
T.C.
Resmî Gazete

http://www.basbakanlik.gov.tr                                                     e-posta: resmigazete@basbakanlik.gov.tr

Kuruluşu : 7 Ekim 1920                                                                                               İçindekiler 72. Sayfadadır.

       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2014/6942
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011)

sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan mal
varlığının dondurulması hakkındaki 30/9/2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararının eki (1) sayılı Listede değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması;
Maliye Bakanlığının 30/10/2014 tarihli ve 17346 sayılı yazısı üzerine, 6415 sayılı Terörizmin
Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca
31/10/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
       Ahmet DAVUTOĞLU
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                            Y. AKDOĞAN                              N. KURTULMUŞ
           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                  A. İSLAM                                   V. BOZKIR                                         F. IŞIK
                Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                             M. ÇAVUŞOĞLU                                N. ZEYBEKCİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı      Çevre ve Şehircilik Bakanı                     Dışişleri Bakanı                                 Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                   N. CANİKLİ
  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                      E. ALA                                     C. YILMAZ                                M. M. EKER                                    M. ŞİMŞEK
                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                 Kültür ve Turizm Bakanı V.                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU
                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN
                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                        T.C.

     CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 5 Kasım 2014

       68244839-140.01-17-570

BAŞBAKANLIĞA

6-7 Kasım 2014 tarihlerinde Türkmenistan’a resmi bir ziyarette bulunacağımdan,

dönüşüme kadar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106 ncı maddesi

uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil ÇİÇEK vekâlet edecektir.

Gereğini rica ederim.

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                            4 Kasım 2014

      69471265-305-10091

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 6 Kasım 2014 tarihinden itibaren Suudi Arabistan ve

Türkmenistan’a gidecek olan Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU’nun dönüşüne kadar

Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine

saygıyla arz ederim.

                                                                                                         Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                  5 Kasım 2014

     68244839-140.03-275-575

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 4/11/2014 tarihli ve 69471265-305-10091 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 6 Kasım 2014 tarihinden itibaren Suudi Arabistan ve

Türkmenistan’a gidecek olan Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU’nun dönüşüne kadar

Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                            4 Kasım 2014
      69471265-305-10078

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 6 Kasım 2014 tarihinde Türkmenistan’a gidecek olan
Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ’nin dönüşüne kadar Ekonomi Bakanlığına, Maliye Bakanı
Mehmet ŞİMŞEK’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                         Ahmet DAVUTOĞLU
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                  4 Kasım 2014
     68244839-140.03-271-571

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 4/11/2014 tarihli ve 69471265-305-10078 sayılı yazınız.
Görüşmelerde bulunmak üzere, 6 Kasım 2014 tarihinde Türkmenistan’a gidecek olan

Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ’nin dönüşüne kadar Ekonomi Bakanlığına, Maliye Bakanı
Mehmet ŞİMŞEK’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                            4 Kasım 2014
      69471265-305-10090

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

G-6 İçişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere; 5 Kasım 2014 tarihinde Fransa’ya
gidecek olan İçişleri Bakanı Efkan ALA’nın dönüşüne kadar İçişleri Bakanlığına, Gümrük ve
Ticaret Bakanı Nurettin CANİKLİ’nin vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                         Ahmet DAVUTOĞLU
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                  5 Kasım 2014
     68244839-140.03-274-574

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 4/11/2014 tarihli ve 69471265-305-10090 sayılı yazınız.
G-6 İçişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere, 5 Kasım 2014 tarihinde Fransa’ya

gidecek olan İçişleri Bakanı Efkan ALA’nın dönüşüne kadar İçişleri Bakanlığına, Gümrük ve
Ticaret Bakanı Nurettin CANİKLİ’nin vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİKLER

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
MOTORLU ARAÇLARA ŞERİTTEN AYRILMA UYARI SİSTEMİ TAKILMASI

İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİNDE (AB/351/2012)
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 18/9/2013 tarihli ve 28769 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu
Araçlara Şeritten Ayrılma Uyarı Sistemi Takılması ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinin
(AB/351/2012) Geçici 1 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tip onayı mevcut yeni imal edilen araçlar için uygulama
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Tip onayı mevcut yeni imal edilen araçlar için 1/1/2016 ta-

rihinden itibaren bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

—— • ——
Millî Savunma Bakanlığından:
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ORTAÖĞRETİM OKULLARI SINIF

GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/2/2008 tarihli ve 26799 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk
Silahlı Kuvvetleri Ortaöğretim Okulları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü madde-
sinin birinci fıkrasının (d) bendi yürürlükten kaldırılmış, (f), (ğ), (i), (m) ve (n) bentleri aşağı-
daki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın sonuna aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“f) Mezuniyet puanı: Öğrencinin başarılı olduğu dört sınıfa ait yılsonu başarı puanla-
rının aritmetik ortalamasını,”

“ğ) Bütünleme sınavı: Okula devam eden öğrenciler için öğrenim gördükleri sınıfta ba-
şarısız oldukları derslerden yapılan sınavı,”

“i) Ölçme araçları: Öğrencilerin bilgi, beceri ve kazanımlarının ölçülmesinde başvuru-
lacak yazılı, performans çalışması ve uygulamalı sınavlar ile projeleri,”

“m) Telafi programı: Ders yılı içinde çeşitli nedenlerle yapılamayan dersler için düzen-
lenen programı,”

“n) Bütünleme sınavı hazırlık kursu: Öğrencilerin ortalama yükseltme sınavına gireceği
derslere yönelik olarak Okul Komutanlığı tarafından belirlenen süre içerisinde düzenlenen
programı,”

“o) Performans çalışması: Ders programında öngörülen eleştirel düşünme, problem
çözme, okuduğunu anlama, yaratıcılığını kullanma ve araştırma sonucu elde edilen kazanımın
yazılı ve sözlü olarak paylaşılmasına yönelik öğretmenin gözetiminde yapılan bireysel veya
grup çalışmasını,”

“ö) Mazeret sınavı: Özre dayalı herhangi bir nedenden dolayı planlı sınavlara giremeyen
öğrencilere yönelik yapılan sınavı,”

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

18/9/2013 28769
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MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (d) ve (ğ)
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Millî Eğitim Bakanlığınca yayımlanan seçmeli derslerin tamamı, müteakip sınıf-
larda verilecek seçmeli dersleri belirtecek şekilde öğrencilerin seçimine sunulur. Öğrencilerin
kendi ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda seçtiği derslere ilişkin dilekçeleri alınır. Talep
edilen seçmeli dersler eğitim-öğretim yılı başında okulun imkânları ve üst eğitim kurumunun
ihtiyaçları dikkate alınarak okul komutanının onayı ile uygulamaya konulur.”

“c) Öğrencinin sınıf geçmesi, o sınıfta aldığı bütün derslerden başarılı olmasına ya da
yılsonu başarı puanı ortalamasına göre belirlenir.”

“d) Öğrenci başarısı; derslerin özelliklerine göre yazılı ve uygulamalı sınavlar ile varsa
ödev, projeler ve performans çalışmaları göz önünde bulundurularak tespit edilir. Öğrencilerin
başarıları değerlendirilirken ölçme sonuçları ile birlikte, bilimsel düşünme, bilimsel tutum ve
davranış, problem çözme yeteneği, gözlem yapma, araştırma, inceleme, sorumluluk alma, sınıf
içi etkinliklere katılım, ekip çalışmasına yatkınlık, fikirlerini anlatabilme ve öğrendiklerini pay-
laşabilme yeteneği gibi özellikleri göz önüne alınır.”

“ğ) Öğrenciler başarısız oldukları ders veya derslerden ders yılı sonunda bütünleme sı-
navına girerler. Bütünleme sınavları sonunda başarısızlığını bir derse düşürenlere bir sınav hak-
kı daha tanınır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırıl-
mış, aynı maddenin başlığı ile birinci, ikinci, dördüncü, altıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“Puanla değerlendirme”
“(1) Sınav, performans çalışmaları ve projeler ile uygulamalar, 100 tam puan üzerinden

değerlendirilir.”
“(2) Değerlendirme sonuçları, not çizelgelerine puan olarak işlenir.”
“(4) Puanların aritmetik ortalaması alınırken bölme işlemi sonucu virgülden sonra iki

basamak kalacak şekilde yuvarlanır.”
“(6) Puanların değeri ve derecesi aşağıdaki gibidir.
Puan Derece
85,00-100 Pekiyi
70,00-84,99 İyi
60,00-69,99 Orta
50,00-59,99 Geçer
0-49,99 Geçmez”
“(7) Dönem puanı, yılsonu puanı, yılsonu başarı puanı ve mezuniyet (diploma) puanı

100 puan üzerinden değerlendirilir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve aynı maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(1) Öğrencinin bir dönemdeki başarısı; öğretim programı esas alınarak dersin özelli-

ğine göre yazılı, performans ve uygulamalı sınavlar, varsa proje, beceri eğitimi ile ders içi ve
ders dışı eğitim-öğretim faaliyetleri değerlendirilerek tespit edilir.”

“(3) Öğrencilerin ders yılı içinde ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettikleri ba-
şarılar, ilgili dersin proje veya performans çalışması olarak tam puanla değerlendirilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Performans çalışması puanı
MADDE 14 – (1) Bir dönemde her dersten en az bir performans çalışması puanı veril-

mesi esastır. Dersin özelliğine göre ve imkânlar ölçüsünde birden fazla performans çalışması
puanı da verilebilir. Performans sınavı için, ayrıca bir ders saati ayrılmaz. Performans çalışması
puanı, öğrencilerin; eğitici çalışmalardaki faaliyetleri, derse hazırlıkları, ders içi etkinlikleri,
dersle ilgili araştırma çalışmaları değerlendirilerek verilir ve öğrenciye bildirilir.”
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MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 15 – (1) Görsel sanatlar, müzik dersleri ile uygulamalı nitelikteki diğer ders-

lerin sınavları her dönemde iki, beden eğitimi dersinin üç defadan az olmamak üzere ve dersin
özelliğine göre yazılı, performans çalışması ve uygulamalı olarak veya bunlardan yalnızca bi-
riyle yapılabilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu sınavlardan alınan puanlar, dönem puanının hesaplanmasında değerlendirmeye katılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi
MADDE 18 – (1) Ölçme sonuçları; puan vermek ve eksikliklerin belirlenmesi yanında;

eğitim ve öğretim amaçlarına ne ölçüde ulaşıldığını tespit etmek, özellikle işlenen ünite ve ko-
nuların hangilerinde öğrencilerin başarılı olduklarını belirlemek, başarısız olunan konularda
ne gibi tedbirlerin alınması gerektiğini ortaya çıkarmak amacıyla kullanılır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Sınavlara katılmayan, ödev veya projesini zamanında teslim etmeyen öğrenci; özrünü, özrün
başlangıcından itibaren 7 iş günü içinde bildirmek ve özrün bitimini izleyen 7 iş günü içinde
de belgelendirerek okul yönetimine vermek zorundadır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Puan çizelgelerinin teslimi
MADDE 20 – (1) Dönemlere ait puan çizelgeleri dönem sona ermeden en geç üç gün

önce öğretmenler tarafından öğretim başkanlığına iletilir. Bu çizelgelerde, o döneme ait yazılı,
performans çalışması, uygulamalı sınavlar, projelere verilen puanlar ile dönem puanı rakamla
yazılır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“Dönem puanı
MADDE 24 – (1) Bir dersin dönem puanı;
a) Sınavlardan alınan puanların,
b) Performans çalışması puanının/puanlarının,
c) Varsa proje puanının aritmetik ortalaması alınarak belirlenir.
(2) Zorunlu hâllerde, bir yazılı sınav eksiği ile de dönem puanı verilebilir.
(3) Öğrenciye her dersten bir dönem puanı verilir.
(4) Yabancı dil dersinde öğrencilere; dinleme, konuşma, okuma, yazma becerilerinin

kazandırılması esastır.
(5) Beden eğitimi dersinde sağlık durumları veya engelleri nedeniyle bazı etkinliklere

katılamayacak durumda olan öğrenciler askerî hastaneden rapor almak zorundadır. Raporda,
öğrencilerin sağlık durumlarının veya engellerinin beden eğitimi dersindeki etkinliklerinden
hangisine geçici ya da sürekli olarak engel oluşturduğunun açıklanması gerekir. Rapora göre
beden eğitimi dersinin bazı uygulamalı etkinliklerinden muaf tutulanlar, sadece teorik bilgilere
ve uygun etkinliklere; bütün uygulamalı etkinliklerden muaf tutulanlar ise sadece teorik bilgi-
lere göre değerlendirilir.
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(6) Öğretmenin raporlu veya izinli olması, göreve geç başlaması, dönem bitmeden ay-
rılmasının kesin olduğu durumlar ile kaza, ölüm, doğal afet, yangın, uzun süre tedavi gerektiren
hastalık, salgın hastalık, olağanüstü hâl ve benzeri durumlardan dolayı yapılamayan dersler,
telafi programları ile tamamlanır. Ders yılının uzatılması yönüne gidilmez. Bu programlara ay-
rılacak ders saati sayısı, dönem içinde devam edilmeyen toplam ders saati sayısından az olma-
yacak şekilde düzenlenir. Okul komutanlıkları; gerektiğinde Cumartesi ve Pazar günleri ile
ders saatleri dışında da öğretim yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.

(7) Dönem sonunda Teşekkür ve Takdir belgelerinin verilmesi;
a) Tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70.00’dan aşağı

olmayan ve tam disiplin puanının 3/10’u veya fazlası kırılmayan öğrencilerden;
1) 70,00-84.99 arasındakilere her dönemin sonunda karneyle birlikte teşekkür belgesi,
2) 85.00 ve daha yukarı olanlara her dönemin sonunda karneyle birlikte takdir belgesi,
3) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün dönemlerinde takdir alanlara

üstün başarı belgesi,
verilir.
b) Üstün başarı belgesi almaya hak kazanan öğrencilere okulun başarı panosunda yer

verilir.”
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 25 – (1) Dönemin bitimine 20 ve daha az iş günü kala okuldan ayrılan öğ-

rencinin dönem puanları tespit edilir, tasdikname düzenlenir.”
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin başlığı ve birinci fıkrası aşağıdaki

şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
“Bir dersin yılsonu puanının tespiti”
“(1) Bir dersin yılsonu puanı;
a) Birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalamasıdır.
b) Özre dayalı bir sebeple bir dersten yalnız bir dönem puanı almış olan öğrencinin bu

puanı ile telafi programında alınan puanın aritmetik ortalaması, yılsonu puanı sayılır.
c) Bütünleme sınavı veya yılsonunda bir dersten başarısız olan öğrenciler için yapılan

tek ders sınavı sonunda en az 50 (geçer) puan alınarak başarılı sayılan dersin yılsonu puanı, bu
sınavlarda alınan puanla daha önce belirlenen yılsonu puanının toplamının aritmetik ortalama-
sıdır.

ç) Bir dersten hiç dönem puanı olmayan öğrencinin yılsonu puanı, o dersle ilgili telafi
programında alınan puanların aritmetik ortalamasından elde edilen puandır.

d) Dönem puanlarının aritmetik ortalaması hesaplanırken bölme işlemi sonucu virgül-
den sonra iki basamak kalacak şekilde yuvarlanır.

e) Özre dayalı bir sebeple bir dersten yalnız bir dönem puanı olan ancak ders puanlarının
idareye teslimine 7 gün kalıncaya kadar özrü kalkan öğrencilere mazeret sınavı uygulanır bu
sınavlardan almış oldukları puanlar o dönemin ders puanı, mazeret sınavına giremeyen öğren-
cilerin ise yalnız bir dönem puanı yılsonu puanı sayılır.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 27 – (1) Öğrencinin ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayıla-

bilmesi için;
a) İki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı ne

olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70 olması gerekir.
b) Silahlı Kuvvetler Bando Astsubay Hazırlama Okulunda Türk ve Batı Müziği Çalgı-

ları dersinden her dönem sonunda kurulacak komisyonlar tarafından uygulamalı sınavlar ya-
pılır. Ders öğretmeninin dönem puanı ile dönem sonu komisyon puan ortalaması ayrı ayrı en
az 60 puan olmalıdır. Bu şekilde ortaya çıkan puan ortalaması, öğrencinin o döneme ait dönem
puanı olur.
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c) Silahlı Kuvvetler Bando Astsubay Hazırlama Okulunda Türk ve Batı Müziği Çalgı-
ları, Müziksel İşitme Okuma ve Yazma ile Türk ve Batı Müziği Çalgı Toplulukları derslerinde
başarılı olabilmek için dönem puanının en az 60 puan olması gerekir.

ç) Birinci dönem puanı 0 (geçmez) olan öğrencinin ikinci dönem puanının en az 70 ol-
ması gerekir.

d) Bunların dışında, özre dayalı bir sebeple bir dersten yalnız bir dönem puanı almış
öğrencinin, başarılı sayılabilmesi için, bu puanının en az 50,00 (geçer) olması gerekir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 28 – (1) Ders yılı sonunda;
a) Tüm derslerden başarılı olan,
b) Başarısız dersi/dersleri olanlardan, yılsonu başarı puanı en az 50 olan,
öğrenciler doğrudan sınıf geçer.
(2) Yılsonu başarı puanı ile başarılı sayılmayacak derslerden başarısız olan öğrenciler,

o ders/derslerden bütünleme ve gerekirse tek ders sınavlarına girer.”
MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“Bütünleme veya tek ders sınavları ile sınıf geçme
MADDE 29 – (1) Öğrenciler başarısız olduğu derslerden bütünleme sınavına girer.
a) Öğrenciler, başarısız oldukları derslerden bütünleme sınavı hazırlık kurslarına devam

etmek zorundadır. Kurslarda her ders için planlanan ders saati sayısının üçte birine veya daha
fazlasına özürsüz olarak devam etmeyen öğrenciler, o dersin bütünleme sınavına alınmaz ve
başarısız sayılır.

b) Bütünleme veya tek ders sınavları sonunda Yönetmeliğin 27 nci maddesindeki şart-
ları yerine getiren öğrenci sınıfını geçer.

c) Yılsonu başarı puanı ile geçilemeyecek derslerin dışında olmak koşulu ile bütünleme
sınavları sonunda tek dersten başarısızlık söz konusu ise; yılsonu başarı puanı 50 ve yukarı
olanlar bu dersten başarılı sayılarak bir üst sınıfa devam ederler. Yılsonu başarı puanı 50’den
aşağı olanlar tek ders sınavına alınırlar.

ç) Silahlı Kuvvetler Bando Astsubay Hazırlama Okulunda Türk ve Batı Müziği Çalgı-
ları, Müziksel İşitme Okuma ve Yazma, Türk ve Batı Müziği Çalgı Toplulukları derslerinin
bütünleme ve yılsonunda başarısız olunan bir ders için yapılan sınav sonucunda öğrencinin ba-
şarılı sayılabilmesi için; bu sınavlarda aldığı puan en az 60 olmalıdır.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 30 – (1) Başarısız dersleri veya dersi bulunan öğrencilerden;
a) Ders kesiminde dört ve daha fazla dersten başarısız olanlar,
b) Bütünleme sınavı sonunda, birden fazla dersten başarısız olanlar,
c) Tek ders sınavları sonunda, tek dersten başarısız olup yılsonu başarı puanı 50’den

aşağı olanlar,
bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesi hükümlerine göre başarısız sayılan öğrenciler sınıfı

tekrar ederler.
(2) Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan öğrenciler o sınıfı tekrar eder. Öğrenci ba-

şarısızlık nedeniyle bir yıl, sağlık nedeniyle bir yıl olmak üzere en fazla iki defa sınıf tekrarı
yapabilir. Bu şartları sağlamayan öğrencinin okul ile ilişiği kesilir.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Yılsonu başarı puanı ile başarılı sayılamayacak dersler
MADDE 31 – (1) Askerî liseler ve Bando Astsubay Hazırlama Okulunun, Millî Eğitim

Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunca onaylanan haftalık ders çizelgesinde yer alan derslerden
yılsonu başarı puanı ile geçilemeyecek dersler öğretmenler kurulu tarafından belirlenir. Öğ-
renciler, yılsonu başarı puanı ile geçilemeyecek derslerden başarılı olmadıkça başarılı sayılmaz,
bir üst sınıfa geçemez ve mezun olamazlar.”
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MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin başlığı "Bir dersin ağırlığı ve ağır-
lıklı puanı" olarak değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Yılsonu başarı puanı
MADDE 33 – (1) Öğrencinin yılsonu başarı puanı, derslerin ağırlıklı puanları topla-

mının haftalık ders saatleri toplamına bölümü ile elde edilen puandır.
(2) Yılsonu başarı puanı hesaplanırken bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak ka-

lacak şekilde yuvarlanır.
(3) Yılsonu başarı puanı, diploma defterine işlenir ve mezuniyet puanının hesaplanma-

sında esas alınır. Yılsonu başarı puanı ile sınıf geçen öğrencilerin puanları değiştirilmez. Öğ-
rencinin karnesi ile sınıf geçme ve diploma defterine "Yılsonu başarı puanı ile başarılı sayıldı."
şeklinde yazılır ve okul mezuniyet sıralamasının hesaplanmasında esas alınır.

(4) Bütünleme ve başarısız olunan tek ders için yapılan sınavlara giren öğrencilerin yıl-
sonu başarı puanları 26 ncı madde hükümlerine göre tespit edilecek yılsonu puanları ile yuka-
rıda belirtilen esaslara göre bulunur.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci bölüm başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“SEKİZİNCİ BÖLÜM
Bütünleme ve Yıl Sonunda Tek Dersten Başarısız
Olan Öğrenciler İçin Yapılan Sınavların Esasları”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bütünleme ve yılsonunda tek dersten başarısız olan öğrenciler için yapılan sınav-
ların yazılı olarak yapılması esastır. Ancak, görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi dersleri ile
uygulamalı nitelikteki diğer derslerin sınavları, dersin özelliğine göre yazılı, performans çalış-
ması ve uygulamalı olarak, bunlardan biri veya birkaçı ile yapılabilir. Bu derslere ait sınavların
şekli, sınav komisyonu üyelerince belirlenir.”

“(2) Yabancı dil derslerinin sınavları, yazılı ve performans olarak yapılır. Öğrencinin
başarısı, sınavlardan aldığı yazılı ve performans puanların aritmetik ortalamasına göre belirle-
nir.”

“(3) Dersin özelliğine göre hem yazılı hem performans yapılabilen sınavlarda; yazılı
sınavlar, performans sınavlarından önce uygulanır. Performans sınavlara, yazılı sınavları takip
eden ilk iş gününde başlanır. Sınav kâğıtları performans sınavlar sonuçlandıktan sonra açılır.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin başlığı ve aynı maddenin birinci
fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Performans ve uygulamalı sınavlar”
“Performans sınavlarında öğrenciye sınav komisyonunca sorular yazdırılır veya yazılı olarak
verilir ve düşünmek için uygun süre tanınır.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yazılı sınavlara sabah en geç saat 10.00'da, öğleden sonra saat 14.00'te; performans
ve uygulamalı sınavlara ise, sabah saat 9.00'da başlanır. Yazılı sınav süresi, dersin özelliğine
göre iki ders saatini geçmeyecek şekilde komisyonca belirlenir.”

“(2) Performans sınavların saat 17.00'de bitirilememesi ve sınava girecek öğrenci sa-
yısının da 10 öğrenciden fazla olması hâlinde, sınav bir sonraki güne bırakılabilir.”
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MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 43 – (1) Sınavların değerlendirilmesi cevap anahtarına ve puanlama çizel-

gesine göre yapılır. Performans sınavları için cevap anahtarı düzenlenmez.
a) Yazılı sınavlarda, kâğıtlar okunurken yanlışların altı aslı bozulmayacak şekilde renkli

kalemle çizilebilir. Verilen puanlar, sınav kâğıtlarının üst kısmında yer alan bölüme, soruların
sıra numarası esas alınarak yazılır.

b) Yazılı sınavlar değerlendirilirken sorulara verilen bütün puanlar, birden fazla kâğıt
kullanan öğrencilerin her kâğıdına ayrı ayrı işlenir ve bu kâğıtlar komisyon başkanı ve üyele-
rince imzalanır. Yazılı sınavların değerlendirilmesinde anlaşmazlık olursa üyeler puanlarını
ayrı ayrı verir. Bu ayrı puanları gösterir belgelerle, gerekçeler bir tutanakla sınav puan çizel-
gesine eklenir. Yapılan değerlendirme sonucunda başarısız olan öğrencilerin sınav kâğıtları
isimleri açılmaksızın komisyon üyeleri tarafından ikinci bir defa daha aynı esaslarla incelenir.
Ayrı ayrı verilen puanların aritmetik ortalaması alınarak sınav puan çizelgesine yazılır.

c) Değerlendirme ile ilgili işlemler bittikten sonra alınan puan, puan çizelgesine yazılır.
ç) Performans sınavları bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesine göre yapılır. Yabancı dil

derslerinde performans sınavlarının değerlendirilmesi akıcı konuşma, anlama, gramer, telaffuz
ve kelime bilgisi başlıkları altında komisyondaki üyeler tarafından ayrı ayrı yapılır ve değer-
lendirme sonuçları toplanarak elde edilen aritmetik ortalama öğrencinin performans puanını
oluşturur.

d) Öğretim Başkanı, performans sınavlarında komisyon üyeleri tarafından ayrı ayrı ve-
rilen puanlar arasında önemli farklar görürse, o sınavı durdurup, olayı gerekçesiyle birlikte he-
men okul komutanlığına bildirir. Kendi başkanlığında yeni üye ilâvesiyle kuracağı takviyeli
bir komisyonla sınavın devamını sağlar.

e) Uygulamalı sınavlarda değerlendirme, komisyonca belirlenen ve okul komutanlığın-
ca onaylanan esaslar doğrultusunda yapılır. Aynı dersten birden fazla sınav türü uygulanması
hâlinde, puanların aritmetik ortalaması alınır. Özürsüz olarak bu sınavlardan herhangi birine
girmeyenlere o sınavdan sıfır (0) puan verilir ve diğer sınavlardan aldığı puanlarla aritmetik
ortalaması alınır.

f) Bütünleme ve tek ders sınavlarından kesinleşen puanlara öğrenci tarafından okul yö-
netimine yazılı olarak itiraz yapılabilir. İtiraza ilişkin evrak okul yönetimince sınavı yapan ders
öğretmeni/öğretmenleri dışında ilgili branştan en az 2 (iki) öğretmenden oluşturulan komisyon
tarafından veya okulda ilgili branştan öğretmen bulunmadığı takdirde diğer askerî liselerden
yardım alınarak incelenip değerlendirilerek öğrencinin nihai puanı belirlenir. Bu şekilde ke-
sinleşen puanlara itiraz yapılamaz. Cevap anahtarı, puanlama çizelgesi ve sorular, sınav kâğıt-
ları ile birlikte iki yıl saklanır.”

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 45 – (1) Sınavlarda bir dersten en az 50,00 (geçer) alan öğrenci; bu dersten

başarılı sayılır. Ancak, bu Yönetmeliğin 27 nci ve 29 uncu maddelerinde yer alan hükümler
saklıdır.”

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 47 – (1) Sınavlar sırasında;
Yatakta tedaviyi gerektiren bir hastalık sebebiyle sınava giremeyeceklerini rapor ile

yangın, deprem gibi doğal afetler yüzünden veya ana, baba, kardeş gibi yakınlarından birinin
ağır hastalığı veya vefatı, yahut spor, müzik, folklor gibi ulusal ve uluslararası yarışmalarda
ülkemizi temsil etme gibi nedenlerle bütünleme ve tek ders sınavlarına giremeyeceklerini resmî
bir makamdan alacakları belge ile, belgelendirenler, bu belgelerini özürlerinin kalktığı günü
takip eden yedi gün içerisinde, okul komutanlığına teslim etmeleri halinde ayrıca sınava alı-
nırlar. Bu sınav da bütünleme sınavları esaslarına göre yapılır.”
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MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 49 – (1) Mezuniyet puanı, dört sınıfın yılsonu başarı puanlarının aritmetik

ortalamasıdır. Mezuniyet puanı tespit edilirken bölme işlemi sonucu, virgülden sonra iki basa-
mak kalacak şekilde yuvarlanır. Diplomada, mezuniyet puanı ile varsa alanı belirtilir.”

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fıkra-
ları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Diploma ile birlikte her öğrenciye bir de Öğrenim Belgesi verilir. Bu belgede öğ-
rencinin yılsonu başarı puanları gösterilir.”

“(2) Ayrıca, her dersten başarı durumu; Doğrudan Geçti, Bütünleme Sınavı Sonunda
Geçti, Tek Ders Sınavı Sonunda Geçti veya Yıl Sonu Başarı Puanı İle Geçti şeklinde belirtilir.”

“(4) Mezun olmadan okuldan ayrılanlara da öğrenim belgesi verilir. Bu belgede, sınıf-
lara göre aldıkları dersler, yılsonu ders puanları, ders yılı veya dönem sona ermeden ayrılanlara
ayrıca o ders yılındaki derslere ait dönem puanı yer alır.”

MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(6) Bu şekilde de eşitlik bozulmuyor ise son ders yılından başlanarak derslerin yılsonu
puanlarına esas olan dönem puanlarının aritmetik ortalamasının ağırlıklı ortalaması alınarak
okul birincisi seçilir.”

MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu bölüm başlığı aşağıdaki şekilde değiştiril-
miştir.

“ONUNCU BÖLÜM
Telafi Kursları ve Devam ile İlgili Esaslar”

MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Telafi programları
MADDE 54 – (1) Ders yılı içinde öğretmensizlik, doğal afet, salgın hastalık, olağanüstü

hâl ve çeşitli sebeplerle bir dönem puanı eksik olan ya da hiç dönem puanı verilemeyen dersler
için ders yılının ikinci döneminde veya ders kesiminde telafi programları uygulanır.

(2) Telafi programlarında işlenecek konular ve programın süresi, öğretim başkanı ile
programı uygulayacak öğretmen veya öğretmenler tarafından tespit edilir.

(3) Programın süresi o dersin bir dönemdeki ders saati toplamından az olamaz. Prog-
ramda, dersin haftalık saat sayısı dikkate alınarak öğrencilere yeterli sayıda yazılı ve performans
puanı verilir. Verilen bu puanların aritmetik ortalaması alınarak yılsonu puanı belirlenir.

(4) Dönem ve yılsonu puanı, bu puanlara göre belirlenir.”
MADDE 34 – Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“(5) Günlük toplam ders saatinin yarısından fazla derse gelmeyenlerin devamsızlığı bir

gün, diğer devamsızlıklar ise yarım gün sayılır.”
MADDE 35 – Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(1) Öğrenciler okula devam etmek zorundadır. Ders yılı içinde toplam 10 günü aşacak

şekilde okula özürsüz olarak devam etmeyen öğrenci, puanları ne olursa olsun başarısız sayılır.”
“(3) Öğrencilerin nöbet tuttuğu günler devamsızlıktan sayılmaz.”
MADDE 36 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile

aynı maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) Devam süresinin en az üçte ikisine devam etmiş ve en az bir dönem puanı almış

bulunmak,”
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“(2) Yurt içinde ve yurt dışında, bilim, tiyatro, spor, müzik, folklor, beceri yarışması ve
benzeri eğitici-kültürel faaliyetlere ve bunların hazırlık çalışmalarına katılan öğrenciler, okula
devam edemedikleri süre için izinli sayılır ve bu süre devamsızlıktan sayılmaz. Yurt içindeki
etkinliklere katılan öğrencilere, Genelkurmay Başkanlığı veya bağlı olduğu kuvvet komutan-
lıklarınca; yurt dışındaki faaliyetlere katılan öğrencilere ise, Genelkurmay Başkanlığınca izin
verilir. Bu izinlerin toplamı diğer devamsızlıklar dâhil devam süresinin 1/3'ünü aşamaz. Bu
öğrencilerin başarı durumlarının belirlenebilmesi için iki dönem puanı almış olmaları gerekir.”

“(3) Telafi programlarına devam zorunludur. Telafi programlarına devam etmek zorunda
oldukları toplam ders saatinin özürlü ve özürsüz olarak üçte biri kadar devam etmeyen öğren-
ciler, puanları ne olursa olsun başarısız sayılır.”

MADDE 37 – Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Bir öğrenci bir yıl başarısızlık, bir yıl sağlık nedeniyle sınıf tekrarı dâhil olmak
üzere dört yıllık öğrenim süresini en fazla altı yılda bitirmek zorundadır. Bu süreler içerisinde
okulunu tamamlayamayan öğrencilerin okulla ilişiği kesilir. Başarısızlıktan iki yıl veya sağlık
nedeniyle iki yıl devre kaybeden öğrencilerin okulla ilişiği kesilir.”

MADDE 38 – Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Türk Silahlı Kuvvetleri Ortaöğretim Okullarında ders yılı süresinin 180 iş günün-
den az olmaması esastır. Ancak 180 inci iş günü hafta arasına denk geliyorsa ders yılının bitim
tarihi, haftanın son iş gününe kadar uzatılır. Dönemlerin başlama ve bitiş tarihleri, dinlenme
ve yaz tatillerinin başlama ve bitiş günleri ile bütünleme ve yılsonunda tek dersten başarısız
olan öğrenciler için yapılan sınavlar, her yıl düzenlenen çalışma takviminde belirtilir. Çalışma
takvimleri, Genelkurmay Başkanlığının onayı ile yürürlüğe girer.”

MADDE 39 – Aynı Yönetmeliğin 62 nci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Yabancı dil derslerinde şube, grup ve kısım oluşturma ihtiyacı meydana gelirse

okulların, programların ve derslerin özelliklerinin yanı sıra öğrenci seviyeleri de dikkate
alınır.”

MADDE 40 – Aynı Yönetmeliğin 63 ve 64 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 41 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Hazırlık sınıfı dâhil beş yıllık eğitim yapan öğrenciler
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 2012-2013 Eğitim ve Öğretim Yılında veya daha önceki yıl-

larda askerî liselere giren öğrencilere, okullarından mezun oluncaya kadar, bu Yönetmeliğin
1 inci, 15 inci, 28 inci, 35 inci ve 38 inci maddesi ile 26/2/2008 tarihli ve 26799 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Ortaöğretim Okulları Sınıf Geçme ve Sınav Yö-
netmeliği’nin yürürlükten kaldırılan hükümleri uygulanır.”

MADDE 42 – Bu Yönetmelik, Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihi takip eden ilk eği-
tim-öğretim yılının başında yürürlüğe girer.

MADDE 43 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

26/2/2008 26799

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 17/5/2011 27937
2- 5/4/2013 28609
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Millî Savunma Bakanlığından:
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ORTAÖĞRETİM OKULLARI

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/5/2008 tarihli ve 26865 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı
Kuvvetleri Ortaöğretim Okulları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi
yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinden sonra
gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

“d) Zümre öğretmenler kurulu,”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve aynı

maddenin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“c) Üyeler: Öğretmen sınıfına mensup bütün subaylar ile derse giren subay, astsubay

ve sivil öğretmenler dahil tüm öğretmenler ile öğrenci amirliği/öğrenci grup komutanlığı, plan-
program şube müdürlüğü, ölçme-değerlendirme şube müdürlüğü, eğitim destek şube müdür-
lüğü ile rehberlik ve danışma şube müdürlüğü/kısım amirliği veya muadili görevlere atanan
personelden oluşur.”

“(2) Öğretmenler Kurulu ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında ve ders yılı
sonunda toplanır. Ayrıca Okul Komutanının gerekli gördüğü zamanlarda da kurul toplanır.

a) Kurulda kararlar oy çokluğuyla alınır ve Okul Komutanının onayından sonra uygu-
lamaya konulur.

b) Öğretmenler kuruluna gerektiğinde bilgi almak amacı ile konu ile ilgili diğer personel
de çağrılabilir. Ancak, bunların oy hakkı yoktur.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(2) Sınıf öğretmenler kurulu okul komutanının yazılı emri ile toplanır.
a) Kurulda kararlar oy çokluğuyla alınır ve Okul Komutanının onayından sonra uygu-

lamaya konulur.
b) Sınıf öğretmenler kuruluna gerektiğinde bilgi almak amacı ile konu ile ilgili diğer

personel de çağrılabilir. Ancak, bunların oy hakkı yoktur.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğe 9 uncu maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde

eklenmiştir.
“Zümre öğretmenler kurulu
MADDE 9/A – (1) Zümre öğretmenler kurulu, okulda aynı dersi okutan öğretmenlerden

oluşur. Kurul Başkanı kuruldaki en kıdemli öğretmendir.
(2) Kurul, eğitim ve öğretim yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında ve ders yılı

sonunda olmak üzere en az üç defa toplanır. Kararlar, oy çokluğuyla alınır ve Okul Komutanı-
nın onayından sonra öğretmenlere duyurulur.

(3) Ayrıca zümre öğretmenler kurulu program ve diğer öğrenme etkinliklerini değer-
lendirmek, uygulama süreçlerini izlemek, ortak kullanılacak ölçme-değerlendirme araçlarını
hazırlamak ve sınav analizlerini yapmak üzere her ay belirli bir günde bir araya gelir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Türk Silahlı Kuvvetleri ortaöğretim okullarının dokuzuncu sınıflarına, Millî Eğitim
Bakanlığına bağlı resmî ve özel ilköğretim okulları ile bu okullara denkliği kabul edilmiş ya-
bancı ilköğretim okullarından sınava giriş yılında mezun olanlardan makam/komutanlıklarca
saptanan kontenjana göre sınavla öğrenci alınır.”

“(2) Türk Silahlı Kuvvetleri ortaöğretim okullarının ara sınıflarına öğrenci alınmaz.”
“(3) Astsubay hazırlama okullarından askerî liselerin dokuzuncu sınıflarına öğrenci alı-

nabilir.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kal-

dırılmıştır.
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MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aynı maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Türk Silahlı Kuvvetleri ortaöğretim okullarının eğitim-öğretim süresi dört yıldır.”
“(6) TSK Ortaöğretim okullarında bir ders saati süresi 40 dakikadır.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“(1) Askerî liselerde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Anadolu liselerine, astsubay ha-

zırlama okullarında ise okulların branş özelliğine göre Anadolu güzel sanatlar,  Anadolu meslek
veya meslek liselerinin meslek alan/dallarına denk programlar uygulanır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğe 24 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.

“Öğrencilerin korunması
MADDE 24/A – (1) Okul Komutanlığınca öğrencilerin;
a) Her türlü madde bağımlılığından, uyuşturucu vb. maddeleri bulundurmaktan, kul-

lanmaktan, bu tür maddelerin üretim ve kaçakçılığına alet olmaktan korunması,
b) Cinsel sömürü, pornografi, teşhir, istismar, taciz ve her türlü olumsuz davranışlardan

korunması,
c) Diğer öğrenciler tarafından fiziksel ve ruhsal yönden zarar görmemeleri için dedi-

koduya, zorbalığa, tehdide, sataşmaya ve onur kırıcı her türlü lakap takılmasına karşı korunması,
konularında veli veya aileyle, gerekli görüldüğünde diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla

da işbirliği yapılarak gerekli tedbirler alınır.
(2) Bu tedbirler kapsamında, okul yönetimince; alınan ihbar, şikâyet, duyumla ve ge-

rekli görülen hallerde, önceden tedbir almak, olumsuz öğrenci davranışlarının fiilî ve suça dö-
nüşmesini engellemek, eğitim ortamlarının güvenliğini sağlamak ve öğrencileri her türlü olum-
suz ve zararlı davranışlardan korumak amacıyla yatakhane, yemekhane, dershane, sıra, masa,
dolap ve gerekli görülen diğer yerler aranır, idari kontrol ve tedbir amaçlı bu arama ve inceleme
işleri öğrencinin kişilik ve onurunu rencide etmeden öğrencinin sınıf amirliklerince (Filo Ko-
mutanlıklarınca) yapılır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin
(1) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklen-
miştir.

“(5) Nakil ve geçiş:
a) Askerî liselerden diğer okullara (mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki)

nakil ve geçişlerde, nakil ve geçiş şartlarını taşımaları kaydıyla bütün sınıflardan nakil ve geçiş
yapılır.

b) Silahlı Kuvvetler Bando Astsubay Hazırlama Okulundan güzel sanatlar lisesinin mü-
zik programını uygulayan okullara nakil ve geçişlerde, nakil ve geçiş şartlarını taşımaları kay-
dıyla bütün sınıflardan nakil ve geçiş yapılır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşa-
ğıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Hazırlık sınıfı dâhil beş yıllık eğitim yapan öğrenciler
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 2012-2013 Eğitim ve Öğretim Yılında veya daha önceki yıl-

larda askerî liselere giren öğrencilere, okullarından mezun oluncaya kadar, bu Yönetmeliğin
1 inci, 6 ncı, 8 inci, 9 uncu ve 13 üncü maddeleri ile 3/5/2008 tarihli ve 26865 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Ortaöğretim Okulları Yönetmeliğinin yürürlük-
ten kaldırılan hükümleri uygulanır.”

MADDE 13 – Bu Yönetmelik, Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihi takip eden ilk
eğitim-öğretim yılının başında yürürlüğe girer.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

3/5/2008 26865

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

18/10/2012 28445
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Türkiye İş Kurumundan:

AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/3/2013 tarihli ve 28585 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aktif İş-
gücü Hizmetleri Yönetmeliğinin 2 nci maddesinde yer alan “, iş ve meslek danışmanlığı faali-
yetlerini” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“k) İş ve meslek danışmanı (danışman): İş ve Meslek Danışmanı  kadro veya pozisyo-
nunda çalışan Kurum personelini”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki “son iki yıl için-
de” ibaresi “daha önce” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “işyer-
lerinden” ibaresi “işgücü piyasasından veya işverenlerden” şeklinde değiştirilmiş ve üçüncü
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Planda yer almayan bir meslek için işbirliği yöntemi ile kurs düzenlenebilir. Ancak
kurs düzenlenen bu meslek, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunun yapılacak ilk toplantı-
sında plana eklenir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında “temrin giderle-
rinin” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Genel Müdürlükçe uygun bulunacak diğer eğitim
giderlerinin” ibaresi eklenmiş, üçüncü fıkrada “halinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “eği-
ticinin unvanı dikkate alınarak” ibaresi eklenmiş, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, altıncı fıkrada “halinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “eğiticinin unvanı dik-
kate alınarak” ibaresi eklenmiş, yedinci fıkranın (b) bendinde “yetki belgesi” ibaresinden sonra
gelmek üzere “özel istihdam büroları için izin belgesi,” ibaresi eklenmiş ve maddeye aşağıdaki
fıkra eklenmiştir.

“(4) İl müdürlüğüne tahsis edilen yıllık eğitim ödeneğinin yüzde beşi ile sınırlı olmak
üzere kamu kurum ve kuruluşları (devlet üniversiteleri dahil) ve Anayasanın 135 inci madde-
sinde belirtilen kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile işbirliği yöntemi ile düzen-
lenen kurslarda istihdam oranı en az yüzde yirmi olarak uygulanır.”

“(5) Bu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen ödenek sınırından ayrı olarak yine il
müdürlüğüne tahsis edilen yıllık eğitim ödeneğinin bir başka yüzde beşi ile kamu kurum ve
kuruluşları, devlet üniversiteleri ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim ve öğretim kurumları
ile işbirliği yöntemi ile düzenlenecek kurslarda istihdam taahhüdü aranmaz. Bu oranı iki katına
çıkarmaya Genel Müdürlük yetkilidir.”

“(10) Kamu kurum ve kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
ile Genel Müdürlük arasında işbirliği protokolü imzalanarak düzenlenecek kurslarda istihdam
taahhüdü aranmaz ve bu kurslara ilişkin ödenekler, Genel Müdürlük tarafından ayrıca il mü-
dürlüklerine gönderilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasındaki “formların”
ibaresi “formlar” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “yüzde
elli” ibaresi “yüzde yirmi” şeklinde ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Teklif veremeyecek iken teklif veren, teklif sırasında yanıltıcı bilgi ve belgeler ver-
mek suretiyle Kurumu aldatmaya yönelik girişimlerde bulunduğu tespit edilen, kesin teminat
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vermeyen, il müdürlüğünce kabul edilen mücbir sebepler hariç sözleşme imzalamaya davet
edildiği halde sözleşme imzalamaktan imtina eden isteklilerin geçici teminatları Kuruma gelir
kaydedilir ve bu durumdaki istekli ile on iki ay boyunca bu Yönetmelik kapsamında sözleşme
veya protokol imzalanmaz.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde “yet-
ki belgesi,” ibaresinden sonra gelmek üzere “özel istihdam büroları için izin belgesi,” ibaresi
eklenmiş, (j) bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ j) İstekliye ait son bir yıllık sigortalı hizmet listesi”
“(4) Teklif zarfında bulunan asıl veya noter onaylı belgeler hariç diğer belgelerde

isteklinin imzaya yetkili kişisinin imzası ile tüzel kişiliğe ait mühür veya kaşe bulunması
esastır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kal-
dırılmıştır.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “yüzde
elli” ibaresi “yüzde yirmi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin başlığı “Sözleşme ve idari yaptı-
rımlar” şeklinde değiştirilmiş, üç, dört, beş ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Yüklenici tarafından yürütülen kurs kapsamında ilgili kişilerce yapılan inceleme
ve denetimlerde; mevzuat ve sözleşme hükümlerine aykırı olduğu tespit edilen, yapılan sözlü
ve yazılı uyarılara rağmen giderilemeyen ve sözleşme veya protokol konusu işin uygulanmasına
engel olduğuna il müdürlüğünce karar verilen aşağıdaki durumlarda, sözleşme veya protokol
fesh edilir, varsa teminat gelir kaydedilir, yükleniciye yapılan ödemeler yasal faiziyle birlikte
geri alınır ve yüklenici ile yirmi dört ay boyunca bu Yönetmelik kapsamında sözleşme veya
protokol imzalanmaz:

a) Eğitime katılan kursiyerlerin, yüklenicinin kayıtlı ve/veya kayıt dışı çalışanı oldu-
ğunun tespit edilmesi ve bu kişilerin yapılan yazılı uyarıya rağmen kursla ilişiğinin kesilme-
mesi,

b) Yüklenici tarafından, sözleşme veya protokol konusu eğitim hizmetlerinin il müdür-
lüğünün yazılı onayını almaksızın üçüncü şahıslara yaptırıldığının tespit edilmesi,

c) Yüklenicinin ağır hastalık, tutukluluk, mahkumiyet, ölüm, iflas gibi hallerde sözleş-
meden veya protokolden doğan yükümlülüklerini yerine getiremediğinin tespit edilmesi,

ç) İşin yürütülmesini engelleyen mücbir sebebin (doğal afet, kanuni grev, genel salgın
hastalık, yangın, kısmi veya genel seferberlik ilanı gibi) meydana geldiği tarihi izleyen beş iş-
günü içinde il müdürlüğüne yazılı olarak bildirimde bulunulması ve bu durumun yetkili mer-
ciler tarafından belgelendirilmesi durumu hariç olmak üzere, yüklenicinin sözleşme veya pro-
tokol hükümlerinden doğan yükümlülüklerini süresi içinde yerine getirmemesi ve sözleşmeye
veya protokole aykırı tutum ve davranışını düzeltmemesi.

Bu fıkranın (ç) alt bendinde belirtilen mücbir sebeplerden dolayı il müdürlüğü veya
yüklenici sözleşmeyi veya protokolü tek taraflı olarak feshedebilir. Ancak, yüklenicinin mücbir
sebebe dayalı bir süre uzatımı talebi varsa ve bu talep il müdürlüğünce kabul edilmişse, il mü-
dürlüğünün sözleşmeyi veya protokolü feshedebilmesi için uzatılan sürenin sonunda işin bu
sözleşmeye uygun şekilde tamamlanmamış olması gerekir.”

“(4) Sözleşme veya protokol imzalandıktan sonra, mücbir sebepler dışında, yüklenicinin
mali acz içinde bulunması veya teknik ve idari yönden yetersiz durumda olması nedeniyle ta-
ahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak Kuruma bildirmesi ha-
linde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme veya protokol fesh edilir ve yük-
leniciye yapılan ödemeler yasal faiziyle birlikte geri alınır.”
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“(5) Sözleşme veya protokol süresince yüklenici tarafından 4734 sayılı Kanuna göre
yasak fiil veya davranışlarda bulunma, hileli iflas etme, hile, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağ-
lama, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla sözleşme konusu işlemlere fesat karıştırılması
veya sahte belge düzenlenmesi veya bunlara teşebbüs edildiğinin ilgili birimlerce tespit edil-
mesi hallerinde sözleşme/protokol fesh edilir, varsa teminat gelir kaydedilir, yükleniciye yapılan
ödemeler yasal faiziyle birlikte geri alınır ve yüklenici ile yirmi dört ay boyunca bu Yönetmelik
kapsamında sözleşme veya protokol imzalanmaz. Bu durumdaki yükleniciler ile protokol veya
sözleşme imzalanmış olsa dahi henüz başlatılmamış olan kurslara ilişkin protokol ve sözleş-
meler de iptal edilir.”

“(6) Sözleşme hükümlerine aykırılığın genel zamanaşımı süresi içinde teftiş veya in-
celeme yoluyla ya da yargı kararı ile tespiti halinde de ilgili yaptırımlar uygulanır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna “Ancak
daha önce usulüne göre onaylatılmış eğitim programının, yürürlükte olan eğitim programı ile
aynı olması halinde tekrar onaylatılmasına gerek yoktur.” cümlesi eklenmiş ve yedinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Mesleki eğitim kursu düzenlenecek mesleğin uygun olması halinde Genel Müdür-
lükçe belirlenecek usul ve esaslar dahilinde bilgi iletişim teknolojileri kullanılarak uzaktan eği-
tim yöntemleri ile de kurs düzenlenmesi mümkündür.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “en-
gellilere” ibaresi “özel politika veya uygulama gerektiren gruplara” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde
“Milli Eğitim Bakanlığı” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve üniversiteler” ibaresi eklenmiş,
yedinci fıkrasında yer alan “eğitici, süresiz olarak Kurumun faaliyetlerinde görev alamaz” iba-
resi “eğiticiler yirmi dört ay boyunca bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen kurs ve prog-
ramlarda görev alamaz” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(8) Bir meslek için usulüne göre eğitici onayı alınmış kişinin, eğitici vasfında deği-
şiklik olmaması şartı ile aynı meslek için tekrar eğitici onayı alınmasına gerek yoktur.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(6) Bir meslek için usulüne göre eğitim mekânı onayı alınmış ise, eğitim mekanının

şartlarında değişiklik olmaması şartı ile aynı meslek için tekrar eğitim mekanı onayı alınmasına
gerek yoktur.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasında “halinde,” ibaresinden sonra gelmek üzere “sadece”
ibaresi eklenmiş, üçüncü fıkrasındaki “kursiyer” ibaresi “kursiyerler” şeklinde, altıncı fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, sekizinci fıkrasındaki “ağır ve tehlikeli” ibaresi “tehlikeli ve
çok tehlikeli” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fırkalar eklenmiştir.

“ç) Kurumca aynı meslekte düzenlenen kursu tamamlamamış olmak,”
“(6) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında, çalışma yaşı ve çalıştırma

yasağına ilişkin özel düzenlemeler çerçevesinde çalıştırılmaları yasaklananlar bu kapsamda
yer alan mesleklerdeki kurslara katılamazlar. Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde ilgili mev-
zuatın öngördüğü düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla kurs düzenlenebilecektir.”

“(10) Kursa katılma şartlarını haiz olmadığı halde kursiyer taahhütnamesi imzalayarak
kursa katıldığı tespit edilen kişilere yapılan ödemeler yasal faizi ile birlikte bu kişilerden geri
alınır.”

“(11) Kamu kurum ve kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
ile Genel Müdürlük arasında imzalanan protokole istinaden işbirliği yöntemiyle düzenlenen
kurslarda, kursiyerlerin işsiz olması şartı aranmaz.”
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MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin yedinci fıkrasında “Ancak bu
durumdaki kişilere” ibaresinden sonra gelmek üzere “iş kazası ve meslek hastalığı ile gerekmesi
halinde genel sağlık sigortası primleri Kurumca ödenir,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrasının başında yer alan
“Yüklenicilerin” ibaresi “Yükleniciler” olarak ve son cümlesi de “Bu yükümlülüğü sözlü ve
yazılı uyarılara rağmen yerine getirmediği il müdürlüğünce tespit edilen yükleniciler ile imza-
lanan sözleşme fesh edilir, varsa teminat gelir kaydedilir, varsa yükleniciye yapılan ödemeler
yasal faizi ile birlikte geri alınır ve yüklenici ile on iki ay boyunca bu Yönetmelik kapsamında
sözleşme veya protokol imzalanmaz.” şeklinde değiştirilmiş, ikinci fıkranın sonuna “Kursiyer
taahhütnamesinde yer alan hususlara aykırılığın tespit edilmesi halinde kursiyer yirmi dört ay
boyunca bu Yönetmelik kapsamındaki kurs veya programlardan yararlanamaz.” cümlesi ek-
lenmiştir.

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin dördüncü fıkrasına “tüm giderler”
ibaresinden sonra gelmek üzere “yasal faiziyle” ibaresi eklenmiş ve beşinci fıkrasında yer alan
“kamera” ibaresi “teknolojik araçlarla” ve “iki yıl” ibaresi “yirmi dört ay” şeklinde değiştiril-
miştir.

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi
“Yüklenicinin, bu otuz günlük süre içinde başvurması ve il müdürlüğünün uygun görmesi ha-
linde; işe başlatma süresi en fazla doksan güne uzatılabilir. Başvurunun yapılması ve il mü-
dürlüğünce başvurunun sonucunun yükleniciye yazılı bildiriminden itibaren geçen sürelerde
otuz günlük bu süre durur. İstihdam edilen kişilerin işe giriş bildirgeleri gerekli denetim ve in-
celemelerin yapılabilmesini teminen işe girişi takip eden en geç beşinci gün yüklenici tarafından
il müdürlüğüne yazılı olarak teslim edilir.” şeklinde değiştirilmiş, üçüncü fıkrada yer alan “alan-
da” ibaresi “meslekte” şeklinde değiştirilmiş, sekizinci fıkrada “sınav” ibaresinden sonra gel-
mek üzere “sonucunun açıklandığı” ibaresi eklenmiş ve “iki katı” ibaresi “üç katı” olarak ve
“iki yüz kırk” ibaresi “üç yüz altmış” olarak değiştirilmiş, dokuzuncu fıkrasında yer alan “SGK
hizmet dökümü” ibaresi “SGK sigortalı hizmet listesi gibi belgeler” olarak ve on üçüncü fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(13) İstihdam edilecek kişilerin yazılı olarak rızası alınmak ve eğitim alınan meslekte
istihdam edilmek şartları ile yükleniciler, bu kişileri başka ilde veya yurt dışında işe yerleştirme
hizmetine dair ilgili mevzuat hükümlerine tabi olmak kaydıyla başka ülkede istihdam edebi-
lirler.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin ilk fıkrasının (d) bendinde yer
alan “Kurumca” ibaresi “Genel Müdürlükçe” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin ilk fıkrasına ikinci cümlesinden
sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Genel Müdürlükçe uygun bulunacak diğer eğitim giderlerinin ödenmesine ilişkin usul ve esas-
lar yüklenici ile imzalanan protokolde belirlenir.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasının ikinci ve üçüncü
cümleleri yürürlükten kaldırılmış, dördüncü fıkrası “(4) 18 yaşından küçük kursiyerler ile zi-
hinsel engellilere yönelik olarak düzenlenen kurslarda kursiyerlere yapılacak ödemeler, veli
veya kayyum veya vasileri tarafından kursiyerler adına banka veya PTT aracılığı ile yapılır.”
şeklinde değiştirilmiş ve beşinci fıkrasında yer alan “cezaevlerinin” ibaresi “ilgili” şeklinde
değiştirilmiştir.
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MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Programın amacı
MADDE 45 – (1) İşbaşı eğitim programı, Kuruma kayıtlı işsizlerin yine Kuruma kayıtlı

işyerlerinde, daha önceden edindikleri teorik bilgileri uygulama yaparak pekiştirmelerini veya
mesleki deneyim kazanmalarını sağlamak amacıyla 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.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

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

sağlayacak mesleklerde düzenlenir. Hangi mesleklerde program düzenlenip düzenlenmeyece-
ğine il müdürlüğünce karar verilir.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “veya
bir bölümünü iştiraki olan veya” ve “o işyeri veya ilgili bölümü yönünden,” ibareleri ile dör-
düncü fıkrada yer alan “hiçbir surette” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve maddeye aşağıdaki
fıkra eklenmiştir.

“(5) Kısa çalışma uygulamasından yararlanan işyerleri, bu uygulamadan yararlandıkları
dönemde katılımcı talebinde bulunamazlar.”

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin ilk fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(1) İşbaşı eğitim programına katılabilecek kişi sayısı, programın başlama tarihi itiba-
rıyla aynı il sınırları içerisinde, aynı işverene bağlı işyerlerinde programın başladığı tarihe ait
fiili çalışan sayısını gösteren belgede yer alan çalışan sayısı üzerinden, kontenjan oluşturmak
suretiyle belirlenir.”

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Programın uygulanması
MADDE 50 – (1) İşverenlerden iki ile on arasında çalışanı bulunanlar bir, on bir ve

üzerinde çalışanı olanlar ise fiili çalışan sigortalı sayısının onda biri kadar işbaşı eğitim prog-
ramı katılımcısı talep edebilir. Söz konusu talebe ilişkin uygulama esasları Genel Müdürlükçe
belirlenir.

(2) Özel politika veya uygulama gerektiren grupların işbaşı eğitim programından fay-
dalanmalarını artırmak amacı ile katılımcı sayısı ve uygulama esaslarına ilişkin olarak Genel
Müdürlükçe özel düzenleme yapılabilir.

(3) İşveren tarafından başvuru yapılan tarihe ait çalışan sayısını gösterir belgenin ibraz
edilememesi durumunda; işverence izleyen ayda ilgili belgeleri vermek üzere bu tarihe ait fiili
sigortalı çalışan sayısına ilişkin taahhütname verilir. Bu taahhütnamede, bu maddede yer alan
hususlar ile Kurumca belirlenecek diğer hususlar da yer alabilir. Taahhütnamede beyan edilen
çalışan sayısının, izleyen ayda çalışan sayısını gösterir belge üzerinden yapılacak kontrolde
tespit edilen programın başladığı tarihteki fiili çalışan sayısından farklı olması durumunda söz
konusu belgedeki sayı esas alınır. Taahhütnamedeki sayının ilgili belgedeki sayıdan yüksek
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olması ve bu durumun fazla kontenjan kullanılmasına neden olması halinde, kontenjan fazlası
katılımcıya yapılan ödemeler tespit tarihinden itibaren yasal faizi ile işverenden tahsil edilir,
fazla katılımcının program ile ilişiği kesilir ve programa devam olunur.

(4) İşbaşı eğitim programı için yapılan başvuru ile program başlangıcının aynı tarihte
olmaması halinde başvuru yapılan tarihteki duruma göre değil, içinde bulunulan tarihe göre
işlem yapılır. Bu durumda işverenden programın başladığı tarihe ilişkin fiili çalışan sayısını
gösteren yeni bir taahhütname alınır ve bu maddenin üçüncü fıkrası hükümleri uyarınca işlem
tesis edilir.

(5) İşverenin programın bittiği tarihteki fiili çalışan sayısının, programın başladığı ta-
rihteki fiili çalışan sayısından düşük olduğunun tespiti halinde; işveren bu tespit tarihinden iti-
baren bir ay içerisinde programın başladığı ve bittiği tarih arasındaki fiili çalışan sayıları ara-
sındaki farka karşılık gelecek sayıda kişiyi istihdam ettiğini bir aylık sürenin bitiminden itibaren
en geç beş işgünü içinde il müdürlüğüne işe giriş bildirgesi ile birlikte bildirmezse işveren ile
bu bir aylık sürenin son gününden itibaren on iki ay süreyle bu Yönetmelik kapsamında kurs
ve program düzenlenmez.

(6) Programın başlatılması ve devamı sırasında, programın ilgili mevzuata ve sözleşme
hükümlerine uygunluğuna yönelik her türlü tedbir il müdürlüğü tarafından alınır. Bu kapsamda
işveren, il müdürlüğü tarafından istenen belgeleri süresi içerisinde ibraz etmekle yükümlüdür,
aksi takdirde işveren ile on iki ay süreyle bu Yönetmelik kapsamında kurs ve program düzen-
lenmez.”

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Yeni katılımcı talebi ve katılımcıların istihdamı
MADDE 51 – (1) Yeni katılımcı talebinde bulunan işverenin talebinin kabul edilebil-

mesi için, işverenin başvuru tarihinden geriye doğru son bir yılda işbaşı eğitim programını ta-
mamlayan katılımcılardan en az yüzde yirmisini kendi işyerinde veya başka işyerinde aynı
meslekte en az altmış gün istihdam etmiş olması veya istihdam etmeye başladığına dair taah-
hütname vermesi gerekmektedir. Tamamlanmış ancak henüz bitiş tarihindeki fiili çalışan sayısı
tespit edilememiş programların 50 nci maddenin beşinci fıkrası hükümlerine uygunluğu da göz
önüne alınır ve söz konusu taahhütnamede bu hususa da yer verilir. İşverenin, başvuru esna-
sında programı tamamlayan katılımcıların istihdam durumlarını gösterir belgeleri il müdürlü-
ğüne ibraz etmesi gerekir.

(2) Katılımcıların bir kısmını veya tamamını işe alan ve/veya katılımcı sayısında azalma
olan ve/veya talep edebileceği katılımcı sayısından daha az katılımcıyla program başlatan iş-
veren, 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.

(3) 60 ıncı madde hükümleri hariç bu Yönetmelik kapsamında programdan on iki ay
süreyle yararlanamama yönünde yaptırım uygulanan işverenin; son bir yılda yaptırım uygu-
lanmasına neden olan programlara başlayan toplam katılımcı sayısının en az yüzde ellisini en
az altmış gün süreyle aynı meslekte istihdam ettiğini belgelemesi halinde, uygulanan yaptırım
kaldırılır ve söz konusu işveren yeni program başvurusu yapabilir.

(4) Yarı zamanlı, periyodik çalışma, yevmiyeli eleman, ekstra eleman gibi çalışma du-
rumunda istihdam yükümlülüğü yerine getirilmiş sayılmaz.
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(5) Program başlangıcında işveren tarafından istihdam taahhüdü verilmişse program
sonunda bu taahhüdün yerine getirilip getirilmediği kontrol edilir, söz konusu yükümlülük ye-
rine getirilmezse işveren ile on iki ay süreyle bu Yönetmelik kapsamında kurs ve program dü-
zenlenmez.”

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“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 veya eşi olmamak,
ç) Emekli olmamak,
d) Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programın yapılacağı işye-

rinin çalışanı olmamak,
e) İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanarak, danışmanın uygun görüşünü

almak,
f) Öğrenci olmamak (Açık öğretim ilkokulu, ortaokulu ve lisesi ile yükseköğretim öğ-

rencileri hariç),
şartları aranır.
(2) İşsizlik ödeneği alan kişiler de katılımcı olabilirler. Ancak bu kişiler işsizlik ödeneği

aldıkları süre boyunca işten ayrılma bildirgesinin tarafı olan işyerinde katılımcı olamazlar.
(3) 4857 sayılı Kanun kapsamında, çalışma yaşı ve çalıştırma yasağına ilişkin özel dü-

zenlemeler çerçevesinde çalıştırılmaları yasaklananlar programlara katılamazlar. Tehlikeli ve
çok tehlikeli mesleklerde ilgili mevzuatın öngördüğü düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla prog-
ram düzenlenebilecektir.

(4) Katılımcılar, yirmi dört ay içinde en fazla yüz altmış fiili gün işbaşı eğitim progra-
mından yararlanabilirler.”

MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin birinci fıkrasında “saatten” iba-
resinden sonra gelmek üzere “en fazla altı günden” ibaresi eklenmiş ve ikinci fıkrasında yer
alan “ceza paralarından” ibaresi “ilgili idari para cezalarından” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesinde ikinci ve üçüncü cümleler yürür-
lükten kaldırılmıştır.

MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinde “işbaşı eğitim” ibaresinden sonra
gelmek üzere “programı” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 34 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin ikinci fıkrasının ilk cümlesinde
yer alan “maddelerini” ibaresi “maddelerinin birinci fıkralarının (II) numaralı bentlerinde yer
alan hükümleri, 25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinin (g) alt bendi hariç
olmak üzere” şeklinde değiştirilmiş, “yapılmış ödemeler” ibaresinden sonra gelmek üzere “fes-
he neden olan taraftan” ibaresi eklenmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir:

“(4) İl Müdürlüğünün de uygun görmesi şartıyla programın dörtte birlik süresi içerisinde
taraflar karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi fesih yetkisine sahiptir.”

MADDE 35 – Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 60 – (1) İşverenin, 51 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen taahhütna-

mede yer alan yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilirse, varsa devam eden programlar
sonlandırılır ve bu programlar için katılımcılara ödenen tüm ödemeler yasal faiziyle işverenden
tahsil edilir ve işveren tespit tarihinden itibaren on iki ay süre ile bu Yönetmelik kapsamındaki
kurs ve programlardan yararlanamaz.
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(2) 58 inci maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarına göre sözleşmenin fesh edildiği du-
rumlarda, katılımcıya Kurum tarafından yapılan ödemeler yasal faiziyle feshe neden olan ta-
raftan tahsil edilir ve feshe neden olan taraf fesih tarihinden itibaren on iki ay süre ile bu Yö-
netmelik kapsamındaki kurs ve programlardan yararlanamaz. İlgili maddeye göre sözleşmenin
feshini gerektiren durumların programın sona ermesinden sonra genel zamanaşımı süreleri
içinde tespiti halinde de bu fıkrada belirtilen yaptırımlar uygulanır.

(3) İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısmı veya eşi olan kişilerin veya işverenin
çalışanlarının katılımcı olduklarının tespiti halinde bu durumdaki katılımcılara yapılan ödeme-
ler yasal faizi ile işverenden tahsil edilir ve tespit tarihinden itibaren işveren on iki ay süre ile
bu Yönetmelik kapsamındaki kurs ve programlardan yararlanamaz.

(4) İşverenin veya katılımcının işbaşı eğitim programından yararlanma şartlarını taşı-
madıklarının tespiti halinde program sonlandırılır, program için yapılan ödemeler tespit tari-
hinden itibaren yasal faizi ile yararlanma şartlarını taşımayan taraftan tahsil edilir ve ilgili taraf
on iki ay süre ile bu Yönetmelik kapsamındaki kurs ve programlardan yararlanamaz.”

MADDE 36 – Aynı Yönetmeliğin 66 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “en
fazla” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 37 – Aynı Yönetmeliğin 67 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi yürür-
lükten kaldırılmıştır.

MADDE 38 – Aynı Yönetmeliğin 71 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 71 – (1) Katılımcıların TYP’ye devamı zorunludur. Katılımcılar yükleniciye

ve Kuruma bilgi vermek ve Kurum ya da yükleniciden onay almak şartıyla on dört güne kadar
ücretsiz izin kullanabilir.

(2) Sağlık sorunları, evlenme, doğum ve birinci derece yakınlarının vefatı ve benzeri
durumlar da on dört günlük ücretsiz izin kapsamında değerlendirilir.

(3) İznin kullanımı için, izin dilekçesinin yükleniciye onaylatılması gerekmekte olup,
dilekçede mazeret bildirilmesi zorunlu değildir.

(4) On dört günlük izin süresinin aşılması halinde, yüklenici tarafından katılımcının ili-
şiği kesilerek il müdürlüğüne bildirilir.”

MADDE 39 – Aynı Yönetmeliğin 73 üncü maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesinde
yer alan “on altı yaşını doldurmuş işçiler için” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkrada yer
alan “otuz günden” ibaresi “ilgili aydaki takvim gün sayısından” şeklinde değiştirilmiş, ikinci
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yapılacak ödemenin hesaplanmasında, hafta tatili günleri de dikkate alınır ve bu
günlere ait ücret tam ödenir.”

MADDE 40 – Aynı Yönetmeliğin 78 inci maddesinde yer alan “bölümde” ibaresi “Yö-
netmelikte” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Girişimcilik eğitim programının uygulamasında bu bölümde hüküm bulunmayan
hallerde Yönetmeliğin ikinci ve altıncı bölümündeki hükümlerden ilgili olanlar uygulanır.”

“(3) Program kapsamında Kurum, girişimcilik eğitimi almış kişilere iş kurma ve geliş-
tirme konularında danışmanlık ve mentorluk hizmeti ile birlikte finansal destek olanaklarına
erişim imkanlarını kolaylaştırıcı hizmetleri verebilir veya verdirebilir.”

MADDE 41 – Aynı Yönetmeliğin 79 uncu maddesinin başlığı “Programın içeriği ve
süresi” şeklinde, birinci fıkrasında yer alan “gereklidir.” ibaresi “gerekir.” şeklinde ve ikinci
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Genel Müdürlükçe belirlenecek usul ve esaslar dahilinde bilgi iletişim teknolojileri
kullanılarak uzaktan eğitim yöntemleri ile de girişimcilik eğitim programı düzenlenmesi müm-
kündür.”
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“(3) Toplam program süresi tüm modüller dahil olmak üzere yüz altmış fiili günü ge-
çemez.”

“(4) Programların, 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 gü-
nüne dahil edilemez. Programlar tatil günleri ve Genel Müdürlükçe modüllerin uygulanması
hakkında belirlenecek koşullar saklı olmak üzere kesintisiz olarak yapılır.”

MADDE 42 – Aynı Yönetmeliğin 80 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“İşbirliği ve hizmet alımı
MADDE 80 – (1) Girişimcilik eğitim programları öncelikle Genel Müdürlükçe belir-

lenecek kriterler çerçevesinde işbirliği yöntemi ile düzenlenir.
(2) Girişimcilik eğitim programlarının işbirliği ile düzenlenmesinin mümkün olmaması

halinde hizmet alımı, ilgili kurum veya kuruluşlar ile Kurum arasında yapılan protokol hüküm-
leri saklı kalmak üzere, tespit edilen yaklaşık katılımcı başı ders saat maliyeti de dikkate alı-
narak isteklilerden Genel Müdürlükçe belirlenen değerlendirme kriterleri çerçevesinde, 4734
sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi hükmü uyarınca doğrudan temin
usulü ile yapılır. İsteklilerin, teklif aşamasında, hizmet alımına konu programa ilişkin olarak
teklifte verdikleri katılımcı başı ders saat maliyeti ile eğitilmesi öngörülen katılımcı sayısı ve
eğitimin tamamlanması için öngörülen toplam ders saatinin çarpımı sonucu bulunacak tutarın
yüzde üçü oranında geçici teminat mektubu vermeleri gerekir. Geçici teminatın süresinin en
az yüz yirmi gün olmak üzere teklif geçerlilik süresinden otuz gün fazla olması gerekir. Söz-
leşme imzalanması sonrasında geçici teminat mektubu yükleniciye iade edilir. Sözleşme aşa-
masında istekliden, hizmet alımına konu programa ilişkin katılımcı başı ders saat maliyeti ile
teklifte eğitilmesi öngörülen katılımcı sayısı ve eğitimin tamamlanması için öngörülen toplam
ders saatinin çarpımı sonucu bulunacak rakamın yüzde altısı oranında kesin teminat mektubu
alınır. Sözleşme hükümlerinin eksiksiz yerine getirilmesi durumunda teminat mektubu yükle-
niciye iade edilir.

(3) İşbirliği ve hizmet alımına ilişkin uygulamaların usul ve esasları Genel Müdürlükçe
belirlenir.”

MADDE 43 – Aynı Yönetmeliğin 81 inci maddesinin birinci fıkrasına “Hizmet alımı”
ibaresinden sonra gelmek üzere “ve işbirliği” ibaresi eklenmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar
eklenmiştir.

“(2) Kamu kurum ve kuruluşları ve kuruluş amaçları doğrultusunda olmak şartıyla der-
nek ve vakıflar ile işbirliği kapsamında program düzenlenebilir.”

“(3) Kurum tarafından sözleşme imzalanan hizmet sağlayıcılar, il müdürlüğüne yazılı
bildirim yapmak ve uygunluk onayı almak şartı ile gerçek veya tüzel kişilerle işbirliği içinde
hizmet sunabilirler. Bu kapsamda düzenlenen programlarda her türlü sorumluluk il müdürlüğü
ile sözleşme imzalayan yükleniciye aittir. Bu şekilde işbirliği yapılan gerçek veya tüzel kişilerin
Kurum tarafından bu Yönetmelik kapsamında tedbir uygulanan veya yaptırım uygulananlar
arasında olmaması gerekir.”

MADDE 44 – Aynı Yönetmeliğin 82 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve be-
şinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Aynı modülü daha önce tamamlamamış olmak,”
“(5) Yüklenicinin kendisinin, çalışanının, birinci ve ikinci derece kan hısmı olan kişi-

lerin katılımcı olması durumunda, bu kişiler toplam katılımcı sayısına ilave edilmez, bu kişilere
ve bu kişiler için yükleniciye Kurumca herhangi bir ödeme yapılmaz. Ancak bu durumdaki
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kişilere iş kazası ve meslek hastalığı ile gerekmesi halinde genel sağlık sigortası primleri Ku-
rumca ödenir,  katılım belgesi veya sertifika verilir. Bu kişilere ve bu kişiler için yükleniciye
ödeme yapıldığının tespiti halinde, bu ödemelerin tümü yasal faizi ile birlikte yükleniciden
geri alınır.”

MADDE 45 – Aynı Yönetmeliğin 84 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Programdan;
a) Askerlik, tutukluluk, hamilelik ve doğum, uzun süreli hastalık, işe giriş ve programa

devamı engelleyebilecek ikametgah değişikliği gibi il müdürlüğünce kabul edilebilen geçerli
nedenler ile programa ilişkin devamsızlık süresini aşmaları nedeniyle ayrılmak zorunda kalanlar,

b) Durumları programı takibe elverişli olmadığı için programla ilişiği yüklenici teklifi
ve il müdürlüğü onayı ile kesilenler,

c) Programa devam ederken program iptalinden dolayı katılım belgesi alamayanlar,
ç) İl müdürlüğünce kabul edilen geçerli bir mazeret ile programdan ayrılanlar,
dışında nedenlerle ayrılanlar yirmi dört ay süresince bu Yönetmelik kapsamındaki kurs

ve programlardan yararlanamaz. Ancak bu kişiler programı tamamlamamış olduklarından yap-
tırım süresinin sonunda başvurmaları halinde programdan yararlandırılır. Bu fıkrada sayılan
sebeplerle programdan ayrılan kişiler programa tekrar başvurmaları halinde programa katıla-
bilirler. Bu kapsamdaki katılımcılara durumlarına uygun olarak katılımcı zaruri gideri ve/veya
sigorta prim giderleri ödenebilir.”

MADDE 46 – Aynı Yönetmeliğin 86 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde
“Katılımcılara” ibaresinden sonra gelmek üzere “durumlarına uygun olarak” ibaresi eklenmiş
ve (ç) bendinde yer alan “Kurumca” ibaresi “Genel Müdürlükçe” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 47 – Aynı Yönetmeliğin 87 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “aylık”,
“ayın” ve “Aylık” ibareleri yürürlükten kaldırılmış ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(4) Program süresince 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a),
(b) ve (c) bentleri kapsamı dışında kalan katılımcılara, katıldıkları her bir fiili gün için Kurum
Yönetim Kurulunca belirlenen miktarda katılımcı zaruri gideri ile kısa vadeli sigorta kolları
kapsamında iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primi ve durumlarına uygun olarak genel sağ-
lık sigortası primleri Kurum tarafından ödenir. 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki katılımcılara ve emeklilere ise katılımcı zaruri
gideri ödenmez ve ilgili mevzuatında aksi yönde bir hüküm olmaması halinde kısa vadeli si-
gorta kolları kapsamında iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primi ile durumlarına uygun ola-
rak genel sağlık sigortası primleri Kurum tarafından 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 gerçekleştirilir.
Herhangi bir nedenle programdan ayrılan ve/veya ilişiği kesilen katılımcılara eğitime katılmış
oldukları gün üzerinden katılımcı zaruri gideri ödemesi yapılır.”

MADDE 48 – Aynı Yönetmeliğin 88 inci maddesinin başlığı “Programların denetimi,
izlenmesi ve idari yaptırımlar” şeklinde değiştirilmiş, üçüncü fıkrada yer alan “kamera” ibaresi
“teknolojik araçlarla” ve “iki yıl” ibaresi “yirmi dört ay” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Program kapsamında yüklenici ile imzalanan sözleşmenin feshi ile ilgili bu bö-
lümde yer alan hükümlere ilave olarak bu Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ilgili hükümleri
uygulanır.”
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MADDE 49 – Aynı Yönetmeliğin 90 ıncı maddesinin birinci fıkrası “(1) Kursiyerler

ve katılımcılar için kurs ve/veya programlar arasında altı ay bekleme süresi bulunur. Ancak

kurs sonrasında bir ay içinde aynı meslekte düzenlenen işbaşı eğitim programına katılmak is-

tenmesi halinde bu şart aranmaz.” şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkranın sonuna “Bu Yönet-

melik kapsamındaki herhangi bir kurs ya da program çerçevesinde sözleşme veya protokol im-

zalanmama yönünde yaptırım uygulanan hizmet sağlayıcı veya işveren yaptırım süresince hiç-

bir kurs ya da programdan yararlanamaz.” cümlesi ile maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Teminatların iadesinde, kurs ve programlar birbirlerinden bağımsız olarak değer-

lendirilerek işlem yapılır.”

MADDE 50 – Aynı Yönetmeliğin 97 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Bu Yönetmelik kapsamındaki hedef kitlenin aktif işgücü hizmetleri hakkında doğru

bilgilerle aydınlatılmasına yönelik basılı, görsel, dijital materyallere uygun bilgi verici  içerik-

leri hazırlamak, yayın ve tanıtım çalışmalarını planlamak ve yürütmekten Genel Müdürlük so-

rumludur. İl Müdürlükleri de Genel Müdürlüğün hazırladığı içeriğe uygun olarak kamuoyuna,

kurs ve programlardan yararlanması hedeflenenlere bilgi verici basılı, görsel, dijital materyaller

hazırlayarak tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları yürütebilir.”

MADDE 51 – Aynı Yönetmeliğin 100 ve 101 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 52 – Aynı Yönetmeliğin 104 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 104 – (1) Türkiye işgücü piyasasına uyumlarını sağlamak amacı ile;

4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 30 uncu mad-

desinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde geçen ikamet iznine ve 25/4/2006 tarihli

ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu uyarınca yabancılara verilen kimlik numarasına, ulus-

lararası koruma başvuru sahibi kayıt belgesine, uluslararası koruma başvuru sahibi kimlik bel-

gesine, uluslararası koruma statü sahibi kimlik belgesine, geçici koruma kimlik belgesine veya

bunlar yerine geçen numara ve belgelere sahip olan yabancılar, il müdürlüğünce uygun bulun-

mak ve Kuruma kayıt olmak şartları ile, bu Yönetmelik kapsamındaki kurs ve programlardan

(TYP hariç) yararlanabilirler.”

MADDE 53 – Aynı Yönetmeliğin 106 ncı maddesi aşağıdaki şeklinde değiştirilmiştir.

“MADDE 106 – (1) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından sosyal yardım

alan ve vakıflardaki ilgili personel tarafından Kurum sistemine kayıt edilen kişilerle irtibata

geçilir. Bu kişiler, durumlarına uygun açık işlere ya da aktif işgücü hizmetlerine yönlendiri-

lir.”

MADDE 54 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu madde yürürlüğe girmeden önce imzalanan işbaşı eğitim

programı sözleşmelerinde, 50 nci maddenin bu maddenin yayım tarihinden önceki hükümle-

rinden dolayı yaptırım uygulanan işverene, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir

yıl içinde başvuru yapması halinde 51 inci maddenin üçüncü fıkrası hükümleri uygulanır.”

“GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin yedinci fıkrası kap-

samında bu maddenin yürürlüğünden önce süresiz tedbir uygulanan eğiticilere ilişkin tedbir

süresi, ilk tedbir uygulama tarihinden başlamak üzere yirmi dört ay olarak uygulanacaktır.”

MADDE 55 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 56 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü yürütür.
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Spor Genel Müdürlüğünden:
SPORCU LİSANS, TESCİL, VİZE VE TRANSFER YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/12/2001 tarihli ve 24606 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sporcu
Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinde
yer alan “EK-5” ibaresi metinden çıkartılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin eki EK-5 yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin Ek-3 listesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Spor Genel Müdürü yürütür.
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

6 Kasım 2014 

PERŞEMBE 
Sayı : 29167 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

ESAS NO : 2014/1064 

SUÇ : Resmi belgede sahtecilik, Başkasına Ait Kimlik ve Kimlik Bilgilerinin 

Kullanılması 

SUÇ T. : 15/04/2011 

SANIK : İbrahim Tolga KÖKÇÜ: (Ali, Tülay oğlu 01/10/1991 doğumlu) İsmet Paşa 

Mah. Tuna Cad. No: 59 iç kapı no: 1 Bayrampaşa/İstanbul adresinde oturur. 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Manavgat 2. Asliye Ceza Mahkemesinden 

verilen 17/05/2012 gün ve 2012/11 E. 2012/444 K. sayılı hükmün sanık tarafından temyiz 

edilmesi üzerine 4778 sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK.nun 316. maddesine eklenen son 

fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği 

gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri 

gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 

Bozma, Düzeltilerek Onama isteyen 23/12/2013 gün ve 11/2012/259958 sayılı tebliğnamesinin 

tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 9698/1-1 

—— • —— 
İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2011/444 

Karar No : 2014/223 

Mahkememizin 26/06/2014 tarih ve 2011/444 Esas, 2014/223 Karar sayılı kararı ile Vergi 

Usul Kanununa Muhalefet suçundan 213 sayılı yasanın 359/b-1, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun 

62/1 maddeleri uyarınca 15 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanığın cezasının infazı 

tamamlanıncaya kadar TCK 53/1-a-b-c-d-e maddelerinde yazılı hakları kullanmaktan yoksun 

bırakılmasına, 5271 sayılı CMK'nın 231 maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri 

bırakılması koşulları oluştuğundan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair karar verilen 

Hüseyin ve Mümüriye oğlu, 02/08/1964 Pınarhisar doğumlu, Kırklareli, Pınarhisar, Kurudere 

nüfusunda kayıtlı, 18299421680 T.C Kimlik numaralı olan HİLMİ GÖKDAL'ın bildirdiği 

adresinin yetersiz oluşu nedeniyle bulunamadığı gibi tüm aramalara rağmen de ulaşılamadığı 

anlaşılmakla; 

7201 Sayılı Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince kararın RESMİ 

GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, ilana ait gazetenin 

mahkememize gönderilmesine, 

İlan ücretinin ve mahkeme masrafının karar kesinleştikten sonra Sanıktan tahsiline, 

İlan olunur. 9697 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

Müessese Müdürlüğümüz Işıklardan Termik Santraline kömür taşınması hizmet alımı işi 

açık ihale usulü ile aşağıda belirtilen tarihlerde ihale edilecektir. 

1 - İdarenin 

a) Adresi : E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cd. No. 111 

45500 Soma/MANİSA 

b) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat)    Fax 612 20 13 - 613 20 13 

c) Elektronik posta adresi : elisatinalma@eli.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin a)- 

 

Niteliği-Türü-Miktarı 

İhale 

Kayıt No 

Dosya 

No 

İhale Tarih 

ve Saati Süre 

1- 

Müessese Müdürlüğü Işıklar Yeraltı Karo 

sahası (Kısrakdere Doğu)mevkii ve 

civarındaki stoklardan 250.000 ton 

kömürün yüklenmesi, Soma B Termik 

Santralinin 1-4 ve 5-6 üniteleri kamyon 

bunkerlerine veya stok sahalarına 

taşınması ve boşaltılması hizmet alımı işi. 

2014-146469 2014-2057 
13.11.2014 

15:00 

250 

gün 

 

b) Yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü SOMA/MANİSA. 

c) İşin süresi : İhale süreleri takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir. 

d) İhale usulü : Açık ihale 

3 - İhalenin Yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü Komisyon odası Soma / 

MANİSA 

4 - İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cad. No. 111   45500 Soma / 

MANİSA, TKİ Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı (207 nolu odadan), ANKARA ve 

TKİ Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı İzmir Gümrük Şefliği Erzene Mh. 78 Sk. No.3 

D.4 Bornova / İZMİR adreslerinde görülebilir. İhale dokümanlarının şartnamelerini 100,00 TL, 

karşılığında aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 

satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi 

Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süreleri, ihale tarihinden itibaren 60 gündür. 

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve 

yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara 

tabi değildir. 

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr 9715/1-1 
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2 ADET HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

Müessesemiz ihtiyacı olan ve aşağıda belirtilen 2 (iki) adet hizmet alımı işleri ile ilgili 

ihaleler açık ihale usulü ile aşağıda belirtilen tarihlerde ihale edilecektir. 

1. İdarenin 

a) Adresi : E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cd. No. 111  45500 

Soma/MANİSA 

b) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat) Fax 612 20 13 – 613 20 13 

c) Elektronik posta adresi : elisatinalma@eli.gov.tr 

2. İhale konusu hizmetin a) - 

 

Niteliği - Türü - Miktarı 

İhale 

Kayıt No Dosya No 

İhale 

Tarih ve 

Saati Süre 

1 

Eynez Yeraltı Kontrol Şube Müdürlüğüne 

bağlı stok sahalarından 450.000 ton 

kömürün Soma B Termik Santralı 1-4, 

Yırca Kapı ve 5-6 Ünitelerine taşınması 

ve boşaltılması 

2014/143876 2014/2041 

 

18/11/2014 

14:00 

100 

gün 

2 

Eynez Yeraltı Kontrol Şube Müdürlüğüne 

bağlı stok sahalarından idare ve piyasa 

kamyonlarına 1.500.000 ton kömürün 

yüklenmesi 

2014/143983 2014/2044 

 

20/11/2014 

14:00 

360 

gün 

 

b) Yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü SOMA/MANİSA. 

c) İşin süresi : İhale süreleri takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir. 

d) İhale usulü : Açık ihale 

3. İhalenin Yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü Komisyon odası Soma/ 

MANİSA 

4. İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cad. No.111 45500 Soma/ 

MANİSA, TKİ Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı (1102 nolu odadan), ANKARA ve 

TKİ Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı İzmir Gümrük Şefliği Erzene Mh. 78 Sk. 

No.3 D.4 Bornova/İZMİR adreslerinde görülebilir. İhale doküman şartnamelerini 100,00 TL 

karşılığında aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 

satın almaları zorunludur. 

5. Teklifler 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi 

Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6. İstekliler teklif bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda 

geçici teminat vereceklerdir. 

7. Verilen tekliflerin geçerlilik süreleri, ihale tarihinden itibaren 60 gündür. 

8. Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve 

yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara 

tabi değildir.  

9. Web Sitemiz: www.eli.gov.tr 9668/1-1 
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2.750 TON İKİNCİ ÜRÜN MAHSUL DANE MISIR 

PARTİLER HALİNDE SATILACAKTIR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünden: 

İşletmemizin 2014 yılı istihsali tahmini 2.750 Ton ikinci ürün mahsul dane mısır, partiler 

halinde açık artırma suretiyle satılacaktır. 

1 - İhale 17.11.2014 Pazartesi günü saat 14.00’te İşletmemizde yapılacaktır. İhaleye 

iştirak olmadığı veya teklif edilen fiyatlar uygun görülmediği takdirde 24.11.2014 Pazartesi günü 

aynı yer ve saatte tekrar edilecektir. 

2 - İhaleye ait ikinci ürün mahsul dane mısırın cinsi, muhammen fiyatı, tutarı ve geçici 

teminat miktarları aşağıda belirtilmiştir. 

 

PARTİ 

NO CİNSİ 

TAHMİNİ 

MİKTAR 

(Kg) 

MUHAMMEN 

FİYATI 

(TL/Kg.) 

MUHAMMEN 

TUTARI 

(TL) 

% 5 GEÇİCİ 

TEMİNAT 

(TL) 

1. 2. ÜRÜN DANE MISIR 250.000 0,61 152.500,00 7.625,00 

2. 2. ÜRÜN DANE MISIR 250.000 0,61 152.500,00 7.625,00 

3. 2. ÜRÜN DANE MISIR 250.000 0,61 152.500,00 7.625,00 

4. 2. ÜRÜN DANE MISIR 250.000 0,61 152.500,00 7.625,00 

5. 2. ÜRÜN DANE MISIR 250.000 0,61 152.500,00 7.625,00 

6. 2. ÜRÜN DANE MISIR 250.000 0,61 152.500,00 7.625,00 

7. 2. ÜRÜN DANE MISIR 250.000 0,61 152.500,00 7.625,00 

8. 2. ÜRÜN DANE MISIR 250.000 0,61 152.500,00 7.625,00 

9. 2. ÜRÜN DANE MISIR 250.000 0,61 152.500,00 7.625,00 

10. 2. ÜRÜN DANE MISIR 250.000 0,61 152.500,00 7.625,00 

11. 2. ÜRÜN DANE MISIR 250.000 0,61 152.500,00 7.625,00 

TOPLAM 2.750.000  1.677.500,00 83.875,00 

 

3 - İhaleye katılacak müşteriler diledikleri sayıda parti için geçici teminatlarını yatırmak 

suretiyle teklif verebileceklerdir. 

4 - Yükleme İşletmemize aittir. 

5 - Tartımda İşletmemiz kantarı geçerlidir. 

6 - İhaleye ait şartname mesai saatleri dahilinde İşletmemizde, TİGEM’de (Karanfil 

Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA) İZMİR-DENİZLİ-BALIKESİR-ANTALYA ve AYDIN 

Ticaret borsalarında görülebilir. 

7 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında 

olup, TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.  

İlan olunur. 

TEL : 0 252 692 3720 (2 Hat) 

FAKS : 0 252 6925229 9791/1-1 
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6 ADET YER BANDI VE 2 ADET YÜKLEME BANDI SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız Şeker Ambarına şeker taşıma, istifleme ve yükleme işlerinde kullanılmak 

üzere 6 Adet Yer Bandı ve 2 Adet Yükleme Bandı Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve 

Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2014/142556 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Ayaş Yolu 18 Km. Etimesgut/ANKARA 

b) Telefon No : 0 312 293 44 00 

c) Faks No : 0 312 244 90 78 

2 - İhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 6 Adet Yer Bandı ve 2 Adet Yükleme Bandı  

  (Detaylar Teknik Şartnamede gösterilmiştir) 

b) Teslim Yeri : Ankara Şeker Fabrikası  

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Ankara Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 17.11.2014 Saat 14:00 

4 - İhale dokümanı Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18 Km. Etimesgut/ 

ANKARA) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (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 (Atmış) takvim 

günü olmalıdır. 

7 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

8 - 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. 

 9685/1-1 

—— • —— 
TÜK KIZILAYI’NA AİT ARAÇLARIN KASKO VE TRAFİK  

SİGORTASI YAPTIRILACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1. Türk Kızılayı’na ait araçların Kasko ve Trafik Sigortası kapalı zarfla teklif alınmak 

suretiyle yaptırılacaktır. 

2 - Firmalar,  teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler “ Ataç 1 Sok. No:32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden, “Balabanağa Mah. Büyük Reşit Paşa Cad. No:18 Fatih/ İstanbul“ adresindeki 

İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir. 

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr/İhale İlanları adresinden ulaşılabilecektir. 

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 28 KASIM 2014 günü saat 10:30’a kadar Genel 

Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 28 KASIM 2014 günü saat 14:30’da Genel 

Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 9790/1-1 
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KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 

ihtiyacı Kesintisiz Güç Kaynağı ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun 

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

usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

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

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

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik 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, 14/11/2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara, uygun olduğu tespit edilenlerin ihtiyaç sahibi kuruluşça 

hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit 

edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun 

olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 9722/1-1 
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BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE 

BAŞKANLIĞI İHTİYACI AKILLI KART GEÇİŞ SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden 

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ihtiyacı Akıllı 

Kart Geçiş Sistemi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari 

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

alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

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

firmaların, şartname bedelini (100,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

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

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

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler 13.11.2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine 

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

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

sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 9723/1-1 
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8 KALEM ÜTÜ MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce; internetteki www.dmo.gov.tr web sayfamızda yayınlanan ihale dokümanında 

nevileri ve adetleri belirtilen, T.C. Hava Kuvvetleri Komutanlığı 3. Hava İkmal Bakım Merkezi 

Komutanlığı ihtiyacı mutfak malzemeleri, ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik özelliklerine 

uygun olarak, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartları 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. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale 

evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş olup, döküm 

alınabilmektedir. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100.-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. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ 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 yazı ve ticari 

şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda ve var ise teknik şartnamede belirtilen 

belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 14.11.2014 Cuma günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II 

No’lu 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, 

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine de 

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

zarfları; firmalarca teklif edilen ürünlere ait teknik dokümanların, teknik şartnamesine 

uygunluğunu inceleyip, uygun olup olmadığı konusunda, ihale saatinde Kurum adına karar 

verecek personelin, Kurumca görevlendirilerek gönderilmesi halinde aynı gün, gönderilmemesi 

halinde ise bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan 

teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

değerlendirilmeyecektir. Teklif edilen ürünlerin marka ve modeli ile teslim süreleri teklif 

mektubunda belirtilecektir. 

6 - 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. 9724/1-1 
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JENERATÖR SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ihtiyacı jeneratörler (100 adet 

10 KVA MOBİL JENERATÖR,100 adet 2KVA ÇANTA TİPİ JENERATÖR) teknik uygun 

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

usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

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

firmaların, şartname bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

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

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

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 13.11.2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

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

şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat 

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

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 9725/1-1 
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MÜBADELE İLANI 

İzmir Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünden: 

Aşağıda cinsleri, miktarları ve özellikleri belirtilen HEK araçlar ile hurda malzemeler, 

4645 Sayılı Kanunun ilgili Yönetmeliğinin 38. maddesi uyarınca mübadele usulü ile ihale 

edilecektir. 

1 - İdarenin 

a) Adresi : İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube 

Müdürlüğü 1365 Sokak No: 2/A Kat: 2 Çankaya Ek 

Hizmet Binası (Eski Tekel Binası) Konak/İZMİR  

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 250 10 53– Fax : 0 232 261 86 43 

c) Elektronik Posta Adresi : izmirikmalsube@egm.gov.tr 

2 - Mübadele Karşılığında Verilecek : HEK  durumdaki, (25) adet binek, (10)  adet  çift 

     Mal ve Malzemelerin Niteliği,   sıra koltuklu yandan camlı kamyonet cinsi combi, 

     Miktarı ve Özellikleri  (3) adet çift sıra koltuklu yandan camlı binek cinsi 

combi, (7) adet otobüs, (5) adet minibüs, (9) adet 

motosiklet (1) adet panelvan kamyonet, (1) adet su 

tankeri, hurda durumdaki tahmini 15.000 Kg. 

yedek parça atığı, hurda durumdaki tahmini 5.000 

Kg. demirbaş malzeme, hurda durumdaki tahmini 

300 Kg. (3) adet plastik nöbetçi kulubesi ile hurda 

durumdaki tahmini 14.400 Kg. alüminyum saç 

plaka. 

a) Tahmini Bedeli : 465.220,00 TL. 

3 - Mübadele Karşılığında Alınacak : En az (12) adet 2014 Model Fiat Yeni Doblo Combi 

Mal ve Malzemelerin Özellikleri  Easy 1.3 M.Jet 90 Hp marka taşıt ile Lassa marka 

(30) adet 195*65*15-RF, (28) adet 205*55*16-H, 

(28) adet 195*65*15-H, (28) adet 175*65*14-T 

ebatlarında araç lastiği. 

a) Tahmini Bedeli : 465.430,00 TL. 

b) Teslim Etme ve Teslim Alma Yeri : İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube 

Müdürlüğü 1365 Sokak No:2/A Kat:2 Çankaya Ek 

Hizmet Binası (Eski Tekel Binası) Konak/İZMİR  

c) Teslim Etme Tarihi : Mübadele karşılığı alınacak olan mal ve 

malzemeler, mübadele kararının tebliğinden 

itibaren (15) iş günü içinde teslim edilecektir.  

d) Teslim Alma Tarihi : Mübadelesi yapılan mal ve malzemeler mübadele 

karşılığı olan mal ve malzemelerin teslim edildiği 

günü izleyen (15) iş günü içerisinde yüklenici 

tarafından bulundukları yerlerden teslim alınması 

zorunludur.  

4 - Mübadelenin Yapılacağı Yer : İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube 

Müdürlüğü 1365 Sokak No:2/A Kat:2 Çankaya Ek 

Hizmet Binası (Eski Tekel Binası) Konak/İZMİR  

a) Tarihi ve Saati : 20/11/2014 günü Saat : 14:00 
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5 - Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler: 

Açık teklif suretiyle yapılacak mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler; 

a) Teklif Mektubu, 

b) Geçici Teminat Mektubu veya Geçici Teminatın ödendiğine dair “Vezne Alındı 

Makbuzu” 

c) Mübadele tarihinden önceki altı aylık süre içinde alınmış tebligat adresini gösterir bir 

belge, 

d) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletnamesi, 

tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri, gerçek kişi olması halinde 

noter tasdikli imza beyannamesi. 

e) Kimlikleri belirleyen fotoğraflı ve geçerli bir belge (Nüfus cüzdanı, ehliyet v.b)  

f) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan 

dolayı hükümlü bulunmadığına dair; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kendisinin, 

2) Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim şirket ise 

yönetim kurulu üyelerinin, limitet şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, 

kolektif şirket ise ortaklarının tamamının, komandit şirkette ortakların hepsinin, komanditer 

ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, kooperatiflerde yönetim 

kurulu üyelerinden, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerinden 

alınacak adli sicil belgesi istenir. 

6 - Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

7 - Mübadele dokümanı İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü 1365 sokak 

No:2/A Kat:2 Çankaya Ek Hizmet Binası (Eski Tekel Binası) Konak/İZMİR adresinde görülebilir 

veya İzmir Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne 30 TL’sının yatırıldığına dair belgeyi ibraz 

etmek sureti ile aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Mübadelesi yapılacak olan mal ve malzemeler için kısmi teklif verilmeyecektir. 

Teklifler 20.11.2014 günü saat 14:00’e kadar İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü 

1365 sokak No:2/A Kat:2 Çankaya Ek Hizmet Binası (Eski Tekel Binası) Konak/İZMİR adresine 

teslim edilecektir. 

9 - Mübadeleye kapalı zarf usulü teklifler alındıktan sonra açık artırma usulü ile devam 

edilecektir. Teklifler komisyon önünde sözlü olarak verilecektir. 

 10 - İstekliler mal ve malzemeler için belirlenen tahmini bedelin %3’ünden (13.956,60 TL.) 

den az olmamak kaydıyla kendilerinin belirleyeceği oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Sözleşme yapılacak ancak notere tescil ettirilmeyecektir. Sözleşme yapma süresi 

içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde 

sözleşme yapılması ve kesin teminatın yatırılması zorunlu değildir. 

12 - Mal ve malzemelerin ayrıntılı özellikleri ile bulundukları yerler şartname ekinde ve 

www.izmir.pol.tr/ web sitesi ile Pol-net sayfasında belirtilmiştir. Mal ve malzemeler hafta içi 

09.00 ile 17.00 saatleri arasında görülebilecektir. 

13 - Verilecek teklifler en az (30) otuz takvim günü geçerli olacaktır. 

14 - İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 9679/1-1 
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DERİN DONDURUCULU SOĞUTMA DOLABI ALIMI YAPILACAKTIR 

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

1. Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 1 (Bir) adet derin donduruculu soğutma 

dolabı alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir. 

2. İhale 27.11.2014 Perşembe günü saat 14.00’da Fabrikamız Toplantı salonunda 

yapılacaktır. 

3. Nihai teklifler en geç 27.11.2014 Perşembe günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız 

Muhasebe, Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 

4. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

6. Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır. 

7. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye 

katılamazlar. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş 

Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 

Tel : 397 33 65 – 66           Faks : 397 33 71 – 74 9716/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

KURUL KARARI 

Karar No: 5280 Karar Tarihi: 31/10/2014 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 31/10/2014 tarihli toplantısında; “Kullanıcı 

Tarafından Dağıtım Varlıklarının Tesis Edilme Metodolojisi”nin Geçici 1 inci maddesinde yer 

alan “bu Metodolojinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde” ifadesinin “15/12/2014 

tarihine kadar” şeklinde değiştirilmesine, 

karar verilmiştir. 9721/1-1 

————— 
KURUL KARARI 

Karar No: 5292 Karar Tarihi: 03/11/2014 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 03/11/2014 tarihli toplantısında 20/03/2014 tarihli 

ve 4928 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilen “Doğal Gaz Depolama Şirketleri İçin Tarife 

Hesaplama Usul ve Esasları”n Geçici 1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine ve söz 

konusu kararın Resmi Gazetede yayımlanmasına, 

karar verilmiştir.  

“Geçici Madde 1 - (1) Mevcut depolama tesisleri için bu Usul ve Esaslar kapsamında 

belirlenecek tarifelerin geçerli olacağı birinci tarife uygulama dönemi, 01/09/2015 tarihinden önce 

olmamak üzere, ilgili şirketin Kullanım Usul ve Esaslarında belirtilen depolama yılının ilk 

gününde başlar. Bu şirketler için yapılacak ilk tarife düzenlemesinde 4 üncü maddenin (1) 

fıkrasındaki süre dikkate alınmaz.” 9720/1-1 

—— • —— 
Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 

Belediye Meclisimizin 08/08/2014 tarih ve 348 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara 

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09/10/2014 tarih ve 1716 sayılı kararı ile onanan "Etimesgut 

İlçesi, Elvan Mahallesi, imarın 46030 ada 3 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 

Planı Değişikliği” 06/11/2014 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 9711/1-1 

————— 
Belediye Meclisimizin 06/06/2014 tarih ve 218 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara 

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09/09/2014 tarih ve 1486 sayılı kararı ile onanan "Etimesgut 

İlçesi, Bağlıca Mahallesi, imarın 46829 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama 

İmar Planı Değişikliği” 06/11/2014 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 9712/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/141338 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Savunma Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 11’inci Ana İkmal Merkezi K.lığı İl/İlçe Yenikent/Sincan/Ankara 

Adresi 
11’inci Ana İkmal Merkezi K.lığı 

Yenikent/Sincan/Ankara 
Tel-Faks 0312 277 34 55-0312 277 55 68 

Posta Kodu 06790 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Gül Otomotiv Tekstil Sanayi ve Ticaret 

Limited Şirketi 
 

Adresi 

Beşyol Mah. Birlik Cad. Ali Ağa Sok. 

Gülen Han. No: 4/1 

Sefaköy/K.Çekmece/İstanbul 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
414 005 6316  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İstanbul Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
306704  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 9757/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Keçiören İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü 
İl/İlçe Ankara/Keçiören 

Adresi 
Güçlü Kaya Mah. Cumhuriyet 

Cad. No: 1 Keçiören/Ankara 
Tel-Faks 0312 361 19 11-361 19 00 

Posta Kodu 06010 E-Mail kecioren06@meb.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Aydın Saroğlu  

Adresi 
Naci Çakır Mah. 766. Sok. No: 41/4 

Dikmen/Ankara 
 

T.C. Kimlik No. 33086296210  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Kantinciler Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9741/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Adalet Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Ceza İnfaz Kurumları ile 

Tutukevleri İşyurtları Kurumu 

Daire Başkanlığı 

İl/İlçe Ankara/Çankaya 

Adresi 
Adalet Bakanlığı Ek bina Milli 

Müdafa Cad. No: 20 Bakanlıklar 
Tel-Faks 0312 414 79 11-12 

Posta Kodu 6100 E-Mail iydb@adalet.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Selçuk El Sanatları Merkezi Tur. Tic. 

A.Ş. 
 

Adresi 
Eski Kuşadası yolu üzeri Arvalya Mevkii 

Selçuk/İzmir 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Selçuk VD: 7590053900  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9742/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Adalet Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Ceza İnfaz Kurumları ile 

Tutukevleri İşyurtları Kurumu 

Daire Başkanlığı 

İl/İlçe Ankara/Çankaya 

Adresi 
Adalet Bakanlığı Ek bina Milli 

Müdafa Cad. No: 20 Bakanlıklar 
Tel-Faks 0312 414 79 11-12 

Posta Kodu 6100 E-Mail iydb@adalet.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
MFS Temsilcilik Turizm Gıda Müzik ve 

Prodüksiyon San. ve Tic. Ltd. Şti. 
 

Adresi 
Cevizli Mah. Cevizli D-100 Güney 

Yanyol Cad. No: 39 Kartal/İstanbul 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Beşiktaş VD.-840 005 8088  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İstanbul Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
866412  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9743/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9744/1-1 



6 Kasım 2014 – Sayı : 29167 RESMÎ GAZETE Sayfa : 51 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9758/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9758/2/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9758/3/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9760/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9760/2/1-1 



Sayfa : 56 RESMÎ GAZETE 6 Kasım 2014 – Sayı : 29167 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9759/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9759/2/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

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

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI
2014/6942 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011)

ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya
Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Mal Varlığının
Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı
Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Karar

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil ÇİÇEK’in

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine

Dair Tezkere
— Ekonomi Bakanlığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in Vekâlet Etmesine

Dair Tezkere
— İçişleri Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin CANİKLİ’nin Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
— Motorlu Araçlara Şeritten Ayrılma Uyarı Sistemi Takılması ile İlgili Tip Onayı

Yönetmeliğinde (AB/351/2012) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 
— Türk Silahlı Kuvvetleri Ortaöğretim Okulları Sınıf Geçme ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Türk Silahlı Kuvvetleri Ortaöğretim Okulları Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
— Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

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

Senetlerinin Günlük Değerleri
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