleri, benzer iş olarak kabul edilecektir.  

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

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten satın alınabilir.  

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

dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 110,00 Türk Lirası doküman bedelini, İdarenin 

Halk Bankası Zafer Sanayi (Konya) şubesi İBAN:TR890001200120600005100002 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 zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen 

adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, 

postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı 

idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın 

alma tarihi olarak kabul edilecektir. 

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Orta Anadolu II. Bölge Müdürlüğü Büro 

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

gönderilebilir. 

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

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

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede 

kısmi teklif verilemez. 

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 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 2056/1-1 
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MUHTELİF KAPALI VE FİLTRELİ CASING SATIN ALINACAKTIR 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 

Muhtelif Kapalı ve Filtreli Casıng alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2013/29629 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139 

06800 Çankaya/Ankara 

b) Telefon ve faks numarası : 0312 201 20 53 - 0312 285 42 70 

c) Elektronik posta adresi  : mikihale@mta.gov.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : 1. Kalem-  5.000 Mt. 65/8" Kapalı Casing (K-55) 

  2. Kalem-15.000 Mt. 65/8" Filtreli Casing (K-55) 

  3. Kalem-  8.000 Mt. 95/8" Kapalı Casing (K-55) 

  4. Kalem-  4.000 Mt. 95/8" Kapalı Casing (L-80) 

  5. Kalem-  6.000 Mt. 133/8" Kapalı Casing (K-55), 

  Mal Alımı 

b) Teslim yeri/yerleri : a) Yerli İstekliler için; 

  95/8" Kapalı Casing (K-55) ile 133/8" Kapalı Casing 

(K-55)’i Konya MTA Orta Anadolu II. Bölge 

Müdürlüğüne (Sancak Mahallesi Tacmahal Caddesi 

No: 6    42250 SELÇUKLU/KONYA) 

  diğerleri Ankara MTA Genel Müdürlüğü Merkez 

Ambarı ile Etimesgut Sondaj Ambarları (İstanbul 

Yolu 7. Km ANKARA) 

  b) Yabancı istekliler için; 

  CFR herhangi bir Türkiye Hava/Deniz Limanı, 

c) Teslim tarihi/tarihleri : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip, işe başlama 

talimatı tebliğin den (Yabancı istekliler için 

akreditifin açıldığı tarihinin tebliğinden) itibaren; 

1. KALEM: 5.000 Mt. 65/8" Kapalı Casing (K-55)’i tek partide teslim edecek olup, 

fazladan 1(bir) adet casingi bedelsiz olarak verecektir. Teslim süresi, işe başlama talimatı 

tebliğinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür. 

2. KALEM: 15.000 Mt. 65/8" Filtreli Casing (K-55)’i tek partide teslim edecek olup, 

fazladan 1(bir) adet casingi bedelsiz olarak verecektir. Teslim süresi, işe başlama talimatı 

tebliğinden itibaren 200 (ikiyüz) takvim günüdür. 

3. KALEM: 8.000 Mt. 95/8" Kapalı Casing (K-55)’i tek partide teslim edecek olup, 

fazladan 1(bir) adet casingi bedelsiz olarak verecektir. Teslim süresi, işe başlama talimatı 

tebliğinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür. 

4. KALEM: 4.000 Mt. 95/8" Kapalı Casing (L-80)’i tek partide teslim edecek olup, 

fazladan 1(bir) adet casingi bedelsiz olarak verecektir. Teslim süresi, işe başlama talimatı 

tebliğinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür. 
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5. KALEM: 6.000 Mt. 133/8" Kapalı Casing (K-55)’i tek partide teslim edecek olup, 

fazladan 1(bir) adet casingi bedelsiz olarak verecektir. Teslim süresi, işe başlama talimatı 

tebliğinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü Maden Analizleri ve 

Teknolojisi Dairesi Toplantı Salonu (KL Blok Kat: 2) 

b) Tarihi ve saati : 11/04/2013 - 10.30 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

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

esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

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

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

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

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif 

mektubu, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma 

uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ilgili Mali 

Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

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

kriterler: 

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir. 

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

kriterler: 

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 

İstekliler alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığı amacıyla 

aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerin kendi durumuna uygun olanını teklif eklerinde 

sunacaklardır. 

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 
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İstekli imalatçı ise aşağıdaki belgelerden yalnızca birini sunabilir; 

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenen Kapasite Raporu, 

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi, 

ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi, 

d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat 

uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı 

olduğunu gösteren belgeler. 

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından 

sunulması yeterlidir. 

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman 

İstekliler teklif ettikleri malların teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygunluğunu 

teyit etmek amacıyla, teknik bilgilerin yer aldığı, katalog, fotoğraf, bilgi, belge, resim ile 

açıklamaları teklif eklerinde sunacaklardır. 

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından 

sunulması yeterlidir. 

4.3.3. Kalite ve standart ile ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler 

İstekliler söz konusu malların ulusal standarda veya dengi uluslararası standarda 

uygunluğunu gösteren ve teknik şartnamede belirtilen API belgelerini (Teknik Şartnamede 

belirtilen özelliklerde) teklif eklerinde sunacaklardır. 

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından 

sunulması yeterlidir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece 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 150,00 Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten satın alınabilir. 

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube 

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

da gönderilebilir. 

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

yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, 

kısmi teklif verilebilir. 

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 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 2074/1-1 
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ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT 

FABRİKALARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI 70.000 LİTRE  

VANADYUM PENTAOKSİT KATALİZÖR SATIN ALINACAKTIR 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No: 2013/29516 

1 - Teşekkülümüz Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit 

Fabrikaları İşletme Müdürlüğü ihtiyacı 70.000 litre Vanadyum Pentaoksit Katalizör, Açık İhale 

usulüyle satın alınacaktır. 

2 - Bu ihaleye yurtiçi ve yurtdışı istekliler katılabilecek olup, yurtdışı isteklilere ait 

teklifleri vermek üzere yetkili temsilcileri de iştirak edebilir.  

3 - Teşekkülün  

a) Adı ve Adresi : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ayvalı Mah. 

Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A 06010 

Keçiören/Ankara 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 312 294 20 00 – 294 25 96 – 294 22 19 

  0 312 294 22 45 – 0 312 229 21 32  

c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@etimaden.gov.tr 

4 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 70.000 litre Vanadyum Pentaoksit Katalizör 

b) Teslim Yeri : Yurtiçi Tekliflerde: 

  Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü 

Bandırma/Balıkesir 

  Yurtdışı Tekliflerde: 

  CFR/CPT İstanbul  

5 - Geçici Teminat : Firmalar teklif tutarının en az %3’ü kadar geçici teminat 

vereceklerdir (Detay bilgi için İdari Şartnamemize 

bakınız.).  

a) Yurtiçi İstekliler : TL cinsinden nakit olarak veya Banka Teminat 

Mektubu,  

b) Yurtdışı İstekliler : Teklif edilen para cinsinden (ABD Doları veya EUR) 

nakit olarak ya da Banka Teminat Mektubu şeklinde 

olacaktır. 

6 - İhalenin  

a) Yapılacağı Yer  : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ayvalı Mah. 

Halil Sezai Erkut Cad.Afra Sok.No:1/A 06010 

Keçiören/Ankara 

b) Tarih ve Saati : 28/03/2013; 14:00  

7 - a) İhale Dokümanı Satın alınabilecek ve Görülebilecek Yerler : 

• Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Satın Alma Dairesi Başkanlığı  

Adres: Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok.No:1/A 

06010 Keçiören/Ankara 

Tel : 0 312 294 20 00 Faks: 0 312 294 22 45 – 0 312 229 21 32 

• www.etimaden.gov.tr 
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b) İhale Doküman Bedeli:139,-USD veya 107,- EURO veya 250,-TL. 

c) İhale Doküman Bedelinin Yatırılacağı Hesap Numaraları:  

Yurtiçi İstekliler ve Yurtdışı İstekli Temsilcileri için;  

T.C Ziraat Bankası A.Ş Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesi Müdürlüğü  

(IBAN:TR 080001001745377122455001) TL hesabı 

Yurtdışı İstekliler için;  

T.C Ziraat Bankası A.Ş Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesi Müdürlüğü  

(IBAN: TR 780001001745377122455002) USD hesabı 

T.C Ziraat Bankası A.Ş Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesi Müdürlüğü  

(IBAN: TR510001001745377122455003) EUR hesabı 

8 - İhaleye teklif verecek firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

9 - Yurtiçi, yurtdışı istekliler ve yurtdışı isteklilerin temsilcileri 7. maddede kendileri için 

verilen hesap numaralarından birine ihale doküman bedelini Eti Maden İşletmeleri Genel 

Müdürlüğü adına yatırmalarını müteakip ibraz edecekleri makbuz ve yazılı müracaat karşılığında, 

aynı maddedeki doküman satın alınabilecek yerlerden teknik ve idari şartnameleri temin 

edebileceklerdir.  

10 - Teklifler kapalı zarf içinde 28/03/2013 tarih, saat 14:00’a kadar Eti Maden İşletmeleri 

Genel Müdürlüğü’nün Gelen Evrak Servisine teslim edilecek veya iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla gönderilecektir. Teklifler, aynı gün saat 14:00’da Satın Alma Dairesi Başkanlığında 

hazır bulunan istekliler veya Türkiye’deki yetkili temsilcilerinin huzurunda açılacaktır. (Detay 

bilgi için İdari Şartnamemize bakınız.) 

11 - Söz konusu ihaleye ait teknik ve idari şartnameler bizzat Teşekkülümüzden temin 

edilmiş olacak ve şartnameler teklif evrakı ile birlikte okunup kabul edildiği belirtilerek 

imzalanmış ve kaşelenmiş olarak Teşekkülümüze verilecektir. 

12 - Teşekkülümüz, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun ceza ve ihalelerden yasaklama 

hükümleri hariç, 3/g maddesi hükümlerine tabi olup, ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen veya 

tamamen dilediğine vermekte serbesttir. 2078/1-1 

—— • —— 

YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Ambarlık Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

 Ambarlık Köyü/RİZE 

1 - 2013 Yılı yaş çay sezonunda Müdürlüğümüz tarafından toplam 15.300.000 kg. yaş çay 

yükleme ve nakliye işi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 

9’uncu maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile yapılacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında 

temin edilebilir. 

a - Ambarlık Çay Fabrikası Müdürlüğü/Ambarlık Köyü/RİZE 

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

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 21.03.2013 PERŞEMBE Günü saat 14.00’e kadar 

Ambarlık Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu Ambarlık Köyü /RİZE adresinde bulunacak şekilde 

elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 

14.00’de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 

edilemez. 
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5 - İstekliler tekliflerinde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir. 

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

gün olmalıdır. 

7 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici 

teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden % 6 

oranında alınır. 

8 - İstekliler bu ihalede yükleme işine ayrı nakliye işine ayrı teklif vereceklerdir. 

9 - İhale Ambarlık Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 

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

Kanununa tabi olmayıp, Satın alma ve ihale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya 

kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 1795/1-1 

—— • —— 

TAHMİL TAHLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız Şeker Ambarı ve Malzeme Ambarı Tahmil Tahliye Hizmet Alımı işi 

T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale 

Usulü İle İhale Edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2013/30095 

1 - İdarenin 

a) Adı : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikası 

b) Adresi : Ayaş Yolu 18 Km Etimesğut/ANKARA 

c) Telefon No : 0 312 244 90 55 

d) Faks No : 0 312 244 90 78 

2 - İhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Fabrikamız Kampanya döneminde üretilecek (+-%20 

toleranslı) tahmini 65.000 Ton kristal şekerlerin istife 

alınması, Ambardaki mevcut 65.000 Ton şekerlerin 

vasıtalara yüklenmesi işi. 

b) Yapılacağı Yer : Ankara Şeker Fabrikası Şeker Ambarı ve Malzeme 

Ambarı 

c) İşin Süresi  : 01.04.2013 ile 31.03.2014 tarihleri arası olup (365 gün)  

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Ankara Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 25.03.2013 Saat 14.00 

4 - İhale dokümanı Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18 Km. 

Etimesğut/ANKARA) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüztürklirası) bedel karşılığında 

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

zorunludur. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

7 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 2067/1-1 
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GAYRİMENKUL SATILACAKTIR 

Fatih Belediye Başkanlığından: 

İHALENİN KONUSU: 1-Aşağıda Tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen belediyemiz 

mülkiyetinde bulunan Fatih- Eski: İnebey Yeni: Aksaray Mahallesi, 1119 ada, 5 parsel sayılı 

152.75 m2 alanlı Belediyemiz malı taşınmaz Fatih İlçesi (Tarihi Yarımada) Kentsel, Tarihi, 

kentsel Arkeolojik, 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar planında 04.10.2012 

tasdik tarihli 1/1000 ölçekli planda (Koruma Bölgesi 3.derece koruma) 2.derece ticaret alanında 

kalmakta olup, 15.50mt irtifa almaktadır. Belediyemiz malı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale 

kanunu gereğince Kapalı Teklif Usulü ile Fatih Belediyesi, Belediye Encümenince 26/03/2013 

tarih, saat ; 10.00'da yapılacak ihale ile satılacaktır. 

2 - SATILACAK TAŞINMAZ MALIN 

İşin Adı : Arsa satışı 

İlçe : Fatih 

Mahalle : Eski: İnebey Yeni: Aksaray Mahallesi 

Niteliği : Arsa 

İmar durumu tasdik tarihi : 09.01.2013 

Enc. Teklif Bel. Tas.Tarihi : 14.01.2013 

Pafta : 261 

Ada : 1119 

Parsel : 5 

Meclis karar Tarih/No : 06.02.2013/21 

Encümen karar Tarih/No : 19.02.2013/279 

Parsel alanı : 152.75m2 

Tapu Kaydı :  30.10.1986 

Takdir Kom. Raporu : 13.02.2013 Tarih: S/403 Sayı: 

Muhammen Bedeli : 2.500.000,00TL 

Geçici Teminat Miktarı %3 : 75.000,00TL 

İhale iştirak teminatı %10 : 250.000,00TL 

İhale Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Uyarınca Kapalı Teklif 

Usulü 

İhale İlan Şekli : Gazete ilanı –Resmi Gazete ve Belediye ilan panosu 

İhale İlan Adedi  : 2 defa 

İhale tarih ve saati : 26/03/2013 tarih, Saat: 10.00'da 

Şartname ve ekleri  : Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde 500,00TL karşılığında 

temin edilecektir. (Adnan Menderes Vatan Bulvarı N0:54 

A Blok Kat: 2 ) 

İlgili Mevzuat ve Tebliğler : 5393 sayılı yasa ve 2886 sayılı yasa 

İhale komisyonunun Toplantı  

yeri ve İhalenin yapılacağı  

yer adresi  : Fatih Belediye Başkanlığı, Belediye Encümen Salonu 

Adnan Menderes Vatan Bulvarı N0:54 - B Blok 1.kat 

(Asma kat) FATİH/İSTANBUL 

Santral: 453 14 53 / 453 14 00 (1443-1230)  

Faks: 0212 453 14 75 

3 - Taşınmazın satış ihalesi Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Yasası 

Hükümleri çerçevesinde Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır. 

Kapalı Teklif Usulü Tekliflerin Hazırlanması: Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak 

yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı soyadı 

ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından 

imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve 

istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin 
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adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Teklif mektuplarının istekli 

tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul 

edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. 

Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan 

teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır. Tekliflerin verilmesi: Teklifler ilanda belirtilen 

saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Alındı numarası 

zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın 

üzerine komisyon Başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık 

adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon 

başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin 

alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir 

sebeple geri alınamaz. 

4 - İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek şartı ile ihaleyi yapıp yapmamakta 

serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilmez. 

5 - İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları İta Amirlerince karar tarihinden en 

geç 15 iş günü içerisinde onaylanır veya iptal edilir. İta Amirince karar iptal edilirse ihale 

hükümsüz sayılır. İta Amirince onaylanan ihale kararları onaylandığı tarihten itibaren en geç 5 iş 

günü içinde alıcıya veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilir. Veya iadeli taahhütlü 

mektupla tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilmesini takip eden 7. gün kararın 

alıcıya veya vekiline tebliğ tarihi sayılır. İta Amirince onaylanan ihale kararının alıcıya 

tebliğinden itibaren 15 gün içinde alıcı, İhale bedelini peşin yatırmak, ihale ile ilgili vergi, resim 

ve harçlar ile diğer giderleri ödemek ve satın aldığı taşınmazı adına tescilini sağlamak zorundadır. 

Bu zorluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale 

bozulur ve geçici teminat Belediye’ye irat kaydedilir. Vukua gelecek hasar zarar, fuzuli işgal, 

ruhsat, iskan ve diğer sebeplerle Belediyeden bir hak talebinde bulunamaz. 

6 - Satışa sunulan taşınmaz üzerinde bodrum zemin ve normal kat (çatı kat) oluşan yapı 3 

ncü şahıslara ait işgal bulunmaktadır. 

7 - Satışa sunulan taşınmaz malın özellikleri Madde 2’de belirtilmiştir. Alıcı satın alacağı 

taşınmazın tüm özelliklerini önceden bilmiş ve vukuf peyda etmiş sayıldığından daha sonra 

ihalenin sonucuna dair itirazları ve hak talepleri Belediye nezdinde geçersiz sayılacaktır. 

8 - İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale kanununda belirtilen niteliklere haiz 

olmak ve yine anılan kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve geçici teminatı ve ihale 

iştirak teminatını süresi içinde yatırmak şarttır. Ayrıca kanuni ikametgah sahibi olması gereklidir. 

9 - İhaleye katılabilmek için isteklilerden aşağıdaki belgeler istenir. 

A - Gerçek kişi olması halinde; 

1. T.C. Kimlik Numarasını içerir Nüfus Cüzdan Sureti, 

2.  İkametgah belgesi (Nufüs Müdürlüğünden) 

3.  Noter tasdikli imza beyannamesi. 

4. İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak. (Dekont veya makbuz ile 

belgelendirilecektir.) 

5.  Teminat mektubu veya makbuzun aslı, (Teminat mektubu ise, teminat mektuplarının 

asılları, ve Banka teyit yazısı.) 

6.  Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname, 

7. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, 

8.  Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu 

yoktur yazısı.(6183 sayılı yasanın 48. maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul 

edilecektir). 

9.  Teklif ile birlikte verilecek olan ihale dosyasındaki tüm dokümanların her sayfasının 

imza edilmesi. 

10. Vergi Dairesine borcunun bulunmadığına dair belge vermek. 

11. SGK Kurumuna borcunun bulunmadığına dair belge vermek. 
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12. Tebligat için adres bildirimi, 

13. Teklif edilen meblağın rakam ve yazı ile belirtildiği, açık adresli ve imzalı Teklif 

mektubu. 

B - Tüzel kişi olması halinde; 

1. İlgili Makamlarından yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair 

faaliyet belgesi. 

2. Temsil durumunda Şirket adına şirket hissedarı olmayanların ihaleye katılması halinde, 

Noter onaylı vekaletname, 

3. Tüzel kişiliği belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları 

tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

4.  Dernek, Birlik, Vakıf vb. için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdikleri kişiyi belirten 

karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza 

beyannamesi. 

5. Dernek, Birlik, Vakıf vb. için Dernek Tüzüğünün noter tasdikli sureti. 

6. Teminat mektubu veya makbuzun aslı, (Teminat mektubu ise, teminat mektuplarının 

asılları, ve Banka teyit yazısı.) 

7. İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak. (Dekont veya makbuz ile 

belgelendirilecektir.) 

8. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, 

9. Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu 

yoktur yazısı.(6183 sayılı yasanın 48. Maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul 

edilecektir). 

10. Bağlı olduğu Vergi Dairesine borcunun bulunmadığına dair belge vermek. 

11. SGK Kurumuna borcunun bulunmadığına dair belge vermek. 

12. Tebligat için adres bildirimi, 

13. Teklif edilen meblağın rakam ve yazı ile belirtildiği, açık adresli ve imzalı Teklif 

mektubu. 

C - Ortak Girişim olması halinde: 

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her biri için, bu maddedeki (A) veya 

(B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir. Katılımcının ortaklarına ait hisse miktarlarını, 

nominal değerini ve oranını gösteren bir tablo ekinde sunulan noter tasdikli pay defteri sureti. 

10 - İhaleye katılmak isteyenler İkinci İhale ilanının gazete de yayınlandığı tarihten sonra, 

%3 geçici teminat ile %10 ihale iştirak teminatını Fatih Belediye Başkanlığı veznesine yatırarak, 

ya da Banka teminat Mektubunu vererek (Teminat mektubu verilecek ise limit dahili süresiz 

ibaresi şartı aranır.) Şartnamesinde belirtilen eklerle ve teklif Mektubu ile birlikte (Teminatını 

yatırmayanlar bu ihaleye katılamazlar.) Teklifler ihale günü olan 26/03/2013 tarih, Saat 09:00’a 

kadar Fatih Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü, Encümen Şefliğine vererek, katılımcılar 

(İhale komisyonu) İhale komisyonunda belirtilen gün ve saatte hazır bulunacaklardır. 

11 - 2886 sayılı devlet İhale kanununun 6’ncı maddesinde sayılanlardan olmamak, 

Kanun'un 83, 84 ve 85 inci maddeleri ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya 

sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar, İhaleye katılamaz. Bu yasağa 

uymayarak girenler üzerine satış yapılmış bulunur ise su satış bozulur. Teminat irat kaydolunur. 

12 - Bu iş için yapılmış ilan bedelleri satış bedelinin tahsili esnasında def’aten istekli 

tarafından ödenecektir. 

13 - İhaleyi yapan İdarenin, İta Amirleri, İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, 

sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar ile bunların eşleri ve ikinci dereceye kadar kan 

ve sıhri hısımları, bunların takları ve geçici veya sürekli olarak bu ihaleye katılamazlar. Bu yasağa 

uymayarak girenler üzerine satış yapılmış bulunur ise bu satış bozulur. Teminat irat kaydolunur. 
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14 - Bu satış ve devirle ilgili her türlü vergi, resim, vakfiye, karar pulu, harç ve diğer 

giderler ile birlikte alıcıya aittir. 

15 - İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmaların ihalesinden vazgeçme hak ve 

yetkisine sahiptir. 

16 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde ve Şartnamede belirtildiği şekilde 

ihalelere katılamayacak olan şirketler ihalelere teklif veremezler. Teklif vermiş olsalar dahi 

teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. 

17 - İhale üzerinde kalan yasal süresi içerisinde satış bedelini yatırmadıkları takdirde 

geçici ve iştirak teminatları bütçeye irat kaydedilecektir. 

18 - İsteklilerden telgrafla yapılan müracaatları ve postada meydana gelen gecikmeler 

kabul edilmez. 

19 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri 

uygulanacaktır. 

İlan olunur. 2031/1-1 

————— 

GAYRİMENKUL SATILACAKTIR 

İHALENİN KONUSU: 1-Aşağıda Tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen belediyemiz 

mülkiyetinde bulunan Fatih-Eski: İnebey Yeni: Aksaray Mahallesi, 261 pafta, 846 ada, 1 parsel 

sayılı 156.00m2 alanlı taşınmaz Fatih İlçesi (Tarihi Yarımada) Kentsel, Tarihi, kentsel 

Arkeolojik, 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar planında 04.10.2012 tasdik 

tarihli 1/1000 ölçekli planda (Koruma Bölgesi 3.derece koruma ) 2.derece ticaret alanında 

kalmakta olup, (15.50mt irtifa) taşınmazın 2.750.000,00TL muhammen bedelle, (Bu satışından 

doğacak tapu harç, vakfiye vb. giderleri alıcısına ait olmak koşulu ile) 2886 sayılı ihale yasası 

uyarınca ve şartnamesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile ihale yoluyla Fatih Belediye 

Encümenince 26/ 03/ 2013 tarih; saat: 11.00’de yapılacak ihale ile satılacaktır. 

2 - SATILACAK TAŞINMAZ MALIN 

İşin Adı : Arsa satışı 

İlçe : Fatih 

Mahalle : Eski: İnebey Yeni: Aksaray Mahallesi 

Niteliği : Arsa 

İmar durumu tasdik tarihi : 31.01.2013 

Enc. Teklif Bel. Tas. Tarihi : 03.02.2013 

Pafta : 261 

Ada : 846 

Parsel : 1 

Meclis karar Tarih/No : 06.02.2013/21 

Encümen karar Tarih/No : 19.02.2013/280 

Parsel alanı : 156.00m2 

Tapu Kaydı :  30.10.1986 

Takdir Kom. Raporu : 13.02.2013 Tarih: S/402 Sayı: 

Muhammen Bedeli : 2.750.000,00TL 

Geçici Teminat Miktarı %3 : 82.500,00TL 

İhale iştirak teminatı %10 : 275.000,00TL 

İhale Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Uyarınca Kapalı Teklif 

Usulü 

İhale İlan Şekli : Gazete ilanı –Resmi gazete ve Belediye ilan panosu 

İhale İlan Adedi  : 2 defa 

İhale tarih ve saati : 26/03/2013 tarih, Saat: 11.00'de 
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Şartname ve ekleri  : Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde 500,00TL karşılığında 

temin edilecektir. (Adnan Menderes Vatan Bulvarı 

N0:54 A Blok Kat: 2 ) 

İlgili Mevzuat ve Tebliğler : 5393 sayılı yasa ve 2886 sayılı yasa 

İhale komisyonunun Toplantı  

yeri ve İhalenin yapılacağı  

yer adresi  : Fatih Belediye Başkanlığı, Belediye Encümen Salonu 

Adnan Menderes Vatan Bulvarı N0:54 - B Blok 1.kat 

(Asma kat) FATİH/İSTANBUL 

SANTRAL: 453 14 53 / 453 14 00 (1443-1230)  

FAKS: 0212 453 14 75 

3 - Taşınmazın satış ihalesi Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Yasası 

Hükümleri çerçevesinde Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır. 

Kapalı Teklif Usulü Tekliflerin Hazırlanması : Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı 

olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı 

soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli 

tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat 

mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın 

üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Teklif 

mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen 

okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması 

zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya 

düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır. Tekliflerin verilmesi: Teklifler 

ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. 

Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu 

takdirde dış zarfın üzerine komisyon Başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve 

soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar 

komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan 

tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler 

herhangi bir sebeple geri alınamaz. 

4 - İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek şartı ile ihaleyi yapıp yapmamakta 

serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilmez. 

5 - İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları İta Amirlerince karar tarihinden en 

geç 15 iş günü içerisinde onaylanır veya iptal edilir. İta Amirince karar iptal edilirse ihale 

hükümsüz sayılır. İta Amirince onaylanan ihale kararları onaylandığı tarihten itibaren en geç 5 iş 

günü içinde alıcıya veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilir. Veya iadeli taahhütlü 

mektupla tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilmesini takip eden 7. gün kararın 

alıcıya veya vekiline tebliğ tarihi sayılır. İta Amirince onaylanan ihale kararının alıcıya 

tebliğinden itibaren 15 gün içinde alıcı, İhale bedelini peşin yatırmak, ihale ile ilgili vergi, resim 

ve harçlar ile diğer giderleri ödemek ve satın aldığı taşınmazı adına tescilini sağlamak zorundadır. 

Bu zorluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale 

bozulur ve geçici teminat Belediye’ye irat kaydedilir. Vukua gelecek hasar zarar, fuzuli işgal, 

ruhsat, iskan ve diğer sebeplerle Belediyeden bir hak talebinde bulunamaz. 

6 - Satışa sunulan taşınmazda 3 ncü şahıslara ait otopark işgal bulunmaktadır. 

7 - Satışa sunulan taşınmaz malın özellikleri Madde 2’de belirtilmiştir. Alıcı satın alacağı 

taşınmazın tüm özelliklerini önceden bilmiş ve vukuf peyda etmiş sayıldığından daha sonra 

ihalenin sonucuna dair itirazları ve hak talepleri Belediye nezdinde geçersiz sayılacaktır. 

8 - İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale kanununda belirtilen niteliklere haiz 

olmak ve yine anılan kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve geçici teminatı ve ihale 

iştirak teminatını süresi içinde yatırmak şarttır. Ayrıca kanuni ikametgah sahibi olunması 

gereklidir. 
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9 - İhaleye katılabilmek için isteklilerden aşağıdaki belgeler istenir. 

A - Gerçek kişi olması halinde; 

1.  T.C. Kimlik Numarasını içerir Nüfus Cüzdan Sureti, 

2.  İkametgah belgesi (Nüfus Müdürlüğünden) 

3. Noter tasdikli imza beyannamesi. 

4. İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak. (Dekont veya makbuz ile 

belgelendirilecektir.) 

5. Teminat mektubu veya makbuzun aslı, (Teminat mektubu ise, teminat mektuplarının 

asılları, ve Banka teyit yazısı.) 

6. Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname, 

7. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, 

8. Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu 

yoktur yazısı.(6183 sayılı yasanın 48. maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul 

edilecektir). 

9. Teklif ile birlikte verilecek olan ihale dosyasındaki tüm dokümanların her sayfasının 

imza edilmesi. 

10. Vergi Dairesine borcunun bulunmadığına dair belge vermek. 

11. SGK Kurumuna borcunun bulunmadığına dair belge vermek. 

12. Tebligat için adres bildirimi, 

13. Teklif edilen meblağın rakam ve yazı ile belirtildiği, açık adresli ve imzalı Teklif 

mektubu. 

B - Tüzel kişi olması halinde; 

1. İlgili Makamlarından yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair 

faaliyet belgesi. 

2. Temsil durumunda Şirket adına şirket hissedarı olmayanların ihaleye katılması halinde, 

Noter onaylı vekaletname, 

3. Tüzel kişiliği belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları 

tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

4.  Dernek, Birlik, Vakıf vb. için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdikleri kişiyi belirten 

karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza 

beyannamesi. 

5. Dernek, Birlik, Vakıf vb. için Dernek Tüzüğünün noter tasdikli sureti. 

6. Teminat mektubu veya makbuzun aslı, (Teminat mektubu ise, teminat mektuplarının 

asılları, ve Banka teyit yazısı.) 

7. İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak. (Dekont veya makbuz ile 

belgelendirilecektir.) 

8. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, 

9. Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu 

yoktur yazısı.(6183 sayılı yasanın 48. Maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul 

edilecektir). 

10. Bağlı olduğu Vergi Dairesine borcunun bulunmadığına dair belge vermek. 

11. SGK Kurumuna borcunun bulunmadığına dair belge vermek. 

12. Tebligat için adres bildirimi, 

13. Teklif edilen meblağın rakam ve yazı ile belirtildiği, açık adresli ve imzalı Teklif 

mektubu. 

C - Ortak Girişim olması halinde: 

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her biri için, bu maddedeki (A) veya 

(B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir. Katılımcının ortaklarına ait hisse miktarlarını, 

nominal değerini ve oranını gösteren bir tablo ekinde sunulan noter tasdikli pay defteri sureti. 

10 - İhaleye katılmak isteyenler İkinci İhale ilanının gazete de yayınlandığı tarihten sonra, 

%3 geçici teminat ile %10 ihale iştirak teminatını Fatih Belediye Başkanlığı veznesine yatırarak, 

ya da Banka teminat Mektubunu vererek (Teminat mektubu verilecek ise limit dahili süresiz 
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ibaresi şartı aranır.) Şartnamesinde belirtilen eklerle ve teklif Mektubu ile birlikte (Teminatını 

yatırmayanlar bu ihaleye katılamazlar.) Teklifler ihale günü olan 26/03/2013 tarih, Saat 09:00’a 

kadar Fatih Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü, Encümen Şefliğine vererek, katılımcılar 

(İhale komisyonu) İhale komisyonunda belirtilen gün ve saatte hazır bulunacaklardır. 

11 - 2886 sayılı devlet İhale kanununun 6’ncı maddesinde sayılanlardan olmamak, 

Kanun'un 83, 84 ve 85 inci maddeleri ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya 

sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar, İhaleye katılamaz. Bu yasağa 

uymayarak girenler üzerine satış yapılmış bulunur ise su satış bozulur. Teminat irat kaydolunur. 

12 - Bu iş için yapılmış ilan bedelleri satış bedelinin tahsili esnasında def’aten istekli 

tarafından ödenecektir. 

13 - İhaleyi yapan İdarenin, İta Amirleri, İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, 

sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar ile bunların eşleri ve ikinci dereceye kadar kan 

ve sıhri hısımları, bunların takları ve geçici veya sürekli olarak bu ihaleye katılamazlar. Bu yasağa 

uymayarak girenler üzerine satış yapılmış bulunur ise bu satış bozulur. Teminat irat kaydolunur. 

14 - Bu satış ve devirle ilgili her türlü vergi, resim, vakfiye, karar pulu, harç ve diğer 

giderler ile birlikte alıcıya aittir. 

15 - İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmaların ihalesinden vazgeçme hak ve 

yetkisine sahiptir. 

16 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde ve Şartnamede belirtildiği şekilde 

ihalelere katılamayacak olan şirketler ihalelere teklif veremezler. Teklif vermiş olsalar dahi 

teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. 

17 - İhale üzerinde kalan yasal süresi içerisinde satış bedelini yatırmadıkları takdirde 

geçici ve iştirak teminatları bütçeye irat kaydedilecektir. 

18 - İsteklilerden telgrafla yapılan müracaatları ve postada meydana gelen gecikmeler 

kabul edilmez. 

19 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri 

uygulanacaktır. 

İlan olunur. 2032/1-1 

—— • —— 
5607 SAYILI KANUN VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK 

HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Kocaeli Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 9.345,60 TL. ile en çok 100.100,14- TL. arasında değişen; 

19/03/2013 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 935,00.- TL., en 

çok 10.011,00- TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen araç satışlarında, B Oto, Tır Çekici, Kapalı 

Kasa Kamyon, Kamyon, Panelvan ve Balık Avlanma Gemisi cinsi 31 adet araç; açık artırma 

suretiyle, Gebze Öğretmenevi Konferans Salonu, Muallimköy Girişi Gebze- KOCAELİ 

adresindeki ihale salonunda 20/03/2013 tarihinde saat 09:30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan 

eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve 

www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (262) (646 24 95) numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00.- TL. bedel karşılığı 

Kocaeli Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden 

alınabilir. 

İlan olunur. 2061/1-1 
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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PASAPORT DAİRESİ 

BAŞKANLIĞI İHTİYACI DİLETTA 600I PASAPORT YAZICISINA AİT  

MUHTELİF SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Pasaport Dairesi Başkanlığı 

ihtiyacı Diletta 600i pasaport yazıcısına ait aşağıda gösterilen muhtelif sarf malzeme, Ofisimiz tip 

ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak ve ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

 

Malzemenin Grubu Miktar (Adet/Kutu) 

Neye Göre 

Alınacağı 

Son Teklif 

Verme Tarihi 

Siyah kartuş (66 ml) 360 kutu /adet Teknik Şartname 

18.03.2013 

Kırmızı kartuş (2x28 ml) 182 kutu (364 adet) Teknik Şartname 

Sarı kartuş (2x28 ml) 237 kutu (474 adet) Teknik Şartname 

Mavi kartuş (2x28 ml) 223 kutu (446 adet) Teknik Şartname 

Kırmızı-Mavi baskı kafası 20 adet Teknik Şartname 

Siyah-Sarı baskı kafası 15 adet Teknik Şartname 

Pasaport Yazıcı Baskı Kafası 

Takımı 
15 adet 

Teknik Şartname 

Pasaport Yazıcı Atık Tank 

Ünitesi 
10 adet 

Teknik Şartname 

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDELLER ŞARTNAME EKİ LİSTEDE 

BELİRTİLMİŞTİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III No’lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, 

ihaleye katılabilmek için ihale evrak bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis 

banka hesabına yatırmaları gerekmektedir. 

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

zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. 

İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, sipariş evrak bedeli ilgili firmaya 

iade edilecektir. 

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

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

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

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

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler en geç 18.03.2013 tarihinde, saat 12:00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III 

No’lu Satınalma Dairesi Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki 

gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14:00’de evvela dış zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, teknik şartnamesine uygun olduğu tespit edilen tekliflerin 

fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 
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açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve 

teknik yönden yeterlilik araştırması yapılacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 2082/1-1 

————— 
1.300 TON 80-86 CM'LİK, 60 GRAM 1. HAMUR BOBİN KAĞIT SATIN ALINACAKTIR 

Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler teknik şartnamesi ile ticari şartname esaslarına 

göre iç piyasadan açık teklif usulü ile satın alınacaktır. 

 

Malzemenin Grubu Miktarı 

Neye Göre 

Alınacağı 

Son Teklif Verme 

Tarihi 

1.300 ton 80-86 cm'lik, 60 gram 1. hamur 

bobin kağıt 
1.300 Ton Teknik Şartname 19.03.2013 

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL ŞARTNAME EKİ LİSTEDE 

BELİRTİLMİŞTİR. 

a)İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. 

b) Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihaleye katılabilmeleri için 130 TL ihale evrak 

bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir. 

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

zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. 

İhalenin bütünüyle iptali halinde, sipariş evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İC ZARFTA YALNIZCA 

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

birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname 

ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, son teklif verme günü en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz III 

Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki 

gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

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

dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları da 

açılacaktır. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik 

araştırması yaptırılacaktır. 

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

açılmasını müteakip 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabileceklerdir, kısmi 

teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

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

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren ENAZ 6 AY GEÇERLİ GEÇİCİ TEMİNAT 

verilecektir. 

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

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 2081/1-1 
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1996 MODEL D 355 A-3 KOMATSU DOZER MOTORLARINA AİT ORJİNAL YEDEK 

PARÇALARIN TEMİNİ İŞİ İHALESİ YAPILACAKTIR 

EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

Aşağıda özellikleri belirtilen malzeme açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2013/25892 

1 - Teşekkülün; 

a) Adresi : EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

P.K:8 Seyitömer/KÜTAHYA 

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

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

2 - İhale konusu işin: 

a) Miktarı ve türü 

 

Sıra 

No Malzemenin Cinsi Parça No’su 

(3 nolu 

motor için) 

Miktar 

Adet 

(2 nolu 

motor için) 

Miktar 

Adet 

Toplam 

Miktar 

Adet 

  1 Silindir Kapağı 6128-11-1022 3 *** 3 

  2 Piston 6128-31-2140 6 6 12 

  3 Havalandırma 6127-11-8211 1 1 2 

  4 Ex. Manifolt Ara Sekmanı 6127-11-5150 2 2 4 

  5 Gömlek 6128-21-2216 6 6 12 

  6 Baga 6127-31-1293 1 1 2 

  7 Baga 6127-31-1190 1 1 2 

  8 Tırnak 6127-41-4522 48 48 96 

  9 Sübap Yayı 6127-41-4410 24 24 48 

10 Seat 6127-41-4510 24 24 48 

11 Seat 6127-41-4530 24 24 48 

12 Emme Subap 6127-41-4113 12 12 24 

13 Egzos Subap 6127-41-4214 12 12 24 

14 Ex. Manifolt Saplaması 01011-61225 6 6 12 

15 Ex. Manifolt Saplaması 01011-61210 12 12 24 

16 Ex. Manifolt Saplaması Ara 

Parçası 

6127-11-5180 12 12 24 

17 Ex. Manifolt Saplaması Ara 

Parçası 

6128-21-6730 6 6 12 

18 Turbo Saplaması 6128-11-5240 4 4 8 

19 Turbo Saplaması Somunu 6127-81-2920 4 4 8 

20 Ex. Manifolt Ara Sekmanı 6128-81-2830 3 3 6 

21 Ex. Manifolt Ara Adaptörü 6127-11-5460 1 1 2 

22 Ex. Manifolt Ara Flanşı 6127-11-5440 1 1 2 

23 Burç 6127-31-6121 1 1 2 
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Sıra 

No Malzemenin Cinsi Parça No’su 

(3 nolu 

motor için) 

Miktar 

Adet 

(2 nolu 

motor için) 

Miktar 

Adet 

Toplam 

Miktar 

Adet 

24 Burç 6127-31-6221 1 1 2 

25 Hortum 6127-11-8290 1 1 2 

26 Oring 02894-07201 1 1 2 

27 Hortum 6127-51-8470 1 1 2 

28 Su Seperatör Filtresi Komple 600-311-9731 1 *** 1 

29 V kayış set şarj dinamosu  600-736-9380 2 2 4 

30 Burç 6127-31-6261 1 1 2 

31 V Kayış Set Motor Kayışı 04122-22564 1 1 2 

32 Tork Tamir Takımı 195-13-05112 1 1 2 

33 Kit PTO 6128-K3-2200 1 1 2 

34 Devirdaim Pompası 6127-61-1003 1 *** 1 

35 Horoz Burcu 6127-41-5420 *** 12 12 

36 Switch 600-815-1770 1 1 2 

37 Yağ Pompası 6128-52-1013 *** 1 1 

38 Bushing Cam 6127-21-1490 *** 7 7 

39 Su Pompa Tamir Takımı 6128-K6-2203 *** 1 1 

 

b) Teslim Yeri : EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Seyitömer/Kütahya 

c) Teslim Süresi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 45(Kırkbeş) 

Takvim Günüdür 

d) Dosya No : Ticaret 2013/05 

e) İhale Usulü : Açık İhale 

3 - İhalenin; 

a) Yapılacağı Yer : EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

İhale Komisyonu toplantı Odası Seyitömer/KÜTAHYA 

b) İhale Tarihi ve Saati : 28.03.2013 günü Saat: 14.00 

4 - İhaleye Katılma ve istenilen Belgeler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

Belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 

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

gösterir belge, 

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

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

tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 
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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) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat, 

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

girişim beyannamesi 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) İhale dokümanının satın alındığını gösterir belge, 

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

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

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

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

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

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

hükümleri uygulanır. 

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

5 - İhale Dökümanı: 

a) EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 

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

İhaleye teklif verecek isteklilerin İhale dokümanı satın almaları zorunludur. 

b) Firmalar ihale doküman bedelini Müdürlüğümüz veznesine veya Kütahya Vakıflar 

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

doküman bedelinin yatırıldığını gösterir makbuz karşılığı elden veya tebligat adresi vergi dairesi 

ve vergi numarasını gösterir yazı ile istenebilir. 

6 - Teklifler ihale günü 28.03.2013 günü saat 14.00’e kadar EÜAŞ Seyitömer Termik 

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

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

alınmayacaktır. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 Takvim günü 

olacaktır. 

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

firmalar bu ihaleye katılamazlar. 

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

10 - Konsorsiyumlar bu ihale konusu iş için teklif veremez. 

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

Müdürlüğünde katılımcılar huzurunda alenen açılacaktır. 

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

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

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

yönetmelik” usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 1883/1-1 
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HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR 

TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2013/27188 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : Kurtuluş Mah. Atatürk Cad. Uğur Mumcu Meydanı Gar 

İstasyon Karşısı Seyhan/Adana 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0322 4575354/4249- 0322 4531195 
c) Elektronik Posta Adresi: 

2 - İhale konusu Hizmetin 

     adı ve miktarı : Salmanlı Narlı-Beyoğlu Arası Yol Yenilemeden Çıkan 

52025 mt 49.430 KG/M Tipi 36Mt lik SAĞ Yolda 

1445,13 Adet Sol Yoldaki 1445,13 Adet Rayların Hattan 

Vagonlara İstifli Yüklenmesi Toplam 2890,27 Adet ve 
Yüklen Rayların İstifli Şekilde Tahliyesi  

3 - Yukarıda belirtilen Hizmetin Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 

26.03.2013 günü saat 10.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 
5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

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

olup TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 200-TL bedelle temin 

edilebilir. 

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

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılıyasalara 
tabi değildir 2014/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden: 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik 

hükümleri doğrultusunda (daimi statüde) öğretim üyesi alınacaktır. Ayrıntılı bilgi Üniversitemiz 

(www.erciyes.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında mevcuttur. 

İlan olunur. 

 

Birimi Böl/Abd/Asd/Prog Unvanı Drc Adet Açıklama 

Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Profesör 1 1 

Eski Türkçe, Orta Türkçe, Yeni 

Türkçe, Yaşayan Türk Lehçeleri ve 

Anadolu Ağızları Hakkında 

Çalışmalar Yapmış Olmak. 

Güzel Sanatlar 

Fakültesi 
Resim Profesör 1 1 

Yüksek Lisans , Sanatta Yeterlik ve 

Doçentliğini Güzel Sanatlar Resim 

Alanında Almış Olmak. Desen Sanatı 

İle Renk ve Mekan Konusunda 

Çalışmalar Yapmış Olmak. 

Tıp Fakültesi 
Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları 
Profesör 1 1 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı 

Olmak. 

Tıp Fakültesi Acil Tıp Profesör 1 1 Acil Tıp Uzmanı Olmak. 

Tıp Fakültesi Kardiyoloji Doçent 1 1 Kardiyoloji Uzmanı Olmak. 

Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Doçent 1 1   

 2111/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   70 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

TÜZÜK
2013/4311 Ortaklıkların Denetimine Dair Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tüzük

BAKANLAR KURULU KARARI
2013/4313 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Merkez Teşkilatında 2 Adet Daire Başkanlığı

Kurulması Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Gençlik ve Spor Bakanlığına, Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair

Tezkere
— Maliye Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN’ün Vekâlet Etmesine Dair

Tezkere

YÖNETMELİKLER
2013/4283 Atatürk Uluslararası Barış Ödülü Yönetmeliği
— Türkiye Büyük Millet Meclisinde Basın ve Yayın Mensuplarının Çalışmaları Hakkında Yönetmelik
— Denetimli Serbestlik Müdür ve Müdür Yardımcılığına Atama Yönetmeliği
— Asma Fidanı ve Üretim Materyali Sertifikasyonu ile Pazarlaması Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Çilek Fidesi Üretimi, Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
— Meyve Fidanı ve Üretim Materyali Sertifikasyonu ile Pazarlaması Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Oyuncaklar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— Ağız Temizliğinde Elle Kullanılan Diş Fırçaları, Elektrikle/Pille Çalışan Diş Fırçalarının Fırça

Başlıkları ve Arayüz Fırçalarının Üretimi, İthalatı ve Bildirim Esaslarına Dair Tebliğde Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ

— Deterjanlar ve Deterjanlarda Kullanılan Yüzey Aktif Maddeler Hakkında Tebliğde Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ

— Deterjan, Mekanik Temizleme Tozu, Çamaşır Sularından Numune Alınırken Uyulacak Kurallar ile
Numune Alma İşlemlerine İlişkin Hususların Belirlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğ

— Emzik, Biberon, Biberon Başlığı, Alıştırma Bardağı, Alıştırma Bardağı Kapağı ve Benzeri Ürünlerin
Üretimi, İthalatı ve Bildirim Esaslarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

— Hava Aromatize Edici Ürünlerin Üretimine, İthalatına, Piyasa Gözetimi ve Denetimine ve Bildirim
Esaslarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

— Havuz Suyunda Kullanılan Yardımcı Kimyasal Maddelerin Üretimine, İthalatına ve Bildirim
Esaslarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

— Kuvvetli Asit veya Baz İçeren Temizlik Ürünlerinin Üretimine, İthalatına ve Bildirim Esaslarına
Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

— Oyuncaklar Konusunda Faaliyet Gösterecek Onaylanmış Kuruluşlara Dair Tebliğde Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ

— Tampon, Hijyenik Ped, Göğüs Pedi, Çocuk Bezi ve Benzeri Ürünlerin Üretimi, İthalatı ve Bildirim
Esaslarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

— Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 19) Hakkında Tebliğ
(Sıra No: 9)
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