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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

           Karar Sayısı : 2012/3739
           Ekli “375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 11 inci Maddesinin Birinci
Fıkrasının (b) ve (c) Bentleri Kapsamındaki Kamu İdarelerinde İstihdam Edilen Personelin
Mali ve Sosyal Haklarının Belirlenmesinde Emsal Alınacak Devlet Memuru Kadro Unvan-
larının Tespitine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 23/8/2012 tarihli
ve 9127 sayılı yazısı üzerine, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 11 inci maddesine
göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/9/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ
           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                     Ö. DİNÇER                                    E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN
                Adalet Bakanı              Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı V.       Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI
  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                 İ. N. ŞAHİN                                  C. YILMAZ                                  E. GÜNAY                                     E. BAĞIŞ
                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                    Maliye Bakanı V.

                                       Ö. DİNÇER                                        İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU
                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                            R. AKDAĞ                                                   B. YILDIRIM
                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Sayı : 28488



375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EK 11 İNCİ MADDESİNİN
BİRİNCİ FIKRASININ (b) VE (c) BENTLERİ KAPSAMINDAKİ KAMU

İDARELERİNDE İSTİHDAM EDİLEN PERSONELİN MALİ VE
SOSYAL HAKLARININ BELİRLENMESİNDE EMSAL

ALINACAK DEVLET MEMURU KADRO
UNVANLARININ TESPİTİNE

İLİŞKİN KARAR

Emsal kadro unvanlarının belirlenmesi
MADDE 1 – (1) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Kanununa ekli (III) sayılı cetvelde sayılan düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile Tasarruf
Mevduatı Sigorta Fonu, Türk Akreditasyon Kurumu Genel Sekreterliği, Ulusal Bor Araştırma
Enstitüsü Başkanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Baş-
kanlığı, Türk Standardları Enstitüsü Başkanlığı, kalkınma ajansları ve Mesleki Yeterlilik Ku-
rumu kadro ve pozisyonlarında 15/1/2012 tarihinden sonra istihdam edilen personelden
27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 11 inci maddesinde emsali
belirlenmemiş olanların mali hakları ile sosyal hak ve yardımlarının üst sınırının belirlenme-
sinde emsal alınacak Devlet memuru kadrolarının sınıf ve unvanları ekli (I) sayılı listede gös-
terilmiştir.

Meslek personeli
MADDE 2 – (1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 11 inci maddesinde

meslek personeli kapsamında Başbakanlık Uzmanları emsal alınanların kadro veya pozisyon
unvanları kurumlar itibarıyla ekli (II) sayılı listede gösterilmiştir. Bunların yardımcıları için
Başbakanlık Uzman Yardımcıları emsal alınır.

Ücret sınırı
MADDE 3 – (1) Bu Kararın eki (I) ve (II) sayılı listelerde emsali belirlenen kadro ve

pozisyonlarda istihdam edilen personele, ilgili mevzuatı uyarınca ödenen her türlü maaş, aylık,
ücret, ek ücret, prim, zam, tazminat, ikramiye, fazla çalışma ücreti, kâr payı ve her ne ad altında
olursa olsun yapılan diğer ödemeler ile sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılan bütün ayni
ve nakdi ödemelerin bir aylık toplam net tutarı, emsal olarak belirlenen Devlet memuruna ilgili
mevzuatında kadrosuna bağlı olarak mali haklar ile sosyal hak ve yardımlar kapsamında ya-
pılması öngörülen ödemelerin bir aylık toplam net tutarını geçemez. Kurumlar, ilgili mevzuatı
çerçevesinde hiyerarşik yapıyı bozmamak kaydıyla söz konusu tutarın altında bir ücret belir-
leyebilir.

(2) Yapılabilecek ödemelerin üst sınırının tespitinde, ekli (I) ve (II) sayılı listelerde kad-
ro ve pozisyon unvanları yer alanlar için emsal olarak belirlenen kadro unvanında bulunan ve
eğitim düzeyi ile hizmet süresi itibarıyla aynı durumda olan Devlet memuruna yapılan ödemeler
esas alınır.

Yürürlük
MADDE 4 – (1) Bu Karar, 15/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 5 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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           Karar Sayısı : 2012/3778

           26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 2 nci maddesiyle

ihdas edilen avukat kadrolarının kamu kurum ve kuruluşlarına ekli listede belirtildiği şekilde

tahsis edilmesi ve 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye

bağlı cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmesi; Maliye Bakanlığının 14/9/2012 tarihli ve 9852

sayılı yazısı üzerine anılan maddeye göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/9/2012 tarihinde karar-

laştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

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

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

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

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

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                                 T. YILDIZ                                M. Z. ÇAĞLAYAN

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

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

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

                 İ. N. ŞAHİN                                  C. YILMAZ                                  E. GÜNAY                                   M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                       Ö. DİNÇER                                        İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                            R. AKDAĞ                                                   B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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           Karar Sayısı : 2012/3784

           657 sayılı Devlet Memurları Kanununun geçici 39 uncu maddesiyle ihdas edilen uzman

ve uzman yardımcısı kadrolarının kamu kurum ve kuruluşlarına ekli listede belirtildiği şekilde

tahsis edilmesi ve 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye

bağlı cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmesi; Maliye Bakanlığının 14/9/2012 tarihli ve 9852

sayılı yazısı üzerine anılan maddeye göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/9/2012 tarihinde karar-

laştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

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

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

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

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

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                                 T. YILDIZ                                M. Z. ÇAĞLAYAN

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

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

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

                 İ. N. ŞAHİN                                  C. YILMAZ                                  E. GÜNAY                                   M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                       Ö. DİNÇER                                        İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                            R. AKDAĞ                                                   B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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           Karar Sayısı : 2012/3946

           Ekli “3996 Sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde

Yaptırılması Hakkında Kanunun Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Kararda Değişiklik Yapıl-

masına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Kalkınma Bakanlığının 5/11/2012 tarihli ve 4967

sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 4 üncü ve 8 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca

5/11/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

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

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

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

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

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

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

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

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

                   H. YAZICI                                    C. YILMAZ                                  E. GÜNAY                                   M. ŞİMŞEK

              İçişleri Bakanı V.                           Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                       Ö. DİNÇER                                        İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                            R. AKDAĞ                                                   B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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3996 SAYILI BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ
ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA

USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1 – 26/4/2011 tarihli ve 2011/1807 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan 3996 Sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yap-
tırılması Hakkında Kanunun Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Kararın 7 nci ve 44 üncü
maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Bu Karar kapsamında isteklinin veya istekli bir ortak girişim ise bu
girişim içinde yer alan şirketlerin her birinin sağlam bir mali yapıya sahip olduklarını bağımsız
denetim firmalarınca tasdiklenmiş bilânçoları ile kanıtlamaları zorunludur.

(2) İsteklide veya istekli ortak girişim ise bu girişim içinde yer alan şirketlerde aranacak
şartlar, talip olunan yatırım veya hizmetlerin özellikleri dikkate alınarak idare tarafından
hazırlanan/hazırlattırılan şartnamede belirtilir.”

“MADDE 44 – (1) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri tarafından gerçekleştirilen
yatırım ve hizmetlere ilişkin uygulama sözleşmelerinde sözleşmelerin süresinden önce feshe-
dilerek tesisin ilgili idareler tarafından devralınması hükmünün bulunması halinde; söz konusu
yatırım ve hizmetler için yurt dışından sağlanan finansmanın, bu finansmana ilişkin mali yü-
kümlülükler ile varsa finansmanın teminine yönelik türev ürünlerden kaynaklanan yükümlü-
lükler de dahil olmak üzere Hazine Müsteşarlığı tarafından üstlenilmesine karar vermeye ve
üstlenime konu mali yükümlülüklerin kapsam, unsur ve ödeme koşullarını belirlemeye ve teyit
edilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemeye Hazine Müsteşarlığının görüşü ve bağlı olduğu
Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir.

(2) Genel bütçe dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile bağlı ortaklıklar ve mahalli
idareler tarafından gerçekleştirilen yatırım ve hizmetlere ilişkin uygulama sözleşmelerinde söz-
leşmelerin süresinden önce feshedilerek tesisin ilgili idareler tarafından devralınması hükmünün
bulunması halinde; yatırım ve hizmetler için yurt dışından sağlanan finansmanı, bu finansmana
ilişkin mali yükümlülükler ile varsa finansmanın teminine yönelik türev ürünlerden kaynakla-
nan yükümlülükler de dahil olmak üzere üstlenmeye söz konusu idare yetkilidir. Bu idarenin
özel bütçe kapsamında olması halinde, bu yükümlülüklerin ilgili idarenin bağlı olduğu Bakan-
lığın teklifi üzerine ilgili idare tarafından ya da ilgili idarenin bağlı olduğu Bakanın talebi, Ha-
zine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi üzerine Hazine Müsteşarlığı tarafından üst-
lenilmesine karar vermeye ve üstlenime konu mali yükümlülüklerin kapsam, unsur ve ödeme
koşullarını belirlemeye ve teyit edilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemeye Bakanlar Ku-
rulu yetkilidir.

(3) Genel ve özel bütçe kapsamındaki kamu idareleri tarafından geçekleştirilen ve bu
madde hükümleri uyarınca üstlenim öngörülen yatırım ve hizmetlere ilişkin uygulama sözleş-
melerinin feshini müteakip söz konusu yatırım ve hizmetler için yurt dışından sağlanan finans-
manın kullanılmamış kısmına ilişkin mali koşullar Hazine Müsteşarlığınca müzakere edilir.

(4) Bu madde kapsamında yurt dışından sağlanan finansmanın, bu finansmana ilişkin
mali yükümlülükler ile varsa finansmanın teminine yönelik türev ürünlerden kaynaklanan yü-
kümlülükler de dahil olmak üzere üstlenilmesi durumunda; üstlenim tarihi itibarıyla vadesi
geçmiş anapara ve temerrüt faizi ile bu kapsamdaki diğer finansman maliyetlerinden, mücbir
sebep ya da idare kusurundan kaynaklanan haller hariç olmak kaydıyla, görevli şirket idareye
veya Hazine Müsteşarlığına karşı sorumludur.

(5) Bu madde hükümlerine göre Hazine Müsteşarlığınca üstlenim öngörülen yatırım
ve hizmetlere ait ihale şartnameleri yayımlanmadan ve uygulama sözleşmeleri imzalanmadan
önce Hazine Müsteşarlığının uygun görüşü alınır.”

MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

11/6/2011 27961 (Mükerrer)
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           Karar Sayısı : 2012/3961

           Ekli listede yer alan enstitü ve fakültelerin karşılarında belirtilen yükseköğretim ku-

rumlarına bağlı olarak kurulması; Millî Eğitim Bakanlığının teklif yazıları üzerine, 28/3/1983

tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 12/11/2012

tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

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

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı V.

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     E. BAĞIŞ                                      F. ŞAHİN

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

                  M. ŞİMŞEK                                 E. BAYRAKTAR                                C. YILMAZ                               M. Z. ÇAĞLAYAN

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

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

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

             M. Z. ÇAĞLAYAN                              C. YILMAZ                                     S. KILIÇ                                     M. ŞİMŞEK

              İçişleri Bakanı V.                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı V.                    Maliye Bakanı

                                       Ö. DİNÇER                                        İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                            R. AKDAĞ                                                 E. BAYRAKTAR

                                                          Sağlık Bakanı                       Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.
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BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                             4 Aralık 2012

 B.02.0.PPG.0.12-305-10086

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Görüşmelerde bulunmak üzere; 5 Aralık 2012 tarihinde Macaristan’a gidecek olan

Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın dönüşüne kadar Avrupa Birliği Bakanlığına, Ekonomi

Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz

ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                   Başbakan

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                   4 Aralık 2012

    B.01.0.KKB.01-06-376-713

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 4/12/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-10086 sayılı yazınız.

            Görüşmelerde bulunmak üzere, 5 Aralık 2012 tarihinde Macaristan’a gidecek olan

Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın dönüşüne kadar Avrupa Birliği Bakanlığına, Ekonomi

Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın vekâlet etmesi uygundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİKLER

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
HAYVANSAL GIDALAR İÇİN ÖZEL HİJYEN KURALLARI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/12/2011 tarihli ve 28155 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvan-
sal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b)
bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan “işlenmesi” ibaresi “muamelesi” olarak değiştiril-
miştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldı-
rılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (4)
numaralı alt bendi ile (ç) bendinin (7) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4) MAE, bu Yönetmeliğe göre onaylanan işletmelerde üretilir.”
“7) MAE, bu Yönetmeliğe göre onaylanan işletmelerde üretilir.”
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

—— • ——
Türk Eczacıları Birliğinden:

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/10/1995 tarihli ve 22422 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Eczacıları
Birliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – Bu Yönetmelikte geçen;
a) Eczacı Bilgi Sistemi: Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti tarafından, ülke gene-

linde eczacıların mesleki bilgilerinin toplanacağı ve tüm eczacı odalarının kullanmak zorunda
olduğu sistemi,

b) Merkez Heyeti: Eczacılık mesleği ile alakalı bütün işler ile meşgul olmak, 25/1/1956
tarihli ve 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununda düzenlenen hükümleri uygulamak ve
Türk Eczacıları Birliğini temsil etmek üzere kurulan yönetim kurulunu,

c) Oda: Bölge Eczacı Odası’nı,
ç) TEB: Türk Eczacıları Birliği’ni,
ifade eder.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Giriş parasını ödemeyenlerin ve Eczacı Bilgi Sistemine girişi yapılmayanların kayıt işlemi
yapılmaz.”

MADDE 3 − Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Üye kayıt, eczacı bilgi sistemi, nakil
MADDE 37 – Odaya kayıt veya nakil olmak isteyen eczacılar, aşağıda yazılı belgelerle

Odaya başvururlar.
a) T.C. Kimlik numarası beyanı,
b) Eczacılık diplomasının bir örneği,
c) Adli sicil yazılı beyanı,
ç) İkametgâh beyanı,

Sayfa : 32                               RESMÎ GAZETE                                  5 Aralık 2012 – Sayı : 28488

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 32



d) Özgeçmiş,
e) İmza sirküleri,
f) Vesikalık fotoğraf.
Birinci fıkradaki belgelerin eksiksiz olarak ibrazından sonra Oda Yönetim Kurulu, ge-

rekli incelemeyi tamamlayarak, eczacının başvuru sonucunu en geç yirmi işgünü içinde karara
bağlar. Üyelik kaydına karar verildiği takdirde bu işlem, oda tarafından Eczacı Bilgi Sistemine
kaydedilmek zorundadır.

Üyelik kaydı işlemleri Eczacı Bilgi Sistemine kaydedilir.
Eczacı Bilgi Sisteminde kaydı bulunmayan eczacı, Türk Eczacıları Birliği Kanunu ile

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunun kendisine verdiği haklardan yararlanamaz.
Üye, serbest eczane açmak istediği takdirde, birinci fıkradaki belgelere ek olarak eczane

ve ikametgâh olarak kullanacağı yerlere ilişkin Oda tarafından talep edilecek belge ve bilgileri
ayrıca ibraz eder.

Odaya kayıtlı herhangi bir üyenin başka bir Odaya naklini istemesi durumunda, üye
sicil dosyasının bir örneği, gerekli açıklamalar da yapılarak nakledileceği Odaya gönderilir.
Üyenin ayrıldığı ve naklinin yapıldığı bilgisi her iki Oda tarafından Eczacı Bilgi Sistemine gi-
rilir. Nakil isteğinde bulunan eczacının nakli işlemi, aidat dahil olmak üzere odasına herhangi
bir borcu var ise bu borç tahsil ve tasfiye edilmeden ve Eczacı Bilgi Sisteminden onay alınma-
dan yapılmaz.

Başka bir odaya altıncı fıkrada açıklanan biçimde naklini yaptırmış olan eczacı, yeniden
eski odasına döndüğü takdirde yine eski numarası ile kayıt işlemi yapılır.

Üye sicil dosyalarında, üyeye ait her türlü bilgi eksiksiz olarak bulundurulur.
Bayan üyelerin kayıt işlemlerinde, soyadlarının yanı sıra var ise eski soyadları da be-

lirtilir.”
MADDE 4 − Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 39 – Odalar, üye kayıtlarını takip etmekle, mevcut ve yeni üyeleri ile ilgili

tüm bilgileri Eczacı Bilgi Sistemine kaydetmekle ve bu bilgilere ilişkin değişiklikleri, değişik-
liğin meydana geldiği günden itibaren en geç yirmi işgünü içinde Eczacı Bilgi Siteminde gün-
cellemekle yükümlüdür.”

MADDE 5 − Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değişti-
rilmiş ve aynı maddeye birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Merkez heyetinin görevleri ve ilk toplantısı”
“Merkez Heyeti ilgili mevzuatta yer alan yetki ve görevlerini yerine getirmek amacıyla

ilgili kanunlara ve yönetmeliklere aykırı olmamak üzere genelgeler yayımlamakla ve eczane-
nin, eczacının ve eczane çalışanlarının hizmet standartlarını belirlemekle yetkilidir.”

MADDE 6 − Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 53 – Merkez Heyetince görev dönemi içerisinde en az üç kez bölgelerarası

toplantı düzenlenir. Bu toplantılarda geçmiş dönem incelenir, mesleki, güncel ve geleceğe ait
konular görüşülür. Sosyal ve bilimsel açıdan mesleki ihtiyaç ve gelişmeler araştırılır. Bu top-
lantıya, Merkez Heyeti üyeleri, Denetleme Kurulu üyeleri, Yüksek Haysiyet Divanı üyeleri ve
bölge eczacı odaları yönetim kurulları ile bunların görevlendireceği üyeler katılır. Ayrıca bu
toplantılara, TEB Yardımlaşma Sandığı Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu üyeleri ve Büyük
Kongre delegeleri katılabilir. Toplantının yeri ve tarihi, tüm odalarla yapılan görüşmeler so-
nunda Merkez Heyetince belirlenir. Bölgelerarası toplantılara gündem ile ilgili olarak çağrılacak
uzman ve yetkililer Merkez Heyetince belirlenir. Bu kişilerin ulaşım, konaklama ve benzeri
giderleri Türk Eczacıları Birliğince karşılanabilir.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Baş-

kanı yürütür.
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İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünden:

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ YAZ OKULU YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/8/2012 tarihli ve 28376 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Yük-

sek Teknoloji Enstitüsü Yaz Okulu Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer

alan “24/8/1998 tarihli ve 23443 sayılı” ibaresi “21/9/2012 tarihli ve 28418 sayılı” olarak de-

ğiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “16 ncı”

ibaresi “17 nci” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü

yürütür.

—— • ——
Pamukkale Üniversitesinden:

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/6/2010 tarihli ve 27598 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamukkale

Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Yaz dönemi başlangıç ve bitiş tarihleri, her yıl Senato tarafından be-

lirlenir ve akademik takvimde belirtilir.

(2) Yaz dönemi öğretim süresi yaz dönemi genel sınav süresi hariç beş haftadır. Bu sü-

reyi izleyen hafta içinde genel sınavlar yapılır. Yaz döneminde açılan her ders, haftada, bir ya-

rıyıldaki haftalık ders saatinin üç katı, ara sınav haftasında iki katı olacak şekilde yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Yaz döneminde açılacak dersler ile bu derslerin öğretim sorumluları,

dersi açan bölüm/program başkanlıklarının önerisi üzerine ilgili birim yönetim kurullarınca

belirlenir ve akademik takvimde belirlenen sürede ilan edilir.

(2) Öğrenciler, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen sınırlamalar içinde kalmak

koşuluyla, diğer üniversitelerde yaz döneminde açılan dersleri de alabilirler. Ancak, öğrencilerin

diğer üniversitelerden ders alabilmeleri için bağlı olunan bölüm/program başkanlıklarına yaz

dönemi ders başlangıcından önce başvurmaları gerekir. Öğrencilerin başvurularının

bölüm/program kurulları önerisi ve ilgili yönetim kurullarınca her yıl yaz dönemi ders başlan-

gıcından önce onaylanmış olması gerekir.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

6/8/2012 28376
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(3) Güz ya da bahar yarıyıllarında açılan bir dersin yaz döneminde açılabilmesi için en

az yirmi öğrencinin kayıt yaptırması şartı aranır.

(4) Bir derse kayıt yaptıran öğrenci sayısı elliyi geçerse dersin paralel şubesi açılabilir,

ancak ücretlendirmede ayrı bir ders hesabı yapılmaz. Ücretlendirmede; derse kayıtlı öğrenci

sayısı elli ile altmış arası için %15, altmışbir ve üzeri öğrenci sayısı için % 25 artırımlı, 1.15

ve 1.25 öğrenci katsayı rakamları dikkate alınır.

(5) Yaz döneminde bir öğretim elemanı ücret karşılığı en çok haftada 20 saate kadar

ders verebilir. Haftalık ders saati toplamı 20’nin üzerinde olan derslerde öğretim elemanının

sadece bir ders vermesi koşuluyla bu sınır uygulanmaz. Ancak, ücretlendirmede 20 saati aşan

fark dikkate alınmaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Yaz döneminde ders alacak öğrencilerin kayıtları, akademik takvimde

belirtilen süreler içerisinde; geçici kayıt, kayıt ve ekle-sil-onayla olmak üzere üç aşamada ya-

pılır.

(2) Ders kayıt işlemlerinde danışman onayı aranmaz.

(3) Kayıt aşamasından sonra açılması için gerekli öğrenci yeter sayısını sağlamayan

dersler kapatılır. Kayıt aşamasından sonra yeni ders açılmaz.

(4) Ekle-sil-onayla aşamasında öğrenci; kayıt olduğu halde açılma yeterliliğini sağla-

madığı için kapatılan dersler yerine açılan diğer derslere, ek ücret yatırması gerektiği durumda,

yatırması koşulu ile kayıt olabilir. Ekle-sil-onayla aşamasında öğrenci kayıt olduğu bir dersi

ancak o dersin açılma yeterliliğini etkilememek koşulu ile değiştirebilir.

(5) Öğrencinin, ekle-sil-onayla aşamasında derslerini son defa kontrol ederek, otomasyon

sisteminde onay vermesi gerekir. Onay aşamasından sonra ders değişiklik işlemi uygulanmaz.

(6) Ders seçimi, 16/7/2009 tarihli ve 27290 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pa-

mukkale Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile 14/8/2009 tarihli ve 27319

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamukkale Üniversitesi Önlisans Eğitim-Öğretim Yönet-

meliğinin ilgili hükümlerine göre yapılır. Özel öğrenciler ve diğer üniversite öğrencilerine bu

hüküm uygulanmaz.

(7) Yaz döneminde bir öğrenci en fazla haftada 9 kredi değerinde derse kayıt yaptırabilir.

Ancak, yaz döneminde bir öğrencinin alacağı derslerin haftalık ders saati toplamı 30 saatten

fazla olamaz.

(8) Özel öğrenciler ile diğer üniversitelerden yaz dönemi derslerine kayıt yaptıran öğ-

rencilere, yaz dönemi sonunda otomasyon sisteminden not durum belgesi verilir.

(9) Diğer üniversitelerden ders alan öğrencilere ilişkin notlar, genel sınavların bitimin-

den itibaren azami bir ay içinde ilgili üniversitelere bildirilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – (1) Yaz döneminde derslere devam zorunludur. Teorik derslerde ve uy-

gulamalı teorik derslerde % 70, uygulama derslerinde % 80 devam zorunluluğu aranır. Daha

önce devam koşulu yerine getirilmiş olsa bile bu durum o dersin devam zorunluluğunu ortadan

kaldırmaz.
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(2) Yaz döneminde ilk kez alınan ve başarısız olunan dersler için, güz ve bahar döne-

minde devam zorunluluğu aranır. Devamla ilgili hususlar için Pamukkale Üniversitesi Lisans

Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile Pamukkale Üniversitesi Önlisans Eğitim-Öğretim Yönet-

meliğinin ilgili hükümleri uygulanır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi yürürlülükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
TEBLİĞLER

          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

           Karar No            :  2012/77

İşyeri                   :  Tekboy Tekstil ve Boyama San. ve Tic. A.Ş.

                               Merkez Mah. Kavak Sk. No: 21

                               Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL (merkez)

SGK Sicil No      :  332704.034-1000744.039 

Tespiti İsteyen    :  Tekboy Tekstil ve Sanayi ve Tic. A.Ş.

İnceleme              :  Tekboy Tekstil ve Boyama San. ve Tic. A.Ş.’de Bakanlığımızca yapılan

incelemede; söz konusu şirketin Pınarhisar Yolu Otoban Gişeleri Yanı Lüleburgaz/KIRKLARELİ

adresinde bulunan fabrika işyerinde, her türlü pamuk, viskon, naylon polyester ve karışımlı iplik

ve kumaşların baskı boya ve apre işlerinin yapıldığı, ayrıca kumaş örme tesisinin bulunduğu,

Merkez Mah. Kavak Sk. No: 21 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL adresinde bulunan merkez

işyerinde ise fabrika işyerinde üretilen ürünlerin satışı, pazarlanması, yönetimi ve muhasebe ka-

yıtlarının düzenlenmesi gibi işlerin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Tüzüğü’nün 06

sıra numaralı “Dokuma” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Tekboy Tekstil ve Boyama San. ve Tic. A.Ş. ve bağlı işyerlerinde yapılan işlerin

niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü’nün 06 sıra numaralı “Dokuma” işkoluna girdiğine ve ya-

pılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleş-

mesi Kanununun 5’inci ve geçici 3’üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1/6/2010 27598
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ ET VE ET ÜRÜNLERİ TEBLİĞİ
(TEBLİĞ NO: 2012/74)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, çiğ et, kıyma, hazırlanmış et karışımları ve et ürün-

lerinin tekniğine uygun olarak üretilmesi, ambalajlanması ve piyasaya arzına ilişkin hususları
belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, çiğ et, kıyma, hazırlanmış et karışımları ve et ürünlerini

kapsar.
(2) Bu Tebliğ, et özütleri, eritilmiş hayvansal yağ, donyağı tortusu, jelatin, tuzlanmış

veya kurutulmuş kan, tuzlanmış veya kurutulmuş kan plazmasını kapsamaz.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı 3 üncü mükerrer Resmî

Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında; 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner

Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 3 üncü maddesinde, 17/12/2011 tarihli ve
28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda Hijyeni Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde,
27/12/2011 tarihli ve 28155 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvansal Gıdalar İçin Özel
Hijyen Kuralları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde yer alan tanımlara ek olarak aşağıdaki ta-
nımlar da geçerlidir.

a) Büyükbaş hayvan: Sığır, manda ve deveyi,
b) Çemenleme: Pastırma üretiminde; buy otu tohumu unu, toz kırmızıbiber ve sarımsak

karışımının tuz ve su ile karıştırılıp koyu hamur haline getirildikten sonra ürünün dış yüzeyinin
kaplanması işlemini,

c) Çiğ kanatlı eti: Vakum ambalajlı veya kontrollü ortamda ambalajlanmış kanatlı eti
dahil soğutma, dondurma veya hızlı dondurmadan başka herhangi bir muhafaza yöntemine
tabi tutulmamış olan kanatlı etini,

ç) Çiğ kırmızı et: Vakum ambalajlı veya kontrollü ortamda ambalajlanmış kırmızı et
dahil soğutma, dondurma veya hızlı dondurmadan başka herhangi bir muhafaza yöntemine
tabi tutulmamış olan kırmızı eti,

d) Döner: Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların biri veya birkaçının kırmızı etlerinin ka-
rışımına, istenildiğinde aynı tür hayvanların yağları, lezzet vericiler ile diğer gıda bileşenle-
rinden biri veya birkaçı ilave edilerek hazırlanan ve döner şişine dizilerek silindir formu veril-
miş pişirilmeye hazır kırmızı et karışımını veya yatay veya dikey olarak döndürülerek pişirilmiş
et ürününü,

e) Emülsifiye etme: Et proteinleri ve emülgatörler vasıtasıyla su ve hayvansal yağın
homojen bir şekilde bir arada tutulduğu işlemi,
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f) Emülsifiye et ürünü: Evcil tırnaklı hayvan etlerinden veya kanatlı hayvan etlerinden
emülsiyon teknolojisi uygulanarak elde edilen hamurun doğal ya da yapay kılıflara doldurulup
ısıl işlem uygulanmış et ürününü,

g) Et ürünleri: Etin işlenmesinden veya işlenmiş ürünlerin daha ileri düzeyde işlenme-
siyle elde edilen ve kesit yüzeyi çiğ etin karakteristik özelliklerini göstermeyen ürünleri,

ğ) Fermentasyon: Mikroorganizmaların, çiğ ette bulunan veya dışarıdan ilave edilen
karbonhidratları başta laktik asit olmak üzere diğer organik bileşiklere dönüştürerek pH değerini
düşürmesi ile birlikte ürünün olgunlaşmasına katkıda bulunduğu işlemi,

h) Fermente sucuk: Büyükbaş ve küçükbaş hayvan etlerinin ve yağlarının kıyılarak lez-
zet vericiler ile karıştırıldıktan sonra doğal veya yapay kılıflara doldurularak belirli koşullarda
fermentasyon ve kurutma işlemleri uygulanarak nem oranı %40 ve altına düşürülmüş, kesit
yüzeyi mozaik görünümünde olan ısıl işlem uygulanmamış fermente et ürününü,

ı) Hazırlanmış kanatlı eti karışımları: Parçalara bölünmüş kanatlı eti dahil olmak üzere
ete, diğer gıda maddeleri ve lezzet vericilerin ilavesiyle elde edilen, etteki kas liflerinin yapısını
ve çiğ kanatlı etinin özelliklerini ortadan kaldırmayacak seviyede işleme tabi tutulan çiğ kanatlı
etini,

i) Hazırlanmış kırmızı et karışımları: Parçalara bölünmüş kırmızı et dahil olmak üzere
ete diğer gıda maddeleri ve lezzet vericilerin ilavesiyle elde edilen, etteki kas liflerinin yapısını
ve çiğ kırmızı etin özelliklerini ortadan kaldırmayacak seviyede işleme tabi tutulan çiğ kırmızı
eti,

j) Hindi kıyma: Kemiklerinden ayrılmış çiğ hindi etinin kıyma makinesinden geçiril-
mesiyle elde edilen kanatlı etini,

k) Isıl işlem: Pişirme, pastörizasyon, sterilizasyon gibi işlemleri,
l) Isıl işlem görmüş sucuk: Büyükbaş ve/veya küçükbaş hayvan etlerinin ve yağlarının

veya kanatlı hayvan etleri ve yağlarının kıyılarak lezzet vericiler ile karıştırıldıktan sonra doğal
veya yapay kılıflara doldurularak belirli koşullarda fermentasyon ve kurutma işlemleri uygu-
lanarak nem oranı %50’nin altına düşürülmüş, kesit yüzeyi mozaik görünümünde olan ısıl
işlem uygulanmış et ürününü,

m) Isıl işlem uygulanmamış fermente et ürünleri: Fermentasyon işlemine tabi tutularak
olgunlaştırılan ısıl işlem uygulanmamış et ürünlerini,

n) Isıl işlem uygulanmamış tuzlanmış/kürlenmiş ve kurutulmuş et ürünleri: Tuzlama
veya kürleme ve kurutma işlemleri uygulanarak üretilen, soğuk tütsülenmiş veya tütsülenmemiş
ve ısıl işlem uygulanmamış et ürünlerini,

o) Isıl işlem uygulanmış et ürünleri: Kürleme, fermentasyon, marinasyon gibi işlemler
uygulanarak veya uygulanmaksızın üretilen ve ısıl işlem uygulanan et ürünlerini,

ö) İşleme: Et ürünleri üretiminde kullanılan ısıl işlem, fermentasyon, tütsüleme, tuzla-
ma, kürleme, emülsifiye etme, kurutma gibi işlemleri,

p) Jambon: Evcil tırnaklı hayvan veya kanatlı hayvan karkas etlerinden elde edilen
parça etlerin veya küçük parça etlerin tekniğine uygun olarak tuzlama, kürleme gibi işlemlerden
geçirilip ısıl işlem uygulanarak üretilen et ürününü,

r) Kanatlı eti döneri: Çiğ kanatlı hayvan etlerinin biri veya bunların karışımına istenil-
diğinde kuyruk yağı, gömlek yağı, lezzet vericiler ile diğer gıda bileşenlerinden biri veya birkaçı
ilave edilerek hazırlanan ve döner şişine dizilerek silindir formu verilmiş pişirilmeye hazır ka-
natlı et karışımını veya yatay veya dikey olarak döndürülerek pişirilmiş et ürününü,
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s) Kanatlı köfte: Kıyılmış çiğ kanatlı hayvan etlerinin biri veya bunların karışımına is-
tenildiğinde aynı tür hayvanların yağları, lezzet vericiler ile diğer gıda bileşenlerinden biri veya
birkaçı ilave edilerek çeşitli şekillerde hazırlanan pişirilmeye hazır kanatlı et karışımını veya
pişirilmiş et ürününü,

ş) Kavurma: Büyükbaş veya küçükbaş veya kanatlı hayvan karkas etlerinin kemiksiz
olarak, boyutları 7 cm’yi geçmeyen parçalar halinde doğrandıktan sonra belirli oranlarda tuz
ve etin elde edildiği hayvan türüne ait iç yağları ile birlikte pişirilerek hazırlanan ısıl işlem uy-
gulanmış et ürününü,

t) Köfte: Kıyılmış büyükbaş ve küçükbaş hayvanların biri veya birkaçının etlerinin ka-
rışımına, istenildiğinde aynı tür hayvanların yağları, lezzet vericiler ile diğer gıda bileşenle-
rinden biri veya birkaçı ilave edilerek çeşitli şekillerde hazırlanan pişirilmeye hazır kırmızı et
karışımını veya pişirilmiş et ürününü,

u) Kurutma: Üretim sırasında ürünün teknolojisi gereği suyunun bir kısmının uzaklaş-
tırılması işlemini,

ü) Kurutulmuş jambon: Evcil tırnaklı hayvan parça etlerinden elde edilen ısıl işlem uy-
gulanmamış, kürlenmiş ve kurutulmuş et ürününü,

v) Küçükbaş hayvan: Koyun ve keçiyi,
y) Kürleme: Etlerin, nitritli kürleme tuzu veya nitrat ve nitritli kürleme tuzu veya tuz

ve nitrat ile muamele edilmesi işlemini,
z) Lezzet vericiler: İnsan tüketimine uygun baharatlar, aromatik bitkiler veya bunların

özütlerini,
aa) Marinasyon: Çiğ etin tuz, bitkisel yağ gibi çeşitli gıda maddeleri ve lezzet vericiler

ile teknolojisine uygun olarak muamele edilmesi işlemini,
bb) Nitritli kürleme tuzu: Nitrit ilave edilmiş tuzu,
cc) Pastırma: Büyükbaş hayvan karkaslarından usulüne göre ayrılan parça etlerin tek-

nolojisine uygun olarak kürleme ve yıkama işlemlerinden sonra baskılama ve kurutma işlem-
lerine tabi tutulup, çemenlendikten sonra yeniden kurutulması ile elde edilen ısıl işlem uygu-
lanmamış kürlenmiş ve kurutulmuş et ürününü,

çç) Pişirme: Ürün merkez sıcaklığının en az 72°C’ye ulaştığı ısıl işlemi,
dd) Tuzlama: Çiğ etin tuzla muamele edilmesi işlemini,
ee) Tütsüleme: Tütsü kaynağından elde edilen tütsünün tekniğine uygun olarak farklı

sıcaklık ve sürelerde ürün yüzeyine uygulanması işlemini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Ürün Özellikleri

Genel hükümler
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerin üretiminde farklı hayvan türlerine

ait etlerin karıştırılarak elde edilmesinde aşağıdaki kurallar geçerlidir:
a) Büyükbaş ve küçükbaş hayvan etleri birbirleriyle karıştırılabilir.
b) Kanatlı hayvan türlerinden elde edilen etler birbirleriyle karıştırılabilir.
c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen durumlar dışında farklı hayvan türlerine ait etler bir-

birleriyle karıştırılamaz. Ancak sadece üretim teknolojisi gereği kanatlı eti ürünlerine kırmızı
et veya yağı karıştırılabilir.
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(2) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerin üretiminde mekanik olarak ayrılmış etler kulla-
nılamaz.

(3) Döner piyasaya sunuluş şekline göre;
a) Yaprak döner: Üretiminde kırmızı et olarak sadece yaprak haline getirilmiş çiğ kır-

mızı etin kullanıldığı döneri,
b) Kıyma döner: Üretiminde kırmızı et olarak en çok %90 oranında kıymanın ve en az

%10 oranında yaprak haline getirilmiş çiğ kırmızı etin kullanıldığı döneri,
c) Karışık döner: Üretiminde kırmızı et olarak en az %60 oranında yaprak haline geti-

rilmiş çiğ kırmızı et ve en çok %40 oranında kıymanın kullanıldığı döneri,
ifade eder.
(4) Kanatlı eti döneri piyasaya sunuluş şekline göre;
a) Yaprak kanatlı eti döneri: Üretiminde kanatlı eti olarak sadece yaprak haline getiril-

miş çiğ kanatlı etinin kullanıldığı döneri,
b) Karışık kanatlı eti döneri: Üretiminde kanatlı eti olarak en az %60 oranında yaprak

haline getirilmiş çiğ kanatlı etinin ve en çok %40 oranında kanatlı kıymanın kullanıldığı dö-
neri,

ifade eder.
Çiğ kırmızı et, çiğ kanatlı eti, kıyma, hindi kıyma, hazırlanmış kırmızı et karışımları

ve hazırlanmış kanatlı eti karışımları ürün özellikleri
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan çiğ kırmızı et, çiğ kanatlı eti, kıyma,

hindi kıyması, hazırlanmış kırmızı et karışımları ve hazırlanmış kanatlı eti karışımları, Gıda
Hijyeni Yönetmeliği ve Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinde yer alan
kurallara uygun olarak elde edilir.

(2) Çiğ kırmızı et, çiğ kanatlı eti, kıyma, hindi kıyması, hazırlanmış kırmızı et karışım-
ları ve hazırlanmış kanatlı eti karışımları, kendine has tat, koku, görünüş ve yapıda olacaktır.

(3) Çiğ kırmızı et, çiğ kanatlı eti, kıyma, hindi kıyması, hazırlanmış kırmızı et karışım-
ları ve hazırlanmış kanatlı eti karışımları bozulmuş olamaz, bozulmayı baskılayacak herhangi
bir işlem veya madde uygulanmış olamaz.

(4) Perakende işletmede son tüketiciye satış aşamasında kıyma, hazırlanmış kırmızı et
karışımları ve hazırlanmış kanatlı eti karışımları üretimlerini takiben doğrudan satış için hazır
ambalajlı hale getirilerek günlük olarak satışa sunulur. Çiğ kırmızı etler ve çiğ kanatlı etleri
ise asgari hijyenik şartlar göz önünde bulundurularak, 29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı 3 üncü
mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinin 13 üncü
maddesinin üçüncü fıkrası hükümlerine uygun olarak satışa sunulabilir.

(5) Bu Tebliğ kapsamında yer alan çiğ kırmızı et, çiğ kanatlı eti, kıyma, hindi kıyması,
hazırlanmış kırmızı et karışımları ve hazırlanmış kanatlı eti karışımlarını üreten ve/veya satan
işyerlerinde farklı hayvan türlerine ait etler birbirinden ve diğer gıdalardan ayrı olarak üretilir
ve ayrı olarak satışa sunulur.

(6) Çiğ kırmızı et, kıyma ve hazırlanmış kırmızı et karışımlarına ait özel ürün özellikleri:
a) Bu Tebliğ kapsamında yer alan çiğ kırmızı et, kıyma ve hazırlanmış kırmızı et karı-

şımlarının üretiminde kemik, kıkırdak ve sakatat katılamaz. Sakatat sadece sakatat olarak pi-
yasaya arz edilir.

b) Kıymanın bileşiminin Ek-1’de belirtilen özelliklere uygun olması gerekir.
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c) Kıymadan elde edilen hazırlanmış kırmızı et karışımlarının içerdiği yağ oranı kütlece
en çok %25 ve tuz oranı kütlece en çok %2 olur.

ç) Dönerin aşağıda yer alan şartlara uygun olması gerekir:
1) Dönerin içerdiği yağ oranı kütlece en çok %25, tuz oranı kütlece en çok %2 olur.
2) Döner üretiminde hayvansal kaynaklı olmayan proteinler, nişasta ve nişasta içeren

maddeler ile soya ve soya ürünleri kullanılamaz. Ancak baharat kaynaklı nişasta ve bitkisel
protein miktarının toplamda %1’i aşmaması gerekir.

3) Dönerin raf ömrü pişirilme süresi dahil en fazla 24 saattir. Dondurulmuş dönerin raf
ömrü en fazla 6 aydır.

d) Köftede hayvansal kaynaklı olmayan proteinler, nişasta, soya ve soya ürünleri kul-
lanılamaz. Ancak baharat, ekmek ve galeta unu kaynaklı nişasta ve bitkisel protein miktarının
toplamda %5’i aşmaması gerekir.

(7) Çiğ kanatlı eti, hindi kıyma ve hazırlanmış kanatlı eti karışımlarına ait özel ürün
özellikleri:

a) Bu Tebliğ kapsamında yer alan çiğ kanatlı eti, hindi kıyma ve hazırlanmış kanatlı eti
karışımlarının üretiminde kemik, kıkırdak ve sakatat katılamaz. Sakatat sadece sakatat olarak
piyasaya arz edilir.

b) Bu Tebliğ kapsamında yer alan hazırlanmış kanatlı eti karışımlarının üretiminde
farklı türlere ait kanatlı etleri birbirine karıştırılabilir.

c) Hazırlanmış kanatlı eti karışımlarında yağ miktarı kütlece en çok %15 ve bağ doku
miktarı kütlece en çok %10 olur.

ç) Kanatlı eti dönerinin aşağıda yer alan şartlara uygun olması gerekir:
1) Kanatlı eti dönerinin içerdiği yağ oranı kütlece en çok %15, tuz oranı kütlece en çok

%2 olur.
2) Kanatlı eti dönerinin üretiminde hayvansal kaynaklı olmayan proteinler, nişasta ve

nişasta içeren maddeler ile soya ve soya ürünleri kullanılamaz. Ancak baharat kaynaklı nişasta
ve bitkisel protein miktarının toplamda %1’i aşmaması gerekir.

3) Kanatlı eti dönerinin raf ömrü pişirilme süresi dahil en fazla 24 saattir. Dondurulmuş
kanatlı eti dönerinin raf ömrü en fazla 6 aydır.

d) Kanatlı kıyma sadece kemiklerinden ayrılmış çiğ hindi etinden üretilir.
e) Hindi kıymanın bileşiminin Ek-1’de belirtilen özelliklere uygun olması gerekir.
f) Hindi kıyma üretiminde diğer kanatlı hayvanlara ait etler kullanılamaz. Hindi kıyma

sadece dondurulmuş olarak piyasaya arz edilir.
g) Hindi kıymada kalsiyum oranı en çok 100 g’da 14 mg düzeyinde olur.
ğ) Çiğ olarak üretilecek hazırlanmış kanatlı eti karışımlarında kanatlı kıyma olarak sa-

dece çiğ hindi kıyma kullanılır ve dondurulmuş olarak piyasaya arz edilir.
h) Kanatlı köftede hayvansal kaynaklı olmayan proteinler, nişasta, soya ve soya ürünleri

kullanılamaz. Ancak baharat, ekmek ve galeta unu kaynaklı nişasta ve bitkisel protein mikta-
rının toplamda %5’i aşmaması gerekir.

Et ürünleri ürün özellikleri
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan et ürünleri, Gıda Hijyeni Yönetmeliği

ve Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinde yer alan kurallara uygun ola-
rak elde edilen etlerden üretilir.
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(2) Et ürünleri karkas etinden veya sakatattan hazırlanır. Dilli salam hariç olmak üzere
karkas etinden hazırlanan et ürünlerine sakatat katılamaz. Sakatattan hazırlanan et ürünlerine
ise karkas eti katılabilir.

(3) Bu Tebliğ kapsamında yer alan et ürünlerinin üretiminde kemik ve kıkırdak kulla-
nılamaz.

(4) Et ürünleri; görünüş, yapı, renk ve koku açısından kendine özgü ürün özelliklerine
sahip olur ve bozulma belirtileri gösteremez.

(5) Pastırmada;
a) Çemen hariç olmak üzere, nem miktarı kütlece en çok %45,
b) pH değeri en yüksek 6,0,
c) Tuz miktarı kuru maddede kütlece en çok %7,
ç) Çemen miktarı kütlece en çok %10,
olur.
(6) Kurutulmuş jambonda;
a) Nem miktarı kütlece en çok %40,
b) pH değeri en yüksek 6,0,
c) Tuz miktarı kuru maddede kütlece en çok %7,
olur.
(7) Fermente sucukta;
a) Toplam et proteini değeri kütlece en az %16,
b) Kollajen miktarı toplam et proteinlerinin kütlesinde en fazla %20,
c) Nem miktarının toplam et proteini miktarına oranı 2,5’in altında,
ç) Yağ miktarının toplam et proteini miktarına oranı 2,5’in altında,
d) pH değeri en yüksek 5,4,
olur.
(8) Emülsifiye et ürünlerinde;
a) Toplam et proteini kütlece en az %10,
b) Kollajen miktarı toplam et proteinlerinin kütlesinde en fazla %25,
c) Nem miktarının toplam et proteini miktarına oranı kütlece 6,5’in altında,
ç) Yağ miktarının toplam et proteini miktarına oranı 3,2’nin altında,
d) Et proteini hariç olmak üzere protein miktarı ve nişasta miktarı toplamı kütlece en

fazla %5,
olur.
(9) Isıl işlem görmüş sucukta;
a) Toplam et proteini değeri kütlece en az %14,
b) Kollajen miktarı toplam et proteinlerinin kütlesinde en fazla %25,
c) Nem miktarının toplam et proteini miktarına oranı 3,6’nın altında,
ç) Nem miktarı kütlece en çok %50,
d) Yağ miktarının toplam et proteini miktarına oranı 2,5’in altında,
e) pH değeri en yüksek 5,6
olur.
(10) Kavurmada;
a) Nem miktarı kütlece en çok %45,
b) Tuz oranı kütlece en çok %5,
c) Yağ oranı kütlece en çok %30,
olur.
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(11) Jambonda;
a) Toplam et proteini kütlece en az %13,
b) Yağ oranı kütlece en çok %8,
c) Tuz oranı kütlece en çok %3,
olur.
(12) Isıl işlem görmüş sucukta uygulanan ısıl işlemin; üretimde çiğ kırmızı etin kulla-

nılması durumunda merkez sıcaklık en az 68°C, çiğ kanatlı etin kullanılması durumunda en az
72°C olacak şekilde uygulanması gerekir.

(13) Kıymadan elde edilen köfte gibi ısıl işlem uygulanmış et ürünlerinde toplam et
proteini oranı kütlece en az %12 olur.

(14) Tane karabiber hariç olmak üzere; ürüne adını veren bonfile, dil, fıstık gibi girdi-
lerin kullanıldığı ısıl işlem uygulanmış et ürünlerinde bu girdinin miktarı kütlece en az %3
olur.

(15) Fermente sucuğa, ısıl işlem görmüş sucuğa ve pastırmaya et kaynaklı olmayan
proteinler, nişasta ve nişasta içeren maddeler ile soya ve soya ürünleri katılamaz. Ancak baharat
kaynaklı nişasta ve bitkisel protein miktarının toplamı kütlece %1’i aşamaz.

(16) Döner ve kanatlı eti döneri üretiminde hayvansal kaynaklı olmayan proteinler, ni-
şasta ve nişasta içeren maddeler ile soya ve soya ürünleri kullanılamaz. Ancak baharat kaynaklı
nişasta ve bitkisel protein miktarının toplamda %1’i aşmaması gerekir.

(17) Köftede ve kanatlı köftede hayvansal kaynaklı olmayan proteinler, nişasta, soya
ve soya ürünleri kullanılamaz. Ancak baharat, ekmek ve galeta unu kaynaklı nişasta ve bitkisel
protein miktarının toplamda %5’i aşmaması gerekir.

(18) Isıl işlem görmemiş fermente et ürünleri ve ısıl işlem görmüş sucuk starter kültür
ilavesiyle üretilebilir.

(19) Fermente sucuk ve pastırma hariç olmak üzere ısıl işlem görmemiş et ürünlerine
25°C’nin altında olması koşulu ile sadece soğuk tütsüleme yapılabilir.

(20) Et ürünlerinin kılıflarında yırtık, delik gibi fiziksel kusurların olmaması gerekir.
(21) Perakende işletmede sadece son tüketiciye satış amacıyla asgari teknik ve hijyenik

şartlar göz önünde bulundurularak et ürünleri üretilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Katkı Maddeleri, Bulaşanlar, Pestisit Kalıntıları, Veteriner İlaç Kalıntıları,

Hijyen, Ambalajlama ve Etiketleme

Katkı maddeleri
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde kullanılan katkı maddeleri,

29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı 3 üncü mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda
Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.

Aroma vericiler ve aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde kullanılan, aroma vericiler

ve aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri, 29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı 3 üncü mü-
kerrer Resmî Gazete’de yayımlanan, Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme
Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur. Bu genel
kurallara ek olarak bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlere et aroması veren aroma vericiler
katılamaz.
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Bulaşanlar
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerdeki bulaşanların miktarları,

29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı 3 üncü mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda
Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.

Pestisit kalıntıları
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerdeki pestisit kalıntı miktarları,

29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı 3 üncü mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda
Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun
olur.

Veteriner ilaç kalıntıları
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerde bulunabilecek veteriner ilaç ka-

lıntıları, 4/5/2012 tarihli ve 28282 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Hay-
vansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksi-
mum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.

Hijyen
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler, Gıda Hijyeni Yönetmeliği,

Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği ile 29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı
3 üncü mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler
Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.

Ambalajlama
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin ambalajları, 29/12/2011 ta-

rihli ve 28157 sayılı 3 üncü mükerrer Resmî Gazete’ de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda
ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.

Etiketleme
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler; Türk Gıda Kodeksi Etiket-

leme Yönetmeliğine uygun olur. Bu Yönetmelikteki kurallara ek olarak;
a) Bu Tebliğ kapsamında yer alan et ürünlerinde, ürün bir veya birden fazla büyükbaş

ve küçükbaş tür hayvana ait kırmızı etten üretiliyorsa ürün isminde tür ismi belirtilmez.
b) Bu Tebliğ kapsamında yer alan et ürünlerinde, ürün tek tür kanatlı etinden üretiliyorsa

ürün ismi bu tür ismi ile birlikte, birden fazla kanatlı türünden üretiliyorsa ürün ismi ‘kanatlı’
ifadesi başta olacak şekilde ifade edilir.

c) Bu Tebliğ kapsamında yer alan jambon, kurutulmuş jambon ve emülsifiye et ürün-
lerinde büyükbaş ve küçükbaş hayvan etleri dışında diğer evcil tırnaklı hayvan etlerinin kulla-
nılması durumunda ise ürün ismi tür ismiyle birlikte ifade edilir.

ç) Bu Tebliğ kapsamında yer alan çiğ et, kıyma ve hazırlanmış et karışımlarında ürün
ismi tür ismiyle birlikte ifade edilir.

d) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ve bu maddenin (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belir-
tilen ürünlerin dışında kalan ürünlerin isimlendirilmesinde ürün ismi tür ismiyle ifade edilir.

e) Hindi kıyma ve kıyma etiketlerinde ‘Yağ en çok %..’ ve ‘kollajen/et proteini oranı
en çok ..’ ibaresi ürün ismi ile aynı yüzde ve ürün isminin en az 2/3’ü büyüklüğünde bulunur.

f) Çiğ kanatlı eti, hindi kıyma ve hazırlanmış kanatlı eti karışımlarının etiketinde ‘Pi-
şirme sırasında merkezi sıcaklık en az 72°C’ye ulaşmalıdır’ ifadesi yer alır.

g) Lezzet vericilerin ilave edildiği ürünlerde lezzet vericinin ismi ürün ismi ile birlikte
kullanılabilir.
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ğ) Bu Tebliğ kapsamında yer alan et ürünlerinin üretiminde kullanılan hayvansal yağın

hangi türe ait olduğu etikette içindekiler kısmında belirtilir.

h) Fermente sucuk ve ısıl işlem görmüş sucuklarda ‘yağ oranı en çok %..’ olarak etikette

belirtilir.

ı) Çemeni sıyrılarak piyasaya arz edilen pastırmaların etiketinde ‘Çemeni sıyrılmıştır’

ifadesi yer alır.

i) Teknolojisi gereği bileşimine kırmızı et ve yağı karıştırılan kanatlı eti ürünlerinin eti-

ketinde bu bileşenler ürün adında belirtilmez. Sadece içindekiler listesinde belirtilir.

j) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin etiketinde ürün ismi bütün olarak aynı renk

ve aynı yazı karakterinde olmak şartıyla Ek-2’de tanımlanan ‘x’ yüksekliğinin en az 3 mm ol-

duğu punto büyüklüğündeki karakterler kullanılarak yazılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Taşıma ve depolama

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerin taşınması ve depolanması, Türk

Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin Gıdaların Taşınması ve Depolanması bölümünde belirtilen ku-

rallara uygun olur.

Numune alma ve analiz metotları

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerden Türk Gıda Kodeksi Yö-

netmeliğinde belirtilen kurallara uygun olarak numune alınır, uluslararası kabul görmüş analiz

metotları uygulanır.

İdari yaptırım

MADDE 18 – (1) Bu Tebliğe aykırı davrananlar hakkında 5996 sayılı Kanunun ilgili

maddelerine göre idari yaptırım uygulanır.

Yürüklükten kaldırılan tebliğler

MADDE 19 – (1) Aşağıdaki tebliğler yürürlükten kaldırılmıştır:

a) 10/2/2000 tarihli ve 23960 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi

Et Ürünleri Tebliği (Tebliğ No: 2000/4),

b) 7/7/2006 tarihli ve 26221 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi

Çiğ Kırmızı Et ve Hazırlanmış Kırmızı Et Karışımları Tebliği (Tebliğ No: 2006/31),

c) 7/7/2006 tarihli ve 26221 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi

Çiğ Kanatlı Eti, Hazırlanmış Kanatlı Eti Karışımları Tebliği (Tebliğ No: 2006/29),

ç) 3/8/2007 tarihli ve 26602 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi

Mekanik Olarak Ayrılmış Kırmızı Et Tebliği (Tebliğ No: 2007/35),

d) 3/8/2007 tarihli ve 26602 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi

Mekanik Olarak Ayrılmış Kanatlı Eti Tebliği (Tebliğ No: 2007/34).

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden itibaren üç ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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5/12/12     ÇARŞ 
ORTA SAYFA 

T.C. 
Resmî Gazete 

İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

Kuruluşu : 7 Ekim 1920 5 Aralık 2012 
ÇARŞAMBA Sayı : 28488 

İLÂN BÖLÜMÜ 
ARTIRMA EKSİLTME İHALE İLÂNLARI 

11 KALEM BANT RULOSU TEMİNİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 
Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünün Kömür, cüruf ve kül sisteminde 

kullanılmak üzere Taşıyıcı geri dönüş rulo ve şut altı darbe Rulo mekanik aksamlarının ve 
ruloların verilen Teknik Resimler ve Şartname esaslarında imal ve sevk işi açık ihale usulü ile 
ihale edilerek temin edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2012/178877 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : YEAŞ YATAĞAN TERMİK SANTRALI İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ Yatağan/MUĞLA 
b) Telefon ve faks numarası : TEL:0 252 572 5191 FAX: 0 252 572 5384 
c) Elektronik posta adresi  : ticaret@yatagants.gov.tr 
2 - İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 - 11 Kalem Bant Rulosu Temini İşi 
b) Teslim yeri : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Ambarı 
c) Teslim tarihi  : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 150 (yüzelli) 

Takvim Günüdür 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

İhale Odası 
b) Tarihi ve saati  : 26/12/2012 14:00 
4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan / 

MUĞLA adresinde görülebilir ve 50,00.-TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye 
teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

(Şartname bedelinin yatırılacağı Hesap Numarası: HALKBANKASI YATAĞAN 
ŞUBESİ TR48 0001 2009 2630 0013 0000 02 İhale Dokümanı’nı satın alabilmek için hesap 
numarasına şartname bedeli yatırıldıktan sonra dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu 
fax’a okunaklı bir şekilde gönderilecektir. İhale Doküman’ı kurumumuz tarafından katılımcıya 
kargo ile ödemeli bir şekilde gönderilecektir.) 

5 - Teklifler, 26/12/2012 saat 14:00’e kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme 
Müdürlüğü’ne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. 

6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 - 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 
4964 sayılı kanunun 1. maddesinin son fıkrası ve 40. maddesinin son fıkrasına istinaden 
Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın alma ve İhale Yönetmeliğinin 
usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 9606/1-1 
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TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR 

Afyonkarahisar Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait Güvenevler Mahallesi, 19K-2A/19K-2B pafta, 1838 ada, 1 parsel 
nolu 29.331.29-m2 alana sahip ticari arsa vasıflı gayrimenkul 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 
35. maddesinin (a) bendi gereğince kapalı teklif usulü ile 19.12.2012 tarihinde Karaman İş 
Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası Encümen Salonunda saat 14:00’de Encümen 
huzurunda satılacaktır. Satışa çıkan gayrimenkul K.D.V.'den istisnadır. Muhammen bedeli 
45.463.500,00,-¨ olup, geçici teminatı ise 1.363.905,00,-¨ dır. 

İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde Karaman İş Merkezinde bulunan 
Belediye Hizmet Binası Mali Hizmetler Müdürlüğü Emlak Kira Satış Biriminde görülebilir. 

İhaleye katılacak istekliler istenilen belgeleri ve teklif mektubunu kapalı zarf içinde son 
müracaat günü olan 19.12.2012 tarihi saat 11.00’e kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü Emlak Kira 
Satış Birimine vermeleri gerekmektedir. 

Satış İhalesine katılacak olanlar için; 

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (GERÇEK KİŞİ) 

01) Dilekçe, (Satışa çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair.) 

02) Kanuni İkametgâh Belgesi, (İl Nüfus Müdürlüğünden) 

03) İmza Sirküleri, (Noterden tasdikli) 

04) Nüfus Cüzdanı Örneği, (Muhtarlıktan veya İl Nüfus Müdürlüğünden) 

05) Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz 
olacak.) 

06) Şartname Bedeli Makbuzu. (¨ 50.00) 

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (TÜZEL KİŞİ) 

01) Dilekçe, (Satışa çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair.) 

02) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi, 

03) Ticaret Sicil Belgesi, 

04) Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin Noterden imza sirküsü, 

05) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekâletnamesi ile vekâleten iştirak 
edenin Noterden onaylı imza sirküsü, 

06) Şartname Bedeli Makbuzu, (¨ 50,00) 

07) Geçici İhale Teminatı. (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz 
olacak.) 

- İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

- Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına 
ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmaz. Saat ayarında 
TRT saat ayarı esastır. 

İlan olunur. 9311/1-1 
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27.000.000 ADET 1.000 GR.TİRYAKİ ÇAY POŞETİ MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
 RİZE 
1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 27.000.000 adet 1.000 Gr. Tiryaki Çay Poşeti malzemesi, 

%20 artar - azalır toleranslı olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi 
kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adreslerden 80,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında 
temin edilebilir. 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı, RİZE 
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 17.12.2012 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden 
vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de 
açılacaktır. 

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

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez. 
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün 

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

sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8 - Kısmi teklif verilemez. 
9 - İhale, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında 

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

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 9544/1-1 

————— 
1000 GR.LIK FİLİZ ÇAY POŞETİ SATIN ALINACAKTIR 

1 - Teşekkülümüz 100.Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü ihtiyacı 1000 Gr.lık 
4.000.000 Adet Filiz Çay Poşeti %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale 
Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adreslerden 75,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında 
temin edilebilir. 

a) Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı-Rize 
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç17.12.2012 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden 
vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de 
açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul 
edilmez. 

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün 

olmalıdır. 
7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV. hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
9 - İhale kısmı teklife kapalıdır. 
10 - Teşekkülümüz bu ihalede 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın 

Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta 
serbesttir. 9400/1-1 
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4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN  
ARAÇ SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İzmir 
Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - a) Satışa esas bedeli en az 128,00 TL ile en çok 220.001,00 TL arasında değişen; 
10/12/2012 günü saat 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 13,00 TL, en çok 
22.001,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 
güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 46 adet binek otomobil, minibüs, tekne, 
m.siklet, araç hurdası, parçalanmış yat ve aksamları, vb. araç; açık artırma suretiyle, Sevgi Mah. 
905 Sk. No:1 Gaziemir/İZMİR adresindeki ihale salonunda 11.12.2012 tarihinde saat 09.30'da 
satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye 
www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimiz ile (0) (232) (463 90 53) 
numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2- Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 
ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 
yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 
Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 
vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3- Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı 
İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 9636/1-1 
—— • —— 

5607 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN  
ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 
Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - a) Satışa esas bedeli en az 625,40 TL ile en çok 96.582,53 TL arasında değişen; 
12/12/2012 günü saat 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 62,54 TL, en çok 
9.658,25 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 
güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen B. Oto, Kamyonet, Elektrikli Bisiklet, 
Kamyon, Dorse, Çekici cinsi 27 adet araç; açık artırma suretiyle, Mersin-Adana Karayolu üzeri 7. 
Km. yenice mevkii Tarsus/Mersin adresindeki ihale salonunda 13/12/2012 tarihinde saat 09.30’da 
satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye 
www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimiz ile (0) (324) (651 28 66) 
numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 
ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 
yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 
Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 
vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı 
Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 9630/1-1 
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200 ADET MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR VE 200 ADET MONİTÖR SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 200 adet Masaüstü 

Bilgisayar ve 200 adet Monitör kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz 

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

satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

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

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İC 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. 07.12.2012 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine 

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

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

sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 9651/1-1 
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İHTİYAÇ FAZLASI HURDA KAĞIT (OTOKOPİ KAĞIDI, KARBON KAĞIDI, II. HAMUR 
KAĞIT, MUMLU KAĞIT MUHTELİF BASILI FORM VE CİLT BEZİ) SATILACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğünden: 
Aşağıda cins ve miktarı yazılı İhtiyaç Fazlası Hurda kağıt (Otokopi kağıdı, karbon kağıdı, 

II. Hamur kağıt, mumlu kağıt, muhtelif basılı form, cilt bezi) ek şartlar listesi ile ticari şartname 
esaslarına göre açık teklif usulü açık artırma ile hurda kağıt olarak satılacaktır. 

 

CİNSİ MİKTARI 
NEYE GÖRE 
ALINACAĞI 

SON TEKLİF 
VERME TARİHİ 

İhtiyaç Fazlası Hurda Kağıt 
(Otokopi kağıdı, karbon kağıdı 
II. Hamur kağıt, mumlu kağıt, 
muhtelif basılı form, cilt bezi)  

1.020.000 Kg. 
(±% 10) 

artıp/azalabilir 

Ticari Şartname ve 
Hurda kağıt ek şartlar 

listesi. 
18.12.2012 

 
1 - İstekliler, ihale evraklarını Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletmesi Müdürlüğünden 

incelenmek üzere bedelsiz temin edebilirler. 
2 - İhtiyaç Fazlası Hurda kağıt (Otokopi kağıdı, karbon kağıdı, II. Hamur kağıt, mumlu 

kağıt, muhtelif basılı form, cilt bezi) miktarları yaklaşık olarak belirlenmiş olup, bu miktar 
(±%10) artıp/azalabilir.  

3 - Teklif mektuplarında İhtiyaç Fazlası Hurda kağıt (Otokopi kağıdı, karbon kağıdı, II. 
Hamur kağıt, mumlu kağıt, muhtelif basılı form, cilt bezi) ek şartlar listesi, ticari şartname ile 
eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde 
yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.  

4 - İstekliler Ticari Şartnamemiz ve -İhtiyaç Fazlası Hurda kağıt (Otokopi kağıdı, karbon 
kağıdı, II. Hamur kağıt, mumlu kağıt, muhtelif basılı form, cilt bezi) ek şartlar listesi esasları 
dahilinde hazırlayacakları teklif mektupları ile birlikte en geç 18.12.2012 Salı günü saat 14:00’de 
Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğü D-100 Karayolu Üzeri Cumhuriyet Mahallesi 
Güney Yan Yolu No: 22 Çayırova- Gebze/KOCAELİ adresindeki Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığında hazır bulunmaları gerekmektedir. İhaleye katılma koşullarını sağlayan firmalarla 
aynı gün, açık teklif usulü, açık arttırma yapılmak suretiyle ihale sonuçlandırılacaktır. 

5 - İstekliler ihale konusu İhtiyaç Fazlası Hurda kağıt (Otokopi kağıdı, karbon kağıdı, II. 
Hamur kağıt, mumlu kağıt, muhtelif basılı form, cilt bezi) tamamı için teklifte bulunacaktır. 
Kısmi teklifler kabul edilmeyecektir.(TL./kg. birim fiyat verilecektir.)  

6 - İhaleye katılan firmalardan 10.000,00 TL. tutarında geçici teminat alınacaktır. 
7 - İhale üzerinde kalan alıcı ile ikinci teklif sahibi haricindeki katılımcılara satışın sona 

ermesine müteakip aynı gün geçici teminatlar iade edilecektir. 
8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, İşletme İhale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 
istekliye vermekte tamamen serbesttir. 9635/1-1 



5 Aralık 2012 – Sayı : 28488 RESMÎ GAZETE Sayfa : 53 

 

ARAZİ İŞLERİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ 
SATIN ALINACAKTIR 

MTA Orta Anadolu III. Bölge (Kızılcahamam) Müdürlüğünden: 
28 Adet Arazi Aracı kiralanması İşi Hizmet Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile 
ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2012/183003 
1 - İdarenin  
a) Adresi : Karşıyaka Mah. Cumhuriyet Cad. No: 10   06890 

Kızılcahamam/ANKARA 
b) Telefon ve faks numarası : 0 312 736 1250 - 0 312 736 1251 
c) Elektronik posta adresi  : k.hamam@mta.gov.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
    internet adresi : 
2 - İhale konusu hizmetin  
a) Niteliği, türü ve miktarı : 6 Adet 4X4Binek Arazi Aracı, 11 Adet 4X4 Çift 

Kabin Pick-up, 1 Adet Minibüs 10 Kişilik, 2 Adet 
Minibüs 20 kişilik, 5 Adet 4X4 traktör, 3 Adet 10 
tonluk Su Tankeri olmak üzere toplam 28 Adet 
Arazi Aracı Kiralanması İşi Hizmet Alımı 

b) Yapılacağı yer : Ankara İli Beypazarı ve Nallıhan İlçeleri  
c) İşin süresi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip, işe başlama 

talimatı tebliğinden itibaren 5 (beş) takvim günü 
içinde işe başlanacak olup, işin süresi 31.12.2013 
tarihine kadardır. 

3 - İhalenin  
a) Yapılacağı yer : MTA Orta Anadolu III. Bölge Müdürlüğü Toplantı 

Salonu 
b) Tarihi ve saati : 21.12.2012 saat: 10.30  
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

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

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

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
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Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif 
mektubu, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma 
uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İlgili Mali 
Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz, 
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 
belge. 

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

4.3.1. İş deneyim belgeleri: 
Son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili 

deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye 
ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
4.4.1. Benzer iş olarak, her türlü kamu ve özel sektörde gerçekleştirilen personel taşıma 

ve araç kiralama işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150,00.-,(Yüzelli) Türk Lirası 

karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Bölge Müdürlüğü Karşıyaka Mah. 

Cumhuriyet Cad. No: 10 Kızılcahamam/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı 
adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 
yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede 
işin tamamı için teklif verilecektir. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 9667/1-1 
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TAŞINMAZ ARSA SATIŞI VE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPILMASI İŞİ 
İHALE EDİLECEKTİR 

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Erzurum Yakutiye İlçesi, Gez Mahallesi, kadastronun 

250 ada, 10 nolu parselin Arsa Satışı ve kat karşılığı inşaat yapılmak üzere 2886 sayılı yasanın 
35/a maddesine göre Kapalı Teklif usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İhale Konusu İşin Adı: “ERZURUM YAKUTİYE İLÇESİ, GEZ MAHALLESİ, 250 
ADA, 10 NOLU PARSELDE KAYITLI TAŞINMAZIN ARSA SATIŞI VE KAT KARŞILIĞI 
İNŞAAT YAPILMASI İŞİ” 

2 - İhale Konusu İşin: 
 

İLİ : Erzurum 
İLÇESİ : Yakutiye 
MAHALLESİ : Gez 

ADA NO PARSEL NO YÜZÖLÇÜMÜ (m2) 
250 10 23.734 

TOPLAM 23.734 
MECLİS KARAR TARİH VE NO’SU : 13.11.2012 tarih ve 2012/241 nolu karar 
ENCÜMEN KARAR TARİH VE NO’SU : 20.11.2012 tarih ve 612 nolu karar 
%5 B.BELEDİYESİ PAYI MHM. BEDELİ : 3.349.769,70- TL 
ARSA MUHAMMEN BEDELİ : 20.173.900,00- TL (850 TL/m²) 
TOPLAM MUHAMMEN BEDEL : 23.523.669,70- TL 
GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ : 705.720,00- TL 

 
3 - Bu işe ait şartname Erzurum Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire 

Başkanlığı İmar ve Şehircilik Şube Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde bedelsiz görülebilir. 
Ancak ihaleye teklif verecek olanların idarece onaylı ihale dokümanını aynı adresten 2.000,00.-TL 
karşılığında satın alması zorunludur. 

4 - Taşınmazların ihalesi 18 Aralık 2012 Salı günü saat 14:00’da Erzurum Büyükşehir 
Belediyesi Hizmet Binası içerisinde bulunan Encümen Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanunun 35/a maddesine göre yapılacaktır. 

5 - İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır. İsteklilerin; 
a) Şartname eklerindeki örneğine uygun teklif mektubu, 
b) Şartname eklerindeki örneğine uygun başvuru mektubu, 
c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi. 
1. Gerçek kişi olması halinde, 2012 yılı içerisinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası 

veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge. 
2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin 2012 yılı içerisinde alınmış tüzel kişiliğin 
siciline kayıtlı olduğuna dair belge. 

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren 2012 yılı içerisinde alınmış imza 
beyannamesi veya imza sirküleri  

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

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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e) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin 2012 yılı 
içerisinde alınmış noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

f) Geçici teminatın yatırıldığına dair belge, 
g) Mali durum bildirimi ve muhammen bedelin en az %20’si kadar kullanılmamış nakit 

kredisi veya teminat kredisini gösterir ihalenin ilk ilanından sonra (İlk ilan günü dâhil) 
düzenlenmiş banka referans mektubu, (Alındığı banka ya da finans kurumunun genel 
müdürlüğünce teyit yazılı) 

ğ) İsteklinin öz kaynaklarını gösterir (12.000.000,00 TL esas alınarak) bir önceki yıla ait 
bilançosunun ve iş hacmini gösteren son üç yıllık cirosunun ilgili Vergi Dairesinden veya yeminli 
mali müşavir tarafından tasdiklenmiş aslı veya noter tasdikli sureti, 

h) İsteklinin son onbeş yılda yurt içinde veya yurt dışında Kamu veya özel sektörde 
sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, denetlediği veya yönettiği idarece 
kusursuz kabul edilen ihale konusu iş ile ilgili olarak belge tutarı 1.750.000-TL’den az olmamak 
kaydı ile iş deneyim belgesi,  

ı) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış, isteklinin vergi borcu olmadığını 
gösterir belge, (Aslı veya noter tasdikli sureti veya e- borcu yoktur belgesi) 

i) İlan tarihinden sonra S.G.K.’dan alınacak, prim borcu olmadığına dair belge, (Aslı, 
noter onaylı sureti veya e-borcu yoktur belgesi) 

j) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı beyanı, 
k) Teknik Personel Taahhütnamesi, 
l) Yapı Araçları Taahhütnamesi, 
n) İhale dokümanı alındı belgesi, 
m) 2886 sayılı Kanuna göre ihale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birini 

taşımadığına dair yazılı beyanı, 
o) Belediyemiz Emlak, Hukuk ve Tahsilat Şube Müdürlükleri ile ESKİ Genel 

Müdürlüğünden alacakları ilişiksiz (herhangi bir borçları olmadığına dair) belgelerini teslim 
etmeleri gerekmektedir. İhaleye katılacak olan ve Belediyemize kira/arsa satışı vb. borcu olanların 
günü gelmiş taksitlerini, geçmiş yıllara ait borcu olanların ise borçlarının tamamını yatırmaları 
şarttır. Aksi halde ihaleye katılamazlar. 

İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya uygunluğu noterce onaylanmış 
örneklerini vermek zorundadır. (Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh 
taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin 
aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.) Türkiye’ de 
şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliklerin (c2), (d2) ve (e) bentlerinde istenen belgeleri, bu 
tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ nca 
onaylatmış olması gerekir. 

6 - İstekliler tekliflerini, kat karşılığı %5’den az olmamak kaydıyla Büyükşehir Belediyesi 
kat karşılığı payının ve arsa bedelinin her ikisinde de artış yapmak suretiyle vereceklerdir. 
Belediye kat karşılığı payı olan %5 ve üzeri dışında kalan nakit ödenecek arsa bedelinin %25’i 
peşin geri kalan tutar ise 6 ayda eşit taksitler halinde ödenecektir.  

7 - Teklifler şartnamede belirtildiği şekliyle iç ve dış zarflar hazırlanarak ihale günü saat 
13:30’a kadar Erzurum Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası içerisinde bulunan İmar ve 
Şehircilik Daire Başkanlığı İmar ve Şehircilik Şube Müdürlüğü’ ne teslim edilecektir. 

8 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 6. maddesinde yazılı şahıslar ihaleye katılamazlar. 
9 - İlan bedeli dahil, ihale ile ilgili vergi, resim, harçlar ile diğer tüm gideler ve karar pulu 

ihale üzerinde kalan istekli tarafından ödenecektir. 
10 - İhaleye teklif veren istekliler işbu ilan ve şartnamelerdeki yazılı hususları kabul etmiş 

sayılırlar. 
İlan olunur. 9674/1-1 
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VAGON MUHTELİF ÇELİK DÖKÜM MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR 
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt Numarası : 2012/180343 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72 
2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 6 kalem vagon muhtelif çelik döküm 

malzemeleri, teknik şartname ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır. 
3 - İhalenin  
a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati  : 20/12/2012 - Saat 14:00 
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 
20/12/2012 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire 
Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 
olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 9602/1-1 
————— 

YUVARLAK ÇELİK, LAMA VE U-KUTU PROFİL SATIN ALINACAKTIR 
İhale Kayıt Numarası : 2012/180364 
1 - İdarenin  
a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72 
2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 10 kalem muhtelif Yuvarlak Çelik, Lama, 

U-Kutu Profil, vagon imalatında kullanılmak üzere satın alınacaktır. 
3 - İhalenin  
a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati  : 20/12/2012 - Saat 15:00 
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 
20/12/2012 günü saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire 
Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 
olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 9603/1-1 



Sayfa : 58 RESMÎ GAZETE 5 Aralık 2012 – Sayı : 28488 

 

LOKOMOTİF KAPORTALARININ BAKIM-ONARIMI YAPTIRILACAKTIR 
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt Numarası : 2012/180357 
1 - İdarenin  
a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72 
2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 3 kalem muhtelif lokomotif kaportalarının 

yıkama, onarım, kumlama ve boyama işi, teknik şartnamelere göre yaptırılacaktır. 
3 - İhalenin  
a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati  : 24/12/2012 - Saat 14:00 
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 
24/12/2012 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında 
görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 
adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 9604/1-1 
—— • —— 

TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR 
Gümüşhane Belediyesinden: 
2886 SAYILI D.İ.K. 47. MADDESİ (AÇIK ARTIRMA) SURETİYLE İHALEYE 

ÇIKARILACAK OLAN 86 ada 53 Nolu Parselde Yapılan Belediye Hizmet Binasındaki l'nci 
Bağımsız Bölüm Nolu İş Yerinin Satışına Ait İlan Metnidir. 

1 - İhaleyi yapan idare : Gümüşhane Belediye Başkanlığı 
2 - İhale yeri : Gümüşhane Belediye Meclis Salonu 
3 - İhalenin şekli : 2886 Sayılı D.İ.K. 47. Maddesi (Açık Artırma) 
4 - İhalenin Nevi : Karaer Mahallesi Atatürk Caddesinde Yapılan 

Belediye Hizmet Binasının 1. Bağımsız Bölüm 
Nolu İş Yeri Satışı. 

5 - İhale Tarih ve saati : 17/12/2012 Pazartesi günü saat 14:00 
6 - Geçici teminatın yatırılacağı yer : Gümüşhane Belediyesi Mali Hizmetler 

Müdürlüğü 
7 - Şartnamenin nerede Görüleceği : Gümüşhane Belediyesi İmar ve Şehircilik 

Müdürlüğü 
8 - İstenilen belgeler : İdari Şartnamede Belirtilmiştir. 
9 - Sözleşmenin yapılıp yapılmayacağı : Yapılmayacak. 
10 - Şartname bedeli : 200,00-TL 
 

Binanın Adı Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati 
Hizmet Binası 1.701.200,00-TL 51.036,00-TL 17.12.2012 14:00 

 9617/1-1 
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SONDAJ VE ETÜT ARAZİ İŞLERİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

MTA Orta Anadolu III. Bölge (Kızılcahamam) Müdürlüğünden: 
93 Kişi ile Sondaj ve Etüt Arazi İşi İşçilik Hizmet Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar” ın 15 inci maddesine göre açık ihale 
usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2012/182737 
1 - İdarenin  
a) Adresi : Karşıyaka Mah. Cumhuriyet Cad. No: 10   06890 

Kızılcahamam/ANKARA 
b) Telefon ve faks numarası : 0 312 736 1250        0 312 736 1251 
c) Elektronik posta adresi  : k.hamam@mta.gov.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
    internet adresi (varsa) : 
2 - İhale konusu hizmetin  
a) Niteliği, türü ve miktarı : 93 Kişi ile Sondaj ve Etüt Arazi İşi İşçilik Hizmet 

Alımı 
b) Yapılacağı yer : Ankara İli Beypazarı ve Nallıhan İlçeleri  
c) İşin süresi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip, işe başlama 

talimatı tebliğinden itibaren 5 (beş) takvim günü 
içinde işe başlanacak olup, işin süresi 31.12.2013 
tarihine kadardır. 

3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : MTA Orta Anadolu III. Bölge Müdürlüğü Toplantı 

Salonu 
b) Tarihi ve saati : 19.12.2012 saat: 10.30 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1 Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

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

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

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
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Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif 
mektubu, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma 
uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İlgili Mali 
Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz, 
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 
belge. 

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

4.3.1. İş deneyim belgeleri: 
Son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili 

deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye 
ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
4.4.1. Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen personel çalıştırılmasına dayalı hizmet 

işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300,00.-,(Üçyüz) Türk Lirası 

karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Bölge Müdürlüğü Karşıyaka Mah. 

Cumhuriyet Cad. No: 10 Kızılcahamam / Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı 
adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 
yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede 
işin tamamı için teklif verilecektir. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 9640/1-1 
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PERSONEL TAŞIMA HİZMETİ ALINACAKTIR 
Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğü (EÜAŞ) Ambarlı Fuel-Oil Doğal Gaz Kom. 

Çev. Sant. İşl. Müdürlüğünden:  
2 YIL SÜRE İLE PERSONEL SERVİSİ VE OKUL SERVİSİ hizmet alımı 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye 
ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:  

İhale Kayıt Numarası : 2012/175455 
1 - İdarenin 
a) Adresi : AMBARLI MAH DOLUM TESİSLERİ YOLU MEVKİİ 

34315 AMBARLI AVCILAR/İSTANBUL 
b) Telefon ve faks numarası : 2128759100 - 2128759113 
c) Elektronik Posta Adresi : ambarli.ticaret@euas.gov.tr 
ç) İhale dokümanının  
   görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2 - İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı  : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı 

bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) 
yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 
şartnameden ulaşılabilir.  

b) Yapılacağı yer : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
(EÜAŞ) Ambarlı Fuel-Oil Doğal Gaz Kom. Çev. Sant. 
İşl. Müd. 

c) Süresi  : İşe başlama tarihi 12.03.2013, işin bitiş tarihi 
11.03.2015 

3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

(EÜAŞ) Ambarlı Fuel-Oil Doğal Gaz Kom. Çev. Sant. 
İşl. Müd. 

b) Tarihi ve saati : 28.12.2012 - 15:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:  
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

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

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

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;  
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,  
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  
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4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.  
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.  
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.  
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 
belge,  

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

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler: 
Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda 

bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama 
bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,  

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu 
sunularak sağlanabilir.  

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer 
belgeleri: 

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu 
bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,  

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl 
sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu 
kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali 
müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar, 

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;  
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,  
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,  
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik 

kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.  
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini 

sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik 
kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.  

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış 
serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin 
toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması 
üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri 
özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince 
onaylı olması gerekir.  

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler: 
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,  
b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen 

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

Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.  
Toplam cironun teklif edilen bedelin %20’sinden, taahhüt altında devam eden işlerin 

gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin 
%12'sinden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere 
ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.  
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Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 
takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 
sağlanamadığına bakılır.  

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler: 

4.3.1. İş deneyim belgeleri: 
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve 

teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin 
iş deneyimini gösteren belgeler,  

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
4.4.1. 
Her türlü minibüs, midibüs ve otobüs ile yolcu taşımacılığı , personel servisi ve okul 

servisi hizmetlerinden en az birinin yapıldığını, belgeleyen iş deneyimleri benzer iş olarak kabul 
edilecektir 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.  
6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı 

EÜAŞ Ambarlı Fuel-Oil Doğal Gaz Kom. Çev. Sant. İşl. Müd. Ticaret servisi adresinden satın 
alınabilir.  

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale 
dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil yurtiçi için 60 TRY (Türk Lirası), yurtdışı için 70 
TRY (Türk Lirası) doküman bedelini EÜAŞ Ambarlı Fuel Oil-Doğal Gaz Kombine Çevrim 
Santralı İşletme Müdürlüğü Vakıfbank Avcılar Çarşı Şubesi TR 95000 1500 158007 296 939341 
no.lu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale 
doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de 
belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı 
olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş 
günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla 
gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik 
olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, 
dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.  

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP 
üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.  

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ(EÜAŞ) Ambarlı Fuel-Oil Doğal Gaz Kom. Çev. Sant. İşl. Müd. Muhaberat 
servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir.  

9 - İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 
yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.  
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir.  
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim 

günüdür.  
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  9632/1-1 
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32 KALEM TZK VE ÇZK YEDEKLERİ SATIN ALINACAKTIR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığından: 
İşin adı: 32 Kalem TZK ve ÇZK yedekleri alımı işi 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi 

kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  
İhale kayıt numarası : 2012/178073 
Dosya No : 1226097 
1 - İdarenin :  
a) Adresi  : BAĞLIK CADDESİ YAYLA MAHALLESİ İHSAN 

SOYAK SOKAK NO: 2    57090-ZONGULDAK 
b) Telefon ve Faks numarası : Tel: 0.372 252 40 00 (70 Hat) 
  Faks: 0.372 251 19 00 
c) Elektronik posta adresi :  
2 - İhale konusu malın: 
a) Niteliği, türü ve miktarı  : TZK ve ÇZK yedekleri: 32 kalem  
b) Teslim yeri  :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Makina ve İkmal Dairesi 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 
Tesellüm Şefliği/ZONGULDAK  

c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasına müteakip 45 takvim günü 
3 - İhalenin: 
a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın 

Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 
ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 20.12.2012 - 15:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4-1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 
isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 
önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 
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e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
f) Şartnamede belirlenen geçici teminat, 
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 
ı) Şartnamenin 16 nci maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 
i) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
5 - 1-16 ve 17-32. kalemler arasındaki malzemeler kendi arasında bir grup olup, ekonomik 

açıdan en avantajlı teklif her bir grup toplamı için en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.  
7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara 
Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 
görülebilir ve şartnameler 100,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 20.12.2012 Perşembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 
Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli 
- taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 
sorumlu değildir.  

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 
ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.  

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 
olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır; 
13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 9628/1-1 
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BUTİK OTEL FONKSİYONU VERİLEREK RESTORASYON KARŞILIĞI 
KİRALAMA İHALESİ 

Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 
Bölge Müdürlüğümüzce aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz üzerine 10.09.2008 tarih ve 

26993 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyon veya Onarım 
Karşılığı Kiraya Verilmesi İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde, 
aynı yönetmeliğin 25. maddesi Gereği “Açık Teklif Yöntemi” ile 30 yıllığına restorasyon karşılığı 
kiraya verilmesi için ihaleye çıkartılmıştır. 

İLİ : Adana 
İLÇESİ : Seyhan 
MAHALLE : Ulucami 
CİNSİ : Emniyet Müdürlüğü Binası (Eski Çevik Kuvvetler Binası) 
YÜZÖLÇÜMÜ (m2) : 1341 m2 
ADA NO : 139 
PARSEL NO : 3 
VAKIFLAR MECLİSİ 
KARARININ TARİHİ : 24.07.2012 
NO’SU : 478/358 
MUHAMMEN BEDEL : 2.666.640.-TL (İki milyon Altı yüz Altmış altı bin Altı 

Yüz kırk Türk Lirası)  
GEÇİCİ TEMİNAT : 79.999,2-TL (Yetmişdokuzbin, dokuzyüzdoksandokuz 

Türk Lirası, 2 Kuruş’dur;) 
İHALE TARİHİ VE SAATİ : 18.12.2012 günü Saat 14.00’de 
ASGARİ İSTENENLER: Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaza ilişkin alınmış Vakıflar 

Meclisi’nin 24.07.2012 tarih ve 478/358 sayılı kararı ile 5737 sayılı Vakıflar Kanunu’nun 20. 
maddesine istinaden; 

1 - Yüklenicisince tüm masrafları karşılanmak üzere, ilk (3) yıl içerisinde ihtiyaç duyulan 
mevcut rölöve, restitüsyon, restorasyon güçlendirme ve tesisat projelerinin hazırlatılması ile 
Bölge Müdürlüğü, Belediye ve Bölge Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kuruluna 
onaylatılması, restorasyonun bitirilerek vakıf kültür varlığının koruma kurulunca verilecek 
fonksiyon doğrultusunda tüm izinlerin alınarak işletmeye açılması, aksi takdirde yapılan 
sözleşmenin fesh edilerek o tarihe kadar yapılmış olan tüm imalatların İdaremize terk ve teberru 
edilmesi, ödenen kira ve yatırılan teminatın İdaremize irad kaydedilmesi, 

2 - 3 yıl proje hazırlanması, gerekli izinlerin alınması ile restorasyon veya onarım süresi, 
11 yıl amorti süresi ve 16 yıl da kar etme süresi olmak üzere toplam 30 yıllığına restorasyon veya 
onarım karşılığı kiralama modeline göre değerlendirilmesi, 

3 - Taşınmazın belediyesince imar uygulamasına tabi tutulması halinde, 3194 sayılı İmar 
Kanunu gereği kamuya bedelsiz terkini gerekebilecek alanlardan dolayı, yüklenicisince işletme 
süresinin uzatılması veya kira bedellerinin düşürülmesine yönelik herhangi bir talebin 
yapılmaması, 

4 - Sözleşmenin imzalanmasını müteakip kira ödemelerinin, 
a) 1’inci yıldan 3’üncü yılın sonuna kadar aylık 3.000 TL sabit kira alınması, 
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b) 4’üncü yıldan itibaren aylık 11.000 TL, 
c) 5’inci yıldan itibaren sözleşmenin sonuna kadar aylık kiranın, her yıl için bir önceki 

yılın aylık kira bedeline, Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan “ÜFE (Oniki aylık 
ortalamalara göre değişim % oranı) oranı dikkate alınarak belirlenmesi, 

5 - İlgili mevzuata aykırı olarak sözleşme süresi dolmadan taşınmazın tahliye edilmesi 
halinde yapılmış olan masrafların talep edilmemesi, yatırılan teminat ve kiraların idareye gelir 
kaydedilmesi ve imalatla ilgili her türlü masrafın idareye terk ve teberru edilmiş sayılması, 

6 - Sözleşme tarihinden itibaren, restorasyon bitirilip işletmeye açılıncaya kadar 
taşınmazın başka amaçla kullanılmaması, her türlü güvenliğin yüklenici tarafından sağlanması, 
restorasyon sonrasında “imarına uygun” fonksiyonda kullanılması, 

7 - Restorasyon ve yatırımla ilgili, 5737 sayılı Vakıflar Kanununun tanıdığı istisnalar 
dışında her türlü vergi, harç, giderler ve finansmanın yüklenicisince karşılanması, 

8 - Sözleşme süresi sonunda eski eser tescilli taşınmazın, bakımlı bir şekilde ve bila bedel 
İdarenin tasarrufuna terk edilmesi, 

Şartları doğrultusunda “ Butik Otel ” olarak değerlendirilmek üzere, restorasyon karşılığı 
30 yıl süreli kira ihalesine çıkarılmıştır. 

İhaleye iştirak edecek istekliler; 
1. İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı Serkan Apt. 

No: 51/B Seyhan/ADANA adresinde bulunan Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ndeki toplantı 
salonunda toplanacak İhale Komisyonunca yapılacaktır. 

2. Şartname ve tüm ekleri saat 08:30 ile 12:00 ve 13:30 ile 17:00 saatleri arasında Çınarlı 
Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı Serkan Apt. No: 51/B Seyhan/ADANA adresinde bulunan Adana 
Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında görülebilecektir ve bedelsiz temin edilebilecektir. 

3. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, ihale şartnamesinin 6. maddesine göre 
hazırlayacakları tekliflerini aynı şartnamenin 7. maddesi doğrultusunda 18.12.2012 tarih ve saat 
14.00’e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale 
Komisyonu Başkanlığına imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir. 

4. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında 
dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir.  

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.  
a) İç zarf, (Şartnamenin 6. maddesine göre hazırlanacaktır) 
b) Kanuni ikametgah belgesini vermesi, (2012 yılında alınmış) (Şirketlerde bu belge 

aranmayacaktır) 
c) Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi,  
d) İhalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkârlar 

Odasından alacakları belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi. (2012 yılında alınmış)  
e) Noter tasdikli imza sirkülerini vermesi.  
f) İstekliler adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

noter tasdikli vekâletnameleri ile vekilin yine noter tasdikli imza sirkülerini vermesi (2012 yılı 
tasdikli).  

g) Ortak girişim olması halinde bu iş için ekli örneğine uygun Noter tasdikli ortak girişim 
beyannamesini vermesi.(EK-1) 
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h) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair 
belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi. (EK-8) 

i) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak prim borcu 
olmadığına dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi. 

j) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğünü belirtir Adana Vakıflar Bölge 
Müdürlüğü’nden temin edilecek yer gördü belgesi.(EK-2) 

k) 79.999,2-TL tutarında Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün T.C.Vakıflar Bankası 
Adana Şubesinde bulunan TR 150001500158007273699678 nolu bankomat hesabına yatırılmış 
(işin adının açıkça belirtilmiş olduğu) geçici teminat banka dekontu veya Adana Vakıflar Bölge 
Müdürlüğü adına (Ek-3) örnek forma göre alınmış yukarıda tutarı belirtilen geçici teminat 
mektubu. (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı) (İsteklinin Ortak Girişim olması halinde toplam 
teminat miktarı ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından 
karşılanabilir) 

l) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (b, c, d, e, f, h, i, j) bentlerinde 
belirtilen belgeleri vermek zorundadır.  

m) Şartnamedeki (EK-4) örnek forma uygun olarak; teknik personel taahhütnamesi. 
n) Mali durumunu gösterir muhammen bedelin asgari %10'u kadar kullanılmamış nakit 

kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini, ya da serbest mevduatını gösterir yerli ve 
yabancı bankalardan alınacak Banka Referans mektubu ile Genel Müdürlük teyit yazısı. 
Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliklerin d, e ve f bentlerinde istenen belgeleri, bu 
tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca 
onaylatmış olması gerekir.(EK-6) 

o) Benzer iş ile ilgili iş bitirme belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti, İsteklinin son 15 
(onbeş) yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az 
% 80’i oranında gerçekleştirdiği veya en az % 80’i oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece 
kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerde, ilgili deneyimi gösteren ve işin 
muhammen bedelinin % 10 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim 
belgesi. (2886 DİK veya 4734 Sayılı KİK’na uygun olarak düzenlenmiş olacaktır). Benzer işe 
denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık´tır. 
Yüklenici, restorasyon/onarım işini bizzat yapabileceği gibi, iştigal konuları arasında 
restorasyon/onarım işinin bulunmaması halinde benzer iş bitirme belgesine sahip bir firma ile 
ihaleye girerken taahhüt etmek (Ek-5) koşuluyla tümüyle veya konusunda deneyimli alt 
yüklenicilere kısımlar halinde yaptırabilir 

5. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler 
kabul edilmeyecektir. 

6. İşbu ilana ait ilan bedelleri dâhil tüm giderler (ihale karar pulu) sözleşme esnasında 
defaten istekli tarafından ödenecektir. 

İdare, ihaleyi yapıp-yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir. 
İlan olunur. 9399/1-1 
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5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU KAPSAMINDA 
TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bakırköy 
İşletme Müdürlüğünden:  

1 -  Satışa esas bedeli en az 2.360,00 TL. ile en çok 38.926,78 TL. arasında değişen; 
10/12/2012 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az  236,00 TL., en 
çok  3.893,00 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 
güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen binek oto, kamyonet, tenteli dorse, tanker 
dorse, minibüs, kapalı kasa kamyon, kamyon, tır çekici, kamyon çekici, romork romork dorse, 
konte dorsesi ve forkliftden oluşan 34 adet araç; açık artırma suretiyle, Yeşilköy Mah. Yeni 
Havaalanı Yolu No:1 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 11/12/2012 tarihinde 
saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı 
bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (212) (465 80 
20) numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 
ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 
yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 
tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 
vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri (KDV dahil) 10,00 TL. 
bedel karşılığı Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 9670/1-1 
—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden: 

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR 
(YARDIMCI DOÇENT) 

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanunda değişiklik 
yapan 5772 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili 
maddelerinde belirtilen koşullara göre öğretim üyesi alınacaktır. 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesindeki genel ve ilanda belirtilen 
diğer koşulları taşıyan yardımcı doçent kadrolarına başvuracak adayların İlgili Fakültelere şahsen 
başvurmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan 
adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

DOÇENTLER: 
2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili 

maddelerine göre Üniversitemize Öğretim Üyesi (Doçent) alınacaktır. 
1 - Doçent kadrosu için adayların Başvuru Formuna özgeçmişini, 2 fotoğrafını, Nüfus 

Cüzdanı fotokopisi, Doçentlik belgesini, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 
4 takım dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı'na başvurmaları gerekmektedir. 

2 - Başvurularda Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen "Öğretim Üyeliğine 
Yükseltilme ve Atanma Kriterleri" dikkate alınacağından burada belirtilen belgelerin de 
eklenmesi gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi (http://www.agri.edu.tr) adresinden temin edilebilir. 

YARDIMCI DOÇENTLER : 
Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim 

dalını belirten dilekçelerine; ekleyecekleri özgeçmişini, 4 adet fotoğrafını, nüfus cüzdan 
fotokopisi, doktora/tıpta uzmanlık belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan (4) dört 
takım dosya halinde vereceklerdir. 

NOT: Yardımcı Doçent kadrolarına başvurularda üniversitelerin akademik kadrolara 
atama için aranan kriterler kapsamında Yükseköğretim Kurumunun belirlediği kıstaslar 
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çerçevesinde yapılan merkezi yabancı dil sınavlarından belirli bir puan alma şartı getirilse bile söz 
konusu kadrolara atamalarda herhangi bir ayrım yapılmaksızın 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanunu’nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince üniversitemizde ayrıca 
yabancı dil sınavı yapılacaktır. İlgili birimlerce yapılacak yabancı dil sınavında başarılı olmaları 
gerekmektedir. 

- Yabancı ülkelerden alınan doktora diploması ile unvanların Üniversitelerarası Kurul’ca 
eşdeğerliliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. 

- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) 
çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyeceklerdir. 

- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak, tecilli olmak veya askerlikten muaf 
olduğunu belgelendirmek. 

- Yardımcı doçentlik dil sınavı tarihi, dosyaların incelenmesinden sonra, Üniversitemizin 
www.agri.edu.tr web sitesinde duyurulacaktır. 

- Müracaatlar İlanın Resmi Gazete’de Yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde kabul 
edilecektir. 

- Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz 
olmaları gerekmektedir. 

Birimi 
Bölüm/Anabilim 

Dalı Unvanı Ad. Drc. Başvuru Koşulu 
BEDEN EĞİTİMİ 

ve SPOR 
YÜKSEKOKULU 

BEDEN EĞİTİMİ 
ve SPOR 

ÖĞRETMENLİĞİ 

Doç. Dr. 1 2 Beden Eğitimi ve 
Spor Eğitimi alanında 
doçentlik belgesi almış 
olmak 

EĞİTİM 
FAKÜLTESİ 

SINIF 
ÖĞRETMENLİĞİ 

Yrd. Doç. 1 3 İlgili alanda doktora 
yapmış olmak 

FEN EDEBİYAT 
FAKÜLTESİ 

TÜRKİYE 
CUMHURİYET 

TARİHİ 

Yrd. Doç. 1 1 İlgili alanda doktora 
yapmış olmak 

 9631/1-1 
—— • —— 

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 
Aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı gayrimenkullere ait 85244 Nolu parselasyon planı 

Etimesgut Belediye Encümeninin 23.10.2012 tarih ve 1834/1008 sayılı kararı ile uygun görülmüş, 
Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 15.11.2012 tarih ve 5510/2294 sayılı kararlarıyla 
onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 19.maddesi gereğince, 05.12.2012 tarihinde 
müdürlüğümüz ilan panosuna asılacaktır. 

85244 Nolu parselasyon planıyla uygulamaya giren parseller: 
Yapracık Mahallesi 58 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 59 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10,  48318 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nolu parseller  
İlgililere ilanen duyurulur 9624/1-1 

—— • —— 
Yenimahalle Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 
16753 adanın doğusunda kalan yeşil alandan 1808 ve 1809 sokaklara giriş bağlantısı 

yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğü panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 9661/1-1 
————— 

Çayyolu 242-243 adalar arası 1/1000 ölçekli plan değişikliği, Belediyemiz İmar ve 
Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 9662/1-1 
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Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Türk Dünyası Koordinasyon Vakfı (TÜKOV) 
VAKFEDENLER: Mehmet Taner Koltuk, Mustafa Demirci, Şahin Çokyaman 
VAKFIN İKAMETGAHI: İstanbul 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI KARAR TARİHİ VE 

NOSU: İstanbul 12. Asliye Hukuk Mahkemesinin 02/11/2012 tarihinde tavzih edilen, 27/04/2012 
tarih, E:2012/59, K:2012/189 sayılı kararı. 

VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİH VE YEVMİYE NOSU: İstanbul 26. 
Noterliğince düzenlenen 13/03/2012 tarih, 1730 yevmiye nolu kuruluş senedi ile İstanbul 1. 
Noterliğince düzenlenen 09/04/2012 tarih, 3141 yevmiye nolu değişiklik senedi. 

VAKFIN AMACI: Türk gençliğinin eğitimine yardımcı olmak, öğrencilerin ve öğretim 
görevlilerinin başarılarını teşvik etmek, eğitim, kültür, sağlık, bilimsel araştırma ve geliştirme 
konularında çalışmalar yapmak, Türkiye'nin ve Türk Dünyası'nın iktisadi, sosyal ve siyasal 
yapılarını, bilimsel ve akademik seviyede incelemek, araştırmak ve değerlendirmek suretiyle; 
sonuçlarını geniş halk kitlelerine ve özellikle gençlik kesimine öğretmek, yaymak ve 
benimsetmektir. İktisadi, sosyal ve siyasal alanda Türkiye'nin ve Türk Dünyası'nın çıkar ve 
menfaatlerini koruyacak ve kollayacak her türlü bilimsel ve akademik çalışmaları yapar, öneriler 
geliştirir, sosyo-politik ve sosyo ekonomik politikalar üretir. Bu tarzda çalışmalar yapan her türlü 
sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşlarını desteklemektir. 

VAKFIN MALVARLIĞI: 50.000.TL-Nakit. 
- İstanbul İli, Kartal İlçesi, Çavuşoğlu Mahallesi, 1. Bölge Köyü, Pendik Caddesi 

Mevkiinde, 82 pafta, 676 ada, 88 parsel numaralı 576/21528 arsa paylı 3. kat 53 no lu bağımsız 
bölüm. 

VAKFIN ORGANLARI: Mütevelli heyeti, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu. 
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 
 9621/1-1 

————— 
VAKFIN ADI: Şirin-Ahmet Tekeli Kadın Hukukçuları Destekleme Vakfı (KAHAV). 

VAKFEDENLER: Fatma Şirin Tekeli 
VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO'SU: İstanbul 16. Asliye Hukuk Mahkemesinin 31/10/2012 tarihli tavzih şerhli 24/07/2012 
tarih, E.2011/509, K.2012/298 sayılı kararı. 

VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİH VE YEVMİYE NO'SU: Beyoğlu 2. 
Noterliğinin 16/12/2011 tarih, 23047 yevmiye nolu kuruluş senedi ile aynı noterlikçe düzenlenen 
04/04/2012 tarih ve 6487 yevmiye nolu tadil senedi. 

VAKFIN AMACI: Hukuk öğrencisi (lisans- lisansüstü veya doktora vb) veya hukuk 
alanında faaliyet gösteren kadınların (avukat-hakim-savcı-akademisyen vb) bilimsel ve mesleki 
gelişimlerine destek olmaktır. Vakfın en geniş kapsamda amacı kadın hukukçuların her aşamada 
desteklenmesidir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000 TL Nakit. 
VAKFIN ORGANLARI: Mütevelli Heyet, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu.  
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 9622/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/90699 

2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü 
Eskişehir Orman Fidanlık 
Müdürlüğü 

İl/İlçe Eskişehir/Odunpazarı 

Adresi 
Orhangazi Mh. Kütahya Yolu    
10. Km. Eskişehir 

Tel-Faks 0222 324 12 10/0222 324 12 18 

Posta Kodu 26160 E-Mail eskisehirobm38@ogm.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 
Saray Botanik Sanayi ve Ticaret 
Limited Şirketi 

1) Nuriye Otlu 

Adresi 
Fatih Mah. İç Kumsal Mevkii Ali 
İhsan Korkmaz Sokak No: 2 
Küçükçekmece/İstanbul 

Adres: Şenlikköy Mah. Otlukbeli 
Sok. No: 31/1 Florya-Bakırköy-
İstanbul 

T.C. Kimlik No.  T.C. Kimlik No: 21211312538 

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

Küçükçekmece V.D. 7450371078  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

İstanbul Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

630580  

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(X) 
b-4735 
KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 9669/1-1 
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Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/119254 

2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Türkiye Elektrik İletim Anonim 
Şirketi 1. İletim Tesis ve İşletme 
Grup Müdürlüğü İstanbul 
(Davutpaşa) 

İl/İlçe İstanbul/Esenler 

Adresi Eski Londra Asfaltı No: 149 Tel-Faks 0212 449 11 00 / 0212 449 11 05 

Posta Kodu 34220 E-Mail 1grupmd@teias.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 
Balcı Mühendislik ve İnşaat         
İsmail Balcı 

İsmail Balcı 

Adresi 

Koca Sinan Merkez Mahallesi Eski 
Edirne Yolu Orman Sokak No: 19 
Daire: 1 Oda No: 3 
Bahçelievler/İstanbul 

Koca Sinan Merkez Mahallesi Eski 
Edirne Yolu Orman Sokak No: 19 
Daire: 1 Oda No: 3 
Bahçelievler/İstanbul 

T.C. Kimlik No. 45916759208 45916759208 

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

Yenibosna Vergi Dairesi 136 008 7818 Yenibosna Vergi Dairesi 136 008 7818 

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

İstanbul İstanbul 

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

813074 813074 

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(X) 
b-4735 
KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 9663/1-1 
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Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Gençlik ve Spor Bakanlığı (Spor Genel Müdürlüğü) 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Kahramanmaraş Gençlik 

Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 
İl/İlçe Merkez 

Adresi 
Şazibey Mah. Malik Ejder Cad. 

121/1 Kahramanmaraş 
Tel-Faks 03442351702-03442351707 

Posta Kodu  E-Mail kahramanmaras@gsb.gov.tr 

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

Adı/Unvanı Noman Polat  

Adresi 
Yusuflar Mah. 77031 Sokak 30/01 

Kahramanmaraş 
 

T.C. Kimlik No. 38311472582  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf 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 (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (X) Kurum İhalelerinden (  ) 

 9678/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

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

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2012/3739 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 11 inci Maddesinin

Birinci Fıkrasının (b) ve (c) Bentleri Kapsamındaki Kamu
İdarelerinde İstihdam Edilen Personelin Mali ve Sosyal Haklarının
Belirlenmesinde Emsal Alınacak Devlet Memuru Kadro
Unvanlarının Tespitine İlişkin Karar

2012/3778 26/9/2011 Tarihli ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
Geçici 2 nci Maddesiyle İhdas Edilen Avukat Kadrolarının Kamu
Kurum ve Kuruluşlarına Tahsis Edilmesi Hakkında Karar

2012/3784 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Geçici 39 uncu Maddesiyle
İhdas Edilen Uzman ve Uzman Yardımcısı Kadrolarının Kamu
Kurum ve Kuruluşlarına Tahsis Edilmesi Hakkında Karar

2012/3946 3996 Sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli
Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanunun Uygulama Usul ve
Esaslarına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2012/3961 Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Enstitü ve Fakültelerin
Kurulması Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Avrupa Birliği Bakanlığına, Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
— Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Türk Eczacıları Birliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yaz Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Pamukkale Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/77)
— Türk Gıda Kodeksi Et ve Et Ürünleri Tebliği (No: 2012/74)

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

Senetlerinin Günlük Değerleri


	ORTA SAYFA.pdf
	Resmî Gazete
	ARTIRMA EKSİLTME İHALE İLÂNLARI

	Sayı : 28488

	
	UOrman ve Su İşleri Bakanlığından:
	İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
	UTürkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
	İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
	UGençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünden:
	İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI




