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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

VETERİNER TIBBİ ÜRÜNLER HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/12/2011 tarihli ve 28152 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Veteriner

Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (e) bendi ile dör-

düncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Aynı bölgedeki bir çiftlikteki koruma veya tedavi amacıyla kullanılmak üzere ve

yine aynı bölgedeki hayvanlardan elde edilen antijenler veya patojenlerden üretilmiş inaktif

otovaksinler.”

“(4) Aynı bölgede hastalık çıkan bir çiftlikte kullanılmak üzere ve yine aynı bölgedeki

çiftlik veya kümeslerdeki hayvanlardan elde edilen antijenler veya patojenlerden üretilmiş canlı

otovaksinler için pazarlama izni alınıp alınmayacağı hakkındaki karar Genel Müdürlükçe ve-

rilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“a) 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem

Kanununun 3, 4, 12, 13, 14, 31, 32, 34, 36, 37, 43 ve 47 nci maddeleri, 3/6/2011 tarihli ve 639

sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hük-

münde Kararnamenin 6, 7, 27 ve 28 inci maddeleri, 9/3/1954 tarihli ve 6343 sayılı Veteriner
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Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odaların Teşekkül Tarzına

ve Göreceği İşlere Dair Kanunun 5 inci maddesi ile 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere

İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesine

dayanılarak,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (cc) bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“cc) Temsilci ecza deposu: Pazarlama izinli veteriner tıbbi ürünlerin depolanması ve

prospektüs ilavesi, etiket, fiyat basımı ve benzeri ikincil ambalajlama hizmetlerini yapmak

amacıyla kurulan veteriner ecza deposunu,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının sonuna aşağı-

daki cümle eklenmiş, beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, yedinci fıkra-

sının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş, onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve mad-

deye aşağıdaki onbeşinci fıkra eklenmiştir.

“Mevzuattaki değişiklikler nedeniyle aykırı duruma düşen ürünlerin izinleri, mevzuat değişik-

liğini takiben altmış gün içinde yeniden değerlendirilir.”

“(5) Bakanlık, aşağıda belirtilen şartlarda pazarlama izinsiz ürünlerin ve ürün başlangıç

maddelerinin ithaline veya Bakanlıktan üretim izinli yerde üretimine, geçici izin verebilir. Bu

durumda ürünün yerine kullanılabilecek Türkiye’de pazarlama izni bulunan bir ürün buluna-

maz. Ancak Bakanlığın bilgisi dâhilinde bağışlanan ürünler için Türkiye’de pazarlama izni bu-

lunan bir ürün bulunmama şartı aranmayabilir. Geçici izin verilen bu ürünlerin ticarete konu

olmaması ve ithal ürünün de yurtdışında pazarlama izinli olması zorunludur.

a) Bakanlığa pazarlama izni başvurusu yapılmış ürünlerin, pazarlama izniyle ilgili et-

kinlik, güvenilirlik ve farmasötik kalite özelliklerinin kontrolünde kullanılması.

b) Üniversitelerin, kamu kurum ve kuruluşlarının ve üretim izinli yerlerinin araştırma

ve geliştirme faaliyetlerinde kullanılması.

c) Nesli tehlikede olan hayvan türleri ve yaban hayatı ile ilgili faaliyet gösteren kamu

kurum ve kuruluşları, üniversite, vakıf ve derneklere ait koruma sahası ve rehabilitasyon mer-

kezindeki hayvanlarda kullanılması.

ç) Belediye, dernek ve vakıflara ait hayvan barınağı ile tedavi ve bakım yerlerindeki

hayvanlarda kullanılmak üzere yurtdışından bağışlanması.

d) Hastalığı Bakanlıktan izinli laboratuvar veya veteriner fakültesinde teşhis edilen hay-

vanların tedavisinde kullanılması.

e) Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen faaliyetler kapsamına giren

hayvanlarda veya gerçek ve tüzel kişilerin hayvan gen kaynaklarının korunması, ıslahı ve ge-

liştirilmesiyle ilgili faaliyetlerinde kullanılması.
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f) Kanunun 12 nci maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen nedenle kullanılması.

g) Sirk, panayır ve yarış gibi faaliyetler için yurt dışından getirilen hayvanlarda kulla-

nılması.

(6) Bakanlık, hayvan sağlığını tehdit eden bir hastalığın ortaya çıkması halinde, bu has-

talığa karşı kullanılan pazarlama izinli ürün bulunmadığı veya mevcut ürünlerin ihtiyacı kar-

şılayamadığı durumda aşağıda belirtilen ürünlerin kullanımına geçici izin verebilir. Geçici izin

alacak ithal ürünün yurtdışında pazarlama izninin bulunması gerekir.

a) Pazarlama izni farklı bir tür ya da endikasyon için izin verilmiş ürünler.

b) Bakanlıktan veya Sağlık Bakanlığı’ndan izinli üretim yerlerinde üretilebilecek ürün-

ler ile diğer ülkelerde izinli ürünler.

c) (a) ve (b) bentlerine uygun ürün bulunmaması halinde, beşeri tıbbi ürünler ile ilgili

mevzuata uygun ruhsatlandırılmış beşeri tıbbi ürünler.”

“Ancak homeopatik ürünler ve etkin maddeler için bu süre, hayvansal kökenli gıdalarda kalıntı

limitleri ile ilgili mevzuata uygun olması şartıyla sıfır güne kadar düşürülebilir.”

“(10) Bakanlık, talep halinde sadece ihraç amaçlı üretilecek ürünlere ihraç amaçlı üretim

izni verebilir. İhraç amaçlı üretilen ürün veya dökme ürünün üretim ve kontrolünde alıcının

talebi dikkate alınır. Bu ürünler ülke içerisinde kullanılmaz. Bu ürünlerin kontrol ve sorumlu-

luğu üretim yerine, izin sahibine, alıcısına ve ülkesine aittir.”

“(15) Teşhis kitlerinin pazarlama izni, kontrol ve testleri, satış izni, tanıtımı, toptan ve

perakende satışı ile ilgili olarak veteriner biyolojik ürünlerden farklı prosedür izlenir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (ç) ve (f) bent-

leri ile üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Pazarlama izni sorumlusunun T.C. kimlik numarası ve ikamet beyanı, işyeri telefon

ve belgegeçer numaraları ve e-posta adresinin yer aldığı dilekçe,”

“ç) Pazarlama izni sorumlusunun bağlı olduğu meslek odasından alınmış güncel oda

kayıt belgesi, mesleğe ait oda bulunmaması durumunda diploma veya mezuniyet belgesi nüs-

hası, iki adet vesikalık resmi ve imza sirküleri,”

“f) Pazarlama izni sahibinin veteriner tıbbi ürünler ile ilgili faaliyetlerinde, mal ve hiz-

met sunumunda müşteri ve çalışan memnuniyetinin artması, maliyetlerin azalması, yüksek re-

kabet gücü oluşması, hataların önlenmesi, ilgili mevzuatın gerektirdiği dokümantasyon, kayıt

ve arşivin oluşturulması ile birlikte, izin sahibince uygun görülen diğer hususları içeren toplam

kalite yönetimine ait güncel sertifikaların veya şirket içi kalite güvence sistemlerini açıklayan

dokümanların fotokopisi.”

“(3) Belge sahipleri, iştigal izin belgesi düzenlenmesine esas bilgilerde olabilecek her

türlü değişikliği en geç otuz gün içinde Bakanlığa bildirmek zorundadır. Bu süre içinde deği-

şikliklerin bildirilmediğinin, iştigal izin belgesi düzenlenmesine esas bilgi ve belgelerde tahrifat

veya sahtecilik olduğunun veya pazarlama izni sorumlusunun görevden ayrılması halinde yeni

bir sorumlunun atanmadığının tespit edilmesi halinde, belge sahiplerinin iştigal izin belgeleri

askıya alınır, bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetleri durdurulur.”
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MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının ilk paragrafı aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Başvuru aşağıdaki bilgi ve belgeleri içeren dosya ile Genel Müdürlüğe yapılır. Başvuru

dosyası, yürürlükteki kılavuza uygun olarak hazırlanır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin beşinci ve onuncu fıkraları aşağı-

daki şekilde değiştirilmiş, maddeye aşağıdaki onbirinci ve onikinci fıkralar eklenmiştir;

“(5) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (i) bendinde belirtilen hükümlere istisna olarak,

etkin maddenin on yıldan beri geniş kullanım alanı bulduğunun, fark edilebilir bir etkinlik ve

kabul edilebilir bir güvenilirliğinin olduğunun ürün dosyası kılavuzunda belirtilen şartlara göre

ve uygun bilimsel literatürlerle destekleyerek gösterilmesi halinde; güvenilirlik, kalıntı, klinik

öncesi ve klinik deneme sonuçları istenmeyebilir.”

“(10) Bakanlık, amacı dışı kullanımının mümkün olmadığı ve özel takip gerektirmediği

durumlarda, akvaryum balıkları, kafes kuşları, evcil güvercinler, küçük kemirgenler, yaban ge-

linciği ve evcil hayvan gibi tutulan tavşanlarda kullanılacak ürünlere pazarlama izni verilmesi

sırasında, diğer ürünlerden talep edilen şart, bilgi ve belgelerden bazılarını talep etmeyebilir,

bu ürünler için farklı bir izin prosedürü izleyebilir.

(11) Bu Yönetmeliğin diğer hükümlerinin ve hayvansal kökenli gıdalarda kalıntı limit-

leri ile ilgili mevzuat hükümlerinin saklı kalması şartıyla, Bakanlık, sadece aşağıdaki tüm şart-

ları karşılayan homeopatik veteriner tıbbi ürünler için özel ve basitleştirilmiş izin prosedürü

uygulayabilir;

a) Uygulama yolu, Avrupa Farmakopesinde veya herhangi bir ülkede kullanılan resmi

bir farmakopede yer alan,

b) Veteriner tıbbi ürün etiketinde ya da başka bir bilgi kaynağında herhangi bir terapötik

endikasyon yer almayan,

c) Ürünün güvenilirliğinin garanti altına alınması için yeterli bir seyreltme derecesi

sağlanmış, özellikle, ana tentüre göre 1/10.000’den daha yoğun olmayan.

(12) Terapotik bir endikasyon iddiası olan veya onbirinci fıkrada tanımlanan ürünlerin

dışında kalan homeopatik ürünlerde normal izin prosedürü uygulanır. Bakanlık, özel basitleş-

tirilmiş izin prosedürüne dahil edilemeyecek ve pet hayvanlarında veya egzotik türlerde kul-

lanılacak homeopatik ürünlerden, diğer ürünlerden talep edilen bilgi, belge ve çalışmaların ba-

zılarını istemeyebilir, özel kurallar getirebilir. Özel basitleştirilmiş izin prosedürü, aynı homeo-

patik stok ya da stoklardan türetilen birçok homeopatik veteriner ürüne uygulanabilir. Ürünlerin

farmasötik kalitesini ve her serinin aynı homojenliğe sahip olmasını sağlamak amacıyla ürünle

ilgili olarak aşağıdaki bilgiler temin edilir:

a) Homeopatik stok ya da stokların bilimsel ya da farmakopede verilen adı, muhtelif

uygulama yolları ile ilgili bilgi, farmasötik formu ve seyreltme oranı.
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b) Homeopatik stok ya da stokların nasıl elde edildiği ve kontrolü, homeopatik tabiatının

kanıtı, biyolojik madde içeren homeopatik ürünlerde patojenlerin yokluğunun nasıl sağlandığı

hakkında detaylı bilgi.

c) Her bir farmasötik form için üretim ve kontrol protokolü ve seyreltme ile potensi-

yasyon tanımı.

ç) İlgili tıbbi ürün için üretim izni.

d) Aynı tıbbi ürün için başka bir üye ülke tarafından verilmiş ruhsat ya da izinlerin onay-

lı örnekleri.

e) Ürünün bir ya da daha fazla sayıda iç ve/veya dış ambalaj örnekleri, maketleri.

f) Ürünün stabilitesi ile ilgili veriler.

g) Gerekli tüm doğrulamayla beraber önerilen kalıntı arınma süresi.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (ç) bentleri

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrasına ilk cümlesinden sonra gelmek üzere aşağı-

daki cümle eklenmiştir.

“a) Farmakovijilans sorumlusunun T.C. kimlik numarası ve ikamet beyanı, işyeri telefon

ve belgegeçer numaraları ve e-posta adresinin yer aldığı dilekçe,”

“ç) Farmakovijilans sorumlusunun bağlı olduğu meslek odasından alınmış güncel oda

kayıt belgesi, iki adet vesikalık resmi ve imza sirküleri,”

“Gıda değeri olmayan hayvanlarda kullanılan ürünlerin, farmakovijilans ve pazarlama izni so-

rumlusu aynı kişi olabilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(8) Satış iznine esas yapılan kalite kontrolleri sonrasında uygun olmadığı görülen ürün-

lere ait rapor, pazarlama izni sahibine gönderilir. Pazarlama izin sahibinin raporun tebliğini ta-

kip eden yedi gün içerisinde itiraz etmesi halinde ürün ikinci defa kontrol edilebilir. İtiraz üze-

rine yapılacak ikinci kontrol sonucu kesin kabul edilir. Uygun olmayan ürünler il müdürlüğü

personeli gözetiminde imha edilir. Ürünün ithal edilmiş olması ve pazarlama izin sahibinin ta-

lebi halinde, uygun bulunmayan ürünler geldiği ülkeye iade edilebilir. İmha veya ihracat işle-

mine ait tutanak veya belgenin onaylı fotokopisi merkezin bağlı olduğu Enstitüsü Müdürlüğüne

gönderilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir;

“i) Üretilen veya ithal edilen her bir seriden Bakanlıkça belirlenen miktarda numunenin

muhafazasını sağlamak,”
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MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi ile

onbirinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Sorumlu yönetici, kalite kontrol, kalite güvence ve üretim sorumlusunun;

1) Bağlı olduğu meslek odasından alınmış güncel oda kayıt belgesi, mesleğe ait oda

bulunmaması durumunda diploma veya mezuniyet belgesi nüshası, iki adet vesikalık resmi ve

imza sirküleri,

2) T.C. kimlik numarası ve ikamet beyanı, işyeri telefon ve belgegeçer numaraları ve

e-posta adresinin yer aldığı dilekçe,

3) İlgili görev ve sorumlulukları kabul ettiğine dair yazı,

4) Deneyim sahibi olduğunu gösteren diğer belgeler,

5) İlgili mevzuat kapsamındaki faaliyetlerden sorumlu olduğu belirtilen noter onaylı iş

sözleşmesi ile mevzuata uygun olarak sigortalı olduğunu ve bu kişilikte çalıştığını gösteren

ilgili resmi kurumdan alınan güncel belge.”

“(11) Üretim yeri izni sahibi, üretim yerinin ve ürünlerinin iyi üretim uygulamalarına

uygunluğunun sertifika ile tescilini talep edebilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci, ikinci, dördüncü ve ye-

dinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddeye aşağıdaki onbirinci ve onikinci fıkralar

eklenmiştir.

“(1) Veteriner biyolojik ürünler hariç olmak üzere veteriner tıbbi ürünlerin toptan satışı,

bu Yönetmelik hükümlerine göre Bakanlıktan ruhsat almış veteriner ecza depoları ve Sağlık

Bakanlığından ruhsatlı ecza depolarında, perakende satışı ise eczaneler ile yine bu Yönetmelik

hükümlerine göre Bakanlıktan veteriner tıbbi ürün perakende satış izni alan muayenehane, po-

liklinik ve hayvan hastanelerinde yapılabilir. İnternet de dâhil olmak üzere belirtilen yerler dı-

şında veteriner tıbbi ürün satılamaz. Muayenehane, poliklinik ve hastaneler, satış amacıyla ol-

masa dahi, hizmet verilen hayvanlarda kullanılacak ürünler için de perakende satış izni almak

zorundadır.

(2) Ruhsatlı süs kuşları, akvaryum ve egzotik süs hayvanları satış yerleri, herhangi bir

izin belgesi düzenlenmeden veteriner biyolojik ürünler hariç olmak üzere bu hayvanlara mahsus

olan veteriner tıbbî ürünleri satabilir. Ancak bu yerler 35 inci maddede belirtilen şartlara haiz

olur. Bu şartları taşımayan yerlerin gerekli şartları sağlayıncaya kadar ürün satışına izin veril-

mez.”

“(4) Ürün izin sahipleri, ürünlerinin üretimi için temin ettikleri başlangıç maddelerini

Bakanlığın izni olmadan başka bir izin sahibine devredemez, başka amaçla kullanamaz, tica-

retini yapamaz.”
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“(7) Ürün izin sahipleri veteriner biyolojik ürünler hariç olmak üzere, sadece depolar

aracılığı ile ürünlerini satışa arz edebilir, perakende satış yerlerine, son kullanıcılara, kurum,

kuruluş, dernek, birlik ve benzeri teşekküllere satış yapamazlar. Bu tarz teşekküller, hangi ge-

rekçe ile olursa olsun, veteriner tıbbi ürün ticareti yapamaz, ürün depolayamaz, dağıtamaz.”

“(11) Beşeri tıbbi ürünler ve bitki koruma ürünleri hariç olmak üzere, veteriner tıbbi

ürün veya üründe kullanılacak başlangıç maddelerinin yapımında kullanılan ve anabolik, an-

tienfeksiyöz, antiparaziter, antienflamatuvar, hormonal ya da psikotropik etkili maddeleri bu-

lunduran, ithal, ihraç eden veya ticaretini yapanlar, Bakanlığa karşı sorumlu olup, ürünlerin ti-

careti ile ilgili tüm kayıtları detaylı bir şekilde tutmak ve gerektiğinde Bakanlığa sunmak üzere

en az üç yıl boyunca muhafaza etmek zorundadır.

(12) Pazarlama izni sahipleri, üretim yerleri, veteriner ecza depoları, perakende satış

izinli yerler ve Bakanlıktan toptan veteriner tıbbi ürün temini için izin alan hayvancılık işlet-

meleri; Bakanlıkça belirlenen yazılı ve elektronik izleme sistemlerine uymak ve gerekli altya-

pıyı kurmak zorundadır. Bakanlıkça verilen süre içerisinde izleme sistemlerinin gereğini yerine

getirmeyenlerin pazarlama, üretim yeri, perakende satış yeri veya toptan temin izni veya vete-

riner ecza deposu ruhsatı şartlar sağlanıncaya kadar askıya alınır. İzleme sisteminin yürürlüğe

giriş tarihinden itibaren yapılacak tüm izin ve ruhsat başvurularında, başvuru şartlarına ek ola-

rak izleme sisteminin gereklilikleri de aranır.”

MADDE 13– Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırıl-

mıştır.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 39 – (1) Veteriner ecza deposu ruhsatı, sadece veteriner hekim veya eczacı

olan gerçek kişilere veya bu meslek mensuplarını sorumlu yönetici olarak istihdam eden kişilere

verilir. Deponun veteriner biyolojik ürünler ile ilgili faaliyet göstermesi halinde, sorumlu yö-

netici olarak veteriner hekim istihdam eden veya veteriner hekim olan kişilere verilir.

(2) Veteriner tıbbi ürünlerin muhafazasını ve naklini gerçekleştiren lojistik şirketleri de

veteriner ecza deposu ruhsatı almak zorundadır.

(3) Gerçek kişilere ait veteriner ecza depolarında sorumlu yönetici, deponun sahibi olan

veteriner hekim veya eczacıdır. Gerçek kişi, bir başka veteriner hekim veya eczacıyı sorumlu

yönetici olarak istihdam edebilir. Sorumlu yöneticilik belgesi Genel Müdürlük tarafından ve-

rilir.

(4) Sorumlu yöneticinin görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Depo faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesini sağlamak.

b) Ürünlerin uygun şartlarda kabul, muhafaza ve sevkini sağlamak.

c) Bakanlıkça istenen kayıtların denetime hazır halde tutulmasını sağlamak.
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ç) Bakanlıkça yapılan denetim ve kontrollerde bulunmak.

d) Bakanlıkça istenen bilgileri zamanında sağlamak.

e) Gerektiğinde Bakanlıkça, ilgili meslek odasınca veya mesleki kuruluşlarca düzenle-

nen eğitim ve toplantılara katılmak.

(5) Sorumlu yönetici, faaliyet süresince veteriner ecza deposunda bulunmak zorundadır.

Sorumlu yönetici izin almadan önce başka bir veteriner hekim veya eczacı vekil olarak belir-

lenerek il müdürlüğüne bildirilir. İznin yıl içerisinde iki ayı geçmesi halinde, başka bir veteriner

hekim veya eczacı için Genel Müdürlükten sorumlu yönetici belgesi alınır.

(6) Resmi kontrollerde, önceden il müdürlüğüne bildirmeden işyerinde bulunmadığı

tespit edilen sorumlu yönetici veya vekili il müdürlüğünce uyarılır. Durumun tekrarı halinde

ilgilinin sorumlu yönetici belgesi iptal edilir. Sorumlu yöneticisinin belgesi iptal edilen depo

en geç bir ay içerisinde yeni bir sorumlu yönetici istihdam etmek zorundadır. Ruhsat sahibi

beş iş günü içerisinde sorumlu yönetici vekilini belirler ve durumu il müdürlüğüne bildirir. Sü-

resi içinde sorumlu yönetici istihdam etmeyen, vekil bildirimi yapmayan ya da vekilinin iş ye-

rinde bulunmadığı tespit edilen deponun ruhsatı askıya alınır ve faaliyetleri durdurulur. Sorumlu

yönetici belgesi iptal edilenler, iptal tarihinden itibaren bir yıl süre ile veteriner tıbbi ürünler

ile ilgili herhangi bir konuda sorumlu olamaz.

(7) Sorumlu yönetici, işten ayrılması halinde, durumu beş iş günü içerisinde bir dilekçe

ile il müdürlüğüne bildirmek zorundadır. Bildirimde bulunmayan sorumlu yönetici, ayrılış ta-

rihinden itibaren bir yıl süre ile veteriner tıbbi ürünler ile ilgili herhangi bir sorumluluk alamaz.

Ruhsat sahibi, sorumlu yöneticinin görev ve sorumlulukları yerine getirebilmesi için gerekli

altyapıyı sağlamak zorundadır.

(8) Sorumlu yönetici istihdam eden ruhsat sahipleri, her yıl ocak ayında sorumlu yöne-

ticinin halen görevine devam ettiğini gösteren belgeyi il müdürlüğüne vermek zorundadır. Bu

bildirimi yapmayan depoların ruhsatları askıya alınır.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 40 – (1) Ruhsat başvurusu aşağıda belirtilen belgeler ile deponun bulunduğu

yerin il müdürlüğüne yapılır:

a) Deponun açık adresi ile deponun ve sorumlu yöneticinin telefon ve belgegeçer nu-

maralarının, elektronik posta adreslerinin yer aldığı dilekçe.

b) Sorumlu yöneticinin T.C. kimlik numarası ile ikamet adresi beyanı, imza sirküleri

ve dört adet vesikalık fotoğrafı.

c) Sorumlu yöneticinin kayıtlı olduğu meslek odasından alınmış güncel üye kayıt bel-

gesi.

ç) Veteriner ecza deposunun bölümleri ile teçhizatının yerleşimini gösteren plan.
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d) Veteriner ecza deposuna ait onaylı imar planı.

e) Yangın ve patlamalara karşı uygunluk belgesi.

f) Temsilci ecza depoları için depoda yürütülecek diğer faaliyetler ile ilgili detaylı bil-

giler.

g) Veteriner ecza deposunun, dağıtımda kullanacağı araç ve malzeme bilgileri.

ğ) Başvuru sahibinin tüzel kişi olması durumunda, şirketin adresini, kuruluş amaçlarını,

ortaklarını ve sorumlu kişilerin görev, unvan ve imza yetki sınırlarını belirten ticaret sicil ga-

zetesinin örneği, şirket ana sözleşmesinin sureti ve ilgili meslek mensubunun sorumlu yönetici

olarak istihdam edildiğini ve ilgili mevzuat kapsamındaki faaliyetlerden sorumlu olduğunu be-

lirten iş sözleşmesi, sorumlu yöneticinin şirket ortağı olması halinde görevlendirildiğine dair

beyan.

h) Başvuru sahibinin gerçek kişi olması halinde, kişinin T.C. kimlik numarası ile ikamet

adresi beyanı, imza sirküleri, kişinin kendisinin sorumlu yönetici olmak istemesi halinde beyanı

veya gerçek kişinin başka birini sorumlu yönetici olarak gösterecek olması halinde, ilgili meslek

mensubunun sorumlu yönetici olarak istihdam edildiğini ve ilgili mevzuat kapsamındaki faa-

liyetlerden sorumlu olduğunu belirten iş sözleşmesi.”

(2) Başvuru belgelerinin eksiksiz olduğunun görülmesini takiben, il müdürlüğü on beş

iş günü içerisinde veteriner ecza deposunu yerinde kontrol eder. Kontrol il müdürlüğünde gö-

revli en az iki personel tarafından yapılır.

(3) İl müdürlüğü, kontrol sonucunda, uygun olduğu görülen veteriner ecza deposuna

ait belgeleri ve kontrol tutanağını ruhsat düzenlenmesi için Genel Müdürlüğe gönderir.

(4) İl müdürlüğü, kontrol sonucunda uygun olmadığı görülen veya eksiklik bulunan

yere, durumu açıklayan bir yazı ile on beş iş günü içerisinde bilgi verir. Yazının tebliğini takip

eden bir ay içerisinde eksikliklerin giderilmemesi halinde başvuru sahibine iade edilir.

(5) Genel Müdürlük uygun olduğu görülen başvurular için iki nüsha halinde ruhsat dü-

zenler. Ruhsatın bir nüshası başvuru sahibine, diğeri ise il müdürlüğüne gönderilir.

(6) Genel Müdürlük, başvuruda eksiklik veya uygunsuzluk bulması halinde, sahibine

tebliğ edilmek üzere il müdürlüğüne durumu bildirir. İl müdürlüğünce, başvuru sahibine yapılan

tebligatı takip eden bir ay içerisinde, eksikliklerin giderilmemesi halinde başvuru iade edilir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendi yürür-

lükten kaldırılmış, dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki yedinci

fıkra eklenmiştir.

“(4) Hayvan sağlığı hizmetlerini, bünyesinde tam zamanlı istihdam ettiği veteriner he-

kimlerle sağlayan hayvancılık işletmeleri, Bakanlığın izni şartıyla, depolardan ürün temin ede-

bilir. Ancak bu ürünler, sadece işletmenin sahip olduğu hayvanlara uygulanabilir. İşletmeler

herhangi bir gerekçe ile bu ürünleri başka kişilere satamaz, dağıtamaz. Bu fıkra ile ilgili hu-

suslar Bakanlıkça belirlenerek Bakanlık internet sayfasında yayınlanır.”
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“(7) Veteriner biyolojik ürünlerin satışı, muhafazası ve naklinde aşağıdaki esaslara uyu-

lur.

a) Pazarlama izni sahibi, sahibi olduğu veteriner biyolojik ürünü; veteriner ecza depo-

ları, perakende satış izni bulunan hayvan hastaneleri, veteriner hekim poliklinik ve muayene-

haneleri ile dördüncü fıkraya göre izin alan hayvancılık işletmelerine dağıtabilir.

b) İthal edilen veya fason olarak ürettirilen, veteriner biyolojik ürünün pazarlama izni

sahibinin, ürününü ithal edebilmesi, satış izni öncesinde ve sonrasında muhafaza edebilmesi

ve dağıtabilmesi için veteriner veya temsilci ecza deposu olur veya başka bir veteriner veya

temsilci ecza deposu ile ürün muhafazası ve nakli için sözleşme yapmış olması gerekir.

c) Pazarlama izni sahibi, üretim yeri, veteriner ecza deposu, perakende satış izinli yer

ve Bakanlıktan ürün temini için izinli hayvancılık işletmeleri, ürünün ithalatı veya üretiminden

muhafaza, nakil ve uygulanması aşamasında kendi sorumlulukları kapsamında uygun muhafaza

ve nakil sıcaklıklarını sağlamak, izlemek, kayıtlarını tutmak ve alıcı tarafından istenildiğinde

bu bilgileri vermek zorundadır.

ç) Veteriner biyolojik ürünün teşhis amaçlı kullanıma mahsus olması halinde, pazarlama

izni sahibi veya veteriner ecza deposu bu ürünleri Bakanlıktan izinli teşhis analiz laboratuvar-

larına ve hayvan hastalıklarıyla ilgili araştırma ve teşhis faaliyeti bulunan kamu kurumlarına

da dağıtılabilir.

d) Bakanlıktan izin alan hayvancılık işletmelerinde, veteriner biyolojik ürünler sadece

işletmeye ait hayvanlara uygulanabilir. Uygulama işletme bünyesinde istihdam edilen veteriner

hekim veya yardımcı sağlık personelince uygulanabilir.

e) Farklı adreslerde çiftlik veya kümesleri bulunan ve dördüncü fıkraya göre izin alan

entegre hayvancılık işletmeleri, veteriner biyolojik ürünlerin nakli için uygun nitelikte araç ve

malzemeyi temin eder. Bu nitelikteki hayvancılık işletmeleri, ürünlerin uygulaması için yeterli

sayıda veteriner hekim veya yardımcı sağlık personeli istihdam eder veya uygulamayı çiftlik

veya kümesin bulunduğu yerdeki veteriner hekim poliklinik, muayenehane ve hayvan hasta-

nelerine yaptırır. Ürünler izin başvurusunda belirtilen yerler dışında muhafaza edilemez, kümes

veya çiftliklere, sahiplerine teslim edilemez. Uygulamayı yapan veteriner hekim veya yardımcı

sağlık personeli uygulama makbuzu düzenleyerek bir nüshasını çiftlik veya kümes sahibine

teslim eder.

f) Perakende satış izinli yerler, aşı ve serum gibi veteriner biyolojik ürünler ile invivo

test antijenlerini hayvancılık işletmelerine, hayvan sahiplerine veya yetiştiricilerine satamaz

ve teslim edemez, bu ürünler için reçete düzenlenmez. Ürünler sadece perakende satış izinli

yerdeki veteriner hekim veya yardımcı sağlık personeli tarafından uygulanabilir. Veteriner bi-

yolojik ürünün uygulama sonrasında il müdürlüğünden temin edilen makbuz düzenlenerek, il-

gili sayfanın bir nüshası hayvan sahibine teslim edilir.
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g) Pazarlama izni sahibi, üretim yeri, veteriner ecza deposu, perakende satış izinli yer

ve dördüncü fıkraya göre izin alan izinli hayvancılık işletmesi sıvı azot içerisinde muhafaza

edilen ürünlerin muhafaza kabına düzenli aralıklar ile sıvı azot ilavesi yapar. Bu yerler kullan-

dığı sıvı azotun satın alma belgelerini ve azot ilavesine ilişkin kayıtları düzenli halde muhafaza

eder.

ğ) Pazarlama izni sahibi, üretim yeri ve veteriner ecza deposu için muhafaza ve nakil

sıcaklığının izlenmesi ve kayıt tutulması sorumluluğu, ürünü diğer veteriner ecza deposuna,

perakende satış yerine veya dördüncü fıkraya göre izin alan hayvancılık işletmesine teslim

ettiği anda sonlanır. Perakende satış yeri ile ürün temini için izinli hayvancılık işletmesinin so-

rumluluğu, ürünün teslim anından uygulanmasına kadardır.

h) Dördüncü fıkraya göre izin alan hayvancılık işletmesinin, veteriner biyolojik ürün-

lerin muhafazası, nakli, uygulanması ve kayıtları ile ilgili şartları yerine getirmemesi veya kay-

betmesi veya muhafaza ve nakilde sıcaklık izlemesi yapmaması halinde durum düzelene kadar

ürün temini askıya alınır. Durum izni veren il müdürlüğünce işletmeye satış yapan veteriner

ecza depolarına bildirilir. Hayvancılık işletmesinin temin ettiği ürünün tamamını veya bir kıs-

mının, veteriner hekim veya yardımcı sağlık personeli dışındaki kişilerce uygulanması veya

uygulamanın kayıt ve makbuzların bulunmaması veya eksikliği halinde uygulayanlar hakkında

Kanunun 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi uyarınca işlem yapılır. Hayvancılık iş-

letmesinin ürünü işletme dışına dağıtması halinde Kanunun 37 nci maddesinin birinci fıkrasının

(g) bendi uyarınca işlem yapılır.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kal-

dırılmıştır.

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 45 – (1) Veteriner tıbbi ürün perakende satış izni, Bakanlıktan ruhsatlı mua-

yenehane, poliklinik ve hayvan hastanesine verilir.

(2) Veteriner tıbbi ürün perakende satış izni, veteriner hekim muayenehane ve polikli-

niklerinde ruhsat sahibi veteriner hekim adına, adi ortaklık şeklinde açılmış muayenehane, po-

liklinikler ile hayvan hastanelerinde ise bu işyerleri tarafından veteriner tıbbi ürün satış sorum-

lusu olarak gösterilen veteriner hekim adına düzenlenir.

(3) Başvuru aşağıda yer alan belgeler ile il müdürlüğüne yapılır:

a) Adına perakende satış izni düzenlenecek veteriner hekimin T.C. kimlik numarası ve

ikamet beyanı ile telefon ve belgegeçer numaraları ve elektronik posta adresinin yer aldığı di-

lekçe.

b) Veteriner hekimin bağlı olduğu meslek odasından alınmış güncel üye kayıt belgesi,

imza sirküleri ile dört adet vesikalık fotoğrafı.
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c) Başvuru sahibinin tüzel kişi olması durumunda, şirketin adresini, kuruluş amaçlarını,

ortaklarını ve sorumlu kişilerin görev, unvan ve imza yetki sınırlarını belirten ticaret sicil ga-

zetesinin aslı veya sureti, şirket ana sözleşmesinin sureti ve satış sorumlusunun görevlendiril-

diğine dair yazı.

ç) Ücret ve harçların yatırıldığına dair makbuz.

d) Hastaneler ile bir veteriner hekim tarafından kurulmuş muayenehane ve poliklinik-

lerde, satış sorumlusunun bu yerler dışından istihdamı halinde ilgili mevzuat kapsamındaki

faaliyetlerden sorumlu olduğunu belirtilen iş sözleşmesi ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak

sigortalı olduğunu ve çalıştığını gösteren ilgili resmi kurumdan alınan güncel belge.

e) Veteriner tıbbi ürünlerin, perakende satış yeri dışında verilen klinik hizmetlerinde

kullanımı için çiftlik veya kümeslere naklinde kullanılan araç ve ürünlerin taşıma ekipmanına

ait bilgiler.

(4) Muayenehane, poliklinik ve hastanenin de muvafakati, şartıyla, sorumlular ürün sa-

tışı ile ilgili görevlerini yürütmek üzere iş akdi yapılmış bir başka veteriner hekime vekâlet ve-

rebilir. Ürün satış sorumlusunun işyerinde bir vekil tayin etmesi halinde, vekile ait ve üçüncü

fıkrada yer alan sorumlu yönetici ilgili belgeler ile vekilin muvafakatı başvuruya eklenir.

(5) İl müdürlüğü tarafından on beş iş günü içinde belgeler üzerinde ve hizmet araçları

da dâhil yerinde yapılan incelemeler sonucunda uygun görüldüğünde rapor düzenlenir. İnce-

lemeler iki personel tarafından yapılır. İlçe sınırları içindeki satış yerleri için ilçe müdürlüğünde

görevli bir personel heyete katılır ve dosyanın bir sureti de ilçe müdürlüğüne gönderilir.

(6) İnceleme neticesinde satış yeri uygun görülmezse müracaat sahibine on beş işgünü

içinde gerekçeli bilgi verilir. Uygunsuzlukların tebellüğünden itibaren bir ay içinde eksiklikler

tamamlanmazsa müracaat dosyası müracaatçıya iade edilir.

(7) Eğer satış yeri uygun görülmüş ise on beş iş günü içinde veteriner tıbbi ürün pera-

kende satış izni düzenlenir. Belge iki nüsha düzenlenir. Bir nüshası ilgiliye verilir. Bir nüsha

da il müdürlüğünde alıkonur. Eğer satış yeri ilçe sınırları içinde ise ilçe müdürlüğüne de dos-

yanın bir sureti teslim edilir.

(8) Perakende satış izni, bir veteriner hekim adına düzenlenir. Bu kişi için ikinci bir

izin düzenlenemez.

(9) Muayenehane, poliklinik ve hastaneler, satış sorumlusunun herhangi bir sebeple gö-

revden ayrılması halinde en geç beş iş günü içinde yeni bir satış sorumlusu tespit ederek, eski

satış izni ile il müdürlüğüne başvurmak zorundadır. Bu süre içinde vekil olarak bildirilen ve-

teriner hekim, satış ile ilgili işlemleri yürütür. Zamanında satış sorumlusu atanmaması halinde

izin iptal edilir, satış durdurulur, yeni bir sorumlu belirlenene kadar ürünlere el konulur.”
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MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yürür-

lükten kaldırılmış, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddeye aşağıdaki

onuncu ve onbirinci fıkralar eklenmiştir.

“(2) Perakende satış yeri, reçeteli satışları aşağıda belirtilen şekilde yapabilir:

a) Satış yeri dışındaki veteriner hekim reçetesine dayanılarak yapılan satışta, gelen re-

çete, tarihine göre ayrı bir dosyada muhafaza edilir.

b) Satış yerinin veteriner hekimleri, yaptığı muayene ve tedavide kullandığı veteriner

tıbbi ürünler için reçete düzenler. Bu reçeteler ile ilgili bilgiler satış yerinin muayene kayıt def-

terine işlenir ve reçete, tarihine göre ayrı bir dosyada muhafaza edilir.

c) Satış yerinin, veteriner hekimleri (a) ve (b) bentlerinde belirtilen durumlar dışında,

hayvan sahibine tavsiye amaçlı muayenesiz reçete düzenleyebilir. Tavsiye edilen veteriner tıbbi

ürünlerin, hayvan sahibine satış yerince verilmesi halinde, bu reçeteler tarih sırasına göre diğer

reçetelerden ayrı bir dosyada muhafaza edilir.

(3) Tüm reçetelerde muhafaza süresi Bakanlıkça aksi belirtilmediği sürece en az beş

yıldır. İkinci fıkrada belirtilen reçete grupları birbirinden ayrı muhafaza edilir. Reçeteler, satış

yerinden çıkan ürünlerin kaydı olarak kabul edilir.”

“(10) Bakanlık, bir izleme sisteminin yürürlüğe konması halinde, perakende satış yerleri

tarafından tutulacak kayıtlarda ve defterlerde değişiklik yapabilir.

(11) Eczaneler, reçeteye tabi ürünleri ikinci fıkranın (a) bendine göre satabilir.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesine aşağıdaki yedinci fıkra eklenmiştir.

“(7) Hayvan sahipleri, hayvanlar kesilmiş, hayvanın kendisi veya ürünü gıda olarak tü-

ketilmiş olsa bile, satın alınmadan öncekiler de dahil olmak üzere, hayvanlarına uygulanan

tıbbi ürünlerle ilgili fatura, reçete ve kayıtları en az beş yıl muhafaza eder. Kayıtlar; ürün ismi,

farmasötik şekli, uygulama yolu, tarih ve miktarı, varsa etiket dışı uygulama ve detayları, ürü-

nün temin edildiği yer ve adresi ile tedavi edilen hayvanların şüpheye mahal bırakmayacak şe-

kilde tam tanımını içerecek şekilde tutulur. Hayvan sahipleri talep edildiğinde, bu kayıtları Ba-

kanlığa sunmakla yükümlüdür. Bakanlık, hayvan sahipleri veya hayvancılık işletmelerinin tut-

ması gereken kayıtlarla ilgili esaslar belirleyerek Bakanlık internet sitesi üzerinden duyurur.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin

son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bilgiler ürün kayıt defterinin yanında Narkotik ve Psikotropik İlaçlar Stok ve Sarf Defterine

de işlenir.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları, dör-

düncü fıkrasının ilk cümlesi ile beşinci ve onuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Tanıtım faaliyetleri, bu Yönetmelik kapsamındaki ürünlerin veteriner hekim ve ec-

zacıya tanıtımı ile ürünlerin uygulanması ve yan etkileri gibi konularda diğer sağlık meslek

11 Ocak 2013 – Sayı : 28525                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 13

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 13



mensuplarının bilgilendirilmesi faaliyetlerini kapsar. Sağlık meslek mensuplarına yönelik ta-

nıtım, mesleki basın, bilimsel faaliyetlerin desteklenmesi veya düzenlenmesi veya tanıtım tem-

silcilerinin bu meslek mensuplarını ziyareti yolu ile gerçekleştirilir.

(3) Bakanlıktan ruhsatlı süs kuşları ile akvaryum ve egzotik süs hayvanlarını satan iş-

yerlerine, sadece bu yerlerde satılmasına müsaade edilen ürünlerin tanıtımı yapılabilir.”

“Ürünlerin radyo, televizyon, gazete, dergi, internet gibi kitlesel iletişim vasıtalarıyla doğrudan

veya dolaylı olarak tanıtımı ya da reklamı yapılamaz.”

“(5) Sadece veteriner hekim ve eczacılara dağıtılan veya satılan yayınlar ile bilimsel,

tıbbi metinler içeren yayınlar, mesleki basın olarak kabul edilir. Yetiştiricilere veya ilgili sektöre

yönelik basın, mesleki basın olarak kabul edilmez.”

“(10) Pazarlama izni sahipleri, internet siteleri üzerinden prospektüs veya ürün özel-

likleri özetini yayımlayabilir. Dördüncü fıkraya istisna olarak, internet siteleri üzerinden ürün-

leri ile ilgili reklam ve tanıtım yapmak isteyen pazarlama izni sahipleri, sadece veteriner hekim

ve eczacılara yönelik hazırlanmış ve kişisel şifre gibi önlemler ile ulaşılabilen alanlar oluşturur.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(2) Veteriner tıbbi ürün kullanımını teşvik etmek ve satışını arttırmak yönünde hediye

verilemez, promosyon dağıtılamaz, şans oyunları düzenlenemez, direkt veya dolaylı fiyat in-

dirimi uygulamaları dışında kampanya yapılamaz, veteriner tıbbi ürünleri kullanacak veya re-

çeteyi yazacak olanlara doğrudan veya dolaylı olarak maddi avantajlar sağlanamaz. Ancak, di-

ğer hükümlere uymak kaydıyla, veteriner hekim veya eczacılara mesleki tanıtım malzemeleri

verilebilir.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 64 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Pazarlama izni olmayan ürünler

MADDE 64 – (1) Türkiye’de izinli olmayan, ancak 5 inci madde kapsamında ithali,

üretimi veya kullanımına izin verilen ürünler ile otovaksinlerin istenmeyen etkileri ile ilgili

olarak sağlık mesleği mensuplarından gelen bildirimlerin izlenmesi de bu Yönetmelik hüküm-

lerine göre yapılır.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 65 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 65 – (1) Bakanlık, pazarlama iznine sahip ürünleri gerektiğinde yeniden de-

ğerlendirmeye alabilir, bu amaçla ilave bilgi ve belgeler isteyebilir. Değerlendirme sonucunda;

ürünün izni iptal edilebilir veya askıya alınabilir, üretim, ithalat, satış, temin ve kullanım şart-

larında değişiklikler yapılabilir ve bu değişikliklerin yerine getirilmesi için makul bir süre ta-

nınır.
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(2) Dördüncü fıkra hükümlerinin korunması şartıyla, pazarlama izinlerinin geçerlilik

süresi beş yıldır. Pazarlama izni, risk-fayda analizi değerlendirmesi temel alınarak, beş yıl sonra

yenilenebilir. Pazarlama izni sahibi tarafından sürenin bitimine altı ay kala; kalite, güvenilirlik

ve etkinlik bilgileri doküman listesi ve izin belgesi aslı, uzatma talebini içeren dilekçe ile Genel

Müdürlüğe sunulur. Genel Müdürlük bu bilgileri izin sahibinden herhangi bir zamanda isteme

hakkına sahiptir. İthal ürünlere ait pazarlama izinlerinin yenilenmesi için, 8 inci maddede be-

lirtilen idari belgeler de başvuruya eklenir.

(3) Bir kez yenilenen pazarlama izni, Genel Müdürlüğün farmakovijilans çalışmaları

çerçevesinde beş yıl sonra için tekrar yenileme talep etmemesi halinde, limitsiz kullanım süresi

geçerliliğine sahip olur. Ancak bu durumda ithal ürün izin sahipleri, izin tarihinden itibaren

beş yılda bir 8 inci maddede belirtilen idari belgeleri Genel Müdürlüğe sunar.

(4) Pazarlama izni aldıktan veya en son pazara sunulmasından itibaren üç yıl içinde pa-

zara sunulmayan veya ihraç edilmeyen ürünün pazarlama izni iptal edilir.

(5) Genel Müdürlük insan ya da hayvan sağlığı açısından gerek gördüğü durumlarda,

geçerli bir nedeni olması şartıyla, dördüncü fıkra için istisna uygulayabilir.

(6) İkinci fıkrada belirtilen sürede başvurmayan veya eksik belge ile başvuran izin sa-

hiplerinin, pazarlama izni askıya alınır. Geçerlilik süresinden sonra altı ay süreyle; yenileme

başvurusu yapılmayan veya yapılmış başvurularla ilgili eksiklikleri tamamlanmayan ürünlerin

izinleri iptal edilir. Ancak Bakanlık, ithal ürünlerde talep edilen belgelerin gecikme süresini

değerlendirerek, ek olarak üç ay daha süre verebilir. Bu fıkra hükümleri, izinleri üçüncü fıkra

hükümlerine göre süresiz uzatılmış ve beş yılda bir belge istenilen ürünler için de geçerlidir.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 67 nci maddesinin birinci fıkrasında geçen “pazar-

lama izin sahipleri” ibaresi, “pazarlama izni sahibi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 75 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Pazarlama izni sahibi ve depo, ürünü dağıttığı yerlerle en kısa sürede irtibat kuracak

bir sistemi oluşturmakla yükümlüdür.”

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 76 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 76 – (1) Otovaksin üretimi aşağıdaki usul ve esaslara uygun olarak yapılır:

a) Otovaksinler üretim yeri izni bulunan yerlerde üretilir.

b) Otovaksin üretiminde, Bakanlıktan izinli veteriner teşhis, analiz laboratuvarları, Ens-

titü Müdürlükleri, üniversiteler veya üretim yeri izni bulunan yerlerde saf kültürü elde edilen

mikroorganizma kültürleri kullanılır.

c) Otovaksinler hayvancılık işletmesindeki, hastalıkla enfekte, hastalık sebebiyle ölmüş

veya hastalık şüphesi taşıyan sürü veya hayvanların organ ve doku parçaları, vücut sıvıları

veya bulaşmada rol oynayan diğer maddelerden elde edilen mikroorganizmanın kültürlerinden

hazırlanabilir.
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ç) Saf kültürün elde edildiği sürü ve hayvan tanımlanır. Tanımlama bireysel tanımla-

nanlarda hayvanın numarasıyla, kanatlı hayvanlarda kümesin, balıklarda ve diğer hayvanlarda

işletmenin numarasıyla olur.

d) Mikroorganizma kültürü, saf kültürünün elde edildiği tarihten itibaren onbeş ay süre

ile veya kullanıldığı otovaksinin ilk serisinin üretimini takip eden oniki ay içerisinde otovaksin

üretiminde kullanılabilir. Ancak sürü kullanımı hariç olmak üzere, bireysel kullanım için mik-

roorganizma kültürü yirmidört ay süre ile otovaksin üretiminde kullanılabilir.

e) Üretim yeri yirmidört aylık yaşa kadar mikroorganizma kültüründen üretilen ve sürü

kullanımına mahsus her bir seri ürünü; sterilite, saflık, inaktivasyon kontrolü ile gıda değeri

olan hayvanlara uygulanması ve üretimde kullanılması halinde rezidüel formaldehit miktarı

yönüyle kontrol edilir. Üretim yeri gerekli görmesi halinde ilave kontroller yapabilir.

f) Üretim yeri, saf kültürünün elde edildiği tarihin üzerinden yirmidört aylık süre geçmiş

mikroorganizmalardan ürettiği otovaksinlerin, sürülerde kullanımı için etkinlik testleri sunarak

Bakanlıktan izin alır. Bakanlıkça gerektiğinde kontrol edilmek üzere, izin alınan her seriden

kontrol için yeterli miktarda numune muhafaza edilir.

g) Otovaksin etiketinde aşağıda belirtilen bilgiler yer alır:

1) Üretildiği mikroorganizmanın adı.

2) Seri numarası ve son kullanım tarihi ile ambalajın hacim ve toplam doz miktarı.

3) Uygulama yolu ve dozu ile önerilen uygulama sıklığı.

4) Saklama ve nakil koşulları.

5) Kullanılması halinde içerikte yer alan koruyucu madde, adjuvant ve inaktivasyonda

kullanılan maddelerin isimleri ve miktar bilgileri.

6) Uygulanacağı hayvanın türü.

7) Üreticinin adı ve adresi ile hayvanların sahibinin veya işletmenin adı ve adresi.

8) Etikette belirtilen yer ya da hayvanların dışında uygulanamayacağının uyarısı.

9) Otovaksinin uygulanmasından sorumlu veteriner hekimin adı, soyadı ve iletişim bil-

gileri.

10) Otovaksinin raf ömrünün oniki ayı geçemeyeceğini belirten uyarı.

ğ) Saf kültürünün oluşturulma tarihi itibarı ile otovaksin üretiminde veya daha sonra

pazarlama izni alabilecek bir ürünün elde edilmesinde kullanılamayacak mikroorganizma kül-

türü, üretim yeri tarafından imha edilir veya talep edilmesi halinde teşhis veya araştırma ku-

rumlarına teslim edilir.

h) Kanuna dayanılarak belirlenen ihbarı mecburi hastalıklara karşı otovaksin üretilemez.

(2) Otovaksin hastalığın teşhis edildiği ve mikroorganizmanın izole edildiği işletmeyle

bitişik veya komşu işletmelerde kullanılabilir.
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(3) Otovaksinin komşu olmayan işletmelerde kullanılabilmesi için iki işletme arasındaki

ortak kuluçkahane veya su kaynağının varlığı, işletmeler arasındaki hayvan ve malzeme na-

killeri, her iki işletmeden elde edilen mikroorganizmaların antijenik benzerliği gibi epidemi-

yolojik bağlantı veya kaynaklar ortaya konulur.

(4) Sürü kullanımına mahsus otovaksinler veteriner ecza deposunda, hayvan hastane-

lerinde, veteriner hekim muayenehanelerinde veya polikliniklerde bulundurulamaz.

(5) Hayvan hastaneleri, veteriner hekim muayenehaneleri ve polikliniklerde bireysel

kullanıma mahsus otovaksin bulunabilir. Ancak otovaksinin etiketi üzerinde diğer etiket bilgi-

lerine ilave olarak hangi hayvan için hazırlandığı bilgisi yer alır.

(6) Hayvan sağlığı hizmetleri için bünyesinde veteriner hekim istihdam eden hayvan-

cılık işletmesi, otovaksini işletmesinde muhafaza edebilir. Üretim yeri bu işletmeye otovaksini

uygulanacağı sürünün primer ve rapel aşılaması için yetecek miktarda teslim eder. Aşılamadan

sonra arta kalan ürünler üreticisine iade edilir.

(7) Bünyesinde veteriner hekim istihdam etmeyen hayvancılık işletmeleri otovaksinin

muhafazası ve uygulama sorumluluğu üretim yeri ile işletme sahibindedir. Uygulama, otovak-

sinin üretildiği yerin bünyesinde çalışan veteriner hekim veya yardımcı sağlık personeli ya da

üretim yeri ile hayvancılık işletmesinin birlikte belirlediği veteriner hekim muayenehanesi, po-

likliniği veya hayvan hastanesi tarafından yapılabilir.

(8) Hayvancılık işletmesi teslim aldığı otovaksinin, muhafaza sıcaklığı ve uygulama

kayıtlarını, faturasını ve varsa iade belgelerini düzenli halde muhafaza etmek zorundadır.

(9) Üretim yeri, otovaksinin mikroorganizma kültürü ve izolasyon bilgilerini, üretim

ve kontrol kayıtlarını, fatura ve teslimat formlarını, teslim tarihlerini ve miktarlarını, uygulayıcı

bilgilerini, işletme ve uygulayıcı adreslerini ve diğer iletişim bilgilerine ait kayıtları tutar.

(10) Sadece ihracat amacıyla otovaksin üretimi aşağıda belirtilen usul ve esaslara uygun

olarak yapılır:

a) İhracat, bitmiş ürün veya dökme ürün olarak yapılabilir.

b) İhracat amacıyla otovaksin üretiminde kullanılacak saf mikroorganizma kültürünün

ithali için Genel Müdürlükten izin alınması zorunludur. Bu amaçla hasta veya ölü hayvan,

organ ve doku parçaları ya da vücut sıvıları ithal edilemez.

c) Mikroorganizma kültürünün izin başvurusunda izolasyon ve identifikasyon bilgileri

ile alıcının talebi bulunur.

ç) İhraç amaçlı üretilen ürünlerin etiketi ihraç edilecek ülke tarafından talep edilen dilde

hazırlanır. Etikette Türkçe olarak sadece ihraç edilecek ülkenin ismi yazılarak “…………….

kullanılması için üretilmiştir,” uyarısı yer alır.

(11) Bu maddede belirtilen kural veya kurallara uymayan üretim yerinin bir yıl süre ile

otovaksin üretimi durdurulur.”
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MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 77 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile

ikinci fıkrasının (a), (e), (f) ve (h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (ı) bendi yürürlükten

kaldırılmış, üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiş ve diğer

fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“b) Pazarlama izni sahibinin posta adresinin tespit edilememesi,”

“a) Ürünün önerilen şekilde kullanımında etkin veya güvenilir olmadığının tespiti,”

“e) Ürünle ilgili Bakanlığa sunulan bilgi ve belgelerde yanlışlık, tahrifat veya sahtecilik

olduğunun tespit edilmesi,

f) Pazarlama izni sahibinin ürünü mevzuata uymayan şekilde ürettiği, ürettirdiği veya

piyasaya arz ettiğinin tespit edilmesi,”

“h) Ürünle ilgili farmakovijilans faaliyetlerinin yapılmaması veya uyarıya rağmen eksik

çalışma yapılmaya devam edilmesi,”

“(4) Satış izinli ürünlerin Bakanlıkça yapılan analizleri sonucunda, ürünün pazarlama

iznine esas formül ve spesifikasyona uymadığının tespiti halinde, Kanunun 37 nci maddesinin

birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca işlem yürütülür.”

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin 78 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi yü-

rürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin 80 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiş, fıkraya aşağıdaki (g) ve (ğ) bentleri, maddeye aşağıdaki dördüncü

fıkra eklenmiştir.

“c) Pazarlama izni olmayan veya kaçak ürünleri satan iş yerleri ile ilgili olarak, Kanu-

nun 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen cezai işlemler uygulanır.”

“g) Perakende satış izni alınması sırasında hizmet nakil araçlarını veya araçlardaki de-

ğişikliği bildirmeyenler ilk tespitte uyarılır. Daha sonraki tespitlerde veya ürünlerin araçlarda

kalite ve güvenirliliği etkileyecek şekilde uygunsuz taşındığının tespiti halinde bu fıkranın (b)

bendinde belirtilen işlemler uygulanır.

ğ) Veteriner ecza depolarında, perakende satış yerlerinde veya bunlara ait nakil araçla-

rında ürünlerin uygun olmayan şartlarda muhafaza veya nakledildiği, muhafaza veya nakil sı-

caklık kayıtlarının tutulmadığı veya eksik tutulduğu tespit edilen ürünler yedi emine alınır ve

ürünler analiz ettirilir. Analiz sonucunda uygun olmadığı görülen veya sahibinin kontrol ettir-

mek istemediği ürünlere el konularak mülkiyeti, imha edilmek üzere kamuya geçirilir. Bu ürün-

lere ait numune gönderim, analiz ve imha masrafları ürün sahibince karşılanır.”

“(4) 48 inci maddenin yedinci fıkrasında belirtilen kayıtları tutmayanlara Kanunun 36 ncı

maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen cezai işlemler uygulanır.”
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MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yü-

rürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğin 82 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(3) Bakanlık ürünlerin bu Yönetmelik hükümlerine aykırı şekilde tanıtıldığı durum-

larda uygulanan cezai işleme ek olarak, izin sahibini uyarır. Uyarıya rağmen aynı hususun tek-

rarı halinde ürünün izni ilk seferinde altı ay, ikinci seferinde on iki ay süreyle askıya alınır,

üçüncü seferde iptal edilir.”

MADDE 34 – Aynı Yönetmeliğin 84 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 84 – (1) Ürün pazarlama izni, depo ruhsatı, perakende satış izninin kaybol-

ması halinde ruhsat veya izin sahibi, okunamayacak şekilde tahrip olması halinde ruhsat veya

iznin tahrip olmuş şeklini de ekleyerek, bir dilekçe ve ilgili harç ve bedelin ödendiğine dair

makbuz ile ruhsatı veya izni aldığı kuruma başvurur. İlgili kurum ruhsat veya izni yeniden dü-

zenler.”

MADDE 35 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci ve dokuzuncu fık-

raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

“(1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinde, son üç yıldır piyasaya arz edilmemiş

veya ihraç edilmemiş ürünlerin, Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren onsekiz ay

içinde piyasaya verilmemesi veya ihraç edilmemesi halinde, ruhsat veya izinleri iptal edilmiş

sayılır.”

“(9) Daha önce Bakanlıkça veteriner tıbbi ürün perakende satış izni verilmiş satış yer-

leri, 15/10/2013 tarihine kadar, bu Yönetmelik hükümlerine göre veteriner tıbbi ürün perakende

satış izni almak zorundadır. Aksi halde mevcut satış izinleri iptal edilir.”

MADDE 36 – Bu Yönetmelik, 24/12/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tari-

hinde yürürlüğe girer.

MADDE 37 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

24/12/2011 28152

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

4/4/2012 28254
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

NUMARALANDIRMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/6/2009 tarihli ve 27271 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Numara-

landırma Yönetmeliğinin geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 900 alan kodu altında sunulması gereken cinsel içerik ihtiva

eden hizmetler hariç, bu Yönetmeliğin EK-A1’inin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ben-

dinde belirtilen katma değerli elektronik haberleşme hizmetlerini sunma hakkına sahip işlet-

meciler, en geç 4/5/2013 tarihinden itibaren anılan hizmetleri belirlenen numara grupları üze-

rinden sunmakla yükümlüdür.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 4/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı

yürütür.

—— • ——
Ankara Üniversitesinden:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMA VE

UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/10/1994 tarihli ve 22095 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara

Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin 5 inci madde-

sinin birinci fıkrasının (f) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“Yönetim Kurulu Merkez Müdüründen ve Merkez Kurulunun kendi içinden seçtiği

dört üyeden oluşur. Merkez Müdürü aynı zamanda Yönetim Kurulunun başkanıdır.”

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

27/6/2009 27271

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 4/5/2011 27924

2- 25/8/2011 28036

3- 18/2/2012 28208

4- 4/9/2012 28401
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MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Müdür, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri arasından bir

Müdür Yardımcısı görevlendirir. Müdür yardımcılığı görev süresi en çok üç yıldır. Görevinden

ayrılan müdür yardımcısının yerine kalan süreyi doldurmak üzere yenisi görevlendirilir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Mersin Üniversitesinden:

MERSİN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/10/2011 tarihli ve 28089 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mersin

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin ikinci fık-

rasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Adayın üç yıl süre ile geçerli olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş

Sınavı (ALES)’ndan başvurduğu programın puan türünde, yüksek lisans programları ile yüksek

lisans derecesiyle başvurulacak olan doktora/sanatta yeterlik programları için en az 55.00 stan-

dart puan; lisans derecesi ile doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuranların ise en az

90.00 puan almış olması ve mezuniyet not ortalamasının; 100 tam puan üzerinden, en az 90.00

veya 4.00 üzerinden en az 3.50 olması gerekir. Ayrıca ALES yerine taban puan karşılığı YÖK

tarafından belirlenen diğer uluslararası sınavlarda alınan notları gösteren resmi belgeler geçer-

lidir. Tezsiz yüksek lisans programlarında ALES puanı aranmaz.”

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/10/1994 22095

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 8/4/1995 22252

2- 21/5/2000 24055

3- 23/5/2011 27942

4- 30/6/2011 27980
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MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (d) bentleri

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Tezli/tezsiz yüksek lisans programında, mülakat sonucunda 100.00 tam puan üze-

rinden 60.00 ve üzerinde mülakat puanı alan her aday için; lisans mezuniyet not ortalamasının

% 25’i, ilgili puan türünde ALES standart puanının % 50’si, mülakat sonucunun % 25’i, mü-

lakat yapılmadığı durumlarda ise ilgili puan türünde ALES standart puanının % 60’ı ile lisans

mezuniyet not ortalamasının % 40’ı esas alınarak yüksek lisans giriş puanı hesaplanır. Tezsiz

yüksek lisans programında ALES puanının değerlendirilmediği durumda ise mülakat sonucun-

da 100.00 tam puan üzerinden 60.00 ve üzerinde mülakat puanı alan her aday için; lisans me-

zuniyet not ortalamasının % 75’i ve mülakat sonucunun % 25’i esas alınarak yüksek lisans

giriş puanı hesaplanır.”

“d) Yabancı dil yeterlik belgesi bulunmayan adaylar, Rektörlükçe yapılacak, merkezi

yüksek lisans yabancı dil yeterlik sınavına alınırlar. Bu sınavda 100.00 tam puan üzerinden en

az 60.00 puan alarak başarılı olan adaylar yüksek lisans programına başlarlar. Bilim alanı bir

yabancı dil olan adaylara, o dil için başarı notu 100.00 tam puan üzerinden en az 80.00 olarak

uygulanır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Mersin Üniversitesinden:

MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/9/2007 tarihli ve 26636 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mersin

Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin üçüncü

fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Bir öğretim yılı güz, bahar olmak üzere iki yarıyıl ve bir yaz döneminden oluşur.

Her yarıyıl kayıt yenileme ve ders kayıtları dönemi, en az yetmiş iş gününden oluşan ders dö-

nemi ile yarıyıl sonu bütünleme sınav döneminden oluşur. Güz yarıyılı, kayıt yenileme ve ders

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

19/10/2011 28089
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kayıtları döneminin birinci gününden başlayıp, bahar yarıyılı kayıt yenileme ve ders kayıtları

döneminin başlamasına kadar sürer. Bahar yarıyılı ise; bu yarıyıla ait kayıt yenileme ve ders

kayıtları döneminin ilk gününden başlayıp yaz dönemi derslerinin başlangıcına kadar sürer.

Senato gerekli gördüğü hallerde yarıyıl sürelerini değiştirebilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir.

“(4) Lisans ve ön lisans programlarında öğrencinin bir yarıyıl için alacağı derslerin

kredi toplamı 26 krediden fazla olamaz. Ancak, Senato tarafından onaylanmış ve YÖK tara-

fından belirlenen öğretim programlarında bu kredi limiti aşılabilir. 2547 sayılı Kanunun 5 inci

maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen dersler ile öğretmenlikle ilgili pedagojik

formasyon sertifika dersleri bu sınırlamaların dışındadır. Bu sınırlama, eğitiminin son iki dö-

neminde olan öğrencilerin ilgili iki dönemin sonunda mezun olabilmesi için en fazla dört ders

olmak koşuluyla danışmanın önerisi, bölüm başkanlığının onayı ve ilgili yönetim kurulunun

kararı ile artırılabilir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci ve dokuzuncu fıkraları

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Öğrenciler Üniversitenin işbirliği anlaşması bulunan yurt içindeki ve yurt dışındaki

diğer üniversitelerde misafir öğrenci olarak bulunabilir. Bu öğrenciler danışmanın önerisi ve

ilgili bölüm başkanlığının onayı ile o üniversitelerde açılan güz, bahar yarıyıllarından ve yaz

dönemlerinden ders alabilir. Öğrencilerin diğer üniversitelerden alıp, başarılı oldukları dersler,

bölümlerindeki alması gereken bazı derslere denk sayılabilir. Bu derslerin hangi derslere denk

sayılacağı Senatoca belirlenecek esaslar çerçevesinde ilgili bölüm kurulunun görüşü alınarak

ilgili yönetim kurulunca kararlaştırılır.

“(9) Diğer üniversitelerden gelerek Üniversitede ders almak isteyen öğrencilerin talebi,

öğrencinin kayıtlı olduğu üniversitenin ilgili kurulunun kararı ile Üniversiteden alacağı ders-

lerin, öğrencinin ders alacağı ilgili bölümün uygun görüşü ile ilgili yönetim kurulunun kararı

ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 24 – (1) Örgün ve ikinci öğretimde öğrencilerin derslere, uygulamalara, se-

minerlere, laboratuarlara ve atölye çalışmalarına en az %70 oranında devamları zorunludur.

Derslerin özelliği ve ilgili birimin isteği halinde ilgili birimin yönetim kurulu kararıyla labo-

ratuar ve uygulamaların devam yüzdeleri artırılabilir. Hangi nedenle olursa olsun, devam ko-

şulunu yerine getirmeyen öğrenciler yıl sonu ve bütünleme sınavına alınmaz ve başarısız sayılır.

Devam durumu, dersin öğretim elemanı tarafından izlenerek belgelenir. Devamsız öğrencilerin

durumları yarıyıl sonu sınavlarından önce ilan edilir.”
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MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesine aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiştir.

“(5) Yarıyıl sonunda başarısız olunan dersler için aynı dönem sonunda bütünleme sınavı

yapılır. Yarıyıl sonu sınavına girmeye hak kazanan öğrenciler bütünleme sınavına girebilir. Bü-

tünleme sınav sonuçları final sınavı yerine yazılır. Tüm yarıyıla yayılan çalışma/uygulama/stüd-

yo ve benzeri derslerin eğitim-öğretim yılı başlamadan ilgili yönetim kurullarınca belirlenmesi

durumunda bütünleme sınavı yapılmaz.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının ilk paragrafı

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Öğrencinin bir dersin yarıyıl sonu ve bütünleme sınavına katılabilmesi için:”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile (ç)

bendinin (4) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (ç) bendine aşağıdaki (5) nu-

maralı alt bent eklenmiştir.

“a) Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten devam koşulunu ve

dersin dönem içi gereklerini yerine getiren her bir öğrenci için, yarıyıl içi başarı puanının

%40-60’ı ile yarıyıl sonu sınav puanının %60-40’ı toplanarak belirlenen yarıyıl başarı puanı,

aşağıdaki tabloya göre nota dönüştürülür. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavından 50’den az

puan alan öğrencinin yarıyıl başarı puanı hesaplanmaz. Öğrenciye, 100 tam puan üzerinden

belirlenen yarıyıl başarı puanları ve bunların karşılığı olan harf notları ile bu notların katsayıları

aşağıda gösterilmiştir:”

“4) F4 Öğrenci uygulamalı derslerin devamını yerine getirdi, sınavına girmedi ya da

girip başarılı olamadı, dersin devamını tekrar alması gerekir.”

“5) F1, F2 ve F3, F4 notları yarıyıl sonu ve genel not ortalamalarının hesaplanmasına

sıfır puanla katılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Yarıyıl sonu ve bütünleme sınav sonuçları, ilgili sınav döneminden en geç bir

hafta sonra veya Rektörlüğün belirlediği sürede ilgili birimlerce ilan edilir ve ilgili

dekanlık/yüksekokul müdürlüğüne bildirilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının ilk paragrafı

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yarıyıl ara sınavlarına giremeyen ve uygulamalara katılamayan öğrenci, aşağıda be-

lirtilen haklı ve geçerli nedenler çerçevesinde, mazeretleri ilgili yönetim kurulu kararıyla geçerli

sayılırsa, öğrencilerin bu hakları saklı tutulur:”
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MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 34 – (1) Bu Yönetmeliğin 33 üncü maddesi çerçevesinde mazeretleri, ilgili

yönetim kurulunca kabul edilen öğrencilere, ara sınavlar için mazeret sınavı hakkı verilir. Ara

sınavların mazeret sınavı, yarıyıl sonu sınav döneminden önce, ilgili yönetim kurulu kararı ile

belirlenen tarihlerde yapılır. Ancak, yaz dönemi eğitim öğretimi yapılacak birimlerde, mazeret

sınavları yaz dönemi kesin kayıtları başlangıç tarihine kadar yapılır.

(2) Mazeretin devam etmesi durumunda ise ilgili yönetim kurulunun kararına göre işlem

yapılır. Öğrencinin yarıyıl not ortalaması bu sınavların sonuçlarına göre yeniden hesaplanır.

Mazeret sınavı için, ayrı bir mazeret sınavı açılmaz. Bütünleme sınavlarının mazeret sınavı ya-

pılmaz.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 36 – (1) Mezun olabilmek için tek bir ders dışında bütün derslerini başarmış

ve genel not ortalaması en az 2.00 olan öğrencilere başarısız oldukları bu tek dersin devam ko-

şulunu yerine getirmiş olmaları halinde, bu duruma geldikleri yarıyılın bütünleme sınavlarının

ya da izleyen yaz döneminin sonunda bir kez tek ders sınavı hakkı verilir. Bu sınavdan en az

CC veya G notu alan öğrenci başarılı sayılır. Başarısızlık halinde, öğrenci bu dersi açıldığı dö-

nemde tekrarlar.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları

yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

7/9/2007 26636

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 22/2/2008 26795

2- 28/7/2008 26950

3- 23/9/2011 28063
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Zirve Üniversitesinden:

ZİRVE ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Zirve Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma

ve Uygulama Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetimine ilişkin usul ve esasları dü-

zenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Zirve Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araş-

tırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının

görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Zirve Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ZUEM)’ni,

b) Müdür: Merkez Müdürünü,

c) Rektör: Zirve Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Zirve Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanı

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitede uzaktan eğitim yoluyla yapılacak olan

ön lisans, lisans, lisans tamamlama ve lisansüstü eğitim-öğretim programları faaliyetlerinin et-

kin ve verimli biçimde yürütülmesini temin etmek, uzaktan eğitim için gerekli olan altyapıyı

kurmak ve işletmek, e-öğrenme temelli ders içeriklerini üretmek ve uzaktan eğitim ile ilgili

araştırma-geliştirme ve uygulama çalışmaları yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversite senatosu kararları çerçevesinde uzaktan eğitim veren ön lisans, lisans, li-

sans tamamlama ve lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütülmesine yönelik akademik

ve teknik işleyiş ile ilgili esasları düzenlemek,
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b) Uzaktan eğitim ile ilgili donanım ve yazılım gereksinimlerini belirlemek, altyapıyı
oluşturmak,

c) Uzaktan eğitim programları ile ilgili çevrimdışı ders içeriklerini temin etmek; ders
içerikleri ile ilgili standartları ve kuralları belirlemek; ders içerikleri üretimini yapmak, öğren-
cilerin ve öğretim elemanlarının kullanabilmesi için sistemde hazır hale getirmek,

ç) Uzaktan eğitim yapan programların öğrencilerine ve öğretim elemanlarına teknik ve
akademik desteği sağlamak,

d) Uzaktan eğitim programları dönem sonu sınavlarıyla ilgili soru bankasını oluşturmak;
sınav yeri organizasyonu yapmak, sınav soru kitapçıklarını hazırlamak, sınavların yapılmasını
ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesini sağlamak,

e) Uzaktan eğitim konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, yerli ve ya-
bancı kuruluşlarla işbirliği yapmak, diğer kuruluşlarla işbirliği imkanlarını araştırmak,

f) Üniversite bünyesinde verilmekte olan derslerin uzaktan eğitim yoluyla verilebilmesi
için ilgili fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu, enstitü ve araştırma merkezlerinde uzaktan
eğitim faaliyetini düzenlemek, destek vermek ve koordinasyonunu sağlamak ve bu konuya iliş-
kin esasları belirlemek,

g) Kamu ve özel kuruluşların uzaktan eğitim alanındaki danışmanlık ve uzaktan eğitim
olanaklarından yararlanma istemlerini, gerektiğinde ilgili birimlerle birlikte projelendirmek ve
yürütmek,

ğ) Uzaktan eğitim tabanlı kursları, seminerleri, konferansları ve benzerlerini düzenle-
mek, bu programlarda görev alacak öğretim elemanlarını belirlemek, görevlendirmek, işbirliği
ve koordinasyonu sağlamak; dersleri kredilendirmek, sertifika, katılım belgesi, ders geçme bel-
gesi ve benzerlerini vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu.
Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl
süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür; görevlen-
dirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere
öğretim elemanları arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektö-
rün onayına sunar. Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine Müdür Yardım-
cısı, o da bulunmadığı zamanlarda ise Yönetim Kurulu üyelerinin en kıdemli olanından başla-
mak üzere birisi vekalet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,
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c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygula-

mak,

ç) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim

Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörlüğe sunmak,

d) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörlüğe sun-

mak,

e) Yurt içi ve yurt dışındaki araştırma ve uygulama merkezleri ile işbirliği yapmak,

f) Fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları ve Üniversite bünyesin-

deki diğer birimler ile Rektörlüğe bağlı bölümlerde uygulanan program ve faaliyetlere ilişkin

koordinasyon ve işbirliğini sağlamak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür Yardımcısı dahil beş kişiden olu-

şur. Diğer üç üye; öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir.

Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması

halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulu-

nun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti ve belirlediği gündemle yılda en az iki kez

salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Yönetim Kurulu gerektiğinde video

konferans yöntemiyle de toplantı yapabilir. Müdürün önerisi üzerine, gerektiğinde Üniversite

içinden ve dışından konu ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim sahibi kişiler de görüş bildirmek

amacı ile Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler. Ancak bu kişiler oy kullanamazlar.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak,

b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek,

c) Araştırıcı ve uygulayıcı elemanların, uzaktan eğitim ile ilgili araştırma, yayın ve bi-

limsel toplantılara katılmak için yapacakları mali destek isteklerini değerlendirmek,

ç) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip, önerilerde bulunmak,

d) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı

Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek

personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Zirve Üniversitesi Rektörü yürütür.
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

KREMALI MARGARİN ALIMI YAPILACAKTIR 

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

1. Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 2.000 Kg. (2 Ton) Kremalı Margarin teklif 

alma yoluyla alınacaktır. 

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

edilebilir. 

3. Teklifler en geç 21.01.2013 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe 

ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 

4. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

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

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 

 Tel : 397 33 65 – 66          Faks : 397 33 71 – 74 203/1-1 

————— 
ŞEKİL VERME MAKİNASI ALIMI YAPILACAKTIR 

1. Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 1 adet şekil verme makinası, teklif alma 

usulüyle alınacaktır. 

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

edilebilir. 

3. Teklifler en geç 18.01.2013 Cuma günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe ve 

Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir. 

4. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

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

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 

 Tel : 397 33 65 – 66          Faks : 397 33 71 – 74 204/1-1 

————— 
MARGARİN ALIMI YAPILACAKTIR 

1. Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 2.000 Kg. (2 Ton) Margarin teklif alma 

yoluyla alınacaktır. 

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

edilebilir. 

3. Teklifler en geç 21.01.2013 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe 

ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 

4. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

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

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 

 Tel : 397 33 65 – 66          Faks : 397 33 71 – 74 205/1-1 
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154 KV VE 380 KV KESİCİ KOMPRESÖR YEDEKLERİ SATIN ALINACAKTIR 

Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketinden: 

İhale Kayıt Numarası : 2013/719 

1 - İdarenin 

a) Adresi : TATARKÖY MEVKİİ PK: 17 - 39750 

b) Telefon ve faks numarası : 2884644237 - 2884644160 

c) Elektronik posta  

    adresi (varsa) : ticaret@heas.gov.tr 

2 - İhale konusu malın  

     niteliği, türü ve miktarı : Temin edilecek kesici kompresör yedekleri mevcut HAUG 

marka kompresörlerinde kullanılabilecek özellikte 

olacaktır. 

154kV Kesici Kompresörü 1. Kademe Segmanı Ürün 

Kodu: 26.6035.00= 20 Adet 154kV Kesici Kompresörü 2. 

Kademe Segmanı Ürün Kodu: 26.6018.00= 20 Adet 

380kV Kesici Kompresörü 1. Kademe Segmanı Ürün 

Kodu: 27.6008.00= 20 Adet 380kV Kesici Kompresörü 2. 

Kademe Segmanı Ürün Kodu: 27.6011.00= 20 Adet 

3 - İhalenin / Yeterlik  

Değerlendirmesinin: 

a) Yapılacağı yer : HEAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / 3. KAT TOPLANTI 

SALONU 

b) Tarihi ve saati : 29.01.2013 - 14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler : 

1. İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

2. İhale dokümanı, HEAŞ Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel 

Müdürlüğü/Lüleburgaz-KIRKLARELİ adresindeki, Malzeme İkmal ve Ticaret Müdürlüğünden 

50,00 TL (K.D.V. Dahil) temin edilebileceği gibi, Şartname bedeli, Şirketimiz Vakıflar Bankası 

Lüleburgaz Şubesindeki, TR53 0001 5001 5800 7293 6379 26 No' lu hesabına dekont edildikten 

sonra dekont ile birlikte yapılacak, yazılı başvuruya istinaden, gönderme bedeli alıcıya ait olmak 

şartı ile şartnameler posta/kargo yolu ile adrese de gönderilebilir. 

3. Teklif mektupları 29/01/2013 Salı günü saat 14:00’a kadar aynı adresteki Muhaberat 

Servisine elden imza karşılığında teslim edilmiş olacaktır. Bu gün ve saatten sonra verilecek 

teklifler ile posta veya kargoda vaki olacak gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’da Şirketimiz Satın Alma ve İhale Komisyon 

Odasında alenen açılacaktır. 

5. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda Geçici Teminat vereceklerdir. 

6. Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3.üncü maddesinin g bendi kapsamında 

EÜAŞ Satın Alma ve İhale Yönetmeliği usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 

7. Bu ihale tüm yerli isteklilere açıktır. 

8. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 60 (ALTMIŞ) Takvim 

Günü olmalıdır. 

9. İhale konusu malzemeler ile ilgili Teknik Şartname ve İhtiyaç Listesi, Şirketimiz 

internet adresi; www.heas.gov.tr adresinden görülebilir. 216/1-1 
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FABRİKAMIZ İHTİYACI SİYAH KAUÇUK HAMURU 

AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR 

T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2013/2193 

1 - İdarenin 

a) Adresi : T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makine Fabrikası Sivrihisar Cad. 

No: 195/C ESKİŞEHİR 

b) Telefon numarası : 0 222 230 27 39 (10 Hat) Dahili 1476 - 1478 

c) Faks numarası : 0 222 230 59 15 

ç) Elektronik posta adresi (varsa) : eskisehirmakina(@)turkseker.gov.tr 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 40.000 Kg. SİYAH KAUÇUK HAMURU ALIMI 

(KAU-TŞ - 014 - C Nolu Teknik Şartnameye Göre) 

0,5 mm lik 16.000 kg. / 2 mm lik 8.000 kg. / 4 mm lik 

16.000 kg. 

b) Teslim yeri : Eskişehir Makina Fabrikası Malzeme Ambarı 

c) Teslim tarihi : Firmayla Sözleşme imzalandıktan sonra, 

  1. Parti Şubat 2013 ayı 1.Hafta - 20.000 Kg. 

  2. Parti Nisan 2013 ayı 1. Hafta - 20.000 Kg. olarak 

teslim edilecektir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Eskişehir Makina Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 23.01.2013 - Çarşamba - Saat: 14:00 

c) İhale usulü : Açık İhale Usulü 

4 - İhaleye katılabilme şartlanrı ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirilmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İdari şartnamemizin 7. ve 8. maddelerinde belirtilmiştir. 

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

6 - İhale dokümanı T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makine Fabrikası-Sivrihisar Caddesi No: 195/C-

Eskişehir adresinde görülebilir ve 50.-TL. (Elli Türk Lirası)karşılığı aynı adresten temin 

edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur. İhale 

dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak 

isteyenler, posta masrafı dahil 50 Türk Lirası doküman bedelini T.C. ZİRAAT BANKASI -

YUNUSEMRE ŞB. - TR26 0001 0008 8738 2482 7750 01 - HALKBANK - ESKİŞEHİR ŞB. - 

TR89 0001 2009 3480 0013 0000 03 - VAKIFBANK - YUNUSEMRE ŞB.- TR47 0001 5001 

5800 7295 8693 25 - İŞ BANKASI-ESKİŞEHİR ŞB. - TR62 0006 4000 0014 4000 0163 61 - 

AKBANK - ESKİŞEHİR ŞB. - TR 75 0004 6000 2688 8000 2810 21 - no'lu hesaplarından birine 

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 
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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 - Teklifler, 23.01.2013-Çarşamba günü saat 14:00'e kadar T.Ş.F.A.Ş. ESKİŞEHİR 

MAKİNA FABRİKASI Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, PTT, Kargo vb. vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

8 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale 

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların 

miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatlı sözleşme 

düzenlenecektir. Bu ihalede, kısmı teklif verilemez. 

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim 

günü olmalıdır. 

11 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 ve 4735 Sayılı kanunlara tabi değildir. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 214/1-1 

————— 
FABRİKAMIZ İHTİYACI KONVEYÖR BANT BEZİ İMALİ 

AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR 

İhale Kayıt Numarası : 2013/2216 

1 - İdarenin 

a) Adresi : T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makine Fabrikası Sivrihisar Cad. 

No: 195/C ESKİŞEHİR 

b) Telefon numarası : 0 222 230 27 39 (10 Hat) Dahili 1476 - 1478 

c) Faks numarası : 0 222 230 59 15 

ç) Elektronik posta adresi (varsa) : eskisehirmakina@turkseker.gov.tr 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 29.000 MT. KONVEYÖR BANT BEZİ 

DOKUNMASI (KAU- TŞ - 012A) NOLU TEKNİK 

ŞARTNAMEYE GÖRE 660 mm lik 12.000 MT./ 810 

mm lik 5.000 MT./1010 mm lik 12.000 MT. 

b) Teslim yeri : ESKİŞEHİR MAKİNA FABRİKASI MALZEME 

AMBARI 

c) Teslim tarihi : Firmayla Sözleşme İmzaladıktan Sonra; 

  1. Parti: Mart 2013 1. Hafta 

  2. Parti: Mayıs 2013 1. Hafta teslim edilecektir. 
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3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : ESKİŞEHİR MAKİNA FABRİKASI TOPLANTI 

SALONU 

b) Tarihi ve saati : 24. 01. 2013 - Perşembe - Saat 14:00 

c) İhale usulü : Açık İhale Usulü 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirilmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İdari şartnamemizin 7. ve 8. maddelerinde belirtilmiştir. 

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

6 - İhale dokümanı T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makine Fabrikası-Sivrihisar Caddesi No: 195/C-

Eskişehir adresinde görülebilir ve 50.-TL. (Elli Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin 

edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur. İhale 

dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak 

isteyenler, posta masrafı dahil 50 Türk Lirası doküman bedelini T.C. ZİRAAT BANKASI -

YUNUSEMRE ŞB. - TR26 0001 0008 8738 2482 7750 01 - HALKBANK - ESKİŞEHİR ŞB. - 

TR89 0001 2009 3480 0013 0000 03 - VAKIFBANK - YUNUSEMRE ŞB.- TR47 0001 5001 

5800 7295 8693 25 - İŞ BANKASI -ESKİŞEHİR ŞB. - TR62 0006 4000 0014 4000 0163 61 - 

AKBANK - ESKİŞEHİR ŞB. - TR 75 0004 6000 2688 8000 2810 21 - no'lu hesaplarından birine 

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 - Teklifler, 24.01.2013- Perşembe günü saat 14:00'e kadar T.Ş.F.A.Ş. ESKİŞEHİR 

MAKİNA FABRİKASI Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, PTT, Kargo vb. vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

8 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale 

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların 

miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatlı sözleşme 

düzenlenecektir. Bu ihalede, kısmi teklif verilemez. 

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim 

günü olmalıdır. 

11 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 ye 4735 sayılı kanunlara tabi değildir. 

Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 215/1-1 
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VAKIF TAŞINMAZIN YAPIM VE İŞLETME ŞARTLI KİRALAMA İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünden: 

Aşağıda adı ve nitelikleri ile ihale bilgileri belirtilen vakıf taşınmaz, 2886 sayılı Devlet 

İhale Kanununun 35/a maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile inşaat yapım ve işletme şartlı 

olarak 25 yıl süreyle kira ihalesine çıkarılmıştır. 

İdarenin Adresi : Gümüşsuyu Mah. İnönü Caddesi No: 2 Taksim-

Beyoğlu-İstanbul 

İdarenin Telefon- Faks ve  

Elektronik Posta Adresi : 0212 251 88 10 (Dahili 7201)- 0212 243 64 59 

istanbul@vgm.gov.tr 

İhale Konusu İşin Adı : İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, İstiklal Caddesi, Mis 

Sokak, tapunun 355 ada, 29 parselinde kayıtlı 

bulunan Vakıf Taşınmazın 25 yıl süreyle yapım ve 

işletme şartlı kiralama İşi  

İnşaata İlişkin Tahmini 

Muhammen Bedel : 6.094.725,00 TL. 

Yüzölçümü : 739,00 m2 

Cinsi : 4 dükkan, apartman, garaj, oda 

Mevcut İmar Durumu : Turizm+Ticaret+Hizmet 

Geçici Teminat Miktarı : 914.208,75 TL. 

İnşaata İlişkin Kesin Teminat : 365.683,50 TL. 

Doküman Bedeli : 750,00 (Yediyüzelli) TL. 

İhalenin Yapılacağı Yer : Gümüşsuyu Mah. İnönü Caddesi No: 2 Kat: 7 İhale 

Salonu Taksim-Beyoğlu-İstanbul 

Teklif Zarflarının Verileceği Yer : Gümüşsuyu Mah. İnönü Caddesi No: 2 Kat: 5 İhale 

Bürosu Taksim-Beyoğlu-İstanbul 

İhalenin Yapılacağı Tarih ve Saat : 11.02.2013 - Saat: 14.00 

- 10.10.2011 tarih ve 728/573 ile 24.07.2012 tarih 488/370 sayılı Vakıflar Meclisi 

Kararında belirtilen asgari şartlar; 

1 - İşin süresi ve kira ödemelerinin, taşınmazın tümüyle boşaltıldığı tarihten itibaren 

başlatılması, ancak bu tarihin hiçbir şekilde sözleşme tarihinden itibaren 12 (oniki) ayı 

geçmemesi, 

2 - İşin süresi ve kira ödemelerinin başladığı tarihten itibaren ilk 6 yılın aylık kirasının 

(80.000,00 TL + ihale artış oranı), 7. yılın aylık kirasının (120.000,00 TL + ihale artış oranı) 

olarak belirlenmesi, sonraki yılların kira bedellerinin, işin toplam süresi olan 25. yılın sonuna 

kadar her yıl yıllık ÜFE oranında arttırılarak (bir önceki yılın kira bedelinin ÜFE Oniki Aylık 

Ortalamalarına Göre Değişim (%) Oranı Esas alınarak) belirlenmesi, 

3 - Taşınmaz üzerindeki mevcut binanın gerekli tüm güvenlik önlemlerinin alınarak 

yıkılıp kaldırılması, tapu kaydındaki takyidatın kaldırılması, projelerin hazırlanması ve inşaat 

aşamasında, ilgili kurum ve kuruluşlarca zemine ilişkin önerilebilecek tahkim ve iyileştirme 

çalışmaları da dahil olmak üzere, tüm iş ve işlemlerin yüklenici tarafından karşılanması, bu 

nedenlerle belirlenen kira bedellerinin tenzili veya sözleşme süresinin uzatılması talebinde 

bulunulmaması, 

4 - 3194 sayılı kanununa göre, taşınmazdan kamuya terk edilmesi gereken kısım olması 

halinde, %40’a kadar olan kısmın bedelsiz terk edilmesi, terk oranının %40’ın üzerinde olması 

halinde, aşan kısmın bedelinin Bölge Müdürlüğünce belirlenecek arsa değeri üzerinden 
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yükleniciden def’aten tahsil edilmesi, yüklenici tarafından vakıf taşınmaz üzerine haciz, ipotek, 

teminat vb. yükümlülükler konulmaması, 

5 - İlgili mevzuata aykırı olarak sözleşme süresi dolmadan taşınmazın tahliye edilmesi 

halinde yapılmış olan masrafların talep edilmemesi, yatırılan teminat ve kiraların İdareye gelir 

kaydedilmesi ve imalatla ilgili her türlü masrafın İdareye terk ve teberru edilmiş sayılması, 

6 - İnşaat bitirilip bina işletmeye açılıncaya kadar, taşınmazın başka amaçla 

kullanılmaması, sözleşme süresi sonunda çalışır, bakımlı ve kullanılabilir şekilde hiçbir hak ve 

bedel talebinde bulunmaksızın idareye teslim edilmesi, 

7 - İşin süresi ve kira ödemelerinin başladığı tarihten itibaren ilk 3 yıl içerisinde, mevcut 

imar durumu (Turizm+Hizmet+Ticaret) doğrultusunda tüm projelerin hazırlanması, ilgili tüm 

kurum ve kuruluşlardan onaylatılarak inşaat ruhsatının alınması, inşaatın bitirilerek işletmeye 

geçilmesi, kaydıyla toplam 25 yıl süre ile yapım ve işletme şartlı kiralama İşi. 

II-) İhale, yukarıda belirlenen tarih ve saatte, Gümüşsuyu Mah. İnönü Caddesi No: 2 Kat: 7 

İhale Salonu- Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü Taksim-Beyoğlu-İstanbul adresinde toplanacak olan 

İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

VI-) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri dış zarf içerisinde 

sunmaları gerekmektedir. 

a) Kanuni ikametgâh belgesini vermesi. (Şirketlerde bu belge aranmayacaktır.) 

b) Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi ve ayrıca irtibat için telefon numarası ve 

faks numarası ile elektronik posta adresi. 

c) Verildiği tarih ile ihale tarihi arasındaki süre 6 (altı) ayı geçmemek kaydıyla, ihalenin 

ilan edildiği yıla ait Ticaret ve Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasından alacakları 

belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi. 

c1) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir 

Makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair 

belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel 

kişilerin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye 

Cumhuriyeti dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 

c2) Gerçek kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odası 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi. 

d) Noter tasdikli imza sirkülerini veya imza beyannamesini vermesi. 

d1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi vermesi. 

d2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi. 

(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu 

ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış 

olması gerekir.) 

e) İstekliler adına vekalet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

noter tasdikli vekaletnameleri ile vekilin yine noter tasdikli imza beyannamesini vermesi. 

(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin, bu tüzel kişiliğin 

bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nca 

onaylanmış olması gerekir.) 

f) Ortak girişim olması halinde bu iş için ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesini 

vermesi. 

g) İlgili Bankadan alınacak ekli örneğe uygun banka referans mektubu (muhammen 

bedelin %50'si kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisi) 
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h) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair 

belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla 

İdarece tasdikli suretinin verilmesi veya Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi 

üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgeyi vermesi. 

ı) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak Türkiye genelinde 

prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının 

İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi veya Sosyal Güvenlik 

Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair 

belgeyi vermesi. 

j) İstekliye ait benzer iş ile ilgili iş bitirme belgesinin noter tasdikli sureti veya aslının 

İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi veya isteklinin benzer iş ile 

ilgili iş bitirme belgesinin olmaması veya isteklinin ticari faaliyetleri arasında inşaatla ilgili bir 

husus bulunmaması halinde inşaatı, benzer iş bitirme belgesine sahip olan bir inşaat firmasına 

yaptıracağına ilişkin ekli örneğine uygun alt yüklenici taahhütnamesini vermesi. 

k) Ekli örneğine uygun teknik personel taahhütnamesini vermesi. 

l) Ekli örneğe uygun ihalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına ilişkin yazılı beyanı. 

m) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin ekli örneğe uygun 

yazılı beyanı. 

n) İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü veznesine 

yatırılmış alındı makbuzu veya İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü adına 2886 sayılı Yasaya 

göre alınmış ekli örneğe uygun geçici teminat mektubu ve eki teyit yazısı. (Limit içi –süresiz) 

o) İç Zarf (Ekli örneğine uygun Teklifi Mektubu) 

p) İsteklinin bu ihaleye ilişkin inşaat yapım ve işletme şartlı kiralama işine ait ihale 

şartnamesini kaşelemek suretiyle imzalanmış olarak vermesi. 

r) İhale dökümanı, mesai saatleri içerisinde, Gümüşsuyu Mah. İnönü Caddesi No: 2 Kat: 5 

İhale Bürosu Taksim-Beyoğlu-İstanbul adresinde görülebilir ve 750,00 (yediyüzelli) TL 

karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın 

almaları zorunludur. 

s) İsteklinin ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı a,b,c,d,e,h,ı,l ve m 

bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır. 

IX-) Teklif zarfı verildikten sonra, dosya içereninden herhangi bir evrakın alınması, 

değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak başvurular değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

X) Bu işin ihalesine katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına 

vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

XI) Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek 

gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

XII-) İşbu ilana ait ilan bedelleri dahil tüm giderler (karar pulu bedeli damga vergisi v.s.) 

ihale üzerinde kalan gerçek kişi veya tüzel kişiliklerden sözleşme yapılmadan önce tahsil 

edilecektir. 

XIII-) İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

İlan olunur. 212/1-1 



Sayfa : 38 RESMÎ GAZETE 11 Ocak 2013 – Sayı : 28525 

 

ARSA SATILACAKTIR 

Bağcılar Belediye Başkanlığından: 

İhale Konusu : Arsa Satışı, (Evren Mahallesi, 2204 Parsel sayılı 

taşınmazın satışı) 

İhale Tarih ve Saati : 22.01.2013 / 10:00 

İlgili Müdürlük / Birim : Plan ve Proje Müdürlüğü 

İlgili Adres : Bağcılar Belediye Başkanlığı, Plan ve Proje Müdürlüğü, 

Güneşli Mahallesi, Kirazlı Caddesi, No:1 Bağcılar/ 

İSTANBUL  

İlgili Telefon : 0212 410 06 35 

İlgili Fax : 0212 410 06 14 

İlgili E-Posta : Planproje@bagcilar.bel.tr  

İhalenin Yapılacağı Yer : Bağcılar Belediye Başkanlığı Encümen Salonu 

İhale Türü : Arsa Satışı 

İhale Usulü : Kapalı Teklif (2886 sayılı Kanunun 36. Maddesi) 

Niteliği ve Miktarı : Arsa (Akaryakıt Alanı) – 3.169,00 m² 

Hizmetin Yapılacağı Yer/ 

Teslim Yeri : Bağcılar / Evren Mahallesi 

İlan Metni :  1) Encümen Kayıt No : 1474 

  2) Taşınmaza Dair Bilgiler : 

  a) İli : İstanbul 

  b) İlçesi : Bağcılar 

  c) Mahallesi : Evren 

  d) Cinsi : Arsa 

  e) Pafta : F21c22a3d 

  f) Ada : - 

  g) Parsel : 2204 

  h) Yüzölçümü : 3.169,00 m² 

  i) Satılacak Hisse Oranı : Tamamı 

  j) Halihazır : Otopark (İşgalli) 

  k) İmar Durumu : Akaryakıt Alanı 

  l) Vakfiyesi Olup Olmadığı : Yok 

  m) Adres : Bağcılar İlçesi, Evren Mahallesi, Gülbahar 

Caddesi, No:3 

  3) Muhammen Bedeli : 19.014.000,00 TL  

  4) Geçici Teminat : 570.420,00 TL 

  5) Harçlar ve Vergiler : Her Türlü Harç ve vergiler alıcıya 

aittir. 

  6) İhale Tarihi ve Saati : 22.01.2013 / 10:00 

  7) İhalenin Yapılacağı Yer : Bağcılar Belediye Başkanlığı 

Encümen Salonu 

  8) İhale Usulü : Kapalı Teklif (2886 sayılı Kanunun 

36.Maddesi) 

  9) İhale Şartnamesi : Plan ve Proje Müdürlüğünden temin 

edilebilir veya aynı yerde görülebilir. Güneşli Mahallesi, 

Kirazlı Caddesi, No: 1 Bağcılar / İSTANBUL 

  10) Şartname Bedeli : 1.000,00 TL + KDV 

  11) İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler : 
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a) Nüfus cüzdan sureti ve ikametgah belgesi yada T.C. kimlik numarasını ihtiva eden 

“Nüfus Cüzdanı” 

b) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen geçici teminat 

c) Vekaleten katılınması halinde Noter tasdikli Vekaletname 

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde 

düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri (Tüzel Kişiler) 

e) Mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi 

Odasından, İhale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı 

olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler) 

f) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları 

taşımak ve Türkiye’de adres beyanı 

g) Ortak katılım olması halinde Ortaklık Beyannamesi 

h) Gayrimenkul satın alınmasına ilişkin Ticaret Sicilinden alınmış yetki belgesi (Tüzel 

Kişiler) 

i) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye 

Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. 

12) Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi 

kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Plan ve Proje Müdürlüğüne (Bağcılar Belediye 

Başkanlığı, Plan ve Proje Müdürlüğü, Güneşli Mahallesi, Kirazlı Caddesi, No:1 Bağcılar/ 

İSTANBUL) başvurmaları gerekmektedir. 

13) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve 

tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. 

 149/1-1 

—— • —— 

TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR 

Edirne İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden: 

Edirne İl Özel İdaresine ait Edirne İli, Merkez Kavgaz Mevkiinde bulunan taşınmazın 

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” ile 24.01.2013 

tarihinde satışı yapılacaktır. İdare, ihale gününe kadar ilanı yapılan işlemin ihalesinden vazgeçme 

hak ve yetkisine sahiptir. 

MADDE 1- İhale Konusu olan İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: 

 

Sıra No İl İlçe Mahalle Vasfı Ada Parsel Yüzölçümü (M2) 

1 Edirne Merkez Kavgaz Mevkii Arsa 1404 57 4.115,23 

 

MADDE 2 - Şartname ve Eklerinin Nereden ve Hangi Şartlarla Alınacağı: 

Şartname bedeli olan 100,00.-¨’e Edirne İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne 

yatırılacaktır. Şartname bedeli yatırıldıktan sonra Şartname ve ekleri Edirne İl Özel İdaresi Emlak 

ve İstimlak Müdürlüğünden alınacaktır. Şartname ve ekleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 

ücretsiz olarak görülebilir. 

MADDE 3 - İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı: 

İhale Edirne Valiliği İl Encümeni Toplantı Salonunda, 24/01/2013 Perşembe günü saat 

10.00 da başlayacak olup, 2886 Sayılı D.İ.K.nun 36. maddesi uyarınca yapılacaktır. 

MADDE 4 - Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı: 

          1 - Arsa Muhammen Bedeli 1.400.000,00.-¨ (Bir Milyon Dört Yüz Bin Türk Lirası) 

 Geçici Teminat Miktarı 42.000,00.-¨ (Kırk İki Bin Türk Lirası) 
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İhaleye Katılabilme Şartları: 

2886 Sayılı D.İ.K.’e göre yapılacak ihaleye katılabilmek için kanuni ikametgâh sahibi 

olmak, gerekli nitelik ve yeterliliği haiz bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek 

zorunludur. İhale dosyasının 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 37. Maddesinde belirtilen esaslara uygun 

olarak teslim edilmesi gerekmektedir. 

A - Gerçek kişilerden istenilen belgeler: 

a - İkametgâh belgesi ve T.C. Kimlik Numarası ile Onaylı Nüfus Cüzdanı Sureti. 

b - Tebligat için adres Beyanı 

c - İhale Şartnamesi alındığına dair makbuz. 

d - Geçici teminat belgesi (İhale konusu iş için Edirne İl Özel İdaresi adına alınmış geçici 

teminata ilişkin alındı belgesi, tedavüldeki Türk Parası, Bankalar ve Özel Finans Kurumlarının 

verecekleri teminat mektupları, (limit içi ve teyit yazılı olacak) Hazine Müsteşarlığınca ihraç 

edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele 

faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas 

alınır.) 

e - Noter Tasdikli İmza Sirküleri Aslı. 

f - İhaleye Vekaleten iştirak halinde ise istekli adına katılan kişinin noter tasdikli 

vekaletname aslı, 

g - Ortak Girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi 

B - Tüzel Kişiler için İstenen Belgeler: 

a - İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret 

veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, veya benzeri bir makamdan, ihalenin 

yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve Ticaret Sicil 

Gazetesi Aslı veya Onaylı sureti, 

b - Noter tasdikli imza sirküleri aslı (Dernek olması halinde karar defterinin ilgili sayfasının 

onaylı sureti) 

c - Geçici teminat mektubu veya makbuzu, (Yukarıda d bendinde sayılanlar Teminat 

olarak Kabul edilecektir.) 

d - Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi, 

e - Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. 

f - İhale Şartnamesi aldığına dair makbuz. 

g - Tüzel Kişilik adına ihaleye katılacaklardan, Tüzel Kişiliği temsilen yetkili olduğuna 

dair yetki belgesini, ihale komisyonuna ibraz ve teslim etmek mecburiyetindedir. 

Söz konusu ihaleye, İhale yasasında belirtilen niteliklere haiz olan özel ve tüzel kişiler 

katılabilecektir. İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu kanunun 74’ncü 

maddesine dayanılarak çıkarılan yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak, yine anılan kanun 

ve yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak ve istenilen 

belgeleri bulundurmak şarttır. 

C - İhaleye Katılamayacaklar: 2886 sayılı kanunun 6. Maddesinde yazılı kimseler ile 83. 

ve 84. Maddede belirtilen şahıslar gerek doğrudan gerekse bir vasıta ile ihaleye katılamazlar. Bu 

yasayı saymayarak girenler arttırmaya girmiş ve üzerine ihale yapılmış bulunsa bile, ihale 

bozularak yatırılmış olan teminatlar irad kaydedilir. 

Telgraf ve faksla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek olup, 24.01.2013 tarih           

saat: 9:00’a kadar gelen başvurular kabul edilecek, ancak postadaki gecikmeler dikkate 

alınmayacaktır. 

İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle 2886 sayılı D.İ.K.nun 29. 

maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, ihalenin yapılmamasından dolayı 

herhangi bir itirazda bulunamaz. 

İlan olunur. 154/1-1 
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MANYAS HES İŞLETME VE BAKIM HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

EÜAŞ Demirköprü HES İşletme Müdürlüğünden: 

EÜAŞ’a ait MANYAS HES Güvenlik Hariç, Enerji Üretimini Gerçekleştirmek üzere 

İşletme, Periyodik Bakım, Onarım ve Revizyon İşleri Hizmet Alımı İşi açık ihale usulü ile kapalı 

zarf usulü satın alınacaktır. 

İhale Kayıt Numarası : 2013/1851 

1 - İdarenin  

a) Adresi : DOGANLAR MAH. ADALA BUCAĞI 45300 

SALİHLİ MANİSA  

b) Telefon ve faks numarası : 2367322019 - 2367323106 

c) Elektronik posta adresi : demirkopruhes@euas.gov.tr 

ç) İhale dokümanının  

   görülebileceği internet adresi  : http://www.euas.gov.tr  

2 - İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı  : EÜAŞ’a ait MANYAS HES Güvenlik Hariç, Enerji 

Üretimini Gerçekleştirmek üzere İşletme, Periyodik 

Bakım, Onarım ve Revizyon İşlerinin 26 Personelle 

2 Yıl süreli yapılması işi Hizmet Alımı. 

b) Yapılacağı yer : EÜAŞ DEMİRKÖPRÜ HES İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ Adala-Salihli/MANİSA 

c) Süresi  : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 730 (yedi yüz 

otuz) takvim günüdür. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : EÜAŞ DEMİRKÖPRÜ HES İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ Toplantı Salonu Adala-Salihli/ 

MANİSA 

b) Tarihi ve saati : 21.02.2013 - 14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:  

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya 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 
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Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen 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 deneyimi 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 belge.  

4.1.7. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. 

4.1.8. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi. 

4.1.9. İş yeri görme belgesi. 

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

kriterler: 

- Banka referans mektubunu, Bilanço ve eşdeğer belgelerini ve İş hacmini gösteren 

belgelerini teklifleri ile beraber sunmaları zorunludur. 

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

kriterler: 

4.3.1. İş deneyim belgeleri: 

- İhaleye teklif verecek isteklilerin Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme 

kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak 

üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerini teklifleri ile 

beraber sunmaları zorunludur. 

Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

- İhaleye katılmak isteyenlerin hidrolik, termik, doğalgaz elektrik üretim tesisleri ile ilgili 

olarak; 

1 - Tesislerde yer alan ve enerji üretim prosesinin bir parçası olan ana iş gruplarından 

(türbin, generatör, komple kontrol-kumanda sistemi) en az birinin komple imalatını veya 

montajını yapmış olmak ya da söz konusu elektrik üretim tesisinin komple devreye alma 

çalışmalarını yapmış olmak, 

2 - Tesisin komple işletme ve bakım hizmetlerini yürütmüş bulunmak,  

3 - EPDK tarafından verilmiş elektrik üretim lisansına haiz elektrik üretim tesis veya 

tesislerinin tamamını yapıp işletmeye almış olmak,  

olarak belirlenmiştir. 

İhaleye teklif verecek isteklilerin söz konusu 3 belgeden en az bir tanesine sahip olmaları 

gerekmektedir. Yukarıda belirtilen belgelerden herhangi birisi benzer iş olarak kabul edilecektir.  

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

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  
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7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı 

EÜAŞ DEMİRKÖPRÜ HES İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Ticaret Servisi Adala-Salihli/MANİSA 

adresinden satın alınabilir.  

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

dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 110 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini 

VAKIFLAR BANKASI SALİHLİ ŞUBESİ TR700001500158007281854157 yatırmak 

zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin 

ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep 

başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az 

beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta 

yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın 

ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz 

hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi 

olarak kabul edilecektir.  

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EÜAŞ DEMİRKÖPRÜ HES İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ Muhaberat Servisi Adala-Salihli/MANİSA 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. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim 

günüdür.  

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  

13 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 

kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda 3/g istisna olarak belirtilen bu hizmet alım ihalesi 

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın Alma ve İhale Yönetmeliğine göre 

yapılacaktır. 186/1-1 

—— • —— 

KAPLAMA MALZEMESİNİN DEMONTAJI, YENİ YÜKSEK AŞINMA DAYANIMLI 

DÜŞÜK SÜRTÜNME KATSAYISINA SAHİP PLAKALARIN TEMİNİ VE 

MONTAJI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

EÜAŞ Orhaneli Termik Santrali İşletme Müdürlüğünden: 

EÜAŞ Orhaneli Termik Santralı 60,70 ve 80 no.lu ana kazan kömür bunkerlerinin düşmüş 

veya deforme olmuş kısımlarındaki kaplama malzemesinin demontajı, yeni yüksek aşınma 

dayanımlı düşük sürtünme katsayısına sahip plakaların temini ve montajı işi. 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanununun 3-g maddesi gereğince EÜAŞ İhale ve Satın Alma Yönetmeliği hususları 

doğrultusunda açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 

almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2012/198985 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Karıncalı Beldesi Orhaneli/BURSA 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0. 224. 873 73 47-48-49 Faks: 0.224. 873 73 46 
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c) Elektronik posta adresi : orhaneli@euas.gov.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : www.euas.gov.tr 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : EÜAŞ Orhaneli Termik Santralı 60,70 ve 80 no.lu ana 

kazan kömür bunkerlerinin düşmüş veya deforme olmuş 

kısımlarındaki kaplama malzemesinin demontajı, yeni 

yüksek aşınma dayanımlı düşük sürtünme katsayısına 

sahip plakaların temini ve işi Açık İhale, Hizmet Alımı. 

b) Teslim [yeri] : EÜAŞ Orhaneli Termik Santrali İşletme Müdürlüğü 

Ambarı 

c) Teslim [tarihi] : Yer teslimine müteakip 45 takvim günüdür. 

Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 7 takvim günü 

içerisinde firmaya yer teslimi yapılacaktır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : EÜAŞ Termik Santrali İşletme Müdürlüğü Satın Alma 

ve İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 30.01.2013 Günü Saat 14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odası 

belgesi, 

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri, 

4.1.4. Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.5. Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe 

Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.6. Şartnamenin 7.2 ve 7.3 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Hizmet Alımı 

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.1.8. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.9. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

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

kriterler: 

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

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

kriterler: 
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4.3.1. İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili iş bitirme (deneyim) belgesi. 

Firmalar son 5 (beş) yıl içerisinde teklif bedelinin en az %25'i kadar tek sözleşmeye ilişkin ihale 

konusu iş veya benzer işleri yaptığını ve başarılı olduğunu gösteren iş deneyim belgelerini 

vereceklerdir. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1. Benzer İş: Her türlü silo, bunker, gaz kanalı, şut veya tankın aşınma veya darbeye 

karşı kaplanması, her türlü kaplama malzemelerinin temini veya montajı 

4.5. İstekliler teklif ettikleri aşınma plakasına ait katalog veya dokümanları tekliflerinde 

sunacaklardır. 

4.6. İstekliler kendilerine ait hizmet yeterlilik veya ISO 9001 belgelerini de tekliflerinde 

sunacaklardır. 

4.7. 1 adet en az 50x50 cm boyutlarında cıvata ve somun ile saca bağlantısı yapılmış bir 

plaka veya 1 adet sabitleme, bağlantı ve köşe kırımlarını gösteren kartela numune olarak teklif ile 

sunulması zorunludur. 

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

6 - Bu ihaleye şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

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

EÜAŞ Orhaneli Termik Santrali İşletme Müdürlüğü Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir. 

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

almak isteyenler, posta masrafı dâhil 60,00 (Altmış Türk Lirası) doküman bedelini EÜAŞ 

ORHANELİ TERMİK SANTRALİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ 

VEZNESİ VEYA HALKBANKASI ORHANELİ ŞUBESİ NEZDİNDEKİ TR52 0001 2009 2870 

0013 0000 04 IBAN NO.LU MÜDÜRİYET HESABINA 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. 

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EÜAŞ Orhaneli Termik Santrali İşletme 

Müdürlüğü Muhaberat Servisi Orhaneli BURSA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı 

adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

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

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

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

Bu ihalede Kısmi teklif verilemez. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim 

günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 190/1-1 
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KIRTASİYE, KAĞIT-KARTON MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler teknik şartnamesi ile ticari şartname esaslarına 

göre iç piyasadan açık teklif usulü ile satın alınacaktır. 
 

Malzemenin Grubu Miktarı 

Neye Göre 

Alınacağı 

Son Teklif 

Verme 

Tarihi 

KIRTASİYE, KAĞIT-KARTON MALZEMESİ 

Yapışkan Not Kağıdı (76x76 mm) 100.000 Blok Teknik Şartname 21.01.2013 

Yapışkan Not Kağıdı (51x76 mm) 100.000 Blok Teknik Şartname 21.01.2013 

Yapışkan Not Kağıdı (25x76 mm) 70.000 Blok  Teknik Şartname 21.01.2013 

Yapışkan Not Kağıdı (15x50 mm) 50.000 Blok Teknik Şartname 21.01.2013 

Fotokopi Kağıdı (I. Hamur, 

80gr/m2, 297x420 mm, A3, su 

yolu kısa kenara paralel) 

50.000 Top Teknik Şartname 22.01.2013 

Asetat Filmi (PVC, uzunluk 20 m, 

genişlik 110 cm) 

7.500 Metre Teknik Şartname 22.01.2013 

Faks Kağıdı (210 mmx30 m) 24.500 Rulo Teknik Şartname 22.01.2013 

Faks Kağıdı (210 mmx50 m) 2.000 Rulo Teknik Şartname 22.01.2013 

İmza Dosyası (dıştan körüklü,  

10 yapraklı) 

25.000 Adet Teknik Şartname 23.01.2013 

İmza Dosyası (dıştan körüklü,  

10 yapraklı) 

15.000 Adet Teknik Şartname 23.01.2013 

İmza Dosyası (içten körüklü,  

18 yapraklı) 

20.000 Adet Teknik Şartname 23.01.2013 

İmza Dosyası (içten körüklü,  

10 yapraklı) 

15.000 Adet Teknik Şartname 23.01.2013 

Karton Telli Dosya 1.000.000 Adet Teknik Şartname 24.01.2013 

Karton Telli Dosya  

(klasöre takılabilen) 

200.000 Adet Teknik Şartname 24.01.2013 

Karton Dosya Gömleği 200.000 Adet Teknik Şartname 24.01.2013 

Plastik Telli Dosya  

(klasöre takılabilen) 

4.000.000 Adet Teknik Şartname 25.01.2013 

Arşiv Kutusu (prespan) 50.000 Adet Teknik Şartname 25.01.2013 

Üçlü Set 7.5000 Takım Teknik Şartname 25.01.2013 
 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL ŞARTNAME EKİ LİSTEDE 

BELİRTİLMİŞTİR. 

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

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. 

b) Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihaleye katılabilmeleri için ihale evrak 

bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir. 

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

zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. 

İhalenin bütünüyle iptali halinde, sipariş evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir. 
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2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İC ZARFTA YALNIZCA 

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

birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname 

ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, son teklif verme günü en geç saat 12.00'ye kadar Genel Müdürlüğümüz III 

No.lu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki 

gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

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

dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları da 

açılacaktır. Numune istenerek ihalesine çıkılan malzeme için verilen firma numunelerinin 

istenilen şartlara uygunluğunun tespiti amacıyla ayrıca inceleme yapılacağından, fiyatla ilgili iç 

zarflar bu inceleme sonuna kadar açılmayacaktır. İnceleme sonucu numuneleri istenilen şartlara 

uygun bulunan firmaların fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacak, 

numuneleri uygun bulunmayan firmaların iç zarfları ise açılmayarak firma yetkililerine diğer 

belge ve numunelerle birlikte iade edilecektir. Verilecek numuneler teslimata esas numune olarak 

değerlendirilecektir. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik 

araştırması yaptırılacaktır. 

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

açılmasını müteakip 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabileceklerdir, kısmi 

teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

7 - Teklif edilen bedelin %3'den az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren ENAZ 6 AY GEÇERLİ GEÇİCİ TEMİNAT 

verilecektir. 

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

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 241/1-1 

————— 
MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR 

Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme, iç piyasadan teknik ve ticari şartname esasları 

dahilinde açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

 

Malzemenin Grubu 
Miktar 

(Adet) 

Neye Göre 

Alınacağı 

Son Teklif 

Verme Tarihi 

312.000291 stok nolu Hesap Makinesi  

(10 rakamlı) Tip:2, Cins: 2 
300 Teknik Şartname 15.01.2013 

312.000313 stok nolu Hesap Makinesi  

(12 rakamlı) Tip: 2 
10.000 Teknik Şartname 15.01.2013 

322.000201 stok nolu Kağıt Makası 40.000 Numune 15.01.2013 

321.000207 stok nolu  

Tel Raptiye Sökücüsü Sınıf: 1 
35.000 Teknik Şartname 16.01.2013 

322.000101 stok nolu Numaratör 

Sınıf:1, Tip:1, Cins: 1 
150 Teknik Şartname 16.01.2013 

321.000101 stok nolu  

Zımba Makinesi (büyük) Tip: 3 
20.000 Teknik Şartname 17.01.2013 

321.000102 stok nolu  

Zımba Makinesi (küçük) Tip: 1 
12.000 Teknik Şartname 17.01.2013 
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Malzemenin Grubu 
Miktar 

(Adet) 

Neye Göre 

Alınacağı 

Son Teklif 

Verme Tarihi 

321.000103 stok nolu  

Zımba Makinesi (orta) Tip:2 
30.000 Teknik Şartname 17.01.2013 

321.000104 stok nolu  

Zımba Makinesi (arşiv) Tip:4 
3.000 Teknik Şartname 17.01.2013 

321.000202 stok nolu  

Tel Raptiye Makinesi (cep tipi) Tip:4 
15.000 Teknik Şartname 18.01.2013 

321.000203 stok nolu  

Tel Raptiye Makinesi (pens tipi) Tip:3 

Cins:1 

15.000 Teknik Şartname 18.01.2013 

321.000204 stok nolu  

Tel Raptiye Makinesi (otomatik tip) 

Tip:2 

40.000 Teknik Şartname 18.01.2013 

321.000205 stok nolu  

Tel Raptiye Makinesi (arşiv tipi) Tip:5 
3.000 Teknik Şartname 18.01.2013 

 
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDELLER ŞARTNAME EKİ LİSTEDE 

BELİRTİLMİŞTİR.  

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

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

firmaların, ihale doküman bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur.  

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

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

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

listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, en geç yukarıda belirtilen tarihlerde, 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. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden 

yeterlilik araştırması yapılacaktır. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İstekliler, ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabileceği gibi her 

malzemenin tamamı için ayrı ayrı olmak üzere kısmi teklifte bulunabilirler. 

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. 

 243/1-1 



11 Ocak 2013 – Sayı : 28525 RESMÎ GAZETE Sayfa : 49 

 

FOTOKOPİ MAKİNASI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme, iç piyasadan teknik ve ticari şartname esasları 

dahilinde açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

 

Stok No Malzemenin Grubu 
Miktar 

(Adet) 

Neye Göre 

Alınacağı 

Son Teklif 

Verme Tarihi 

313.000452 
Fotokopi makinesi  

(15 çekim), Sınıf 1, Tip 1  
1200 

Teknik 

Şartname 
24.01.2013 

313.000462 
Fotokopi makinesi  

(25 çekim), Sınıf 1, Tip 3 
1000 

Teknik 

Şartname 
24.01.2013 

313.000472 
Fotokopi makinesi  

(35 çekim), Sınıf 1, Tip 5 
800 

Teknik 

Şartname 
24.01.2013 

313.000482 
Fotokopi makinesi  

(45 çekim), Sınıf 1, Tip 7 
100 

Teknik 

Şartname 
24.01.2013 

313.000492 
Fotokopi makinesi  

(55 çekim), Sınıf 1, Tip 8 
75 

Teknik 

Şartname 
24.01.2013 

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDELLER ŞARTNAME EKİ LİSTEDE 

BELİRTİLMİŞTİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III No’lu Satın Alma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, 

ihaleye katılabilmek için ihale evrak bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları gerekmektedir. 

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

zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. 

İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, sipariş evrak bedeli ilgili firmaya 

iade edilecektir.  

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

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

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

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

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler en geç 24.01.2013 saat 12:00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III No’lu Satın 

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

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14:00’de evvela dış zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, teknik şartnamesine uygun olduğu tespit edilen tekliflerin 

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

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve 

teknik yönden yeterlilik araştırması yapılacaktır.  
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5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, kısmi 

teklifte de bulunabileceklerdir. (100 adet 313.000482 stok nolu (45 çekim) fotokopi makinesi ve 

75 adet 313.000492 stok nolu (55 çekim) fotokopi makinesi hariç) Ancak teklif edilen miktarın, 

tespit edilen miktarın yarısından az olmaması şarttır. 

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. 

 242/1-1 

—— • —— 

42 KALEM ELEKTRİK KABLO MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 RİZE 

1 - Teşekkülümüzün ihtiyacı olan 42 Kalem Elektrik Kablo Malzemesi Satın Alma ve 

İhale Yönetmeliğimizin 9. maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır. 

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

Başkanlığı-RİZE adresinden 50,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir veya aynı 

adreste ücretsiz olarak görülebilir. Ayrıca Teşekkülümüzün Vakıfbank Rize Şubesi 

İBAN:TR550001500158007290037735, Ziraat Bankası Rize Şubesi 

İBAN:TR300001000248293289876032, Halk Bankası Rize Şubesi İBAN:TR910001 

200969000013000003 banka hesap numaralarına doküman bedeli yatırılarak, bedelin yatırıldığına 

dair düzenlenmiş olan dekontun 0464 213 02 26 'ya fakslanmasının ardından ihale dokümanları 

kargo ile isteklilere gönderilir. İhaleye teklif verecek olan isteklilerin ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

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

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 23.01.2013 günü saat 14:00’a kadar Çay İşletmeleri 

Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu - RİZE adresinde bulunacak şekilde elden 

vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’da 

açılacaktır. Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 

edilmez. 

4 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

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

gün olmalıdır. 

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

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

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

8 - İhale kısmi teklife açıktır. 

9 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç, 4734 sayılı Kamu İhale 

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

veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 227/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Güvenilir İnsan Yetiştirme Vakfı. 

VAKFEDENLER: Yusuf Ünsal ÖNDER, Tuğşat ŞAHİNGÖZ, Ayşegül KAZICI, Akın 

KAZICI, Mustafa GÖKTAŞ, Samed ŞENTÜRK. 

VAKFIN İKAMETGAHI: KIRIKKALE 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: 

Kırıkkale 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 15.11.2012 tarih ve E:2012/398, K:2012/391 

sayılı kararı ve 24.12.2012 tarihli tavzih kararı. 

VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİH VE YEVMİYE NO’SU: 

Kırıkkale 6.Noterliğince düzenlenen 16.10.2012 tarih ve 11598 sayılı vakıf senedi. 

VAKFIN AMACI:  Toplumda noksan olduğu görülen “GÜVEN” değerini aşılamak, 

yaşatmak ve böylece insanların yaşamlarına kalite ve huzur katmaktır. İnsanların hayatlarını 

güven üzerine kurmalarına yardımcı olmak, güven konusunda insanları bilinçlendirmek ve gerekli 

eğitim çalışmalarını yapmaktır. 

Vakfın öncelikli hedefi hayatın her yönünde güven değerinin önemi hakkında 

insanlarımızı bilgilendirmek ve bilinçlendirmektir. Vakfın çalışmalarının temelinde bu unsur 

yatmaktadır. 

Eğitim çalışmalarımızın temelinde güvenin unsurları olan, söz verip sözünde durmak (söz 

ciddiyeti), işinde, doğru, dürüst, mert ve sağlam insan olmak (iş ciddiyeti), emaneti korumak, 

yalan söylememek, vicdan arzularına uymak gibi değerleri insanlara kazandırmak ve yaşatmaktır. 

Bu doğrultuda eğitim faaliyetleri, kültürel ve sosyal faaliyetler göstermektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI : 

Kırıkkale İli, Merkez/2 İlçe, Yaylacık Mahallesi, 4186 ada, 14 parsel sayılı zemin kat,    

16 nolu dükkan ile  2. Bodrum katındaki 1 nolu dükkan nitelikli taşınmazlar. 

Kırıkkale İli, Bahşili İlçesi, Bahşili Mahallesi, 1144 ada 3 parsel sayılı kargir bina nitelikli 

taşınmaz. 

Kırıkkale İli, Bahşili/0 İlçesinde kain tapunun 1085 ada,  6 ve 7 parsel sayılı, arsa nitelikli 

taşınmazlar. 

VAKFIN ORGANLARI : Mütevelli Heyet, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 233/1-1 

————— 
Et ve Balık Kurumu Mensupları Sosyal Yardımlaşma Vakfı, Ankara 4. Asliye Hukuk 

Mahkemesinin 25/12/2012 tarihinde kesinleşen, 9/10/2012 tarih ve E:2012/134, K:2012/354 

sayılı kararına istinaden dağılmıştır. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 232/1-1 

—— • —— 

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

Yenimahalle 60945 ada 6 parsele ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, 

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 194/1-1 



Sayfa : 52 RESMÎ GAZETE 11 Ocak 2013 – Sayı : 28525 

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Karar No: 4229 Karar Tarihi: 03/01/2013 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 03/01/2013 tarihli toplantısında, Doğal Gaz 

Dağıtım Şirketleri İçin Tarife Hesaplama Usul ve Esaslarını belirleyen 22/12/2011 tarih ve 3580 

sayılı Kurul Kararı uyarınca Bursa Şehiriçi Doğal Gaz Dağıtım Ticaret ve Taahhüt Anonim 

Şirketi’nin (BURSAGAZ)’ın 2012-2016 yılları arası perakende satış tarifelerine yönelik aşağıdaki 

Karar alınmıştır: 

Madde 1 - BURSAGAZ’ın tarife hesaplamalarına esas 2012-2016 Tarife Dönemi başı 

Düzenlenmiş Varlık Tabanı 153.299.171 TL olarak belirlenmiştir. 

Madde 2 - a) Şirketin tarife uygulama dönemi öngörülen şebeke yatırım tutarı tavanları 

olarak aşağıdaki tutarlar dikkate alınır. 

 

  2012 * 2013 2014 2015 2016 

Yatırım Tavanı 

(TL) 
24.343.587 15.459.738 15.459.738 15.459.738 15.459.738 

 

* 2012 yılı yatırım tavanına, EÜAŞ Bursa Ovaakça Kombine Çevrim Santrali ile ilgili 

devir bedeli dahildir. 

b) (a) fıkrasında belirlenen tutarlara şirketin serbest tüketicilere yapacağı bağlantıların 

maliyetleri ile mal ve hizmet üretim amaçlı abonelere yapacağı münferit bağlantıların maliyetleri 

dahil değildir. 

Madde 3– a) Ekte yer alan parametreler kullanılarak, BURSAGAZ perakende satış 

tarifelerine yönelik hesaplamalar yapılmıştır. 

b) Şirketin uygulayacağı sistem kullanım bedelleri aşağıdaki tabloda müşteri grubu 

bazında 2013 yılı Ocak ayı için üst sınır fiyat olarak belirlenen birim bedelleri geçemez. 

 

 YILLIK TÜKETİM MİKTARI SİSTEM KULLANIM BEDELİ (TL/m3) 

Kademe 1 0-100.000 m3 0,058974 

Kademe 2 100.001 m3 -100.000.000 m3 0,018641 

Kademe 3 100.000.000 m3 üzeri 0,008374 

 

c) (b) fıkrasında 2013 yılı Ocak ayı için belirlenen sistem kullanım bedeli üst sınırları her 

ay aşağıdaki formüle göre hesaplanır: 

 fSKBj (i) = fSKBj (i-1) (1+ÜFE(i-2)) 

Burada: 

i : Tarifenin uygulanacağı ayı, 

j : Her bir kademeyi, 

fSKBj (i) : i nci ayda j inci kademenin sistem kullanım bedeli üst sınırını (TL/m3), 

fSKBj (i-1) : i-1 nci ayda j inci kademenin sistem kullanım bedeli üst sınırını (TL/m3), 

ÜFE(i-2) : i-2 nci ayda Üretici Fiyatları Endeksi’nde meydana gelen ve i-1 inci ay 

içinde açıklanan değişim oranını (%) 

gösterir. 

d) Şirketin sadece taşıma hizmeti alanlara uygulayacağı sistem kullanım bedeli ilgili 

müşteri grubu için ilgili ayda geçerli olan sistem kullanım bedeli üst sınırını geçemez. 
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e) Şirketin doğal gaz satışı yaptığı müşterilerine uygulayacağı perakende satış fiyatı, her 

ay, Özel Tüketim Vergisi dahil doğal gaz alım fiyatına ilgili müşteri grubu için ilgili ayda geçerli 

olan sistem kullanım bedeli üst sınırının ilavesiyle bulunan fiyatı geçemez. 

f) BOTAŞ ya da diğer tedarikçilerin, dağıtım bölgeleri içinde bulunan serbest tüketicilere 

veya CNG satış şirketlerine, dağıtım şebekesi vasıtasıyla, doğal gaz satışı yapması durumunda; 

ilgili müşteri grubu için ilgili ayda geçerli olan sistem kullanım bedeli, BOTAŞ ya da ilgili 

tedarikçiler tarafından dağıtım şirketine ödenir. 

Madde 4– Bu Kararda hacim cinsinden belirlenen ve hesaplama yöntemi gösterilen doğal 

gaz satış ve hizmet fiyatları, (TL/m3) olarak ve 10,64’e bölünmek suretiyle ilgili tüzel kişiler 

tarafından enerji (TL/kWh) bazında ayrıca düzenlenir. 

Madde 5– Bu Kararda belirlenen ve hesaplama yöntemi gösterilen fiyatlar için doğal 

gazın 9155 Kcal/m3 üst ısıl değeri esas alınır. 

Madde 6– Bu Karara göre belirlenecek fiyatlara, Katma Değer Vergisi dahil değildir. 

Tarifelerde, bu Kararda belirtilenlerin dışında herhangi bir unsur yer alamaz. 

Madde 7– Şirket her tarife dönemi için Kurumun talep ettiği bilgi ve belgeleri müşteri 

grubu bazında her ay uygulama dönemi başlangıcından itibaren 7 gün içinde Kuruma yazı ile 

bildirir. 

Madde 8– Bu Karar 01.01.2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 

Madde 9– Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür. 

BURSAGAZ PERAKENDE SATIŞ TARİFELERİ PARAMETRELERİ * 

 
TARİFE YILI BAŞI DÜZENLENMİŞ VARLIK 

TABANINA ESAS VERİLER 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Şebeke Yatırım Harcamaları (Cari Fiyatlarla) 6.504.897 17.697.576 17.538.105 27.133.091 42.341.696 24.634.750 8.579.264 14.177.695

Düzenlenmiş Şebeke Yatırım Harcamaları 6.504.897 17.697.576 17.538.105 27.133.091 42.341.696 24.634.750 8.579.264 14.177.695

Bağlantı Gelirleri (Cari Fiyatlarla) 9.010.502 21.481.931 12.805.279 17.844.098 13.266.862 6.541.008 8.432.239 9.610.234

Tarifeye Esas Net Yatırım Tutarları -2.505.605 -3.784.355 4.732.826 9.288.993 29.074.834 18.093.741 147.025 4.567.461

Yatırımların İtfası (Yıllık) 7.371.082 7.371.082 7.371.082 7.722.531 9.044.114 9.866.557 9.866.557 9.866.557

PROJEKSİYON VERİLERİ 2012 2013 2014 2015 2016

Tarife Yılı Başı Düzenlenmiş Varlık Tabanı 153.299.171 150.004.275 146.815.798 143.642.189 140.419.216

Öngörülen Şebeke Yatırım Tutarı 15.272.238 15.272.238 15.272.238 15.272.238 15.272.238

Öngörülen Bağlantı Gelirleri (Vergi Yükü Hariç) 8.163.143 7.713.127 7.337.593 7.011.468 6.728.252

Öngörülen Tarifeye Esas Net Yatırım Tutarları 7.109.096 7.559.111 7.934.645 8.260.770 8.543.986

Nominal Düzenlenmiş Varlık Tabanı 228.887.828 236.446.940 244.381.585 252.642.355 261.186.341

Yatırımların İtfası 10.403.992 10.747.588 11.108.254 11.483.743 11.872.106

Tarifeye Esas Düzenlenmiş Varlık Tabanı 151.651.723 148.410.036 145.228.994 142.030.703 138.755.156

Şebeke Harici Düzenlenmiş Varlık Tabanı 7.582.586 7.420.502 7.261.450 7.101.535 6.937.758

Makul Getiri Tutarı 17.785.412 17.405.233 17.032.167 16.657.078 16.272.928

Düzenlenmiş İşletme Giderleri 30.996.011 31.474.754 31.986.547 32.456.203 32.886.984

AR-GE Tutarı 308.474 313.277 318.359 323.019 327.290

Ar-Ge Dahil Düzenlenmiş İşletme Giderleri 31.304.485 31.788.032 32.304.906 32.779.222 33.214.274

Diğer Gelirler 3.533.476 3.588.493 3.646.700 3.700.080 3.749.007

Tarifeye Esas Net İşletme Giderleri 27.771.010 28.199.538 28.658.206 29.079.142 29.465.267

İşletme Sermayesi Gideri 273.776 278.000 282.522 286.672 290.478

Yıllık Gelir Gereksinimi 56.234.189 56.630.360 57.081.149 57.506.635 57.900.780

Yeni Abone Sayısı (BBS) 32.369 30.585 29.096 27.802 26.679

0-100.000 Sm3 Arası Tüketim 550.005.364 579.576.190 575.832.284 599.042.272 608.446.566

100.000-100.000.000 Sm3 Arası Tüketim 201.562.065 197.739.238 203.515.309 207.992.698 213.135.267

100.000.000 Sm3 Üzeri Tüketim 1.071.946.234 2.072.823.707 2.109.037.493 2.119.368.413 2.142.839.410

TOPLAM GELİR GEREKSİNİMİ 5 yıl - Düzeltme Hariç

TOPLAM GELİR GEREKSİNİMİ 4 yıl - Düzeltme Dahil

MÜŞTERİ GRUBU BAZINDA VERİLER

2012-2016 

Dönemi Gelir 

Gereksinimi

Gelir Farkı Sonrası 

Kalan Gelir 

Gereksinimi

Kalan Süre İçin 

Gaz Tüketim 

Tahmini

0-100.000 Sm3 164.335.714 138.453.412 2.347.704.465

100.000-100.000.000 Sm3 21.297.803 14.636.770 785.203.470

100.000.000 Sm3 Üzeri 86.030.234 71.753.109 8.568.647.009

BAZ VARLIK TABANI (2004 YILI BAŞI) 162.163.811

271.663.751

224.843.291

 
* Hesaplamalarda, 2012 yılı tüketim ve ÜFE gerçekleşmeleri dikkate alınmıştır. 

 224/1-1 
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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

YÖNETMELİKLER

— Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik

— Numaralandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Mersin Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Mersin Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Zirve Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

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

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

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 


