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YÖNETMELİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK

ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyeri bina ve eklentilerinde bulunması ge-

reken asgari sağlık ve güvenlik şartlarını belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güven-

liği Kanunu kapsamına giren bütün işyerlerini kapsar.
(2) Bu Yönetmelik;
a) İşyeri dışında kullanılan taşıma araçlarında veya taşıma araçlarının içindeki işyerle-

rinde,
b) Yapı ve benzeri geçici veya hareketli iş alanlarında,
c) Maden, petrol ve gaz çıkarma işlerinde,
ç) Balıkçı teknelerinde,
d) Tarım veya orman işyerlerine ait işyeri bina ve eklentileri hariç, işyerinin sınırları

içerisinde olmakla beraber işyeri bina ve eklentilerinde çalışanları iş sağlığı ve güvenliği
açısından etkilemeyecek uzaklıkta olan veya işyeri bina ve eklentileri ile iş sağlığı ve güvenliği
açısından etkileşim içerisinde olamayacak kadar uzak tarım ve orman alanlarında,

uygulanmaz.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 uncu

maddesine dayanılarak ve Avrupa Birliğinin 30/11/1989 tarihli ve 89/654/EEC sayılı Konsey
Direktifine paralel olarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) İşyeri bina ve eklentileri: İşyerine bağlı çalışılan alanlar, çalışanların girip çıkılabi-

leceği bina, tesis vb. ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım,
beden ve mesleki eğitim yerleri ve avlu gibi diğer eklentileri,

b) Kanun: 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
İşverenlerin Yükümlülükleri

Genel Şartlar
MADDE 5 – (1) İşveren, çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için;
a) Ek-1’de belirtilen asgari sağlık ve güvenlik şartlarını yerine getirir.
b) Acil çıkış yolları ve kapılarını her zaman kullanılabilir durumda tutar.
c) İşyeri bina ve eklentileri ile işyerinde bulunan, özellikle Ek-1’de belirtilen ekipman

ve araç-gereçlerin düzenli olarak teknik bakımlarını yapar, çalışanların sağlık ve güvenliklerini
olumsuz etkileyebilecek aksaklıkları en kısa zamanda giderir ve gerekli kayıtları tutar.

ç) İşyeri bina ve eklentileri ile ekipmanlarının, araç ve gereçlerinin, özellikle havalan-
dırma sistemlerinin uygun hijyen şartlarını sağlayacak şekilde düzenli olarak temizliğini yapar
ve gerekli kayıtları tutar.
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d) Risklerden kaynaklanan zararları önlemek veya ortadan kaldırmak amacıyla güven-
likle ilgili kullanılan, özellikle Ek-1’de belirtilen ekipman ve araç-gereçlerin periyodik bakım
ve kontrolünü yapar ve ilgili kayıtları tutar.

e) İşyeri bina ve eklentilerinde yeterli aydınlatma, havalandırma ve termal konfor şart-
larını sağlar.

f) İşyerinin düzenini, sağlık ve güvenlik risklerine yol açmayacak ve çalışanların işlerini
rahatça yapacakları şekilde sağlar.

g) Acil durumları ve yangını önleyici ve bunların olumsuz sonuçlarını sınırlandırıcı ge-
rekli tedbirleri alır, özellikle Ek-1’de belirtilen ekipman ve araç-gereçlerin periyodik bakım ve
kontrolünü yapar, gerekli kayıtlarını tutar.

ğ) Çalışanların barınma ihtiyacını karşılaması durumunda, barınma şartlarını çalışan-
ların sağlığını ve güvenliğini koruyacak şekilde düzenler.

(2)  İşveren birinci fıkrada belirtilen hükümleri yerine getirmek üzere, ihtiyaç duyduğu
hallerde, temizlik, periyodik bakım ve kontroller için, yapılacak işe uygun kişi, kurum ve ku-
ruluşlardan destek alabilir.

Çalışanların bilgilendirilmesi
MADDE 6 – (1) İşveren, Kanunun 16 ncı maddesinde belirtilen hususlar saklı kalmak

kaydı ile çalışanları ve çalışan temsilcilerini, bu Yönetmelikte belirtilen konularda, işyerinde
bulunan sağlık ve güvenlikle ilgili riskler ve alınan tedbirler hakkında bilgilendirir.

Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması
MADDE 7 – (1) İşveren, bu Yönetmelikte belirtilen konularda Kanunun 18 inci mad-

desine uygun olarak çalışanların veya çalışan temsilcilerinin görüşlerini alır ve katılımlarını
sağlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Uygulama
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen tedbirler saklı kalmak kaydı ile Bakanlıkça

çıkartılan yönetmelikler başta olmak üzere, yürürlükteki ilgili diğer mevzuat hükümleri de uy-
gulanır.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan hususlarda açıklayıcı bir hüküm bulunmaması
halinde sırasıyla;

a) İlgili Türk standartları,
b) Avrupa standartları,
c) Uluslararası geçerliliği kabul edilen standartlar,
dikkate alınır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 9 – (1) 10/2/2004 tarihli ve 25369 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyeri

Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik yürürlük-
ten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri  yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

yürütür.
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EK-1

İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ SAĞLIK VE
GÜVENLİK ŞARTLARI

Genel yükümlülük
1 - İşveren,  işyerinin ve yapılan işin niteliğinin ve risklerinin gerektirdiği her durumda,

bu Ekte belirtilen hususları yerine getirir.
2 – Elektrik, havalandırma ve yangın tesisatıyla ilgili periyodik bakım ve kontroller

25/4/2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında
Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği hükümlerine uygun şekilde yapılır.

Binaların yapısı ve dayanıklılığı
3 - İşyeri binaları ile bunlara yapılacak her çeşit ek ve değişiklikler, yapılan işin özel-

liğine uygun nitelik ve yeterli sağlamlıkta inşa edilir. Binaların dayanımına ilişkin değerlen-
dirmelerde 6/3/2007 tarihli ve 26454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deprem Bölgelerinde
Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelikten ve TS 500 standardından yararlanılabilir.

Elektrik tesisatı
4 - Elektrik tesisatı, yangın veya patlama tehlikesi oluşturmayacak şekilde projelendi-

rilip tesis edilir ve çalışanlar doğrudan veya dolaylı temas sonucu kaza riskine karşı korunur.
5 - Elektrik tesisatının projelendirilmesi, kurulması, malzemesinin ve koruyucu cihaz-

larının seçimi kullanılacak gerilime ve ortam şartlarına uygun olarak yapılır ve bakımı, onarımı,
kontrolü ve işletilmesi sağlanır. Bu kapsamda yapılacak testlerde TS HD 60364-4-43 standardı
göz önünde bulundurulur ve gerekli kayıtlar tutulur.

6 - Elektrik tesisinin kurulmasında 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, 4/11/1984 tarihli ve 18565 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile 21/8/2001 tarihli ve 24500
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği hükümleri
dikkate alınarak gerekli sağlık ve güvenlik tedbirleri alınır.

7 - Patlayıcı ortam oluşması muhtemel olan iş yerlerinde elektrik tesisleri 30/12/2006
tarihli ve 26392 4 üncü Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtemel Patlayıcı Or-
tamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik hükümlerine uygun şe-
kilde kurulur.

8 - İşyerinin ana pano ve tali elektrik panolarında seçicilik ilkesine uygun kaçak akım
rölesi (artık akım anahtarı) tesis edilir.

9 - Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerin üretildiği, işlendiği ve depolandığı
yerlerde, yüksek bina ve bacalar ile direk veya sivri çıkıntılar gibi yüksek yerler bulunan bina-
larda, yıldırıma karşı yürürlükteki mevzuatın öngördüğü tedbirler alınır ve tesisler kurulur.

Acil çıkış yolları ve kapıları
10 - İşyerlerindeki bütün acil çıkış yolları ve kapılarının;
a) Doğrudan dışarıya veya güvenli bir alana açılması sağlanır ve önlerinde ya da arka-

larında çıkışı önleyecek hiçbir engel bulunmaz.
b) Herhangi bir tehlike durumunda, bütün çalışanların işyerini derhal ve güvenli bir şe-

kilde terk etmelerini mümkün kılacak şekilde tesisi sağlanır. Gerekli durumlarda bu konuyla
ilgili planlar hazırlanarak düzenli tatbikatlar yapılır.
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c) Sayısı, nitelikleri, boyutları ve yerleri; yapılan işin niteliğine, işyerinin büyüklüğüne,
kullanım şekline, işyerinde bulunan ekipmana ve bulunabilecek azami kişi sayısına göre be-
lirlenir. 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olması sağlanır.

ç) Acil çıkış kapılarının, acil durumlarda çalışanların hemen ve kolayca açabilecekleri
şekilde olması sağlanır. Bu kapılar dışarıya doğru açılır. Acil çıkış kapısı olarak raylı veya
döner kapılar kullanılmaz.

d) Acil çıkış yolları ve kapıları ile buralara açılan yol ve kapılarda çıkışı zorlaştıracak
hiçbir engel bulunmaması, acil çıkış kapılarının kilitli veya bağlı olmaması sağlanır.

e) Acil çıkış yolları ve kapıları, 23/12/2003 tarihli ve 25325 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine uygun şekilde işaretlenir. İşaretlerin uy-
gun yerlere konulması ve kalıcı olması sağlanır.

f) Aydınlatılması gereken acil çıkış yolları ve kapılarında, elektrik kesilmesi halinde
yeterli aydınlatmayı sağlayacak ayrı bir enerji kaynağına bağlı acil aydınlatma sistemi bulun-
durulur.

Yangınla mücadele
11 - İşyerinin büyüklüğüne, yapılan işin özelliğine, işyerinde bulunan ekipmanlara, kul-

lanılan maddelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerine ve işyerinde bulunabilecek azami kişi sa-
yısına göre, işyerinde etkili ve yeterli yangın söndürme ekipmanı ile gerektiğinde yangın de-
tektörleri ve alarm sistemleri bulundurulur.

12 - Yangın söndürme ekipmanları her zaman kullanıma hazır bulundurularak, bu ekip-
manların mevzuatın öngördüğü periyotlarda bakımı ve kontrolü yapılır. Yangın söndürme ekip-
manları kolay kullanılır nitelikte olur, görünür ve kolay erişilir yerlere konulur ve bu ekipman-
ların önlerinde engel bulundurulmaz.

13 - Yangın söndürme ekipmanı ve bulunduğu yerler Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yö-
netmeliğine uygun şekilde işaretlenir. İşaretler uygun yerlere konulur ve bu işaretlerin kalıcı
ve görünür olması sağlanır.

14 - İşyerlerinde bağımsız kaçış,  çıkış ve merdivenler ile yangınla ilgili bütün özel dü-
zenlemelerin Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olması
esastır.

Kapalı işyerlerinin havalandırılması
15 - Kapalı işyerlerinde çalışanların ihtiyaç duyacakları yeterli temiz havanın bulunması

sağlanır. Yeterli hava hacminin tespitinde, çalışma yöntemi, çalışan sayısı ve çalışanların yap-
tıkları iş dikkate alınır.

16 - Çalışma ortamı havasını kirleterek çalışanların sağlığına zarar verebilecek atıkların
ve artıkların derhal dışarı atılması sağlanır. Boğucu, zehirli veya tahriş edici gaz ile toz, buğu,
duman ve fena kokuları ortam dışına atacak şekil ve nitelikte, genel havalandırma sisteminden
ayrı olarak mekanik (cebri) havalandırma sistemi kurulur.

17 - Mekanik havalandırma sistemi kullanıldığında sistemin her zaman çalışır durumda
olması sağlanır. Havalandırma sisteminin çalışmaması, iş sağlığı ve güvenliği yönünden teh-
likeli ise arızayı bildiren kontrol sistemi tesis edilir. Mekanik ve genel havalandırma sistemle-
rinin bakım ve onarımları ile uygun filtre kullanım ve değişimleri yıllık olarak yetkili kişilere
yaptırılır.

18 - Pasif (suni) havalandırma sistemlerinde hava akımının, çalışanları rahatsız etme-
yecek, çalışanların fiziksel ve psikolojik durumlarını olumsuz etkilemeyecek, ani ve yüksek
sıcaklık farkı oluşturmayacak şekilde olması sağlanır.
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Ortam sıcaklığı
19 - İşyerlerinde termal konfor şartlarının çalışanları rahatsız etmeyecek, çalışanların

fiziksel ve psikolojik durumlarını olumsuz etkilemeyecek şekilde olması esastır.  Çalışılan or-
tamın sıcaklığının çalışma şekline ve çalışanların harcadıkları güce uygun olması sağlanır. Din-
lenme, bekleme, soyunma yerleri, duş ve tuvaletler, yemekhaneler, kantinler ve ilk yardım oda-
ları kullanım amaçlarına göre yeterli sıcaklıkta bulundurulur. Isıtma ve soğutma amacıyla kul-
lanılan araçlar, çalışanı rahatsız etmeyecek ve kaza riski oluşturmayacak şekilde yerleştirilir,
bakım ve kontrolleri yapılır. İşyerlerinde termal konfor şartlarının ölçülmesi ve değerlendiril-
mesinde TS EN 27243 standardından yararlanılabilir.

20 - Yapılan işin niteliğine göre, sürekli olarak çok sıcak veya çok soğuk bir ortamda
çalışılması ve bu durumun değiştirilmemesi zorunlu olunan hallerde, çalışanları fazla sıcak
veya soğuktan koruyucu tedbirler alınır.

21 - İşyerinin ve yapılan işin özelliğine göre pencerelerin ve çatı aydınlatmalarının, gü-
neş ışığının olumsuz etkilerini önleyecek şekilde olması sağlanır.

Aydınlatma
22 - İşyerlerinin gün ışığıyla yeter derecede aydınlatılmış olması esastır. İşin konusu

veya işyerinin inşa tarzı nedeniyle gün ışığından yeterince yararlanılamayan hallerde yahut
gece çalışmalarında, suni ışıkla uygun ve yeterli aydınlatma sağlanır. İşyerlerinin aydınlatma-
sında TS EN 12464-1: 2013;  TS EN 12464-1.2011: 2012;  standartları esas alınır.

23 - Çalışma mahalleri ve geçiş yollarındaki aydınlatma sistemleri, çalışanlar için kaza
riski oluşturmayacak türde olur ve uygun şekilde yerleştirilir.

24 - Aydınlatma sisteminin devre dışı kalmasının çalışanlar için risk oluşturabileceği
yerlerde yeterli aydınlatmayı sağlayacak ayrı bir enerji kaynağına bağlı acil aydınlatma sistemi
bulunur.

İşyeri tabanı, duvarları, tavanı ve çatısı
25 - İşyeri, çalışanların fiziksel faaliyetleri, yapılan işlerin niteliği ve termal konfor şart-

ları dikkate alınarak uygun bölümlere ayrılır.
26 - İşyerlerinde, taban döşeme ve kaplamalarının sağlam, kuru ve mümkün olduğu

kadar düz, kaymaz ve seviye farkı bulunmayacak bir şekilde olması sağlanır, buralarda tehlikeli
eğimler, çukurlar ve engeller bulundurulmaz. Patlayıcı ve tehlikeli maddelerin imal edildiği,
işlendiği ve depolandığı işyeri binalarında taban, tavan, duvar ve çatıların Binaların Yangından
Korunması Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine uygun olması sağlanır.

27 - Taban ve asma kat döşemeleri, üzerine konulacak makine, araç-gereç ve benzeri
malzeme ile buralarda bulunabilecek çalışanların ağırlığına dayanabilecek şekilde yapılır.

28 - İşyerlerinde taban döşeme ve kaplamaları, tavan ve duvarlar uygun hijyenik şartları
sağlayacak şekilde temizlemeye elverişli ve sağlık ve güvenlik yönünden uygun malzemeden
yapılır.

29 - İşyerlerinde bina, avlu, geçit ve ulaşım yollarında ve bunların civarında bulunan
saydam veya yarı saydam duvarlar ile özellikle camlı bölmeler, açık bir şekilde işaretlenir, ay-
rıca güvenli malzemeden yapılır veya çarpma ve kırılmaya karşı korunur.

30 - İşyeri tavanının, yeterli hava hacmini ve havalandırmayı sağlayacak ve sağlık yö-
nünden sakınca meydana getirmeyecek yükseklikte olması esastır.

31 - İşyerlerinin çatıları dayanıklı malzemeden inşa edilir, mevsim şartları dikkate alı-
narak çalışanları dış etkilerden tamamen koruyacak ve iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk
oluşturmayacak şekilde yapılır.

32 - Yeterli sağlamlıkta olmayan çatılara çıkılmasına ve buralarda çalışılmasına, güvenli
çalışmayı temin edecek ekipman sağlanmadan izin verilmez.
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Pencereler
33 - İşyerlerinde pencerelerin ve tavan pencerelerinin, güvenli bir şekilde açılır, kapanır

ve ayarlanabilir olması sağlanır. Pencereler açık olduklarında çalışanlar için herhangi bir tehlike
oluşturmayacak şekilde yerleştirilir. Çalışanları, pencere ve menfezlerden gelen güneş ışığının,
ısısının ve hava akımlarının olumsuz etkilerinden koruyacak gerekli tedbirler alınır.

34 - Pencerelerin güvenli bir şekilde temizlenebilir özellikte olması sağlanır. Ayrıca
pencerelerin, temizlik ekipmanlarının kullanılmasına uygun olması sağlanır veya temizliğini
yapanlar ile temizlik sırasında bina içinde ve dışında bulunanlar için tehlike oluşturmayacak
araç-gereçler seçilir.

Kapılar ve girişler
35 - Kapı ve girişlerde aşağıda belirtilen esaslara uyulur:
a) Kapı ve girişlerin yerlerinin, sayılarının, boyutlarının ve yapıldıkları malzemelerin,

bulundukları oda ve alanların yapısı ile kullanım amacına ve çalışanların rahatça girip çıkma-
larına uygun olması sağlanır.

b) Her iki yöne açılabilen kapılar saydam malzemeden yapılır veya bu kapılarda karşı
tarafın görünmesini sağlayan saydam kısımlar bulunur.

c) Saydam veya yarı saydam kapıların yüzeyleri çalışanlar için tehlike oluşturmayan
güvenli malzemeden yapılır veya kırılmalara karşı korunur.  Saydam kapıların üzeri kolayca
görünür şekilde işaretlenir.

ç)  Raylı kapılarda raydan çıkmayı ve devrilmeyi önleyici güvenlik sistemi bulunur.
d) Yukarı doğru açılan kapılarda aşağı düşmeyi önleyici güvenlik sistemi bulunur.
e) Kaçış yollarında bulunan kapılar, uygun şekilde işaretlenir. Bu kapılar yardım al-

maksızın her zaman ve her durumda içeriden açılabilir özellikte olur.
f) Araçların kullanıldığı geçit ve kapılar yayaların geçişi için güvenli değilse bu ma-

hallerde yayalar için ayrı geçiş kapıları bulunur. Bu kapılar açıkça işaretlenir ve bu kapıların
önlerinde hiçbir engel bulunmaz.

g) Mekanik kapıların çalışanlar için kaza riski taşımayacak şekilde çalışması sağlanır.
Bu kapılarda kolay fark edilebilir ve ulaşılabilir acil durdurma cihazları bulunması ve herhangi
bir güç kesilmesinde otomatik olarak açılır olmaması durumunda kapıların el ile de açılabilmesi
sağlanır.

Ulaşım yolları - tehlikeli alanlar
36 - Merdiven, koridor, geçiş yolu, yükleme yeri ve rampa dâhil bütün yolların, yaya

ve araçların güvenli hareketlerini sağlayacak ve yakınlarında çalışanlara tehlike oluşturmayacak
şekil ve boyutlarda olması sağlanır. İşyeri içerisindeki erişim yollarının engebeli, çukur, kaygan
olmaması sağlanır ve bakımları yapılır.

37 - İşyerinde yayalar tarafından veya malzeme taşımada kullanılan yolların, buluna-
bilecek azami kullanıcı sayısına ve yapılan işin niteliğine uygun boyutlarda olması sağlanır ve
bu yollar açıkça işaretlenir. Malzeme taşınan yollarda yayalar için yeterli güvenlik mesafesi
bırakılır.

38 - Araç geçiş yolları ile kapılar, yaya geçiş yolları, koridorlar ve merdivenler arasında
yeterli mesafe bulunması sağlanır. Çalışma mahallerinde yapılan iş, kullanılan makine ve mal-
zeme göz önüne alınarak, çalışanların korunması amacıyla araç geçiş yolları açıkça işaretle-
nir.

39 - Yapılan işin özelliği nedeniyle malzeme veya çalışanların düşme riski bulunan teh-
likeli alanlara, görevli olmayan kişilerin girmesi uygun araç ve gereçlerle engellenir. Tehlikeli
alanlara girme yetkisi olan kişilerin korunması için uygun tedbirler alınır, bu alanlar açıkça
işaretlenir.
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40 - Yüksek geçit, platform veya çalışma sahanlıklarının serbest bulunan bütün tarafları
ile çalışanların yüksekten düşme riskinin bulunduğu yerlere, düşmelere karşı uygun korkuluklar
yapılır. Bu korkuluk ve ara elemanlarının yükseklikleri, dayanımı ve açıklıkları çalışma alanının
güvenliğini sağlayacak ve buralardan düşme riskini ortadan kaldıracak nitelikte olur.

Merdivenler
41 - Merdivenlerin; işyerinin büyüklüğüne, yapılan işin özelliğine, işyerinde bulunabi-

lecek azami kişi sayısına göre, ateşe dayanıklı yanmaz malzemeden, sağlam, yeterli genişlik
ve eğimde, etrafı düşmelere karşı uygun korkuluklarla çevrili olması sağlanır. Merdivenler,
ilgili mevzuatın öngördüğü hükümler esas alınarak sağlık ve güvenlik yönünden risk oluştur-
mayacak şekilde yapılır.

Yürüyen merdivenler ve bantlar için özel tedbirler
42 - Yürüyen merdiven ve bantların güvenli bir şekilde çalışması ve gerekli güvenlik

donanımlarının bulunması sağlanır. Bunlarda kolay fark edilir ve kolay ulaşılır acil durdurma
tertibatı bulundurulur.

Yükleme yerleri ve rampalar
43 - Yükleme yerleri ve rampalarının, taşınacak yükün boyutlarına uygun olması, çalı-

şanların düşmesini önleyecek şekilde güvenli olması, bu yerlerde en az bir çıkış yeri bulunması,
belirli bir genişliğin üzerinde olan yükleme yerlerinde teknik olarak mümkünse her iki uçta da
çıkış yeri bulunması sağlanır.

Çalışma yeri boyutları ve hava hacmi - çalışma yerinde hareket serbestliği
44 - Çalışma yerinin taban alanının, yüksekliğinin ve hava hacminin, çalışanların sağlık

ve güvenliklerini riske atmadan işlerini yürütebilmeleri, rahat çalışmaları için, yeterli olması
sağlanır. İşyerlerinin hava hacminin hesabı, makine, malzeme ve benzeri tesislerin kapladığı
hacimler de dâhil edilerek yapılır.

45 - Çalışanın işini yaptığı yerde rahat hareket edebilmesi için yeterli serbest alan bu-
lunur. İşin özelliği nedeniyle bu mümkün değilse çalışma yerinin yanında serbest hareket ede-
ceği alan olması sağlanır.

Dinlenme yerleri
46 - Yapılan işin özelliği nedeniyle çalışanların sağlığı ve güvenliği açısından gerekli

hallerde veya 10 ve daha fazla çalışanın bulunduğu işyerlerinde, uygun bir dinlenme yeri sağ-
lanır. İş aralarında uygun dinlenme imkânı bulunan büro ve benzeri işlerde ayrıca dinlenme
yeri aranmaz. İşyerlerinde daha uygun bir yer yoksa gerekli şartların sağlanması şartıyla, yemek
yeme yerleri dinlenme yeri olarak kullanılabilir.

47 - Çalışma süresi, işin gereği olarak sık ve düzenli aralıklarla kesiliyorsa ve ayrı bir
dinlenme yeri yoksa çalışanların sağlığı ve güvenliği açısından gerekli olan hallerde, bu aralarda
çalışanların dinlenebileceği uygun yerler sağlanır.

Yemek yeme yeri
48 - Yemeklerini işyerinde yemek durumunda olan çalışanlar için, rahat yemek yene-

bilecek nitelik ve genişlikte, uygun termal konfor ve hijyen şartlarını haiz yeteri kadar ekipman
ve araç-gereç ile donatılmış yemek yeme yeri sağlanır. İşyerlerinde daha uygun bir yer yoksa
gerekli şartların sağlanması şartıyla, dinlenme yerleri yemek yeme yeri olarak kullanılabilir.
İşveren, çalışanlarına belirtilen şartları taşımak kaydıyla işyeri dışında yemek imkânı sağlaya-
bilir.
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Gebe ve emziren kadınlar
49 - Gebe ve emziren kadınların uzanarak dinlenebilecekleri uygun şartlar sağlanır.

14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gebe veya Emziren Kadınların
Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik hüküm-
leri de dikkate alınarak uygun şartlar sağlanır.

Soyunma yeri ve elbise dolabı
50 - İş elbisesi giyme zorunluluğu olan çalışanlar için, yeterli büyüklükte, uygun ay-

dınlatma, havalandırma, termal konfor ve hijyen şartlarını haiz, kadın ve erkek çalışanlar için
ayrı ayrı soyunma yerleri sağlanır. Çalışanların soyunma yerleri dışındaki yerlerde giysilerini
değiştirmelerine izin verilmez. Soyunma yerlerinin kolayca ulaşılabilir ve yeterli kapasitede
olması ve buralarda yeterli sayıda oturma yeri bulunması sağlanır.

51 - Soyunma odalarında her çalışan için çalışma saatleri içinde giysilerini koyabile-
cekleri yeterli büyüklükte kilitli dolaplar bulundurulur. Nemli, tozlu, kirli, tehlikeli maddeler
ile çalışılan yerlerde ve benzeri işlerde iş elbiseleri ile harici elbiselerin ayrı yerlerde saklana-
bilmesi için yan yana iki bölmeli veya iki ayrı elbise dolabı sağlanır. Soyunma yeri gerekmeyen
işyerlerinde çalışanların elbiselerini koyabilecekleri uygun bir yer ayrılır.

Duşlar ve lavabolar
52 - Yapılan işin veya sağlıkla ilgili nedenlerin gerektirmesi halinde veya çalışanların

yıkanmalarının temizlenmelerinin gerektiği her durumda, kadın ve erkek çalışanlar için ayrı
ayrı sıcak ve soğuk akarsuyu bulunan uygun yıkanma yerleri ve duşlar tesis edilir. Duşlar, ça-
lışanların rahatça yıkanabilecekleri genişlikte, dışarıdan içerisi görünmeyecek, uygun hava-
landırma, aydınlatma, termal konfor ve hijyen şartları sağlanacak şekilde yapılır.

53 - Duşlar ve lavaboların her zaman çalışanların kullanımına hazır halde olması sağ-
lanır, buralarda gerekli temizlik malzemeleri bulundurulur. Duş veya lavaboların soyunma yer-
lerinden ayrı yerlerde bulunması durumunda, duş ve lavabolar ile soyunma yerleri arasında
kolay bağlantı sağlanır.

54 - Duş tesisi gerektirmeyen işlerde, çalışma yerlerinin ve soyunma odalarının yakı-
nında, gerekiyorsa akar sıcak suyu da olan, lavabolar bulunur. Lavabolar erkek ve kadın çalı-
şanlar için ayrı ayrı yapılır.

Tuvalet ve lavabolar
55 - Çalışma yerlerine, dinlenme odalarına, soyunma yerlerine, duş ve yıkanma yerle-

rine yakın yerlerde, kadın ve erkek çalışanlar için ayrı ayrı olmak üzere, uygun havalandırma,
aydınlatma, termal konfor ve hijyen şartları sağlanacak nitelikte yeterli sayıda tuvalet, lavabolar
tesis edilir. Tuvalet ve lavabolarda gerekli temizlik malzemeleri bulundurulur.

56 - Tuvalet ve lavabolar,  insan ve çevre sağlığı yönünden risk oluşturmayacak şekilde
su depolarına, su geçen yerlere,  gıda maddelerinin depolandığı veya işlendiği yerlere uzak şe-
kilde yerleştirilir.

Atık sulara drenaj kanalı
57 - İşyerlerinde atık ve birikinti suların aktığı ve toplandığı yerler, özel veya genel bir

kanalizasyona veya fosseptiğe bağlanır ve uygun bir kapak ile örtülür, bu yerlerin çalışılan ma-
halden yeteri kadar uzakta bulunması sağlanır. Atık su kanalizasyon kotunun kurtarmadığı du-
rumlarda ise cebri olarak drenaj yapılarak taşmanın önlenmesi sağlanmalıdır.

İlkyardım odaları
58 - İşyerinin büyüklüğü, yapılan işin niteliği ve kaza riskine göre, işyerinde bir ya da

daha fazla ilk yardım ve acil müdahale odası bulunması sağlanır.
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59 - İlkyardım odaları yeterli ilk yardım malzemesi ve ekipmanı ile teçhiz edilir ve bu-
ralarda sedyeler kullanıma hazır halde bulundurulur. Bu yerler, Güvenlik ve Sağlık İşaretleri
Yönetmeliğine uygun şekilde işaretlenir.

60 - Çalışma şartlarının gerektirdiği her yerde ilkyardım ekipmanları kolay erişilebilir
yerlerde bulundurulur, Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine uygun şekilde işaretlenir.
Acil servis adresleri ve telefon numaraları görünür yerlerde bulundurulur.

Engelli çalışanlar
61 - Engelli çalışanların bulunduğu işyerlerinde bu çalışanların durumları dikkate alı-

narak gerekli düzenleme TS 9111- TS 12460 standartları göz önünde bulundurularak yapılır.
Bu düzenleme özellikle engelli çalışanların doğrudan çalıştığı yerlerde ve kullandıkları kapı,
geçiş yeri, merdiven, servis araçları, duş, lavabo ve tuvaletlerde yapılır.

Açık alanlardaki çalışmalarda özel önlemler
62 - İşyerindeki açık çalışma yerleri, yollar ve çalışanların kullandığı diğer açık alanlar,

yaya ve araç trafiğinin güvenli bir şekilde yapılmasını sağlayacak şekilde düzenlenir. İşyeri
sahasındaki ana yollar, tamir, bakım, gözetim ve denetim için kullanılan diğer yollar ile yük-
leme ve boşaltma yerlerinde, kapılar ve girişler, ulaşım yolları - tehlikeli alanlar, merdivenler,
yürüyen merdivenler ve bantlar için özel tedbirler başlıkları altında belirtilen hususlar uygulanır.
Ulaşım yolları - tehlikeli alanlar başlığı altında belirtilen hususlar aynı zamanda açık alanlardaki
çalışma yerlerinde de uygulanır.

63 - Açık çalışma alanları gün ışığının yeterli olmadığı hallerde uygun şekilde aydın-
latılır.

64 - Açık alanda yapılan çalışmalarda riskler değerlendirilerek çalışanlar özellikle;
a) Olumsuz hava şartlarına ve gerekli hallerde cisim düşmelerine,
b) Zararlı düzeyde gürültüden ve gaz, buhar, toz gibi zararlı dış etkilere,
c) Düşme ve kaymalara,
karşı korunur.
65- Açık alanda yapılan çalışmalarda çalışanların, herhangi bir tehlike durumunda iş-

yerini hemen terk etmeleri veya kısa sürede yardım alabilmeleri sağlanır.
Barınma yerleri
66 - Barınma, dinlenme ve sosyal amaçlı kullanılan tesisler, yanıcı olmayan ve kolay

tutuşmayan malzemeden inşa edilir. Barınma amacıyla çadır ve branda kullanılmaz. Barınma
yerlerinin ısıtılmasında, duman, gaz ve yangın tehlikesine karşı gerekli tedbirler alınır, mangal,
maltız, açık ateş vb. kullanılmaz. Bu yerlerde uygun ve yeterli hijyenik şartlar, aydınlatma, ha-
valandırma ve termal konfor şartları sağlanır. Barınma yerlerinde yeterli sayıda tuvalet, lavabo,
duş yerleri bulunur. Bu yerlerde temizlik malzemeleri ile üst baş temizliği için gerekli araç-
gereç ve makineler sağlanır.

Çalışan konutları
67 - Çalışan konutları, sağlık gereklerine ve teknik şartlara uygun bir şekilde inşa edilir

ve bu konutlarda bir konutta bulunması gereken tesisat kurulur ve tertibat bulundurulur. Çalışan
konutlarının, aileleri ile birlikte oturan çalışanlar için ayrı ev veya apartman şeklinde olması
sağlanır. Bekâr çalışanlara özgü binalarda, kadınlar ve 18 yaşından küçük çocukların, erkeklerin
bulunduğu kısım ile bağlantısı olmayan ve birbirinden ayrı özel kısımlarda yatırılmaları sağ-
lanır.
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TEBLİĞLER

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
EV TİPİ ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNELERİ İLE İLGİLİ ÇEVREYE

DUYARLI TASARIM GEREKLERİNE DAİR TEBLİĞ (SGM-2013/2)

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 23/6/2010 tarihli ve 2010/643 sayılı Bakanlar Ku-

rulu Kararı ile yürürlüğe konulan Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin
Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik olarak, ev tipi çamaşır kurutma makinelerinin piyasaya
arz edilmesi ile ilgili çevreye duyarlı tasarım gereklerini belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; ev tipi kullanım amacı dışında satılanlar da dahil olmak

üzere, şebeke enerjisi ile ve gaz ile çalışan ev tipi çamaşır kurutma makinelerini ve ankastre
ev tipi çamaşır kurutma makinelerini kapsar.

(2) Bu Tebliğ;
a) Ev tipi kombine yıkayıcı-kurutucuları,
b) Ev tipi santrifüjlü ayrıştırıcı kurutucuları,
kapsamaz.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ;
a) Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğe dayanı-

larak,
b) Avrupa Birliğinin, Ev Tipi Çamaşır Kurutma Makineleri ile İlgili Çevreye Duyarlı

Tasarım Gereklerine Dair (EC) 932/2012 sayılı Tüzüğüne paralel olarak,
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin amaçları bakımından Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye

Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelikte yer alan tanımlara ek olarak aşağıdaki tanımlar geçerli
olup;

a) Açık bırakılma modu: Nihai kullanıcının boşaltma işlemi hariç herhangi bir müda-
halesi olmaksızın, programın bitimini müteakip süresiz devam eden en düşük güç tüketimi mo-
dunu,

b) Ankastre ev tipi çamaşır kurutma makinesi: Dolaba, duvardaki boşluğa veya benzer
bir konuma yerleştirilmesi amaçlanan ve mobilya ilavesi gerektiren ev tipi çamaşır kurutma
makinesini,

c) Anma kapasitesi: İmalatçının talimatları doğrultusunda yüklenmiş olmak kaydıyla,
ev tipi çamaşır kurutma makinesinin belirli bir program kapsamında muamele edebileceği be-
lirli tipteki kuru tekstil ürünlerinin imalatçının kilogram cinsinden ve 0,5 kg artış aralığında
tanımladığı azami yükünü,

ç) Döngü: Seçilen programın öngördüğü kurutma sürecinin tamamını,
d) Eşdeğer ev tipi çamaşır kurutma makinesi: Aynı üretici tarafından farklı bir ticari

kod ile piyasaya arz edilmiş farklı bir modeldeki ev tipi çamaşır kurutma makinesi ile kurutma
esnasında aynı anma kapasitesine, teknik özelliklere ve performans özelliklerine, enerji tüke-
timine, yoğuşturucu (kondenser) verimliliğine, standart pamuklu programı süresine ve akustik
gürültü emisyonuna sahip olan ev tipi çamaşır kurutma makinesi modelini,
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e) Ev tipi kombine yıkama-kurutma makinesi: Hem santrifüj işlevini hem de genellikle
ısıtmak ve çevirmek suretiyle tekstil ürünlerini kurutma işlevini yerine getiren ev tipi çamaşır
makinesini,

f) Ev tipi santrifüjlü kurutma: Merkezkaç hareketi veya dönmekte olan bir tambur yo-
luyla tekstil ürünlerini sudan arındıran ve suyu otomatik bir pompa ile boşaltan, ticari olarak
“çamaşır kurutma makinası” olarak da bilinen ve esasen profesyonel olmayan amaçlarla kul-
lanılmak üzere tasarlanan cihazı,

g) Ev tipi çamaşır kurutma makinesi: İçinden sıcak hava geçen dönmekte olan bir tam-
bur tarafından tekstil ürünlerini kurutan ve esasen profesyonel olmayan amaçlarla kullanılmak
üzere tasarlanan ev tipi çamaşır kurutma makinesini,

ğ) Hava tahliyeli çamaşır kurutma makinesi: Taze havayı içine alıp tekstil ürünlerinden
geçirdikten sonra kalan nemi odaya veya dış mekana tahliye eden çamaşır kurutma makinesini,

h) Kapalı (off) mod: Ev tipi çamaşır kurutma makinesi bir güç kaynağına bağlıyken,
süresiz en düşük enerji tüketimini temin etmek üzere nihai kullanıcının kendisi için tasarlanmış
olan ve ulaşılabilir durumdaki kumanda veya düğmeleri kullanarak normal kullanım koşulla-
rında ve imalatçının talimatları doğrultusunda ev tipi çamaşır kurutma makinesini kapattığı
modu; nihai kullanıcının ulaşabileceği kumanda veya düğmenin bulunmadığı durumlarda, ev
tipi çamaşır kurutma makinesinin bekleme konumuna geçtikten sonra kendi kendine eriştiği
modu,

ı) Kısmi yük: Ev tipi çamaşır kurutma makinesinin belirli bir programa ait anma kapasi-
tesinin yarısını,

i) Otomatik çamaşır kurutma makinesi: İletkenlik veya sıcaklık ölçümü yoluyla yüke
dair belirli bir nem oranı tespit edildiği takdirde kurutma işlemini durduran çamaşır kurutma
makinesini,

j) Otomatik olmayan çamaşır kurutma makinesi: Kurutma işlemini önceden tanımlan-
mış bir süre sonrasında durduran, genellikle zamanlayıcı ile kontrol edilen, fakat elle de kapa-
tılabilen çamaşır kurutma makinesini,

k) Program: Belirli tipteki tekstil ürünleri açısından kurutmaya uygunluğu imalatçı ta-
rafından önceden belirlenmiş ve beyan edilmiş olan bir seri işlevi,

l) Program süresi: Nihai kullanıcıdan kaynaklanan ertelemeler hariç olmak kaydıyla,
programın başlaması ile bitişi arasında geçen süreyi,

m) Standart pamuklu program: Pamuklu yükü % 60 başlangıç nem oranından % 0 kalan
nem oranına kadar kurutan döngüyü,

n) Yoğuşturucu (kondenser) verimliliği: Yoğuşturmalı (kondenserli) çamaşır kurutma
makinesi tarafından yoğunlaştırılan nemin kütlesi ile döngünün sonunda yükten atılan nemin
kütlesi arasındaki oranı,

o) Yoğuşturuculu (kondenserli) çamaşır kurutma makinesi: Kurutma işlemi sırasında
kullanılan havayı yoğunlaşma veya başka yollarla nemden arındırmak için bir cihaza sahip
olan çamaşır kurutma makinesini,

ö) Yönetmelik: Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönet-
meliği,

ifade eder.
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Çevreye duyarlı tasarım gerekleri

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamına giren ev tipi çamaşır kurutma makinelerinin

çevreye duyarlı tasarım hakkında jenerik gerekler ek-1’in 1 inci maddesinde belirtilmiştir.

(2) Bu Tebliğ kapsamına giren ev tipi çamaşır kurutma makinelerinin çevreye duyarlı

tasarım hakkında özel gerekler ek-1’in 2 nci maddesinde belirtilmiştir.

(3) Yönetmeliğin ek I’inin birinci bölümünde yer alan diğer herhangi bir çevreye duyarlı

tasarım parametresi için çevreye duyarlı tasarım gereğine uygunluk aranmaz.

Uygunluk işareti

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamına giren ürünler, Yönetmeliğin 7 nci maddesinde

belirtildiği şekilde, bu Tebliğin şartlarını karşıladıklarına dair CE işaretini taşımak zorundadır.

Uygunluk değerlendirme işlemi

MADDE 7 – (1) Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen uygunluk değerlendirme

işlemi, anılan Yönetmeliğin ek IV’ünde açıklanan iç tasarım kontrol sistemi veya ek V’inde

açıklanan yönetim sistemine göre yerine getirilir.

(2) Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen uygunluk değerlendirmesi çerçevesin-

de, bu Tebliğ kapsamındaki ürünlere yönelik teknik dosyada ek-2’de yeralan hesaplamaların

birer örneğinin bulundurulması zorunludur.

(3) Belirli modeldeki bir ev tipi çamaşır kurutma makinesinin teknik dosyasında yer

alan bilgilerin, tasarım üzerinden veya diğer bir ev tipi çamaşır kurutma makinesinden çıkarım

yapılarak, ya da her iki şekilde de hesaplandığı durumlarda, sözkonusu hesaplamalar ve çıka-

rımların detayları, ya da her ikisi birden, yapılan hesaplamaların doğrulanmasına yönelik test-

lerinkilerle birlikte teknik dosyada bulundurulur. Bu bilgilerin içerisinde, aynı temellere daya-

narak bilgi temin edilen diğer tüm eşdeğer ev tipi çamaşır kurutma makinesi modellerinin listesi

de yer alır.

Piyasa gözetim ve denetimi amaçlı doğrulama prosedürü

MADDE 8 – (1) Ek-1’de yer alan gereklere uygunluğa dair piyasa gözetim ve denetimi

gerçekleştirilirken, ek-3’te belirtilen doğrulama prosedürü uygulanır.

Karşılaştırmalı değerlendirmeler

MADDE 9 – (1) Halen piyasada mevcut en yüksek performanslı ev tipi çamaşır kurut-

ma makinelerine ait örnek karşılaştırmalı değerlendirmeler ek-4’te verilmiştir.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğin;

a) Ek-1’in 1 inci maddesinde belirtilen çevreye duyarlı tasarım hakkında jenerik ge-

reklere uygunluk hükümleri 1/11/2014 tarihinde,

b) Ek-1’in 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen çevreye duyarlı tasarım hakkında

özel gereklere uygunluk hükümleri 1/11/2015 tarihinde,

c) Diğer hükümleri 1/11/2013 tarihinde,

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No. : 2013/33
İşyeri : AHM Kimya Boya Nak. Sos. Hiz. Bak. Onarım San. ve Tic. Ltd. Şti.

H. Halil M. Gebze Hükümet Cad. 1219 Sok. Nalbant Salih İşh.
No: 82/3 Gebze/KOCAELİ

SGK Sicil No. : 1096365.041
Tespiti İsteyen : Tümtis Sendikası
İnceleme : AHM Kimya Boya Nak. Sos. Hiz. Bak. Onarım San. ve Tic. Ltd.

Şti.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; adı geçen şirketin merkez işyerinde şirkete özgü
büro personelinin çalışmadığı, büro ve idari işlerinin GSG Grup Şirketi tarafından yürütüldüğü,
Cumhuriyet Mah. Özgürlük Cad. No: 12 Çayırova/KOCAELİ adresinde bulunan ve mülkiyeti
Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.’ye ait olan işyerinde ise alt işverenlik sözleş-
mesi ile ambalajlama, paketleme, etiketleme, yükleme ve boşaltma işlerinin yürütüldüğü, bu
nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel
sanatlar” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: AHM Kimya Boya Nak. Sos. Hiz. Bak. Onarım San. ve Tic. Ltd. Şti. işyerinde
yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliği’nin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro,
eğitim ve güzel sanatlar” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlan-
masına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5’inci maddesi gereğince
karar verilmiştir.

—— • ——
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA İLE TEMAS EDEN PLASTİK
MADDE VE MALZEMELER TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2013/34)

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; gıda ile temas etmekte olan, gıda ile temas etmesi

beklenen veya gıda ile temas etmesi muhtemel olan plastik madde ve malzemelerin; üretim,
işleme ve dağıtım aşamalarında uyulması gereken kuralları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ hükümleri,
a) Tamamen plastikten oluşmuş madde ve malzemelere,
b) Yapıştırılarak veya başka bir şekilde birleştirilen çok katmanlı plastik madde ve mal-

zemelere,
c) (a) veya (b) bentlerinde yer alan ve baskılı ve/veya bir kaplama malzemesi ile kap-

lanmış madde ve malzemelere,
ç) Kapak ve kapatma elemanlarındaki contaları oluşturan plastik katmanlar veya plastik

kaplamalar ve bunlarla birlikte iki veya daha fazla katmanlı farklı malzemelerden meydana
gelen kapak ve kapatma elemanlarındaki plastik katmanlar veya plastik kaplamalara,

d) Çok katmanlı-çoklu malzeme yapısındaki madde ve malzemelerdeki plastik katman-
lara

uygulanır.
(2) Bu Tebliğ hükümleri, iyon değiştirici reçineler, kauçuklar ve silikonlara uygulanmaz.
(3) Bu Tebliğ hükümleri baskı mürekkepleri ve yapıştırıcılar veya kaplamalara ilişkin

kuralları kapsamaz.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü Mükerrer sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği ve Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas
Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
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Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
b) Çok katmanlı plastik: İki veya daha fazla plastik katmandan oluşan madde veya mal-

zemeyi,
c) Çok katmanlı-çoklu malzeme: En az bir katmanı plastik olmak koşuluyla farklı çe-

şitteki malzemelerin iki veya daha fazla katmanının bir araya gelmesiyle oluşturulmuş madde
ve malzemeleri,

ç) Kendiliğinden geçiş: Malzemenin üretim ve depolama gibi aşamalarında, çeşitli ne-
denlerle gıda ile temas etmeyen yüzeyin  gıda ile temas eden yüzey ile etkileşiminden kaynak-
lanacak migrasyonunu,

d) Fonksiyonel bariyer/İşlevsel engel: Madde veya malzemenin son halinin, bu Tebliğde
ve Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliğinin 5 inci mad-
desinde yer alan hükümlere uyumlu olmasını sağlayan, herhangi bir türdeki malzemenin bir
veya birden çok katmanından oluşan engeli,

e) Gıda benzeri: Gıda ile temas eden malzemelerdeki migrasyonun tespitinde gıdanın
yerine kullanılan, gıda gibi davranan test ortamını,

f) Katkı maddesi: Plastiğin üretimi sırasında fiziksel veya kimyasal bir etki gerçekleş-
tirmesi için plastiğe ya da son ürün olan madde veya malzemeye üretim gereği eklenen ve mad-
de veya malzemenin son halinde bulunması beklenen maddeyi,

g) Kısıtlama: Bir maddenin kullanımının sınırlandırılmasını, migrasyon limitini veya
madde veya malzemenin içerdiği bir maddenin limitini,

ğ) Monomer veya diğer başlangıç maddesi;
1) Polimer üretimi için herhangi bir polimerizasyon işlemine tabi tutulan maddeyi veya
2) Modifiye edilmiş makromoleküllerin üretiminde kullanılan doğal ya da yapay mak-

romoleküler maddeleri veya
3) Mevcut doğal ya da yapay makromoleküllerin modifikasyonu için kullanılan mad-

deyi,
h) Özellik/Spesifikasyon: Bir maddenin bileşiminin, saflık kriterini, fiziko-kimyasal

karakteristiklerini, üretim sürecine ilişkin detaylarını veya migrasyon limitinin ifade edilmesine
ilişkin ayrıntılı bilgileri,

ı) Plastik madde ve malzeme: 2 nci maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde
yer alan madde ve malzemeler ile (ç) ve (d) bentlerinde yer alan plastik katmanları,

i) Plastik: Madde ve malzemelerin son halinde temel yapısal bileşen işlevini yerine ge-
tirebilen, katkı maddelerinin veya diğer maddelerin eklenebildiği polimeri,

j) Polimer üretim yardımcısı (PÜY): Polimer veya plastik üretimi için uygun ortamın
sağlanması amacıyla kullanılan; madde veya malzemenin son halinde bulunma ihtimali olan
ancak, madde veya malzemenin son halinde bulunması veya fiziksel ya da kimyasal bir etki-
sinin olması beklenmeyen maddeyi,

k) Polimer: Katılım polimerizasyonu veya kondensasyon polimerizasyonu gibi bir po-
limerizasyon işlemi ya da monomerler veya diğer başlangıç maddelerinin diğer bir benzer iş-
lemiyle veya doğal ya da yapay makromoleküllerin kimyasal modifikasyonuyla veya mikro-
biyal fermantasyonla elde edilen makromoleküler maddeleri,

l) Polimerizasyon yardımcısı: Polimerizasyonu başlatan ve/veya makromoleküler yapı
oluşumunu kontrol eden maddeyi,

m) Spesifik migrasyon limiti (SML): Madde veya malzemeden gıdaya veya gıda ben-
zerine geçen belirli bir maddenin izin verilen maksimum miktarını,

n) Toplam migrasyon limiti (TML): Madde veya malzemeden gıda benzerine geçen
uçucu olmayan maddelerin izin verilen maksimum miktarını,

o) Toplam spesifik migrasyon limiti (SML(T)): Belirtilen maddelerin kısmi miktarla-
rının toplamı olarak ifade edilen ve gıda veya gıda benzerine geçen, belirtilen maddelerin top-
lamı için izin verilen maksimum miktarını,
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ö) Üretim gereği ortaya çıkan maddeler: Üretimde kullanılan maddenin içindeki bir
safsızlığı veya üretim aşamasında oluşan tepkime ara ürününü veya parçalanma ya da tepkime
ürününü,

p) Yağsız gıda: Migrasyon testinde sadece, Türk Gıda Kodeksi - Gıda ile Temas Eden
Plastik Madde ve Malzemelerin Bileşenlerinin Migrasyon Testinde Kullanılan Gıda Benzerleri
Listesi Tebliğinin Ek-1’inde yer alan “gıda benzeri D1” ve “gıda benzeri D2” dışındaki  gıda
benzerlerinin kullanıldığı gıdaları,

ifade eder.
Genel kurallar
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan plastik madde ve malzemeler sadece;
a) Beklenen ya da öngörülen kullanım koşullarında, Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas

Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde yer alan genel kurallar, 8 inci
maddesinde yer alan etiketlemeye ilişkin kurallar ve 10 uncu maddesinde yer alan izlenebilir-
likle ilgili hükümlerle uyumlu,

b) 3/8/2012 tarihli ve 28373 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda ile Temas Eden
Madde ve Malzeme Üreten İşletmelerin Kayıt İşlemleri ile İyi Üretim Uygulamalarına Dair
Yönetmelikte yer alan iyi üretim uygulamaları çerçevesinde üretilmiş ve

c) Bu Tebliğde yer alan diğer özel kurallarla uyumlu
olması halinde piyasaya arz edilebilirler.
(2) Plastik madde ve malzemelerdeki plastik katmanların üretiminde sadece Ek-1’deki

“Kullanımına İzin Verilen Maddeler Listesi”nde yer alan maddeler kullanılabilir. Kullanımına
izin verilen maddeler listesi;

a) Monomerler ve diğer başlangıç maddelerini,
b) Renklendiriciler dışındaki katkı maddelerini,
c) Çözücüler dışındaki polimer üretim yardımcılarını,
ç) Mikrobiyal fermantasyondan elde edilen makromolekülleri
içerir.
(3) İkinci fıkrada yer alan hükümlere istisna olarak plastik madde ve malzemelerin plas-

tik katmanlarının üretiminde, Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler
Yönetmeliği’nde yer alan hükümlere uygun olmak koşuluyla renklendiriciler ve çözücüler kul-
lanılabilir.

(4) Ek-1’deki izin verilen maddeler listesinde yer almayan;
a) İzin verilmiş asitlerin, fenollerin veya alkollerin; alüminyum, amonyum, baryum,

kalsiyum, kobalt, bakır, demir, lityum, magnezyum, manganez, potasyum, sodyum ve çinkonun
çift tuzlar ve asit tuzları dâhil olmak üzere tuzlarına,

b) Bileşenleri arasında kimyasal tepkime olmaması koşuluyla, izin verilen maddelerin
karışımlarına,

c) Mikrobiyal fermantasyonla elde edilen makromoleküller hariç, Tebliğde yer alan ku-
rallara uygun şekilde katkı olarak kullanılan ve madde veya malzemenin son halinde temel ya-
pısal bileşen işlevine sahip, en az 1000 Da (Dalton) molekül ağırlığındaki doğal ya da yapay
polimerik maddelere,

ç) Mikrobiyal fermantasyondan elde edilen makromoleküller hariç, sentezlenmeleri
için gerekli monomerler veya başlangıç maddeleri izin verilen maddeler listesinde yer alıyorsa,
monomer ya da diğer başlangıç maddeleri olarak kullanıldıklarında prepolimerlere, doğal veya
yapay makro moleküler maddelere ve bunların karışımlarına,

altıncı ve yedinci fıkralar ile 6 ncı, 7 nci ve 8 inci maddelerde yer alan kurallara göre
izin verilir.

(5) İzin verilen maddeler listesinde yer almayan üretim gereği ortaya çıkan maddeler
ve polimerizasyon yardımcıları da plastik madde veya malzemelerin plastik katmanlarında bu-
lunabilir.

(6) Plastik madde ve malzemelerdeki plastik katmanların üretiminde kullanılan mad-
deler, beklenen ve öngörülen kullanım koşulları için uygun teknik kalitede ve saflıkta olur.
Maddenin bileşiminin üretici tarafından bilinmesi ve Bakanlığın talep etmesi halinde beyan
edilmesi zorunludur.

(7) Plastik madde ve malzemelere ilişkin genel kısıtlamalar Ek-2’de yer almaktadır.
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Maddelere ilişkin özel kurallar
MADDE 6 – (1) Plastik madde ve malzemelerdeki plastik katmanların üretiminde kul-

lanılan maddeler için; spesifik migrasyon limiti 7 nci maddede, toplam migrasyon limiti 8 inci
maddede, kısıtlamalar ve özel kurallar Ek-1’in birinci bölümünde yer alan Tablo 1’in 10. sü-
tununda, detaylı özel kurallar Ek-1’in dördüncü bölümünde yer almaktadır.

(2) Nanoform maddeler, sadece Ek-1’de yer alan özel kurallarda açıkça bahsedilerek
izin verilmişse kullanılır.

Spesifik migrasyon limitleri
MADDE 7 – (1) Plastik madde ve malzemelerin bileşenlerinin gıdaya geçiş miktarı

Ek-1’de verilen spesifik migrasyon limitlerinden (SML) fazla olamaz. Spesifik migrasyon li-
mitleri, gıdanın her kilogramı için miligram madde (mg/kg) olarak ifade edilir.

(2) Ek-1’de spesifik migrasyon limiti veya kısıtlaması bulunmayan maddeler için spe-
sifik migrasyon limiti 60 mg/kg olarak uygulanır.

(3) Birinci ve ikinci fıkrada yer alan kurallara istisna olarak, 29/12/2011 tarihli ve 28157
3 üncü Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı
Maddeleri Yönetmeliğine göre de ayrıca izin verilmiş olan katkı maddelerinden veya
29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Türk
Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeli-
ği’ne göre de ayrıca izin verilmiş olan aroma vericilerden gıdaya, son üründe teknik olarak
etki gösterecek miktarda migrasyon olmayacaktır ve ayrıca;

a) Katkı maddesi veya aroma verici olarak kullanımlarına izin verilmiş olan gıdalar
için Türk Gıda Kodeksi Katkı Maddeleri Yönetmeliğinde veya Türk Gıda Kodeksi Aroma Ve-
riciler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliğinde veya bu Tebliğin
Ek-1’inde yer alan veya

b) Gıdada katkı maddesi veya aroma verici olarak kullanımına izin verilmemiş olan
gıda katkı maddeleri veya aroma vericilerin miktarları ise Ek-1’de verilen kısıtlamaları aşma-
yacaktır.

Toplam migrasyon limiti
MADDE 8 – (1) Plastik madde ve malzemelerin bileşenlerinin gıda benzerlerine geçişi,

gıda ile temas eden yüzeyin her desimetrekaresi için 10 miligramı (10 mg/dm2) geçmeyecektir.
Ancak, 1/11/2007 tarihli ve 26687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Be-
bek ve Küçük Çocuk Ek Gıdaları Tebliği, 4/9/2008 tarihli ve 26987 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Bebek Formülleri Tebliği ve 4/9/2008 tarihli ve 26987 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Devam Formülleri Tebliğinde tanımlanan
küçük çocuk veya bebek gıdalarıyla temas eden veya temas etmesi öngörülen madde ve mal-
zemelerde toplam migrasyon limiti 60 mg/kg’ı geçmeyecektir.

Çok katmanlı plastik madde ve malzemeler
MADDE 9 – (1) Çok katmanlı plastik madde veya malzemelerin her bir plastik kat-

manının bileşimi bu Tebliğ hükümlerine uygun olacaktır. Ancak, katman doğrudan gıda ile te-
mas etmiyor ve gıdadan fonksiyonel bariyerle/işlevsel engelle ayrılmışsa;

a) Vinil klorür monomerler hariç olmak üzere, katmanın Ek-1’de belirtilen kısıtlama
ve özelliklerle uyumlu olması gerekli değildir.

b) Katman, izin verilen maddeler listesinde yer almayan maddelerden üretilmiş olabilir.
Ancak kullanılan maddenin, 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü Mükerrer sayılı Resmî Gaze-
te’de yayımlanmış olan Gıda Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlu-
lukları ile Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmeliğin 21 inci maddesinde
yer alan analiz metotlarının istatistiksel kesinliği dikkate alınarak 0,01 mg/kg tespit limitiyle,
gıda veya gıda benzerine migrasyon olmaz ve daima gıda veya gıda benzerindeki derişimi cin-
sinden ifade edilir. Bu limit, yapısal ve toksikolojik olarak ilişkili bileşik gruplarına, özellikle
de izomerlere veya aynı fonksiyonel gruba sahip bileşiklere uygulanır ve bunlar 4 üncü mad-
denin birinci fıkrasının (ç) bendinde tanımlanan olası kendiliğinden geçişi de içerir.
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(2) İzin verilen maddeler listesinde yer almayan ancak, birinci fıkranın (b) bendine göre
kullanımına izin verilen maddeler; 26/12/2008 tarihli ve 27092 Mükerrer sayılı Resmî Gaze-
te’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması
ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmeliğin Ek-1’ine göre kanserojen, mutajen veya üreme sis-
temi üzerinde toksik etkiye sahip maddeler olarak kabul edilen ya da olmasından şüphelenilen
grup içinde yer alamaz ve nanoformdaki maddeler olamaz.

(3) Çok katmanlı plastik madde veya malzemenin son hali; 7 nci maddede belirtilen
spesifik migrasyon limitleri ve 8 inci maddede belirtilen toplam migrasyon limitleri ile uyumlu
olacaktır.

Çok katmanlı-çoklu malzeme yapısındaki madde ve malzemeler
MADDE 10 – (1) Çok katmanlı-çoklu malzemeden oluşan madde veya malzemelerin

plastik katmanlarının her birinin bileşimi bu Tebliğ hükümlerine uygun olacaktır. Ancak kat-
man, doğrudan gıda ile temas etmiyor ve gıdadan fonksiyonel bariyerle/işlevsel engelle ayrıl-
mışsa kullanımına izin verilen maddeler listesinde yer almayan bir madde kullanılarak üretilmiş
olabilir.

(2) İzin verilen maddeler listesinde yer almayan ancak, birinci fıkraya göre kullanımına
izin verilen maddeler; Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlan-
ması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmeliğin Ek-1’ine göre kanserojen, mutajen veya üreme
üzerinde toksik etkiye sahip maddeler olarak kabul edilen ya da olmasından şüphelenilen grup
içinde yer alamaz ve nanoformdaki maddeler olamaz.

(3) Birinci fıkraya istisna olarak; 7 nci ve 8 inci madde hükümleri çok katmanlı-çoklu
malzeme yapısındaki madde ve malzemelerdeki plastik katmanlarına uygulanmaz.

(4) Çok katmanlı-çoklu malzeme yapısındaki madde veya malzemelerdeki plastik kat-
manlar her zaman, vinil klorür monomerler için Ek-1’de belirtilen kısıtlamalara uyumlu ola-
caktır.

Uygunluk beyanı ve belgeleme
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki madde ve malzemeler için yapılacak uy-

gunluk beyanına ilişkin hükümler aşağıda yer almaktadır.
a) Perakende dışındaki pazarlama aşamalarında; plastik madde ve malzemelerin üreti-

minin ara basamaklarındaki ürünler ile bu madde ve malzemelerin üretiminde kullanılacak
maddeler için, Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Hakkında Yö-
netmeliğin 9 uncu maddesine uygun yazılı beyan bulundurulur.

b) (a) bendinde belirtilen yazılı beyan, işletmeci tarafından Ek-3’te yer alan bilgileri
içerecek şekilde düzenlenir.

c) (a) bendinde belirtilen yazılı beyan, üretimin ara basamaklarından başlayarak madde
veya malzemelerin kolaylıkla tanımlanmasını sağlar. Madde veya malzemenin bileşiminde
veya üretim şeklinde migrasyonu etkileyecek bir değişim olduğunda veya yeni bilimsel veri-
lerin ortaya çıkması halinde bu beyan yenilenir.

(2) Bakanlığın talep etmesi halinde, işletmeci tarafından, madde ve malzemenin üreti-
minin ara basamaklarındaki ürünlerden başlayarak, madde ve malzemenin üretiminde kulla-
nılacak maddeler de dâhil olmak üzere, bu madde ve malzemenin bu Tebliğ hükümleri ile
uyumlu olduğunu gösteren uygun belgelerin beyanı zorunludur. Bu belgeler;

a) Test koşulları ve sonuçlarını,
b) Hesaplamaları,
c) Matematiksel modellemeleri,
ç) Diğer analizleri,
d) Güvenilirliğine ilişkin kanıtları veya uygunluğun ispat edilmesinde kullanılan yön-

temin muhakeme sistemini
içerir.
(3) Uygunluğun deneysel olarak gösterilmesinde kullanılacak deneysel yöntemlere iliş-

kin kurallar 12, 13 ve 14 üncü maddelerde yer almaktadır.
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Migrasyon testi sonuçlarının ifade edilmesi
MADDE 12 – (1) Spesifik migrasyon değerleri, gerçek veya öngörülen kullanım ko-

şullarındaki gerçek yüzey/hacim oranı uygulanarak “mg/kg” olarak ifade edilir.
(2) Birinci fıkraya istisna olarak, aşağıdaki durumlarda migrasyon değeri, gıdanın her

kilogramı için 6 dm2’lik yüzey/hacim oranı uygulanarak “mg/kg” olarak ifade edilir.
a) Dolum kapasitesi, 500 mLveya 500 g’dan az veya 10 L’den fazla olan kaplar veya

kap benzeri malzemeler,
b) Şeklinden dolayı temas halinde olduğu madde veya malzemenin yüzey alanı ile te-

mas ettiği gıda miktarı arasında ilişki kurulamayan madde ve malzemeler,
c) Henüz gıda ile temas etmemiş film ve levhalar,
ç) İçerdiği gıdanın miktarı 500 mL veya 500 g’dan az veya 10 L’den fazla olan film

veya levhalar.
(3) İkinci fıkrada yer alan hükümler, Türk Gıda Kodeksi Bebek ve Küçük Çocuk Ek

Gıdaları Tebliği, Türk Gıda Kodeksi Bebek Formülleri Tebliği ve Türk Gıda Kodeksi Devam
Formülleri Tebliğinde tanımlanan bebek ve küçük çocuk gıdalarıyla temas etmesi beklenen
veya temas eden madde ve malzemelere uygulanmaz.

(4) Birinci fıkraya istisna olarak, kapaklar, contalar, tıpalar ve benzeri kapatma eleman-
ları için spesifik migrasyon değeri;

a) İkinci fıkrada yer alan hükümler de dikkate alınarak, kapatma elemanının kullanıla-
cağı kabın gerçek içeriği üzerinden mg/kg olarak veya malzemenin kullanım amacı biliniyorsa;
kapatılmış kabın ve kapatma malzemesinin toplam temas yüzeyi üzerinden mg/dm2 olarak,

b) Maddenin kullanım amacı bilinmiyorsa; “mg/madde” olarak
ifade edilir.
(5) Kapaklar, contalar tıpalar ve benzeri kapatma elemanları için toplam migrasyon de-

ğeri;
a) Malzemenin kullanım amacı biliniyorsa; kapatılmış kabın ve kapatma elemanının

toplam temas yüzeyi üzerinden mg/dm2 olarak,
b) Maddenin kullanım amacı bilinmiyorsa; mg/madde olarak
ifade edilir.
Migrasyon limitlerine uygunluğun değerlendirilmesi için kurallar
MADDE 13 – (1) Hali hazırda gıda ile temas etmekte olan madde ve malzemelerin

spesifik migrasyon limitlerine uygunluğunun doğrulanması için  Ek-4’ün birinci bölümünde
yer alan kurallar uygulanır.

(2) Henüz gıda ile temas etmemiş madde ve malzemelerin spesifik migrasyon limitle-
rine uygunluğunun doğrulanması için gıdada veya Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden
Plastik Madde ve Malzemelerin Bileşenlerinin Migrasyon Testinde Kullanılan Gıda Benzerleri
Listesi Tebliği’nde yer alan gıda benzerlerinde, Ek-4’ün ikinci bölümünün 2.1 maddesinde yer
alan kurallar uygulanır.

(3) Henüz gıda ile temas etmemiş madde ve malzemelerin spesifik migrasyon limitle-
rine uygunluğunun taranması Ek-4’ün ikinci bölümünün 2.2 maddesinde belirtilen kurallara
göre tarama yaklaşımları kullanılabilir. Madde veya malzemenin bu yaklaşımla incelenmesi
sonucunda uygunsuzluğun belirlenmesi halinde, bu uygunsuzluk ikinci fıkrada belirtilen ku-
rallara göre doğrulanır.

(4) Henüz gıda ile temas etmemiş madde ve malzemelerin toplam migrasyon limitlerine
uygunluğunun doğrulanması, Türk Gıda Kodeksi Gıda İle Temas Eden Plastik Madde Ve Mal-
zemelerin Bileşenlerinin Migrasyon Testinde Kullanılan Gıda Benzerleri Listesi Tebliği’nde
yer alan gıda benzerleri A, B, C, D1 ve D2 kullanılarak ve Ek-4’ün üçüncü bölümünün 3.1
maddesinde yer alan kurallar çerçevesinde gerçekleştirilir.

(5) Henüz gıda ile temas etmemiş madde ve malzemelerin toplam migrasyon limitlerine
uygunluğunun taranmasında Ek-4’ün üçüncü bölümünün 3.4 maddesinde belirtilen kurallara
göre tarama yaklaşımları kullanılabilir. Madde veya malzemenin bu yaklaşımla incelenmesi
sonucunda uygunsuzluğun belirlenmesi halinde, bu uygunsuzluk dördüncü fıkrada belirtilen
kurallara göre doğrulanır.
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(6) Gıda ile yapılan spesifik migrasyon testlerinden elde edilen sonuçlar, gıda benzerleri
ile elde edilenlere göre daha güvenilir kabul edilir.  Gıda benzeri ile yapılan testlerden elde
edilen sonuçlar tarama/inceleme yaklaşımları ile elde edilenlerden daha güvenilir kabul edilir.

(7) Spesifik ve toplam migrasyon testi sonuçları migrasyon limitleri ile karşılaştırılma-
dan önce sonuçlar Ek-4’ün dördüncü bölümünde belirtilen düzeltme faktörleri ile ilgili kurallar
çerçevesinde uygulanır.

Eklerde yer almayan maddelerin değerlendirilmesi
MADDE 14 – (1) 5 inci maddenin üç, dört ve beşinci fıkraları ile 10 uncu maddenin

birinci fıkrasında belirtilen ve Ek-1’de yer almayan madde ve malzemelerin Türk Gıda Kodeksi
Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinde yer alan genel
kurallara uygunluğuna, uluslararası kabul görmüş bilimsel prensiplere dayalı risk değerlendir-
mesi yapılarak karar verilir.

Avrupa Birliğine uyum
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ, 10/2011/EU sayılı “Gıda ile Temas Eden Plastik Madde

Ve Malzemeler Üzerine Komisyon Tüzüğü dikkate alınarak Avrupa Birliği’ne uyum çerçeve-
sinde hazırlanmıştır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğle, 4/7/2005 tarihli ve 25865 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Türk Gıda Kodeksi  Gıda Maddeleri İle Temasta Bulunan Plastik Madde ve Malze-
meler Tebliği (Tebliğ No: 2005/31)yürürlükten kaldırılmıştır.

İdari yaptırım
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğe aykırı davrananlar hakkında 11/6/2010 tarihli ve 5996

sayılı Kanunun ilgili maddelerine göre idari yaptırım uygulanır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ kapsamında faaliyet gösteren işletmeciler,

30/6/2015 tarihine kadar bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır.
(2) Bu Tebliğin yayımından önce faaliyet gösteren işletmeciler, bu Tebliğ hükümlerine

uyum sağlayıncaya kadar yürürlükten kaldırılan Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri İle Te-
masta Bulunan Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği hükümleri uygulanmaya devam edilir.

Uyum zorunluluğu
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Geçici 1 inci maddeye istisna olarak; 11 inci maddenin ikinci

fıkrasında belirtilen uygunluk beyanını destekleyici belgeler 31/12/2016 tarihine kadar;
a) 13 üncü maddede yer alan kurallara göre veya
b) 4/7/2005 tarihli ve 25865 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi

Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Plastik Madde ve Malzemelerin Bileşenlerinin Migrasyon
Testi İçin Temel Kurallar Tebliğine göre

sağlanır.
(2) 1/1/2017 tarihinden itibaren 11 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen uygunluk

beyanını destekleyici belgeler 13 üncü maddede yer alan kurallara göre sağlanır.
(3) 31/12/2015 tarihine kadar 2 nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde tanımlan-

mış olan kapaklar veya kapatma elemanlarındaki plastik katmanlarda, plastikleştiriciler dışın-
daki katkı maddelerinin kullanımı 5 inci maddenin ikinci fıkrasında yer alan kurallara uymak
zorundadır.

(4) 31/12/2015 tarihine kadar elyafla güçlendirilmiş plastikler için cam elyaf kaplama-
sında kullanılan ve Ek-1’de yer almayan katkı maddeleri 14 üncü maddede yer alan risk de-
ğerlendirmeye ilişkin hükümlere uymak zorundadır.

Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA İLE TEMAS EDEN PLASTİK MADDE VE
MALZEMELERİN BİLEŞENLERİNİN MİGRASYON TESTİNDE

KULLANILAN GIDA BENZERLERİ LİSTESİ TEBLİĞİ
(TEBLİĞ NO: 2013/35)

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; gıda ile temas eden plastik madde ve malzemelerin

bileşenlerinin migrasyon testinde kullanılan gıda benzerleri listesini belirlemektir. 
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve

Malzemeler Tebliği kapsamında yer alan plastik madde ve malzemelere uygulanır. 
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü Mükerrer sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas
Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Temel kurallar 
MADDE 4 – (1) Tek bir gıda maddesi veya özel bir gıda maddesi grubu ile temasta

bulunan plastik madde ve malzemelerin bileşenlerinin migrasyon testinde kullanılan gıda ben-
zerleri ve bu benzerlerin konsantrasyonları ekte verilmiştir.  

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğle, 4/7/2005 tarihli ve 25865 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Plastik Madde ve Malzemelerin
Migrasyon Testinde Kullanılan Gıda Benzerleri Listesi Tebliği (Tebliğ No: 2005/33) yürürlük-
ten kaldırılmıştır.

Avrupa Birliğine uyum
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ, 10/2011/EU sayılı “Gıda ile Temas Eden Plastik Madde

ve Malzemeler Üzerine Komisyon Tüzüğü ve 85/572/EEC sayılı “Gıda maddeleri ile temasta
bulunan plastik madde ve malzemelerin bileşenlerinin migrasyon testinde kullanılan gıda ben-
zerleri listesi” ile ilgili Konsey Direktifi dikkate alınarak Avrupa Birliğine uyum çerçevesinde
hazırlanmıştır.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ kapsamında faaliyet gösteren işletmeciler,

1/1/2015 tarihine kadar bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır. 
(2) Bu Tebliğin yayımından önce faaliyet gösteren işletmeciler, bu Tebliğ hükümlerine

uyum sağlayıncaya kadar yürürlükten kaldırılan Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri ile Temasta
Bulunan Plastik Madde ve Malzemelerin Migrasyon Testinde Kullanılan Gıda Benzerleri Lis-
tesi Tebliği hükümlerine uymak zorundadır.

Yürürlük
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ MADDE VE MALZEMELERDEKİ VİNİL KLORÜR
MONOMER MİKTARI ANALİZ METODU TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2002/22)’NİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2013/36)

MADDE 1 – 22/3/2002 tarihli ve 24703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda
Kodeksi Madde ve Malzemelerdeki Vinil Klorür Monomer Miktarı Analiz Metodu Tebliği
(Tebliğ No: 2002/22) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

—— • ——
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ MADDE VE MALZEMELERDEN GIDA MADDELERİNE
GEÇEN VİNİL KLORÜR MİKTARI ANALİZ METODU TEBLİĞİ 
(TEBLİĞ NO: 2002/23)’NİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/37)

MADDE 1 – 22/3/2002 tarihli ve 24703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda
Kodeksi Madde ve Malzemelerden Gıda Maddelerine Geçen Vinil Klorür Miktarı Analiz Me-
todu Tebliği (Tebliğ No: 2002/23) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

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

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ İLK UYGULAMASINA
İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 1) HAKKINDA

TEBLİĞ (SIRA NO: 146)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SIRA NO: 10)

MADDE 1 – 3/5/2009 tarihli ve 27217 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama
Standardı (TFRS 1) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 146)’in EK-1’inde yer alan “TFRS 1 Türkiye
Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması” Standardının;

(a) 39M paragrafından sonra gelmek üzere aşağıda yer alan 39N ve 39O paragrafları
eklenmiştir.

“39N. TFRS 1’de Devlet Kredileri’ne ilişkin olarak yapılan değişiklikle B1(f) ve B10-
B12 Paragrafları eklenmiştir. Söz konusu değişiklikler 31/12/2012 tarihinden sonra başlayan
raporlama dönemlerinde uygulanır. Erken uygulamaya izin verilmektedir.

39O. B10 ve B11 Paragrafları, TFRS 9’a atıfta bulunmaktadır. İşletmenin TFRS 1’i uy-
guladığı ancak TFRS 9’u henüz uygulamadığı durumda, B10 ve B11 Paragraflarında TFRS
9’a yapılan atıflar TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme Standardına yapılmış
sayılır.”

17 Temmuz 2013 – Sayı : 28710                            RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 113

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 113



(b) B1 paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“B1. Bu Ek, aşağıda yer alan konularda istisnalar içermektedir:

(a) Finansal varlık ve borçların finansal durum tablosu (bilanço) dışı bırakılması (B2

ve B3 Paragrafları),

(b) Finansal riskten korunma muhasebesi (B4 ve B6 Paragrafları),

(c) Kontrol gücü olmayan paylar (azınlık payları) (B7 Paragrafı),

(d) Finansal varlıkların ölçümü ve sınıflanması (B8 Paragrafı),

(e) Saklı türev ürünler (B9 Paragrafı) ve

(f) Devlet kredileri (B10-B12 Paragrafları).”

(c) B9 paragrafından sonra gelmek üzere aşağıda yer alan başlık ile B10-B12 paragraf-

ları eklenmiştir.

“Devlet kredileri

B10. TFRS’leri ilk kez uygulayan bir işletme, aldığı bütün devlet kredilerini TMS 32

Finansal Araçlar: Sunum Standardı uyarınca finansal borç veya özkaynağa dayalı finansal araç

olarak sınıflandırır. B11 Paragrafında izin verilen durum dışında, TFRS’leri ilk kez uygulayan

bir işletme, TFRS 9 Finansal Araçlar ve TMS 20 Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi

ve Devlet Yardımlarının Açıklanması Standartlarının hükümlerini TFRS’lere geçiş tarihinde

mevcut olan devlet kredilerine ileriye yönelik olarak uygular ve devlet kredisinin piyasa faiz

oranından düşük olmasından kaynaklanan faydasını devlet teşviki olarak muhasebeleştirmez.

Dolayısıyla, TFRS’leri ilk kez uygulayan bir işletmenin TFRS’lere geçiş tarihinden önce kul-

landığı GKGMİ uyarınca piyasa faiz oranından düşük oranlı bir devlet kredisini TFRS hüküm-

lerinden farklı olarak muhasebeleştirmesi ve ölçmesi durumunda, işletme ilgili kredinin önceki

GKGMİ uyarınca TFRS’lere geçiş tarihindeki defter değerini, TFRS’lere göre düzenlediği fi-

nansal durum tablosunda kredinin defter değeri olarak kullanır. İşletme, TFRS’lere geçiş tari-

hinden sonra, söz konusu kredilerin ölçümünde TFRS 9’u uygular.

B11. B10 Paragrafında yer alan hükümlere rağmen, gerekli bilgilerin devlet kredisinin

ilk muhasebeleştirilmesi sırasında elde edilmiş olması koşuluyla, TFRS 9 ve TMS 20 hükümleri

TFRS’lere geçiş tarihinden önce meydana gelen herhangi bir devlet kredisine geriye dönük

olarak uygulanabilir.

B12. B10 ve B11 Paragraflarında yer alan hükümler ve sağlanan rehberlik, işletmenin

önceden gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan olarak muhasebeleştirilen finansal

araçların sınıflandırılmasıyla ilgili D19-D19D Paragraflarında tanımlanan istisnaları kullan-

masını engellemez.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ, 31/12/2012 tarihinden sonra başlayan yıllık raporlama dönem-

lerinde geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. İsteyen işletmeler bu Tebliği

1/1/2013 tarihinden önce başlayan hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarında uygulayabilir.

Bu durumda, anılan husus dipnotlarda açıklanır.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standart-

ları Kurumu Başkanı yürütür.
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Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA TEBLİĞLERDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(SIRA NO: 11)

MADDE 1 – 3/5/2009 tarihli ve 27217 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama
Standardı (TFRS 1) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 146)’in Ek’inde yer alan “TFRS 1 Türkiye Fi-
nansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması” Standardının;

(a) 4 üncü paragrafından sonra gelmek üzere aşağıda yer alan 4A ve 4B paragrafları
eklenmiştir.

“4A. 2 nci ve 3 üncü paragraflardaki hükümlere bağlı olmaksızın, önceki bir raporlama
döneminde TFRS’leri uygulayan ancak düzenlenen en son yıllık finansal tablolarının TFRS’ler-
le uyumunu açık ve tam bir şekilde belirtmemiş olan bir işletme, bu TFRS’yi uygulamalı ya
da TFRS’leri uygulamayı hiç bırakmamış gibi TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tah-
minlerinde Değişiklikler ve Hatalar Standardı uyarınca geriye dönük olarak TFRS’leri uygu-
lamalıdır.

4B. İşletme 4A Paragrafı uyarınca bu TFRS’yi uygulamayı tercih etmediği durumlarda
da, TMS 8’deki açıklama hükümlerine ilave olarak TFRS 1’in 23A-23B Paragraflarındaki açık-
lama hükümlerini uygular.”

(b) 23 üncü paragrafından sonra gelmek üzere aşağıda yer alan 23A ve 23B paragrafları
eklenmiştir.

“23A. 4A Paragrafında belirtildiği üzere, önceki bir dönemde TFRS’leri uygulayan iş-
letme aşağıdaki hususları açıklar:

(a) TFRS’leri uygulamayı bırakma nedenini ve
(b) TFRS’leri uygulamaya tekrar başlama nedenini.
23B. İşletme, 4A Paragrafı uyarınca, TFRS 1’i uygulamayı tercih etmediğinde,

TFRS’leri uygulamayı tercih etme nedenlerini TFRS’leri uygulamayı hiç bırakmamış gibi açık-
lar.”

(c) 39O paragrafından sonra gelmek üzere aşağıda yer alan 39P ve 39Q paragrafları
eklenmiştir.

“39P. 2009-2011 Dönemindeki Yıllık İyileştirmeler değişikliğiyle 4A-4B ve 23A-23B
Paragrafları eklenmiştir. Bu değişiklik TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde
Değişiklikler ve Hatalar Standardı uyarınca geriye dönük olarak 1 Ocak 2013 tarihinde veya
sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemlerinde uygulanır. Erken uygulamaya izin veril-
mektedir. Söz konusu değişikliğin erken uygulanması durumunda, bu husus dipnotlarda açık-
lanır.

39Q. 2009-2011 Dönemindeki Yıllık İyileştirmeler değişikliğiyle D23 Paragrafı eklen-
miştir. Bu değişiklik TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve
Hatalar Standardı uyarınca geriye dönük olarak 1 Ocak 2013 tarihinde veya sonrasında başlayan
yıllık raporlama dönemlerinde uygulanır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu
değişikliğin erken uygulanması durumunda, bu husus dipnotlarda açıklanır.”
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(ç) D23 paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“D23. TFRS’leri ilk kez uygulayan bir işletme geçiş tarihinden itibaren veya TMS 23’ün

28 inci Paragrafında izin verildiği üzere daha erken bir tarihten itibaren TMS 23 hükümlerini
uygulamayı tercih edebilir. Bu istisnayı uygulayan işletme TMS 23’ü uygulamaya başladığı
tarihten itibaren:

(a) Önceki GKGMİ’ye göre aktifleştirilen ve varlıkların söz konusu tarihteki defter de-
ğerine dahil edilen olan borçlanma maliyeti unsurlarını düzeltmez ve

(b) Halihazırda inşa edilmekte olan özellikli varlıklara ilişkin olarak söz konusu tarihte
veya sonrasında katlanılan borçlanma maliyetleri de dahil olmak katlanılan borçlanma mali-
yetlerini TMS 23 uyarınca muhasebeleştirir.”

MADDE 2 – 13/8/2008 tarihli ve 26966 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal
Tabloların Sunuluşuna İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 1) Hakkında Tebliğ’in (Sıra
No: 66) ekinde yer alan "TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu" Standardının;

(a) 10 uncu Paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“10. Tam bir finansal tablolar seti aşağıdakileri içerir:
(a) Dönem sonu finansal durum tablosu,
(b) Döneme ait kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu,
(c) Döneme ait özkaynak değişim tablosu,
(d) Döneme ait nakit akış tablosu,
(e) Önemli muhasebe politikalarını özetleyen dipnotlar ve diğer açıklayıcı notlar,
(ea) 38 ve 38A Paragraflarında belirtildiği şekilde bir önceki döneme ait karşılaştırmalı

bilgi ve
(f) İşletme bir muhasebe politikasını geriye dönük olarak uyguladığında, finansal tablo

kalemlerini geriye dönük olarak düzelttiğinde ya da finansal tablo kalemlerini yeniden sınıf-
landırdığında, 40A-40D Paragrafları uyarınca bir önceki dönemin başındaki finansal durum
tablosu.

İşletme, finansal tabloları için bu Standartta kullanılanlardan farklı başlıklar kullanabilir.
Örneğin, işletme ‘kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu’ yerine ‘kapsamlı gelir tablosu’
başlığını kullanabilir.”

(b) 38 inci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,  aşağıda yer alan 38 ve 38C pa-
ragraflarından önce gelen başlıklar ile 38A-38D paragrafları eklenmiştir.

“Asgari karşılaştırmalı bilgi
38. Başka bir TFRS’de aksine bir hüküm bulunmadıkça, işletme cari dönem finansal

tablolarında raporlanan tüm tutarlara ilişkin bir önceki döneme ait karşılaştırmalı bilgileri sunar.
Cari dönemin finansal tablolarının anlaşılması bakımından gerekli olması durumunda, metinsel
ve tanımsal bilgilere ilişkin de karşılaştırmalı bilgi verir.

38A. İşletme asgari olarak iki finansal durum tablosu, iki kar veya zarar ve diğer kap-
samlı gelir tablosu, iki ayrı kar veya zarar tablosu (sunulması durumunda), iki nakit akış tablosu
ve iki özkaynaklar değişim tablosu ve bunlara ilişkin dipnotları sunar.

38B. Bazı durumlarda, bir önceki dönemde veya dönemlerde finansal tablolarda yer
alan metinsel bilgi, cari dönemde de geçerliliğini sürdürebilir. Örneğin, işletme bir önceki dö-
nemde sonucu belirsiz olan ve halen çözüm bekleyen yasal bir anlaşmazlığa ilişkin detayları
cari dönemde de açıklar. Finansal tablo kullanıcıları, bir önceki dönemin sonunda mevcut olan
belirsizlik ve cari dönemde bu belirsizliği çözme konusunda ne tür adımlar atıldığı hakkında
açıklanan bilgilerden yararlanabilirler.
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İlave karşılaştırmalı bilgi
38C. TFRS’lere uygun olarak hazırlandığı sürece, işletme TFRS’lerde öngörülen asgari

karşılaştırmalı finansal tablolara ilave olarak karşılaştırmalı bilgi sunabilir. İlave karşılaştırmalı
bilgi 10 uncu Paragrafta belirtilen tablolardan bir veya daha fazlasını içerebilir, başka bir ifa-
deyle söz konusu karşılaştırmalı bilgilerin tam bir finansal tablolar setini kapsaması gerekmez.
Bu durumda, işletme ilave tablolara ilişkin dipnot bilgisini sunar.

38D. Örneğin, işletme üçüncü bir kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu suna-
bilir (böylece cari döneme, bir önceki döneme ve ilave bir karşılaştırmalı döneme ilişkin bilgiler
sunulur). Bununla birlikte, işletmenin üçüncü bir finansal durum tablosu, üçüncü bir nakit akış
tablosu veya üçüncü bir özkaynaklar değişim tablosu (başka bir ifadeyle; başka bir ilave kar-
şılaştırmalı finansal tablo) sunması zorunlu değildir. İşletmenin finansal tablolara ilişkin dip-
notlarda ilave kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosuna ilişkin karşılaştırmalı bilgi sun-
ması gerekir.”

(c) 39 ve 40 ıncı paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“39. “-”
40. “-””
(ç) 40 ıncı paragraftan sonra gelmek üzere aşağıda yer alan başlık ile 40A-40D pa-

ragrafları eklenmiştir.
“Muhasebe politikasında değişiklik, geriye dönük düzeltme veya yeniden sınıflan-

dırma
40A. İşletme aşağıdaki durumlarda, 38A paragrafında öngörülen asgari karşılaştırmalı

finansal tablolara ilave olarak bir önceki dönemin başlangıcına ait üçüncü bir finansal durum
tablosu sunar:

(a) Bir muhasebe politikasını geriye dönük olarak uyguladığında, finansal tablo kalem-
lerini geriye dönük olarak düzelttiğinde veya finansal tablo kalemlerini yeniden sınıflandırdı-
ğında ve

(b) Geriye dönük uygulamanın, geriye dönük düzeltmenin veya yeniden sınıflandırma-
nın, bir önceki dönemin başındaki finansal durum tablosunda yer alan bilgiler üzerinde önemli
bir etkisi bulunduğunda.

40B. 40A Paragrafında belirtilen durumlarda, işletme aşağıdaki üç finansal durum tab-
losunu sunar;

(a) Cari dönemin sonundaki finansal durum tablosu,
(b) Bir önceki dönemin sonundaki finansal durum tablosu ve
(c) Bir önceki dönemin başındaki finansal durum tablosu.
40C. İşletmenin 40A Paragrafı uyarınca ilave bir finansal durum tablosu sunması ge-

rektiğinde, işletme 41-44 üncü paragraflarda ve TMS 8’de öngörülen bilgileri açıklamalıdır.
Bununla birlikte, bir önceki dönemin başındaki açılış finansal durum tablosunda ilgili dipnotları
sunması gerekli değildir.

40D. Bu açılış finansal durum tablosunun tarihi, işletmenin finansal tablolarının önceki
dönemlere ilişkin karşılaştırmalı bilgi sunup sunmadığına bakılmaksızın (38C Paragrafında
izin verildiği üzere) bir önceki dönemin başlangıcı olur.”

(d) 41 inci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“41. İşletme, finansal tablolarındaki kalemlerin sunuluşunu ve sınıflandırılmasını de-

ğiştirmesi durumunda, uygulanabilir olduğu sürece, karşılaştırmalı tutarları yeniden sınıflan-
dırır. Karşılaştırmalı tutarları yeniden sınıflandırdığında aşağıdaki açıklamaları yapar (bir ön-
ceki dönemin başlangıcı da dahil olmak üzere):

(a) Yeniden sınıflandırmanın niteliği,
(b) Yeniden sınıflandırılan her bir hesap kaleminin veya sınıfının tutarı ve
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(c) Yeniden sınıflandırmanın nedeni.”
(e) 139K paragrafından sonra gelmek üzere aşağıda yer alan 139L paragrafı eklenmiştir.
“139L. 2009-2011 Dönemindeki Yıllık İyileştirmeler değişikliğiyle 10, 38 ve 41 inci

Paragraflar değiştirilmiş, 39-40 ıncı Paragraflar silinmiş ve 38A-38D ile 40A-40D Paragrafları
eklenmiştir. Bu değişiklik TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişik-
likler ve Hatalar Standardı uyarınca geriye dönük olarak 1 Ocak 2013 tarihinde veya sonrasında
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde uygulanır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Söz
konusu değişikliğin erken uygulanması durumunda, bu husus dipnotlarda açıklanır.”

MADDE 3 – 3/5/2009 tarihli ve 27217 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama
Standardı (TFRS 1) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 146)’in Ek’inde yer alan “TFRS 1 Türkiye Fi-
nansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması” Standardının;

(a) 21 inci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“21. TFRS’lerin ilk kez uygulandığı finansal tablolar, sunulan tüm tablolar için karşı-

laştırmalı bilgiye yer verecek şekilde, en az üç finansal durum tablosunu, iki kapsamlı gelir
tablosunu, iki bireysel gelir tablosunu (sunulması durumunda), iki nakit akış tablosunu, iki
özkaynaklar değişim tablosunu ve ilgili dipnotları yer içerir.”

(b) 39Q paragrafından sonra gelmek üzere aşağıda verilen 39R paragrafı eklenmiştir.
“39R. 2009-2011 Dönemindeki Yıllık İyileştirmeler değişikliğiyle 21 inci Paragraf de-

ğiştirilmiştir. Bu değişiklik TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişik-
likler ve Hatalar Standardı uyarınca geriye dönük olarak 1 Ocak 2013 tarihinde veya sonrasında
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde uygulanır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Söz
konusu değişikliğin erken uygulanması durumunda, bu husus dipnotlarda açıklanır.”

MADDE 4 – 2/2/2006 tarihli ve 26068 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ara Dönem
Finansal Raporlamaya İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 34) Hakkında Tebliğ (Sıra
No: 19)’in Ek’inde yer alan “TMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama” Standardının;

(a) 5 inci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“5. TMS 1 uyarınca tam bir finansal tablolar seti aşağıdakileri içerir:
(a) Dönem sonu finansal durum tablosu,
(b) Döneme ait kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu,
(c) Döneme ait özkaynak değişim tablosu,
(d) Döneme ait nakit akış tablosu,
(e) Önemli muhasebe politikalarını özetleyen dipnotlar ve diğer açıklayıcı notlar,
(ea) TMS 1’in 38 ve 38A Paragraflarında belirtildiği şekilde bir önceki döneme ait kar-

şılaştırmalı bilgi ve
(f) İşletme bir muhasebe politikasını geriye dönük olarak uyguladığında, finansal tablo

kalemlerini geriye dönük olarak düzelttiğinde ya da finansal tablo kalemlerini yeniden sınıf-
landırdığında, TMS 1’in 40A-40D Paragrafları uyarınca bir önceki dönemin başındaki finansal
durum tablosu.

İşletme, finansal tabloları için bu Standartta kullanılanlardan farklı başlıklar kullanabilir.
Örneğin, işletme ‘kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu’ yerine ‘kapsamlı gelir tablosu’
başlığını kullanabilir.”

(b) 51 inci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıda yer alan 52 nci paragraf eklen-
miştir.

“52. 2009-2011 Dönemindeki Yıllık İyileştirmeler ile TMS 1 Finansal Tabloların Su-
nuluşu Standardındaki değişiklikten kaynaklanan bir değişiklik olarak 5 inci Paragraf değişti-
rilmiştir. Bu değişiklik, TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler
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ve Hatalar Standardı uyarınca geriye dönük olarak 1 Ocak 2013 tarihinde veya sonrasında baş-
layan yıllık raporlama dönemlerinde uygulanır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Söz ko-
nusu değişikliğin erken uygulanması durumunda, bu husus dipnotlarda açıklanır.”

MADDE 5 – 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maddi
Duran Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 16) Hakkında Tebliğ (Sıra No:
15)’in Ek’inde yer alan “TMS 16 Maddi Duran Varlıklar” Standardının;

(a) 8 inci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“8. Yedek parça, yardımcı donanım ve servis donanımı gibi kalemler, maddi duran var-

lık tanımını karşılamaları durumunda, bu TFRS uyarınca muhasebeleştirilir. Aksi halde söz
konusu kalemler stok olarak sınıflandırılır.”

(b) 81F paragrafından sonra gelmek üzere aşağıda yer alan 81G paragrafı eklenmiştir.
“81G. 2009-2011 Dönemindeki Yıllık İyileştirmeler değişikliğiyle 8 inci Paragraf de-

ğiştirilmiştir. Bu değişiklik TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişik-
likler ve Hatalar Standardı uyarınca geriye dönük olarak 1 Ocak 2013 tarihinde veya sonrasında
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde uygulanır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Söz
konusu değişikliğin erken uygulanması durumunda, bu husus dipnotlarda açıklanır.”

MADDE 6 – 28/10/2006 tarihli ve 26330 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal
Araçlar: Sunuma İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 32) Hakkında Tebliğ (Sıra No:
40)’in Ek’inde yer alan “TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum” Standardının;

(a) 35 inci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“35. Bir finansal araçla veya finansal borç niteliğindeki bir unsurla ilgili faiz, temettü,

kayıp ve kazançlar, kâr ya da zararda gelir veya gider olarak muhasebeleştirilir. Özkaynağa
dayalı finansal araç sahiplerine yapılan dağıtımlar doğrudan özkaynaklarda muhasebeleştirilir.
Özkaynak işlemlerinden kaynaklanan işlem maliyetleri özkaynaktan indirim olarak muhase-
beleştirilir.”

(b) 35 inci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıda yer alan 35A paragrafı eklenmiştir.
“35A. Özkaynağa dayalı finansal araç sahiplerine yapılan dağıtımlara ve özkaynak iş-

lemlerinden kaynaklanan işlem maliyetlerine ilişkin gelir vergileri, TMS 12 Gelir Vergileri
uyarınca muhasebeleştirilir.”

(c) 37 nci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“37. İşletme, kendi özkaynağına dayalı finansal araçlarının ihracında ya da geri satın

alımında genellikle çeşitli maliyetlere katlanır. Bu maliyetler, tescil ve diğer mevzuata dayalı
ücretleri, yasal, mali ve diğer profesyonel danışmanlık ücretlerini, basım maliyetlerini ve damga
vergilerini içerebilir. Özkaynak işlemlerinden kaynaklanan işlem maliyetleri, doğrudan bu iş-
lemlerden dolayı katlanılan yani aksi halde katlanılmasına gerek olmayan ek maliyetler olduğu
sürece, özkaynaktan indirim olarak muhasebeleştirilir. Bunun yanı sıra, vazgeçilen özkaynak
işlemleriyle ilgili maliyetler gider olarak muhasebeleştirilir.”

(ç) 39 uncu paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“39. Dönem içinde özkaynaktan indirim olarak muhasebeleştirilen işlem maliyetlerinin

tutarı, TMS 1’e göre ayrıca açıklanır.”
(d) 97K paragrafından sonra gelmek üzere aşağıda yer alan 97L ve 97M paragrafları

eklenmiştir.
“97L. TMS 32’de yapılan Finansal Varlıkların ve Finansal Borçların Netleştirilmesi de-

ğişikliğiyle UR38 Paragrafı silinmiş ve UR38A-UR38F Paragrafları eklenmiştir. Bu değişiklik
1 Ocak 2014 tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemlerinde uygulanır. Bu
değişiklik geriye dönük olarak uygulanır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu
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değişikliğin erken uygulanması durumunda, bu husus dipnotlarda açıklanır ve TFRS 7’de ya-
pılan Açıklamalar-Finansal Varlıkların ve Finansal Borçların Netleştirilmesi değişikliği uya-
rınca gereken açıklamalar yapılır.

97M. 2009-2011 Dönemindeki Yıllık İyileştirmeler değişikliğiyle 35, 37 ve 39 uncu
Paragraflar değiştirilmiş, 35A Paragrafı eklenmiştir. Bu değişiklik TMS 8 Muhasebe Politika-
ları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar Standardı uyarınca geriye dönük olarak
1 Ocak 2013 tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemlerinde uygulanır. Er-
ken uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu değişikliğin erken uygulanması durumunda,
bu husus dipnotlarda açıklanır.”

MADDE 7 – 15/6/2007 tarihli ve 26553 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
Finansal Raporlama Standartları Yorumları Hakkında Tebliğ (Sıra No: 44)’in Ek-2’sinde yer
alan “TFRS Yorum 2 Üyelerin Kooperatif İşletmelerdeki Hisseleri ve Benzeri Finansal Araçlar”
yorumunun;

(a) 11 inci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“11. TMS 32’nin 35 inci Paragrafı uyarınca, özkaynağa dayalı finansal araç sahiplerine

yapılan dağıtımlar doğrudan özkaynakta muhasebeleştirilir. Finansal borç olarak sınıflandırılan
finansal araçlarla ilgili faiz, temettü ve diğer getiriler yasal açıdan temettü veya faiz olarak ya
da başka bir şekilde nitelendirilip nitelendirilmediğine bakılmaksızın gider olarak muhasebe-
leştirilir.”

(b) 16 ncı paragrafından sonra gelmek üzere aşağıda yer alan 17 nci paragraf eklen-
miştir.

“17. 2009-2011 Dönemindeki Yıllık İyileştirmeler değişikliğiyle 11 inci Paragraf de-
ğiştirilmiştir. Bu değişiklik TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişik-
likler ve Hatalar Standardı uyarınca geriye dönük olarak 1 Ocak 2013 tarihinde veya sonrasında
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde uygulanır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Söz
konusu değişikliğin erken uygulanması durumunda, bu husus dipnotlarda açıklanır.”

MADDE 8 – 2/2/2006 tarihli ve 26068 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ara Dönem
Finansal Raporlamaya İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 34) Hakkında Tebliğ (Sıra
No: 19)’in Ek’inde yer alan “TMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama” Standardının;

(a) 16A paragrafının (g) bendinin (iv) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(iv) İşletmenin faaliyetlere ilişkin karar almaya yetkili merciine bu tür tutarların dü-

zenli olarak sunulması ve en son yıllık finansal tablolarda raporlanabilir bölüm için açıklanan
tutarlarda önemli değişikliklerin söz konusu olması durumunda, belirli bir raporlanabilir bölüme
ilişkin toplam varlık ve borçlara dair bir ölçümü,”

(b) 52 nci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıda yer alan 53 üncü paragraf eklen-
miştir.

“53. 2009-2011 Dönemindeki Yıllık İyileştirmeler değişikliğiyle 16A Paragrafı değiş-
tirilmiştir. Bu değişiklik TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler
ve Hatalar Standardı uyarınca geriye dönük olarak 1 Ocak 2013 tarihinde veya sonrasında baş-
layan yıllık raporlama dönemlerinde uygulanır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Söz ko-
nusu değişikliğin erken uygulanması durumunda, bu husus dipnotlarda açıklanır.”

MADDE 9 – Bu Tebliğ, 31/12/2012 tarihinden sonra başlayan yıllık raporlama dönem-
lerinde geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. İsteyen işletmeler bu Tebliği
1/1/2013 tarihinden önce başlayan hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarında uygulayabilir.
Bu durumda, anılan husus dipnotlarda açıklanır.

MADDE 10 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları
Kurumu Başkanı yürütür.
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Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:
TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA TEBLİĞLERDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(SIRA NO: 12)

MADDE 1 – 28/10/2011 tarihli ve 28098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Konso-
lide Finansal Tablolara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 10) Hakkında
Tebliğ (Sıra No: 216)’in Ek’inde yer alan “TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar” Standardının;

(a) C1 paragrafından sonra gelmek üzere aşağıda yer alan C1A paragrafı eklenmiştir.
“C1A. Konsolide Finansal Tablolar, Müşterek Anlaşmalar ve Diğer İşletmelerdeki Pay-

lara İlişkin Açıklamalar: Geçiş Rehberi (TFRS 10, TFRS 11 ve TFRS 12’ye ilişkin değişiklik-
ler) değişikliğiyle C2-C6 paragrafları değiştirilmiş ve C2A-C2B, C4A-C4C, C5A ile C6A-C6B
paragrafları eklenmiştir. Söz konusu değişiklikler 1 Ocak 2013 tarihinde veya sonrasında baş-
layan yıllık hesap dönemlerinde uygulanır. TFRS 10’un erken uygulanması durumunda, bu de-
ğişiklikler de erken uygulanmalıdır.”

(b) C2 paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“C2. C2A-C6 paragraflarında belirtilenler hariç olmak üzere, TMS 8 Muhasebe Politi-

kaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar uyarınca, bu TFRS geriye dönük ola-
rak uygulanır.”

(c) C2 paragrafından sonra gelmek üzere aşağıda yer alan C2A ve C2B paragrafları ek-
lenmiştir.

“C2A. TMS 8’in 28 inci paragrafındaki hükümlere bağlı kalınmaksızın, bu TFRS’yi
ilk kez uyguladığında, işletmenin TMS 8’in 28(f) paragrafı uyarınca istenen sayısal bilgiyi yal-
nızca bu TFRS’nin ilk uygulanma tarihinin hemen öncesindeki hesap dönemi (“hemen önceki
hesap dönemi”) için sunması yeterlidir. İşletme, zorunlu olmamakla birlikte, söz konusu bilgiyi
cari dönem için veya daha önceki karşılaştırmalı dönemler için de sunabilir.

C2B. Bu TFRS’nin amacı bakımından, ilk uygulama tarihi, bu TFRS’nin ilk kez uygu-
landığı yıllık hesap döneminin başıdır.”

(ç) C3 ve C4 paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“C3. İlk uygulama tarihinde,
(a) TMS 27 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar ve TMS Yorum 12 Konsolidasyon

- Özel Amaçlı İşletmeler uyarınca konsolide edilecek ve bu TFRS uyarınca da konsolide edil-
meye devam edilen işletmelerle ya da

(b) TMS 27 ve TMS Yorum 12 uyarınca konsolide edilmeyecek olan ve bu TFRS uya-
rınca da konsolide edilmeyen işletmelerle

ilişkisi bulunan işletmelerin, bu yatırımları için daha önceden yaptıkları muhasebeleş-
tirmelerde düzeltme yapmalarına gerek yoktur.

C4. İlk uygulama tarihinde,  yatırımcının TMS 27 ve TMS Yorum 12 uyarınca konsolide
etmediği bir yatırımını konsolide etmesinin zorunlu hale geldiğine karar vermesi durumunda,
yatırımcı,

(a) Yatırım yapılan işletmenin TFRS 3 İşletme Birleşmeleri’nde tanımlanan şekilde bir
işletme olması durumunda, önceden konsolide edilmeyen yatırım yapılan işletmedeki varlıklar,
borçlar ve kontrol gücü bulunmayan paylar, söz konusu işletme bu TFRS’de yer alan kriterlere
göre yatırım yapılan işletmenin kontrolünü ele geçirdiği tarihten itibaren bu işletmeyi konsolide
ediliyormuş gibi (ve dolayısıyla TFRS 3 uyarınca satın alma muhasebesi uygulamış gibi) ölç-
melidir. Yatırımcı, ilk uygulama tarihinin hemen öncesindeki yıllık hesap dönemini geriye dö-
nük olarak düzeltir.  Kontrolün elde edildiği tarihin, hemen önceki hesap döneminin başından
daha önce olduğu durumda;
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(i) Muhasebeleştirilen varlıkların, borçların ve kontrol gücü bulunmayan payların tu-
tarları ile

(ii) Yatırımcının yatırım yapılan işletmeyle ilişkisinin (yatırımın) önceki defter değeri
arasındaki farkı, hemen önceki hesap döneminin başındaki özkaynağındaki bir düzeltme

olarak muhasebeleştirir.
(b) Yatırım yapılan işletmenin TFRS 3’de tanımlanan şekilde bir işletme olmaması du-

rumunda, önceden konsolide edilmeyen yatırımdaki varlıkları, borçları ve kontrol gücü bulun-
mayan payları, söz konusu işletme bu TFRS’de yer alan kriterlere göre kontrolün ele geçirildiği
tarihten itibaren konsolide ediyormuş gibi  (TFRS 3’te açıklanan satın alma yöntemini uygu-
layarak ancak yatırım yapılan işletmeye ilişkin hiçbir şerefiye muhasebeleştirilmeksizin) ölç-
melidir. Yatırımcı, ilk uygulama tarihinin hemen öncesindeki yıllık hesap dönemini geriye dö-
nük olarak düzeltir. Kontrolün elde edildiği tarihin hemen önceki hesap döneminin başından
daha önce olduğu durumda, yatırımcı;

(i) Muhasebeleştirilen varlık, borç ve kontrol gücü bulunmayan payların tutarları ile
(ii) Yatırımcının yatırım yapılan işletmeyle ilişkisinin (yatırımın) önceki defter değeri
arasındaki farkı, hemen önceki hesap döneminin başındaki özkaynağında bir düzeltme

olarak muhasebeleştirir.”
(d) C4 paragrafından sonra gelmek üzere aşağıda yer alan C4A-C4C paragrafları ek-

lenmiştir.
“C4A. Yatırım yapılan işletmenin varlıklarının, borçlarının ve kontrol gücü olmayan

paylarının C4 paragrafının (a) veya (b) bentleri uyarınca ölçümünün uygulanabilir olmaması
durumunda (TMS 8’de tanımlandığı şekilde), yatırımcı,

(a) Yatırımın bir işletme olması durumunda, varsayılan edinim tarihinden itibaren
TFRS 3’ün hükümlerini uygular. Varsayılan edinim tarihi, C4 paragrafının (a) bendinin uygu-
lanmasının mümkün olduğu en erken dönemin başıdır. En erken dönem, cari dönem de olabilir.

(b) Yatırımın bir işletme olmaması durumunda, yatırıma ilişkin herhangi bir şerefiye
muhasebeleştirmeksizin, TFRS 3’te açıklanan satın alma yöntemini, varsayılan edinim tarihin-
den itibaren uygular. Varsayılan edinim tarihi, C4(a) paragrafının uygulanmasının mümkün ol-
duğu en erken dönemin başıdır. En erken dönem, cari dönem de olabilir.

Yatırımcı, bu paragrafın uygulanabilir olduğu en erken hesap döneminin başı cari dö-
nem olmadığı sürece, ilk uygulama tarihinden hemen önceki hesap dönemini geriye dönük ola-
rak düzeltir. Varsayılan edinim tarihinin hemen önceki hesap döneminin başından daha önce
olduğu durumda;

(c) Muhasebeleştirilen varlıkların, borçların ve kontrol gücü bulunmayan payların tu-
tarları ile

(d) Yatırımcının yatırım yapılan işletmeyle ilişkisinin (yatırımın) önceki defter değeri
arasındaki farkı, hemen önceki hesap döneminin başındaki özkaynağında bir düzeltme

olarak muhasebeleştirir.
Bu paragrafın uygulanabilir olduğu en erken dönemin başı cari dönem ise, özkaynaktaki

düzeltme cari dönemin başında yapılır.
C4B. Yatırımcı C4-C4A paragraflarını uyguladığında ve bu TFRS’ye göre kontrolün

elde edildiği tarihin TFRS 3’ün (TFRS 3 (2008)) yürürlük tarihinden sonra olması durumunda,
C4 ve C4A paragraflarında TFRS 3’e yapılan atıflar TFRS 3 (2008)’e yapılmış sayılır. Kontrol,
TFRS 3’ün (2008) yürürlük tarihinden önce elde edilmişse, yatırımcı TFRS 3’ü (2008) veya
TFRS 3’ü (2006’da yayımlanan hali) uygular.

C4C. Yatırımcı C4-C4A paragraflarını uyguladığında ve bu TFRS’ye göre kontrolün
elde edildiği tarihin TMS 27’nin (TMS 27 (2008)) yürürlük tarihinden sonra olması durumunda,
yatırımcı, C4-C4A paragrafları uyarınca, yatırım yapılan işletmenin geriye dönük olarak kon-
solide edildiği tüm dönemlere bu TFRS’nin hükümlerini uygular. Kontrol, TMS 27’nin (2008)
yürürlük tarihinden önce elde edilmişse, yatırımcı;
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(a)  C4-C4A paragrafları uyarınca yatırım yapılan işletmenin geriye dönük olarak kon-
solide edildiği tüm dönemlere bu TFRS’nin hükümlerini veya

(b) TMS 27 (2008)’in yürürlük tarihinden önceki dönemler için TMS 27’nin ilk ya-
yımlanan versiyonunu (2005 yılında yayımlanan) ve sonraki dönemler için bu TFRS hüküm-
lerini uygular.”

(e) C5 paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“C5. İlk uygulama tarihinde, yatırımcının TMS 27 ve TMS Yorum 12 uyarınca önceden

konsolide ettiği yatırım yaptığı bir işletmeyi artık konsolide etmeyeceğine karar vermesi du-
rumunda; yatırımcı yatırım yaptığı işletmedeki paylarının ölçümünü, yatırım yaptığı işletmeye
katılım sağladığında (ancak bu TFRS hükümlerine göre kontrolü elde etmediğinde) veya iş-
letmenin kontrolünü kaybettiğinde bu TFRS’nin hükümleri yürürlükte olsaydı nasıl yapacaksa
o şekilde yapar. Yatırımcı, ilk uygulama tarihinin hemen öncesindeki hesap dönemini geriye
dönük olarak düzeltir. Yatırımcı, yatırım yaptığı işletmeye katılım sağladığı (ancak bu TFRS
hükümlerine göre kontrolü elde etmediği) veya işletmenin kontrolünü kaybettiği tarihin, hemen
önceki hesap döneminin başlangıcından önce olduğu durumda;

(a) Varlık, borç ve kontrol gücü bulunmayan payların önceki defter değeri ve
(b) Yatırımcının yatırım yapılan işletmedeki payının muhasebeleştirilen tutarı
arasındaki farkı hemen önceki hesap döneminin başındaki özkaynağında bir düzeltme

olarak muhasebeleştirir.”
(f) C5 paragrafından sonra gelmek üzere aşağıda yer alan C5A paragrafı eklenmiştir.
“C5A. C5 paragrafına göre yatırım yapılan işletmedeki payların ölçümünün uygulana-

bilir olmaması durumunda (TMS 8’de açıklandığı üzere), yatırımcı bu TFRS’nin hükümlerini
C5 paragrafının uygulanmasının mümkün olduğu en erken dönemin -bu cari dönem de olabi-
lir- başında uygular. Yatırımcı, bu paragrafın uygulanabilir olduğu en erken dönemin başı cari
dönem olmadığı sürece, ilk uygulama tarihinden hemen önceki hesap dönemini geriye dönük
olarak düzeltir. Yatırımcı, yatırım yaptığı işletmeye katılım sağladığı (ancak bu TFRS hüküm-
lerine göre kontrolü elde etmediği) veya işletmenin kontrolünü kaybettiği tarihin hemen önceki
hesap döneminin başlangıcından önce olduğu durumda;

(a) Varlık, borç ve kontrol gücü bulunmayan payların önceki defter değeri ve
(b) Yatırımcının yatırım yapılan işletmedeki payının muhasebeleştirilen tutarı
arasındaki farkı hemen önceki hesap döneminin başındaki özkaynağında bir düzeltme

olarak muhasebeleştirir.
Bu paragrafın uygulanabilir olduğu en erken dönemin başı cari dönem ise, özkaynaktaki

düzeltme cari dönemin başında yapılır.”
(g) C6 paragrafının ilk iki cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“C6. 23, 25, B94 ve B96-B99 paragrafları, TMS 27’de yapılan ve TFRS 10’a taşınan

değişikliklerdir. C3 paragrafının uygulanması veya C4-C5A paragraflarının uygulanmasının
zorunlu olması hariç olmak üzere, işletme söz konusu paragraflarda yer alan hükümleri aşağı-
daki gibi uygular:”

(ğ) C6 paragrafından sonra aşağıda yer alan C6A paragrafından önce gelen başlık ile
C6A ve C6B paragrafları eklenmiştir.

““Hemen önceki hesap dönemi”ne ilişkin atıflar
C6A. C4-C5A paragraflarındaki ilk uygulama tarihinden hemen önceki hesap dönemine

(“hemen önceki hesap dönemi”) yapılan atıflarla bağlı kalınmaksızın, işletme zorunlu olma-
makla birlikte, daha önceki dönemler için de düzeltilmiş karşılaştırmalı bilgi sunabilir. İşlet-
menin daha önceki herhangi bir dönem için düzeltilmiş karşılaştırmalı bilgi sunması durumun-
da, C4-C5A paragraflarında “hemen önceki hesap dönemi”ne yapılan tüm atıflar, “sunulan en
erken düzeltilmiş karşılaştırmalı dönem” olarak okunur.

17 Temmuz 2013 – Sayı : 28710                            RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 123

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 123



C6B. Daha önceki herhangi bir dönem için düzeltilmemiş karşılaştırmalı bilgi sunması
durumunda, işletme düzeltilmemiş bilgiyi açıkça tanımlar, bu bilginin farklı bir esasa göre ha-
zırlandığını belirtir ve bu esası açıklar.”

MADDE 2 – 28/10/2011 tarihli ve 28098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Müşterek
Anlaşmalara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 11) Hakkında Tebliğ (Sıra
No: 217)’in Ek’inde yer alan “TFRS 11 Müşterek Anlaşmalar” Standardının;

(a) C1 paragrafından sonra gelmek üzere aşağıda yer alan C1A ve “Geçiş hükümleri”
başlığından sonra gelmek üzere C1B paragrafı eklenmiştir.

“C1A. Konsolide Finansal Tablolar, Müşterek Anlaşmalar ve Diğer İşletmelerdeki Pay-
lara İlişkin Açıklamalar: Geçiş Rehberi (TFRS 10, TFRS 11 ve TFRS 12’ye ilişkin değişiklik-
ler) değişikliğiyle C2-C5, C7-C10 ve C12 paragrafları değiştirilmiş ve C1B ve C12A-C12B
paragrafları eklenmiştir. Söz konusu değişiklikler 1 Ocak 2013 tarihinde veya sonrasında baş-
layan yıllık hesap dönemlerinde uygulanır. TFRS 11’in erken uygulanması durumunda, bu de-
ğişiklikler de erken uygulanmalıdır.

C1B. TMS 8’in 28 inci paragrafındaki hükümlere bağlı kalınmaksızın, bu TFRS’yi ilk
kez uyguladığında, işletmenin TMS 8’in 28(f) paragrafı uyarınca istenen sayısal bilgiyi yalnızca
bu TFRS’nin ilk uygulanma tarihinin hemen öncesindeki hesap dönemi (“hemen önceki hesap
dönemi”) için sunması yeterlidir. İşletme, zorunlu olmamakla birlikte, söz konusu bilgiyi cari
dönem için veya daha önceki karşılaştırmalı dönemler için de sunabilir.”

(b) C2-C5 paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“C2. Oransal konsolidasyondan özkaynak yöntemine geçiş yapılması durumunda, bir

işletme iş ortaklığındaki yatırımını, hemen önceki hesap döneminin başındaki şekliyle muha-
sebeleştirmelidir. Söz konusu ilk yatırım, edinimden doğan şerefiye de dâhil olmak üzere iş-
letmenin daha önceden oransal konsolidasyona tabi tuttuğu varlık ve borçlarının defter değer-
lerinin toplamı olarak ölçülmelidir. Şerefiyenin önceden daha büyük bir nakit yaratan birime
veya nakit yaratan birim grubuna ait olması durumunda, söz konusu şerefiye iş ortaklığı ile ait
olunan nakit yaratan birim veya nakit yaratan birim grubunun görece defter değerleri esas ola-
cak şekilde iş ortaklığına dağıtılmalıdır.

C3. Bu TFRS’nin C2 paragrafı uyarınca belirlenen yatırımın açılış bakiyesi, ilk muha-
sebeleştirme sırasında yatırımın tahmini maliyeti olarak kabul edilir. İşletmeler yatırımın değer
düşüklüğüne uğrayıp uğramadığını değerlendirmek amacıyla TMS 28’in (2011 yılında değişen
şekliyle) 40-43 üncü paragraflarını yatırımın açılış bakiyesine uygulamalı ve herhangi bir değer
düşüklüğü zararını hemen önceki hesap döneminin başındaki dağıtılmamış kârlarda bir düzelt-
me olarak muhasebeleştirmelidir. Daha önceden oransal konsolidasyona tabi tutulmuş iş or-
taklıkları için geçiş hükümlerinin uygulanması sonucunda ortaya çıkan bir iş ortaklığındaki
yatırımın muhasebeleştirilmesi durumunda, TMS 12 Gelir Vergileri Standardının 15 ve 24 üncü
paragraflarındaki ilk muhasebeleştirme istisnası uygulanmaz.

C4. Daha önceden oransal konsolidasyona tabi tutulmuş varlık ve borçların toplanma-
sının negatif net varlık olarak sonuçlanması durumunda, işletmeler negatif net varlıklara ilişkin
yasal veya zımni kabulden doğan yükümlülüklerinin olup olmadığını değerlendirmeli ve mev-
cut olması durumunda söz konusu yükümlülüğe karşılık gelen borcu muhasebeleştirmelidir.
Negatif net varlıklara ilişkin yasal veya zımni kabulden doğan yükümlülüklerinin olmadığı so-
nucuna varmaları durumunda, söz konusu yükümlülüğe karşılık gelen borcu muhasebeleştir-
memeli bununla birlikte, hemen önceki hesap döneminin başındaki dağıtılmamış kârları dü-
zeltmelidir. Bu durum, hemen önceki hesap döneminin başında ve bu TFRS’nin ilk kez uygu-
landığı tarihte iş ortaklığındaki muhasebeleştirilmemiş zarar payının toplamı ile birlikte açık-
lanmalıdır.
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C5. Hemen önceki hesap döneminin başında tek kalemlik yatırım bakiyesinde toplanmış
olan varlık ve borçların bir dökümü açıklanmalıdır. Bu açıklama, C2-C6 paragraflarında atıf
yapılan geçiş hükümlerinin uygulandığı tüm iş ortaklıkları için toplu biçimde hazırlanmalıdır.”

(c) C7-C10 paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“C7. Özkaynak yönteminden müşterek faaliyetteki paya ilişkin varlık ve borçların mu-

hasebeleştirilmesi yöntemine geçilmesi durumunda, işletmeler hemen önceki hesap döneminin
başında, TMS 28’in (2011 yılında değişen şekliyle) 38 inci paragrafı uyarınca daha önceden
özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilen yatırım ile anlaşmada yer alan net yatırımının
bir parçasını oluşturan diğer kalemleri finansal durum tablosu dışı bırakmalıdır. Ayrıca müşterek
faaliyetteki paylarına ilişkin varlık ve borçlarını, yatırımın defter değerinin bir bölümünü oluş-
turmuş olabilecek herhangi bir şerefiye de dâhil olmak üzere muhasebeleştirir.

C8. İşletmeler sözleşmeye bağlı anlaşma uyarınca belirli orandaki hak ve yükümlülük-
lerine dayanarak, müşterek faaliyetle ilgili varlık ve borçlara ilişkin paylarını belirlemelidir.
Varlık ve borçların ilk defter değerleri, hemen önceki hesap döneminin başındaki yatırımın
defter değerinden özkaynak yönteminin uygulanması esnasında kullanılan bilgiye dayanılarak
ayrıştırılması suretiyle ölçülür.

C9. TMS 28’in (2011 yılında değişen şekliyle) 38 inci paragrafı uyarınca daha önce-
den özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilen yatırım ile anlaşmada yer alan net yatırı-
mın bir parçasını oluşturan diğer tüm kalemlerden doğan farklar ve şerefiye de dâhil olmak
üzere muhasebeleştirilen varlık ve borçların net tutarları;

(a) Şerefiye de dâhil olmak üzere muhasebeleştirilen varlık ve borçların net tutarları fi-
nansal durum tablosu dışı bırakılan yatırımdan (ve işletmenin net yatırımının bir parçasını oluş-
turan diğer tüm kalemlerden) büyük ise, hemen önceki hesap döneminin başındaki dağıtılmamış
kârlarda düzeltilen herhangi bir bakiye farkıyla birlikte yatırımla bağlantılı şerefiye ile mah-
suplaştırılmalıdır.

(b) Şerefiye de dâhil olmak üzere muhasebeleştirilen varlık ve borçların net tutarları
finansal durum tablosu dışı bırakılan yatırımdan (ve işletmenin net yatırımının bir parçasını
oluşturan diğer tüm kalemlerden) küçük ise, hemen önceki hesap döneminin başındaki dağı-
tılmamış kârlar ile düzeltilmelidir.

C10. Özkaynak yönteminden varlık ve borçların muhasebeleştirilmesine geçiş yapan
bir işletme, hemen önceki hesap döneminin başında, dağıtılmamış kârlarda düzeltilen herhangi
bir bakiye farkı ile birlikte finansal durum tablosu dışı bırakılan yatırım ile muhasebeleştirilen
varlık ve borçlar arasındaki mutabakatı göstermelidir.”

(ç) C12 paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“C12. TMS 27’nin 10 uncu paragrafı uyarınca, daha önceden bireysel finansal tablola-

rında müşterek faaliyete ilişkin payını maliyet değeri üzerinden bir yatırım olarak veya TFRS
9 çerçevesinde muhasebeleştiren bir işletme:

(a) Söz konusu yatırımı finansal durum tablosu dışı bırakır ve müşterek faaliyetteki
payı ile ilgili varlık ve borçlarını C7-C9 paragrafları uyarınca belirlenen tutarlar üzerinden mu-
hasebeleştirmelidir.

(b) Hemen önceki hesap döneminin başında, dağıtılmamış kârlarda düzeltilen herhangi
bir bakiye farkı ile birlikte finansal durum tablosu dışı bırakılan yatırım ile muhasebeleştirilen
varlık ve borçlar arasındaki mutabakatı göstermelidir.”

(d) C12 paragrafından sonra gelmek üzere aşağıda yer alan C12A paragrafından önce
gelen başlık ile C12A ve C12B paragrafları eklenmiştir.

““Hemen önceki hesap dönemi”ne ilişkin atıflar
C12A. C2-C12 paragraflarında “hemen önceki hesap dönemi”ne yapılan atıflarla bağlı

kalınmaksızın, zorunlu olmamakla birlikte, işletme daha önceki dönemler için de düzeltilmiş
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karşılaştırmalı bilgi sunabilir. İşletmenin daha önceki herhangi bir dönem için düzeltilmiş kar-
şılaştırmalı bilgi sunması durumunda, C2-C12 paragraflarında “hemen önceki hesap dönemi”ne
yapılan tüm atıflar, “sunulan en erken düzeltilmiş karşılaştırmalı dönem” olarak okunur.

C12B. Daha önceki herhangi bir dönem için düzeltilmemiş karşılaştırmalı bilgi sunması
durumunda, işletme düzeltilmemiş bilgiyi açıkça tanımlar, bu bilginin farklı bir esasa göre ha-
zırlandığını belirtir ve bu esası açıklar.”

MADDE 3 – 31/3/2006 tarihli ve 26125 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama
Standardı (TFRS 1) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 34)’in Ek’inde yer alan “TFRS 1 Türkiye Fi-
nansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması” Standardının;

(a) 39R paragrafından sonra gelmek üzere aşağıda yer alan 39S paragrafı eklenmiştir.
“39S. Konsolide Finansal Tablolar, Müşterek Anlaşmalar ve Diğer İşletmelerdeki Pay-

lara İlişkin Açıklamalar: Geçiş Rehberi (TFRS 10, TFRS 11 ve TFRS 12’ye ilişkin değişiklik-
ler) değişikliğiyle D31 paragrafı değiştirilmiştir. İşletme, söz konusu değişikliği TFRS 11’i
(2013’te değişen şekliyle) uyguladığında uygular.”

(b) D31 paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“D31. TFRS’leri ilk kez uygulayan işletme, TFRS 11’de yer alan geçiş hükümlerini

aşağıdaki istisnalar ile birlikte uygulayabilir:
(a) TFRS 11’de yer alan geçiş hükümlerini uygularken, söz konusu hükümleri TFRS’ye

geçiş tarihinden itibaren uygulamaya başlar.
(b) Oransal konsolidasyondan özkaynak yöntemine geçmesi durumunda, yatırımın de-

ğer düşüklüğüne uğramış olabileceğine dair bir göstergenin bulunup bulunmadığına bakılmak-
sızın, söz konusu yatırım TFRS’lere geçiş tarihindeki bir yatırım olarak TMS 36 uyarınca değer
düşüklüğü testine tabi tutulur. Sonuçta ortaya çıkan herhangi bir değer düşüklüğü, TFRS’lere
geçiş tarihindeki dağıtılmamış kârlarda bir düzeltme olarak muhasebeleştirilir.”

MADDE 4 – 28/10/2011 tarihli ve 28098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Diğer
İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalarla İlgili Türkiye Finansal Raporlama Standardı
(TFRS 12) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 218)’in Ek’inde yer alan “TFRS 12 Diğer İşletmelerdeki
Paylara İlişkin Açıklamalar” Standardının;

(a) C1 paragrafından sonra gelmek üzere aşağıda yer alan C1A paragrafı eklenmiştir.
“C1A. Konsolide Finansal Tablolar, Müşterek Anlaşmalar ve Diğer İşletmelerdeki Pay-

lara İlişkin Açıklamalar: Geçiş Rehberi (TFRS 10, TFRS 11 ve TFRS 12’ye ilişkin değişiklik-
ler) değişikliğiyle C2A-C2B paragrafları eklenmiştir. Söz konusu değişiklikler 1 Ocak 2013
tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulanır. TFRS 12’nin erken
uygulanması durumunda, bu değişiklikler de erken uygulanmalıdır.”

(b) C2 paragrafından sonra gelmek üzere aşağıda yer alan C2A ve C2B paragrafları
eklenmiştir.

“C2A. Bu TFRS’nin açıklama hükümlerinin, TFRS 12’nin uygulandığı ilk hesap dö-
neminden hemen önceki hesap döneminden önce başlayan ve sunulan herhangi bir hesap dö-
nemi için uygulanması gerekli değildir.

C2B. Bu TFRS’nin 24-31 inci paragraflarında yer alan açıklama hükümlerinin ve bun-
lara rehberlik sağlayan B21-B26 paragraflarının, TFRS 12’nin uygulandığı ilk yıllık hesap dö-
neminden önce başlayan ve sunulan herhangi bir hesap dönemi için uygulanması gerekli de-
ğildir.”

MADDE 5 – Bu Tebliğ, 31/12/2012 tarihinden sonra başlayan yıllık raporlama dönem-
lerinde geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. İsteyen işletmeler bu Tebliği
1/1/2013 tarihinden önce başlayan hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarında uygulayabilir.
Bu durumda, anılan husus dipnotlarda açıklanır.

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standart-
ları Kurumu Başkanı yürütür.
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17/7/2013 
Orta sayfa 

T.C. 
Resmî Gazete 

İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

17 Temmuz 2013 
ÇARŞAMBA Sayı : 28710 

İLÂN BÖLÜMÜ 
YARGI İLÂNLARI 

Antalya 7. Asliye Ceza Hakimliğinden: 
Esas No : 2011/257 
Karar No : 2013/264 
Basit kasten yaralama, tehdit, hakaret suçlarından sanık Hüseyin Devran DEMİRELÖZ'in 

mahkumiyetine karar verildiği, sanık Hüseyin Devran DEMİRELÖZ adına çıkartılan gerekçeli 
karar tebligatının şahsın taşınması ve yeni adresinin bilinmemesi nedeniyle iade gelmesi üzerine, 
mahkememizce adres araştırması yapıldığı, yeni açık adresinin tespit edilemediği anlaşıldığından; 

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: 
Basit kasten yaralama, tehdit, hakaret suçlarından mahkememizin 07/03/2013 tarih ve 

2011/257 Esas, 2013/264 Karar sayılı kararı ile sanık Hüseyin Devran DEMİRELÖZ'in 
cezalandırılmasına karar verildiği, kararın tüm araştırmalara rağmen sanığa tebliğ edilemediği, 
yapılan adres araştırmasında tebligata yarar açık adresinin tespit edilememiş olduğu anlaşılmakla, 
kararın sanık Hüseyin Devran DEMİRELÖZ'e Resmi Gazete yoluyla tebliğine karar verildi. 

 5661 
————— 

Esas No : 2012/177 
Karar No : 2013/153 
Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanmak suçundan mahkememizin 12/02/2013 tarih 

ve 2012/177 Esas, 2013/153 Karar sayılı kararı ile sanık AHMET DURSUN TAŞKIN'ın 5237 
Sayılı TCK.nun 155/2, 52/2, 52/4 maddesi uyarınca 3 Yıl Hapis ve 2000 TL. Adli Para Cezası ile 
cezalandırılmasına, Sanığın 5237 Sayılı TCK.nun 53/l-a,b,d,e bentlerinde belirtilen haklarından 
aynı maddenin 2. fıkrası uyarınca hapis cezasının infazının tamamlanıncaya, 53/1-c maddesinde 
yazılı haklardan ise anılan maddenin 3. Fıkrası uyarınca kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet 
ve kayyımlık yetkileri açısından mahkum olduğu hapis cezasından koşullu salıverilmesine diğer 
kişilere yönelik bu hakları bakımından aynı maddenin 2. fıkrası uyarınca hapis cezasının infazının 
tamamlanıncaya kadar yoksun bırakılmasına karar verilmiş olup, tüm araştırmalara rağmen sanık 
AHMET DURSUN TAŞKIN'a kararın tebliğ edilemediği, yapılan adres araştırmasında tebligata 
yarar açık adresinin tespit edilememiş olduğu anlaşılmakla; 

7201 Sayılı Yasanın 28 ve 29. Maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı 
yasanın 31. Maddesi gereğince ilamın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş 
sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içerisinde mahkememize veya bulunduğu 
yer Nöb. Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunularak, 
beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması sureti ile yapılacak başvuru ile 
Yargıtay nezdinde temyizi kabil olmak üzere, temyiz yoluna başvurulmadığı taktirde kararın 
kesinleşmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 5662 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

Burdur Şeker Fabrikasından: 
2013/2014 Kampanya dönemi Karayolu pancar nakliye hizmet alımı açık ihale usulü ile 

ihale edilecektir. 
İhale kayıt numarası : 2013/93835 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Şeker Fabrikası Müdürlüğü-Şekerevleri Mah. Yunus Emre 

Cad. Kapı No: 2      15220 BURDUR 
b) Telefon ve faks numarası : 0 248 233 19 35 - 0 248 233 12 67 
2 - İhale konusu Hizmetin 
a) Adı : 2013/2014 Kampanya dönemi Karayolu pancar nakliye 

ihalesi 
b) Niteliği ve miktarı : Tahmini 255.000 ton pancarın karayolu ile aşağıda adları 

yazılı kantarlardan kampanya süresince (tahmini 100 gün) 
Fabrikamıza taşınması 

 
Pancarın Tesellüm 

Bölge Adı 
Yükleme Yapılacak. 

Kantar Adı 
Sevk Edilecek 
Fabrika Adı 

Nakliyeci Tarafından 
Taşınacak Pancar Ton 

Dazkırı Dazkırı Burdur 5.500 
 Beylerli Burdur 8.900 
 Evciler Burdur 600 
Dinar Dinar Burdur 5.000 
 Akgün Burdur 11.500 
 Alpaslan Burdur 13.000 
 Gümüşsu Burdur 4.000 
 Irgıllı Burdur 4.500 
 Tatarlı Burdur 16.000 
 Y.Hüyük Burdur 9.000 
Elmalı Düden Burdur 36.000 
 Çavdır Burdur 15.700 
 Gölhisar Burdur 21.500 
 İbecik Burdur 3.000 
 Söğüt Burdur 14.800 
Senirkent Esendere Burdur 17.000 
Tefenni Tefenni Burdur 15.000 
 Kağılcık Burdur 5.000 
 Karamanlı Burdur 7.000 
Yeşilova Yeşilova Burdur 12.700 
 Akçaköy Burdur 4.900 
 Alagöz Burdur 19.900 
 Kelekçi Burdur 4.500 

TOPLAM 255.000 
 
3 - İhale Konusu Hizmetin Yeri : Yukarıda adları yazılı pancar kantarları 

ile Fabrikamız arası 
4 - İhale dokümanın görülmesi ve temini: 
a) İhale dokümanının görüleceği yer : Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi 
b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer : Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi 
c) İhale dokümanının satış bedeli (KDV dahil) : TL 100,00 
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5 - İhaleye ilişkin bilgiler ile son teklif verme tarih ve saati 
a) Tekliflerin sunulacağı adres : Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği 
b) İhalenin yapılacağı adres : Burdur Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 
c) İhale (son teklif verme) tarihi : 29/07/2013 Pazartesi günü 
d) İhale (son teklif verme) saati : Saat 14.30 
6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 
8 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi 
yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 6166/1-1 

—— • —— 
MOTORLU ASMA İSKELE SATIN ALINACAKTIR 

EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 
2 (iki) adet motorlu asma iskelenin (tüm ekipmanları ile birlikte) alımı ve işletme 

ambarımıza teslimi işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 
İKN : 2013/91916 
1. İdarenin 
a) Adresi : P.K. 9    17400-ÇAN/ÇANAKKALE 
b) Telefon ve faks numarası : 0 286 4353370 - 286 4353375 
c) Elektronik posta adresi : euascan1@ttmail.com 
2. İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Teknik şartname esasları dahilinde; 2 (iki) adet motorlu 

asma iskelenin (tüm ekipmanları ile birlikte) alımı ve 
işletme ambarımıza teslimi işi. 

b) Teslim yeri : EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 
Ambarı ÇAN/ÇANAKKALE 

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 75 takvim gününde 
teslim edilecektir.  

3. İhalenin 
a) Yapılacağı yer : EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Komisyon Toplantı Salonu. 
b) Tarihi ve saati : 01/08/2013 - 14.00 
4. İhale dokümanı, EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çan/ 

ÇANAKKALE adresinde ve www.euas.gov.tr veya www.euas.gov.tr/can web adreslerinde 
görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 20,00 TL bedel karşılığı satın 
almaları zorunludur. İhale dokümanı idaremizden satın alınabileceği gibi aynı zamanda İşletme 
Müdürlüğümüzün Halk Bankası Çan Şubesi nezdindeki IBAN NO: TR83 0001 2009 6410 0013 
0000 04 hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan sonra dekontun, talebinizi belirten üst 
yazı ekinde 0 286 435 33 75 no’lu fax’a okunaklı bir şekilde gönderilmek kaydıyla kargo yolu ile 
ödemeli bir şekilde gönderilebilir. 

5. Teklifler 01/08/2013 Perşembe günü, saat 14.00’e kadar EÜAŞ 18 Mart Çan Termik 
Santralı İşletme Müdürlüğü Çan-ÇANAKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli 
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6. Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Şirketimiz Satın Alma ve İhale 
Yönetmeliği’nin Usul ve Esasları doğrultusunda yapılacaktır. 6041/1-1 

—— • —— 
DÜZELTME İLANI 

Eskipazar Malmüdürlüğünden: 
16.07.2013 tarihli ve 28709 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan, taşınmaz satış ilanımızın 

D (a) maddesi hatalı yayınlanmış olup aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 
D - İhaleye katılacak isteklilerin; 
a) Geçici teminat bedelinin Mal Müdürlüğümüze Yatırıldığına dair makbuzu (2886 sayılı 

Kanunun 26. maddesinde belirtilenlerden herhangi biri olabilir). Banka Teminat Mektubunun 
verilmesi halinde Teminat Mektubunun geçici, süresiz, limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı 
gerekir. 

İlgililere duyurulur. 6066/1-1 
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TEŞEKKÜLÜMÜZE AİT TEK MERMER SAHASI OLAN VE 34 YILLIK RUHSAT SÜRESİ 
BULUNAN BALIKESİR MARMARA ADASINDAKİ 178,55 HEKTAR ALANA SAHİP 

İR.73997 SAYILI MERMER SAHASININ RUHSAT HAKKININ 3. ŞAHIS VEYA 
ŞİRKETLERE DEVRİ İHALESİ, FİRMA VEYA ŞAHISLARIN VERECEKLERİ 

TEKLİFLER ÜZERİNDEN AÇIK İHALE USULÜ İLE YAPILACAKTIR 
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
Teşekkülümüze ait aşağıda detayları verilen tek mermer sahası olan ve 34 yıllık ruhsat 

süresi bulunan Balıkesir Marmara Adasındaki 178,55 hektar alana sahip İR.73997 sayılı mermer 
sahasının ruhsat hakkının 3. şahıs veya şirketlere devri ihalesi, firma veya şahısların verecekleri 
teklifler üzerinden açık ihale usulü ile yapılacaktır. 

1 - İdarenin: 
a) Adresi : Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1\A 06010 

Keçiören/ANKARA 
b) Telefon No : 0312 294 20 00/27 17 
c) Faks No : (312) 230 71 84 
2 - İhalenin Konusu : Balıkesir Marmara Adasındaki İR.73997 sayılı mermer sahasının 

ruhsat hakkının, firma veya şahısların verecekleri teklifler 
üzerinden açık ihale usulü ile 3. şahıs veya şirketlere devridir.  

3 - Ruhsat Sahası ile İlgili Bilgiler: 
A - Sahanın Hukuki Durumu: 
İli : Balıkesir 
İlçesi : Marmara 
Köy/Mevkii : Marmara Adası, Saraylar Beldesi 
Ruhsat (Sicil) No : İR.73997 
Ruhsat Gurubu : II. Gurup 
Ruhsat Tarihi : 15.05.1987 
Ruhsatın Bitiş Tarihi : 15.05.2047 
Alanı (Ha) : 178,55 
Maden Cinsi : Mermer 
Ulaşım : Balıkesir Erdek İlçesi veya Tekirdağ üzerinden ulaşım 

mümkündür. 
B - Rezerv Durumu: MTA tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, 18.582.000 m3 

görünür, 27.900.000 m3 muhtemel olmak üzere toplam 46.482.000 m3 rezerv bulunduğu rapor 
edilmiştir. Ancak bu bilgiler ihaleye iştirak edene bilgi verilmesi açısından konulmuştur. 
Teşekkülümüzü bağlayıcı bir yanı yoktur. 

4 - İhalenin Yapılacağı Yer: Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1\A 06010 
Keçiören/ANKARA 

5 - İhalenin Tarih ve Saati: 14.08.2013 Çarşamba günü, saat: 14.00 
6 - İhale Dokümanının Görüleceği Yerler: İhale dosyası, Eti Maden İşletmeleri Genel 

Müdürlüğü Üretim ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Maden Hakları Birimi Ayvalı Mah. Halil 
Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1\A 06010 Keçiören/ANKARA, İstanbul Lojistik Müdürlüğü 
(Atatürk Bulvarı No: 156 Aksaray/İSTANBUL), İzmir Lojistik Müdürlüğü (Halit Ziya Bulvarı 
No:1 Konak/İZMİR) adreslerinde görülebilir.  

İhale dosyası, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi Başkanlığı 
veznesine veya TEŞEKKÜL’ün T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Bankacılık 
Şubesindeki 37712245-5001 hesap numaralı, TR080001001745377122455001 İBAN Nolu TL 
hesabına dosya başına 200,- TL (KDV dahil) yatırılmasını müteakip, ödenti makbuzunun ibraz 
edilerek, yukarıda belirtilen adreslerden temin edilebilir.  

İhaleye katılacak isteklilerin ihale dosyası satın almaları ve ihale için teklif 
dokümanı/zarfı hazırlamaları gerekmektedir. 

7 - Geçici Teminat Miktarı: İstekliler teklif ettikleri fiyatın % 5’i kadar geçici teminat 
vereceklerdir. 

8 - Tekliflerin Verileceği Yer: Teklifler, 14.08.2013 Çarşamba günü saat 14.00’e kadar 
kapalı zarfla ve zarfın üzerine “İR.73997 sayılı mermer sahasına ait tekliftir” yazılarak Eti Maden 
İşletmeleri Genel Müdürlüğü–Genel Evrak Servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli-taahhütlü posta 
ile de gönderilebilir (Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır). 5694/2-2 
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EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ İYİLEŞTİRİLMESİ 
İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 
Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Gaziantep Organize 

Sanayi Bölgesi EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ İYİLEŞTİRİLMESİ işinin 
anahtar teslim yapımı, mevcut tesise entegrasyonun sağlanmasından sonra 6 ay tüm tesisin 
işletilmesi, işletme-bakım kitaplarının hazırlanması ile idare personelinin eğitilmesi işleri ihale 
dosyasındaki esaslar dahilinde kapalı zarf teklif almak suretiyle ihale edilecektir. 

1 - İdarenin 
Adresi : Organize Sanayi Bölgesi 83120 Nolu Cad. No: 7 

Başpınar/GAZİANTEP 
2 - İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde yer alan 

işletmelerden kaynaklanacak Evsel ve Endüstriyel 
nitelikteki atık suları arıtacak,  atıksu arıtma tesisinin 
iyileştirilmesi, idari şartnamede ayrıntılı olarak belirtilen 
(Dengeleme Havuzları-Çamur Ünitelerinin ve çamur 
susuzlaştırma-Giriş Yapısı İyileştirme ve Koku 
Gideriminin Yapımı, Havalandırma havuzu 
iyileştirme(hava debisi-atıksu debisi ayarlanması ve 
difüzör değişimi), Fosfor Giderme (EPBR) tankları, 
Mevcut Giriş Yapısı Koku Hatlarının İyileştirilmesi, 
Debi Ayar Vana odası, Renk Giderimi yapılması,  
anahtar teslim,  Geçici Teslim den sonra 6 ay, Geçici 
Kabulden sonra Kesin kabule kadar 6 ay işletilmesi; 
işletme-bakım kitaplarının hazırlanması ile idare 
personelinin eğitilmesi işleridir.  

b) Yapılacağı yer : GAZİANTEP 
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 
başlanacaktır. 

d) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 12 (oniki) aydır. 
e) Teklif Bedeli :  
f) Geçici Teminatı : Teklif Bedeli üzerinden %8 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Toplantı 

Salonu GAZİANTEP 
b) Tarihi ve saati : 30.07.2013  Saat  10.00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 
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B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan TİCARET VE/VEYA SANAYİ ODASI YA DA 

ESNAF VE SANATKAR ODASI VEYA İLGİLİ MESLEK ODASI belgesi 
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile Noter Tasdikli İmza Beyannamesi. 
4) İş Deneyim Belgesi. 
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 
konusu iş veya benzeri işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 
gerçekleştirdiğini gösteren, en az 10.000 m3/gün kapasiteli Endüstriyel veya en az 30.000 m3/gün 
kapasiteli Evsel (Aktif Çamur ve damlatmalı filtre prosesi uygulaması), Atıksu Arıtma Tesisi 
komple ( inşaat, mekanik ve elektrik) yapım işine ait İş Bitirme Belgesinin aslını sunması 
zorunludur. Bu İş Deneyim Belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa 
ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir. 

5) İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler. 
a- İdari Şartnamede belirtilen Teknik Personele ait Taahhütname. 
b- Anahtar Teknik Personel 
Anahtar teknik personelin, ihale tarihinden en az üç ay öncesi işe alınmış ve ihale tarihi 

itibari ile isteklinin bünyesinde çalışıyor olması gerekmektedir. Anahtar teknik personelin 
deneyim süresinin en az 10 yıl olma şartı aranmaktadır 

6) Yapı Araçlarına ait Taahhütname. 
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) 5.000.000,00 TL’den az olmamak üzere, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı miktarda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 
bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 
Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 
bildirimi.  

D) 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 noter onaylı 
taahhütname. 

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 
İdari Şartnamede belirlenen niteliklere uygun olarak, idare (Gaziantep Organize Sanayi 

Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığı) adına alınacak en az Teklif Bedeli üzerinden %8 Geçici 
Teminat. 

F) İsteklinin; yerli istekli olduğuna ilişkin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama 
Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinde belirtilen belgeler. 

G) Tesisin yapımı hakkında yöntem raporu.  
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H) Teklif edilen Mekanik ve elektrik ekipmanların detaylı teknik spesifikasyonları, 
imalatçıları, performans eğrileri, varsa test sertifikaları ve katalogları, tükettikleri enerji miktarları 
tablosu, mekanik ekipmanlarla ilgili analizler (sıyırıcılar, kapaklar, karıştırıcılar, paslanmaz çelik 
imalatlar, konveyorlar, ayrıştırıcılar vb.) teklif edilen malzemelerin markalarını belirten cetveller. 

İ) Performans Garanti Beyannamesi. 
I) İşletme ve bakım giderleri ile kimyasal katkı maddeleri ve elektrik tüketimi ile ilgili 

Beyannameler. 
J) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 
K) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
L) İç Zarf. 
Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetvelini içeren 
iç zarf. (Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, teklifin hangi işe ait olduğu 
yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.) 

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubu ve eki teklif cetvelini içeren iç zarf da dahil olmak 
üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak 
oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 09.00’a kadar, Gaziantep Organize Sanayi 
Bölge Müdürlüğü Evrak Kayıt odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle 
ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 üncü maddesinde 
belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - İstekliler İş Ortaklığı olarak ihaleye katılabilir, Konsorsiyum kabul edilmez. İş 
Ortaklığında, ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin (B-1), (B-2), (E), (G), (I) ve (N) 
bentlerindeki belgeleri ayrı ayrı sunmaları gerekir.  

6 - Bu ihalede İş Deneyim Belgesi yerine İş Yönetme ve İş Denetleme ve Diploma Kabul 
edilmez. 

7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  
8 - İhale dokümanı Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının 

Organize Sanayi Bölgesi 83120 Nolu Cad. No: 7 Başpınar/GAZİANTEP adreslerinde görülebilir 
veya 2.500,00 TL karşılığı Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 83120 nolu cad No:7 
Kat: 1 Evrak Kayıt odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 
satın almaları zorunludur.  

9 - İstekliler tekliflerini; teklif birim fiyat üzerinden her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş 
kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden 
vereceklerdir.  

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30(Otuz) takvim 
günü olmalıdır.  

11 - “Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü 4374 Sayılı Kamu İhale Kanununa 
Tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olduğu gibi işi istediğine verip vermemekte 
serbesttir. 6093/2-2 
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR 
Bor Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
2013/2014 Kampanya Dönemi Karayolu Pancar Nakliye Hizmeti işi Açık İhale Usulü ile 

ihale edilecektir. 
İhale kayıt numarası : 2013/93893 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Bor Caddesi Bahçeli Kasabası - Bor/NİĞDE 
b) Telefon ve faks numarası : 0388 311 93 01-06 (6 Hat) - 0388 311 93 07 
c) Elektronik posta adresi  : Yok  
 ç) İhale dokümanının görülebileceği 
     internet adresi (varsa) :  
2 - İhale konusu hizmetin  
a) Niteliği, türü ve miktarı : 2013/2014 Kampanya döneminde Toplam 184.000 

ton pancarın kantarlardan fabrikamıza karayoluyla 
nakliyesi. Nakliye yapılacak kantarlar ve sevk 
programı ihale dokümanı ekinde verilecektir. 

b) Yapılacağı yer : Bor Şeker Fabrikası (İhale dokümanında belirtilen 
kantarlardan) 

c) İşin süresi : İşin süresi Kantarlarda Pancar alımının 
başlamasından itibaren 110 (Yüzon) takvim 
günüdür. 

3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Bor Şeker Fabrikası - Ofis Binası Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 01.08.2013 Perşembe günü - Saat: 14.00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

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

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

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

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

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

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
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ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 
mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ihalenin yapıldığı yerdeki 
Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya İdarenin banka hesap numarasına yatırıldığını gösteren 
makbuzlar, 

d) Bu Şartnamenin 7.4. ncü maddesinde belirtilen, yeterlik belgeleri, 
e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

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

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 
g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

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

ğ) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen isteklinin sahip olduğu taşıma yetki 
belgesinin noter onaylı sureti, (Bu belgeler C2, L1-L2, R1-R2, ve K1 dir.) 

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

4.2.1. Yok  
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler 
Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme 

kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; 
a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet 

alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya, 
b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme 

bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru 
son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin, 

verilmesi zorunludur. 
İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 30’undan az olmamak üzere, ihale konusu iş 

veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. 
İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların 

her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak 
veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz. 

4.3.2. Makine ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler: 
11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 

11.06.2009 tarihinde uygulamaya konulan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen, isteklinin 
sahip olduğu karayolu taşıma yetki belge kapasitesinin, teklifte bulunacakları kantarın/kantarların 
günlük taşınacak pancar miktarına uygun olması gerekmektedir. Taşınacak günlük pancar 
miktarına uygun olmayan belgeye sahip isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.  

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:  
4.4.1. Karayolu eşya taşımacılığında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin yapmış 

olduğu işler  
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5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, Kantar bazında teklif edilen fiyatların en düşük 
olanıdır. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  
Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli 

istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif 
mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli 
istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Bor Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine elden 

teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, 
ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 
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 en az 90 (Doksan) 
takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13 - Bu İhale konusu hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp 
yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 6129/1-1 

—— • —— 
TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR 

Kırklareli İli, Kavaklı Belediye Başkanlığından: 
 

Mevkii Pafta Parsel Yüzölçümü 
Belediye 
Hissesi İmar Durumu 

Korualtı 8 7033 
21.100,00 

M2 
Tam 

Turizm (Motel), Sosyal, Kültürel Tesis Alanı. (Özel 
Öğrenci Yurtları, Özel Rehabilitasyon Merkezi, Özel 
Güçsüzler Evi, Özel Yetiştirme Yurdu) 

 
Muhammen 

Bedeli Geçici Teminatı İhale Tarihi 
İhale 
Saati İhalenin Yapılacağı Yer 

4.020.000,00.TL 120.600,00.-TL 23.08.2013 14.00 Kavaklı Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu 

 
1 - Yukarıda ayrıntısı belirtilen mülkiyeti Belediyemize ait tarla vasfındaki taşınmazın, 

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. Maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile satış ihalesi 
yapılacaktır. 

2 - İhaleye katılmak isteyenlerden istenilen belgeler; 
- Gerçek kişiler; 
a) Geçici teminat makbuzu veya geçici teminat mektubu, 
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b) İkametgah belgesinin aslı, 
c) Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi, 
d) Temsil durumunda, noter tasdikli vekaletname örneğinin aslı ve noter tasdikli imza 

sirkülerinin aslı, 
e) Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz, 
- Tüzel kişiler, 
a) Geçici teminat makbuzu veya geçici teminat mektubu, 
b) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, 

tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 
c) Geçici teminat makbuzu veya geçici teminat mektubu, 
d) Şirketlerden; noter tasdikli imza sirküsü, 
e) Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya 

noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü, 
f) Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin 

ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü, 
g) Temsil durumunda, noter tasdikli vekaletname örneğinin aslı ve noter tasdikli imza 

sirkülerinin aslı, 
h) Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz, 
- Ortak girişim, 
a) Geçici teminat makbuzu veya geçici teminat mektubu, 
b) 2013 yılı içinde alınmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesinin aslı, 
c) 2013 yılı içinde alınmış noter tasdikli ortaklık sözleşmesinin aslı, 
d) Ortak girişimin pilot ortağının imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti, 
e) Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz, 
3 - İhaleye katılacak isteklilerin 500,00.-TL. şartname bedeli yatırarak şartname alması 

zorunludur. 
4 - Teklif mektubunu içeren iç zarf ile teklifi veren tarafından imzalanmış şartname ve 

diğer evraklar ile birlikte 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesine göre 
hazırlayacakları kapalı zarflarını ihale tarih ve saatine kadar idareye teslim etmeleri zorunludur. 

5 - İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta ve 
uygun bedeli tespitte serbesttir. 

6 - İhale onayının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ihale bedelinin tamamının 
Belediye veznesine veya Belediye banka hesabına yatırılması zorunludur. 

7 - İhale bedeli üzerinden alınacak her türlü vergi, resim ve harçlar alıcı tarafından 
ödenecektir. 

8 - Satış bedeli üzerinden 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-r maddesi 
gereğince K.D.V. alınmayacaktır. 

9 - Posta ile yapılacak müracaatlardan doğacak gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul 
edilmez. 

10 - Diğer hususlar ihale şartnamesinde belirtilmiştir. Şartname Mali Hizmetler 
Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir. 

Kırklareli İli, Kavaklı Belediye Başkanlığı Tel: 0.288.2461007 
İlan olunur. 6073/1-1 
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1 ADET KABİNSİZ DENEME PARSEL MİBZERİ DAHİLDEN VEYA 
İTHAL YOLUYLA SATIN ALINACAKTIR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
1 - Dövizi İdaremizce temin edilmek üzere 1 adet kabinsiz deneme parsel mibzeri 

dahilden veya ithal yoluyla, kapalı teklif usulü ile satın alınacaktır. 
2 - Bu işe ait şartname (Teknik ve İdari) 300,-TL mukabili Karanfil Sok. No: 62 

Bakanlıklar/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığından temin 
edilebilir. Şartname bedeli Genel Müdürlük veznesine veya Türkiye Halk Bankası Kurumsal 
Şubesi nezdinde bulunan TR300001200945200013000060 nolu hesabına yatırılacaktır. 

3 - Bu ihale için teklif edilen tutarının %3’ü kadar geçici teminat verilecektir. 
4 - İsteklilerin teklif mektuplarını en geç 14/08/2013 Çarşamba günü saat 14.30’a kadar 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Servisine vermeleri veya bu tarihte ele geçecek 
şekilde göndermeleri şarttır. 

5 - Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 
6 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında 

olup, TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılacaktır. 
ADRES:  
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 
Karanfil Sok. No. 62 
06100 Bakanlıklar-ANKARA-TÜRKİYE 
Tel : 90 (312) 417 00 47 
Fax : 90 (312) 425 59 55 6182/1-1 

—— • —— 
AFYONKARAHİSAR MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1. VE 2. 

FABRİKALARDA KONVEYÖRLER DE ŞİŞELERİN TAKILMADAN 
KAYDIRILMASI AMACI İLE BANT KAYDIRICI KAPALI ZARFLA 

TEKLİF ALINMAK SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR 
Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden: 
1 - Türk Kızılayı Afyonkarahisar Mineralli Su İşletmeleri Müdürlüğü 1.ve 2. fabrikalarda 

konveyörlerde şişelerin takılmadan kaydırılması amacı ile bant kaydırıcı kapalı zarfla teklif 
alınmak suretiyle satın alınacaktır. 

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

3 - İhaleye ait şartnameler “İstasyon Mah. Türk Kızılayı Cad. No: 6 Etimesgut/ANKARA” 
adresindeki Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüzden, Ataç 1 Sokak No: 32 Yenişehir/Ankara 
adresindeki Genel Merkezimizden “Laleli Balabanağa Mah. Büyük Reşitpaşa Cad. No: 18 Fatih/ 
İstanbul” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden ve “İhsaniye-Gazlıgöl” adresindeki Afyonkarahisar 
Kızılay Mineralli Su İşletmeleri Üretim Yönetimi Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında 
temin edilebilir.  

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr ve www.kizilaymadensuyu.com.tr 
adresinden ulaşılabilecektir. 

4 - Firmaların tekliflerini en geç 05 AĞUSTOS 2013 saat 12:00’a kadar Faaliyet Alanı 
Koordinatörlüğümüz Lojistik Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - İhale Zarfı 05 AĞUSTOS 2013 saat 14:30’da Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüz 
Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 
7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.  
8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 6181/1-1 
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TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR 

Denizli Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden: 

MAHALLESİ : Karahasanlı 

MEVKİİ : Yellice 

CİNSİ : Arsa 

PAFTA NO : M22a16b3c 

ADA NO : 302 

PARSEL NO : 3 

YÜZÖLÇÜMÜ : 7.327,00 m² 

HAZİNE PAYI : Tam 

TAHMİNİ BEDELİ : 1.648.575,00.-TL  

GEÇİCİ TEMİNATI : 164.858,00.-TL 

AÇIKLAMA : Taşınmaz, imar planında Küçük Sanayi Alanı olarak ayrılmıştır. 

Hali hazırda boştur. 

Yukarıda tapu kaydı bilgileri ile tahmini bedeli ve geçici teminatı belirtilen taşınmazın 

31.07.2013 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 16.30’da, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 

45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihale ile Denizli Defterdarlığı Milli Emlak 

Müdürlüğü makam odasında toplanacak Komisyon tarafından satışı yapılacaktır. Komisyon 

ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

Satışı yapılacak taşınmaz malla ilgili şartname ve özel şartlar mesai saatleri içinde Milli 

Emlak Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir. 

Hazinece satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl 

süreyle Emlak Vergisinden muaftır. Ayrıca, satış ve devir işlemleri Katma Değer Vergisinden, bu 

işlemler sırasında düzenlenen belgeler de her türlü vergi, resim ve harçtan müstesna tutulmuştur. 

İhalelere katılabilmek için isteklilerin; nüfus kayıt örneğini veya aslını ibraz etmek 

suretiyle nüfus cüzdanı örneğini, 2013 yılında alınmış İkametgâh Belgesini, geçici teminatı 

yatırdıklarına dair makbuzları veya Bankalarca ve Özel Finans Kurumlarınca verilen (süresiz) 

geçici teminat mektubunu, Tüzel Kişiler ise ayrıca, siciline kayıtlı olduğu (Ticaret Odası, Esnaf 

Odası vb.) yerden alacakları yılı içinde onaylı oda sicil kaydı ve tüzel kişilik adına ihaleye 

katılacak kişiye verilmiş noter onaylı yetki belgesi ve imza sirkülerini ihale saatine kadar İhale 

Komisyonuna teslim ederek ihalede hazır bulunmaları gerekmektedir. İstekliler 2886 sayılı 

Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihalenin başlama saatine kadar 

İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da 

gönderebilirler. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz. 

Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden, Denizli 

İlindeki ihale bilgileri http://www.denizlidefterdarligi.gov.tr adresinden öğrenilebilir. 

İlan olunur. 5730/1-1 
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ATEŞ TUĞLASI SATIN ALINACAKTIR 

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 
Müdürlüğümüz ihtiyacı olan ve aşağıda özellikleri belirtilen Malzeme Alımları açık ihale 

usulü İle ihale edilecektir. 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/Kahramanmaraş 

b) Telefon ve faks numarası : Tlf: (0344) 524 22 04-05 Faks: (0344) 524 22 02 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : afsin@euas.gov.tr 

2 - İhale konusu malın 

A - a) Dosya No : 2013/53 

b) Niteliği, türü ve miktarı : ATEŞ TUĞLASI ALIMI 

c) Teslim yeri : EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme 
Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ 

d) Şartname bedeli : 100,00.-TL 

e) İhale tarihi ve saati : 01.08.2013    Saat: 14.00 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme 
Müdürlüğü/AFŞİN 

b) Şartname bedelinin yatırılacak yer : Vakıfbank Afşin Şb.: TR87 0001 5001 5800 7287 
7572 71 Afşin Ziraat Bankası Şb.: TR17 0001 
0003 9037 7120 4354 40 no’lu hesaba 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler: İdari Şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir. 

5 - İhale tüm isteklilere açıktır. 

6 - İhale dokümanı Çoğulhan Kasabası P.K. 2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinde 
görülebilir ve ücreti karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler belirtilen tarihlerde saat 14.00’e kadar EÜAŞ İşletme Müdürlüğü'ne 
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - İstekliler tekliflerini, (mal kalemleri için birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 
sonucu üzerine ihale yapılan istekliye mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.) 

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 60 takvim günü 
olmalıdır. 

11 - Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son 
fıkrasına istinaden Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları 
doğrultusunda yapılacaktır. 

Duyurulur. 6117/1-1 
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ARSA SATILACAKTIR 
Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden: 
1 - Mülkiyeti Üniversitemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin 

ihalesi yapılacaktır. 
2 - Satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince Kapalı Teklif 

Usulü ile Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü Konferans salonunda 30/07/2013 tarih Salı günü saat 
10:00'da İhale Komisyonu tarafından yapılacaktır. 

3 - İstekliler teklif dosyalarını ihale tarih ve saatine kadar teslim alındı belgesi karşılığında 
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’na vereceklerdir. 

4 - Satışı yapılacak Arsanın bilgisi: 

Sıra 

No İlçesi Köyü Durumu Ada Parsel Yüzölçümü 

Muhammen 

Bedeli (TL.) 

% 20 Geçici 

Teminat (TL.) 

1 Melikgazi Erenköy Arsa 7824 1 5.589,33 m2 1.600.000,00 320.000,00 

5 - Arsanın tespit edilen muhammen bedeli yukarıdaki fiyat olup parselin en az iki tam 
yıldan fazla Üniversitemiz mülkiyetinde olması nedeniyle Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-
r maddesi gereğince Katma Değer Vergisinden istisnadır. 

6 - Satışı yapılacak arsanın ihale ile ilgili şartnamesi idarede (Yapı İşleri ve Teknik Daire 
Başkanlığı) bedelsiz görülebilir ve temin edilebilir. 

7 - Bu ihaleye katılmak isteyenlerden; 
İstenecek Belgeler 
a) Tebligat için adres beyanı, 
b) Gerçek kişi olması halinde Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden 2013 yılında alınmış 

ikametgâh ilmühaberi, T.C. numaralı Nüfus Cüzdanı, 
c) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya sanayi odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge, 
d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,  
e) İsteklilerin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile 

ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi, 
f) İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel 

kişilerin her birinin (a,b,c,d,e) deki esaslara göre temin edecekleri belgeler, 
g) Vekâleten ihaleye katılma halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
h) Bu şartnamede belirtilen Geçici teminat (Teminat mektubu süresiz olmalıdır), 
ı) Yer görme belgesi, 
i) 2886 sayılı kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu, 
8 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış 

örneklerini vermek zorundadır. 
İlan olunur. 5713/1-1 
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR 
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırmalar Biriminden: 
2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Listeleme, Eğitim, Saha Çalışması, Veri Girişi 

İş Paketleri için Hizmet Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 
4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 02/04/2004 tarihli 2004/7113 sayılı kararname eki 
esaslarının 20. Maddesi uyarınca Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2013/95132 
1 - İdarenin  
a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 
Birimi Beytepe/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0312 2976136-0312 2976138 
c) Elektronik posta adresi (varsa) :  
2 - İhale konusu hizmetin   
a) Niteliği, türü ve miktarı : 2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Listeleme, 

Eğitim, Saha Çalışması, Veri Girişi İş Paketleri için 
Hizmet Alımı 

  a - Listeleme Paketi 40 gün 40 kişi 
  b - Eğitim Paketi 15 gün 190 kişi 
  c - Saha Çalışması Paketi 55 gün 131 kişi 
  d - Veri Girişi Paketi 50 gün 17 kişi 
b) Teslim yeri : Hacettepe Üniversitesi  
c) Teslim tarihi : İşin süresi 5 aydır 
3 - İhalenin  
a) Yapılacağı yer : Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

Satın Alma Bürosu Toplantı Odası. 
b) Tarihi ve saati : 25.07.2013 Perşembe günü saat 15.00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

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

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

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

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

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

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

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

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

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
4.1.8. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
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: 
4.2.1. İş Deneyim Belgesi; 
Teklif Sahibi son beş yılda tek bir kontratla en az 1.000.000 Türk Lirası veya eşdeğer 

tutarda bir araştırma projesini ana yüklenici sıfatı ile tamamlamış olmalıdır.  
Teklif sahibi son beş yılda Kamu Kuruluşları, Üniversiteler, TÜBİTAK, OECD, Dünya 

Bankası, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği vb kurumlarca finanse edilen, sosyal araştırmalar, 
istatistik veya alandan veri toplama süreçlerini içeren bir AR-Ge projesini, pilot veya ortak 
şeklinde tamamlamış olmalıdır.  

4.2.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler; 
Teklif Sahibi en az 10 yıl tecrübeye sahip ve en az son 24 aydır kadrolu çalışan bir 

İstatistikçi veya demograf veya sosyoloğu istihdam ediyor olmalıdır. 
4.3.3. Teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman; 
Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı altında 

cevap verecek şekilde “Teknik Şartnameye Cevaplar” dokümanı İstekli tarafından hazırlanarak 
her sayfası imza-kaşeli olarak sunulacaktır. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhale, idari şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere 

açıktır. 
7 - İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması: 
7.1 İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) 
görülebilir ve 30.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhıye yada 
TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) 
yatırılan bedelin makbuzu ile H.Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel 
Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satın Alma Bürosundan satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8 - Teklifler, 25.07.2013 Perşembe günü saat 15.00’e kadar Hacettepe Üniversitesi 

Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın Alma Bürosu’na verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

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

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 
olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
13 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 02/04/2004 

tarihli 2004/7113 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 6184/1-1 
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KAYNAK ELEKTRODLARI SATIN ALINACAKTIR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 
İşin Adı: Kaynak Elektrodları 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan 

Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 
İhale kayıt numarası : 2013/90825 
Dosya no  : 1321073 
1 - İdarenin: 
a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak 

No:2     67090-ZONGULDAK 
b) Telefon ve Faks numarası : Tel : 0.372 252 40 00 (70 Hat) 

Faks : 0.372 251 19 00 
c) Elektronik posta adresi : 
2 - İhale Konusu Malın: 
a) Niteliği, türü ve miktarı  : Kaynak Elektrodları (14 kalem) 
b) Teslim yeri  : BÜLENT ECEVİT CADDESİ’NDEKİ TTK MAKİNA 

VE İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI MUAYENE VE 
TESELLÜM İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 
TESELLÜM AMBAR ŞEFLİĞİDİR. 

c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasını müteakip 30 takvim günüdür. 
3 - İhalenin: 
a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi 
No:2 - ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 30.07.2013 Salı günü saat: 15.00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 
4 - 1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

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

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

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

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

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

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 
isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 
önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
f) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

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

girişim beyannamesi, 
ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde 

(b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 
4. 2.1 - TSE Uygunluk Belgeleri, ISO Belgesi, İmalatlarıyla ilgili 2 takım tanıtıcı katalog 

ve/veya broşürleri. 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 
7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad.No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara 
Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 
görülebilir ve şartnameler 20.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 30.07.2013 Salı günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu 
Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü 
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu 
değildir. 

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

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

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

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

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

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

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

İlan olunur. 6163/1-1 
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90.000 ADET AFEREZ TROMBOSİT SETİ SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1 - Türk Kızılayı ihtiyacı olan 90.000 adet Aferez Trombosit Seti idari ve teknik şartname 
hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 

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

3 - İhaleye ait şartnameler "Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir / ANKARA" adresindeki Genel 
Müdürlüğümüzden ve “Balabanağa Mahallesi Büyük Reşit Paşa Caddesi No:18 

Fatih/İSTANBUL” adresindeki Türk Kızılayı İstanbul Müdürlüğü’nden 250,00 TL karşılığında 

temin edilebilir. 

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 

4 - Firmalar ihale zarflarını en geç 16 AĞUSTOS 2013 günü saat 10:00’a kadar Genel 

Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - 1 Nolu “İhale İdari ve Teknik Belgeleri’’ zarfı aynı gün saat 11:00’da Genel 

Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

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

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 6208/1-1 

————— 

TADİLAT VE ONARIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

1 - Ankara ili, Çankaya İlçesi, Konur Sok. No: 29 adresinde bulunan Türk Kızılayı Teftiş 
Kurulu Başkanlığına ait binada tadilat ve onarım işi yaptırılacaktır. 

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

3 - İhaleye ait şartnameler “ Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel 
Müdürlüğümüzden, “Balabanağa Mah. Büyük Reşit Paşa Cad. No: 18 Fatih / İstanbul” 

adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir. 

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 19 AĞUSTOS 2013 günü saat 10:00’a kadar Genel 

Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 19 AĞUSTOS 2013 günü saat 16:00’da 

Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

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

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 6209/1-1 
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MUĞLA ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ SİSTEMİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ 
İŞİ İMTİYAZ HAKKININ DEVRİ YOLUYLA İHALE YAPILACAKTIR 

Muğla Düzenli Katı Atık Depo Yapma ve İletme Birliğinden: 
1. MUKAD-BİR (Muğla Düzenli Katı Atık Depo Yapma ve İşletme Birliği) üyesi olan 

Belediyeler, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun aşağıda yer verilen 14. ve 15. Maddeleri'nin 
kendilerine vermiş olduğu katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, 
değerlendirilemeyen nihai atıkların bertarafı ve bu hizmetlerin yerine getirilmesi için gereken 
çalışmaların yapılması yetkisini Birlik Tüzüğü'nün 5. Maddesi çerçevesinde, Muğla Düzenli Katı 
Atık Depo Yapma ve İşletme Birliğine (İdare) yetki devrinde bulunmuşlardır. Bu düzenlemeler 
doğrultusunda Muğla Düzenli Katı Atık Depo Yapma ve İşletme Birliği, MUĞLA EKAY (Muğla 
Entegre Katı Atık Yönetimi) Sisteminin Kurulması ve İşletilmesi İşi için İmtiyaz Hakkı Verilmesi 
İhalesi İşini İmtiyaz Hakkı verilmesi hususunu 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi 
(a) bendi çerçevesinde Kapalı Teklif Usulü ile ihale edecektir.  

2. İdari Şartname hükümlerine göre yapılacak olan ihale, Katı Atık Toplama ve Nakli ile 
İdare adına, Muğla Merkez Akkaya Köyü Sarıotluk Mevkiinde bulunan ve Milli Emlak Genel 
Müdürlüğünden 5, 6, 20, 21 pafta ve 2871, 2872, 2873 parsel numaralı taşınmazlar ile 20 pafta ve 
246 parsel numaralı taşınmazlar ile kamulaştırılan ve mülkiyeti idaremize ait olan 20 pafta ve 
191, 192 parsel numaralı, 21 pafta 182, 183, 184, 185 parsel numaralı, 6-20 pafta 193 parsel 
numaralı, 5-20-21 pafta 186 parsel numaralı taşınmazlardan oluşan ve toplamda yaklaşık 24,5 
hektarlık taşınmaz üzerinde kurulacak olan ve maliyeti Yüklenici tarafından karşılanmak suretiyle 
EKAY (Entegre Katı Atık Yönetim ) Sistemi Tesisi inşaası ile bunların, imtiyaz süresince her 
türlü kar ve zararı Yüklenici'ye ait olmak üzere 29 (yirmidokuz) yıl süresince işletilmesi; bakım 
onarım ve yenilenmelerinin muntazaman yapılması ve imtiyaz süresi sonunda bütün tesislerin her 
türlü borçtan ari, bakımlı ve kullanılabilir durumda, bedelsiz olarak İdareye devrini 
kapsamaktadır. 

3. İhale 20/08/2013 Salı günü saat 14.00'de Muğla Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı 
Odası'nda yapılacaktır.  

4. İhaleye ilişkin İdari Şartname ile ekleri ihale tarihine kadar mesai saatleri içerisinde 
MUKAD-BİR, Şeyh Mah. Belediye Sok. No: 6 Muğla Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü 
Merkez/MUĞLA adresinde bulunan Muğla Düzenli Katı Atık Depo Yapma ve İşletme Birliği 
odasından ücretsiz olarak görülebilir ve KDV dahil 2.000,00 (ikibin Türk Lirası) karşılığında aynı 
adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların İdari Şartname ve eklerini satın almaları 
zorunludur.  

5. İdare tarafından tahmin edilen yatırım bedeli 50.500.000,00 (ellimilyonbeşyüzbin Türk 
Lirası) TL'dir.  

6. İstekliler İdarece öngörülen yatırım bedelinin % 3'ü oranında geçici teminat mektubu 
vereceklerdir. 

7. İsteklilerin, ihaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarının tespiti için, aşağıda yazılı 
belgeleri 20/08/2013 Salı günü saat 14:00'e kadar, MUKAD-BİR, Şeyh Mah. Belediye Sok. No: 6 
Muğla Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Merkez/MUĞLA adresinde bulunan Muğla Düzenli 
Katı Atık Depo Yapma ve İşletme Birliği odasından ihale dizi pusulası karşılığında teslim 
etmeleri gerekmektedir. 
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8. Türkiye’de tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks 
numarası ile elektronik posta adresi. 

9. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 
belgesi; ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya 
ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir 
belge, 

10. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki 
görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret 
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil 
Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

11. İdari Şartnamenin Madde 10’unda (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan 
durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname.  

12. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
13. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
14. İdari Şartname’nin Madde 18’i çerçevesinde var ise alt yükleniciye yaptırılması 

öngörülen işlerin listesi. 
15. İhale konusu yatırım bedelinin %10’undan az olmamak üzere, istekli tarafından 

belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış 
teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan 
alınacak referans mektubunu/mektuplarının verilmesi zorunludur. Bu maddedeki koşullar 
isteklilerin ortaklarından biri, bir kaçı veya tamamı tarafından sağlanabilir. 

16. İstekli firmanın kayıtlı sermayesinin en az 2.000.000,00 TL (ikimilyon Türk Lirası) 
olması zorunludur. 

17. İdari şartnamenin 7.3.3 Maddesinde belirtilen taahhütname. 
18. İhale konusu işler veya işlerin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik 

gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, donanım, mali güç ve uzmanlık ile 
personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan "en az 250 ton/gün tonajına 
sahip bir kentin evsel katı atık (çöp) toplama ve taşıma işini yapmış olduğunu ve tıbbi atık 
sterilizasyon tesisi yapmış ve işletmiş olduğunu ve katı atık düzenli depolama tesisi ve kompost 
tesislerini de içeren en az 250 ton/gün kapasiteli bir adet Katı Atık Bertaraf Tesisi inşaatını 
yapmış ve işletmiş olduğunu ve evsel katı atıkların düzensiz olarak depolandığı alanlarının 
rehabilitasyonunu yapmış olduğunu” gösteren belgeler idareye sunulacaktır. Bu maddede benzer 
iş olarak sayılan işlerin, İstekliler tarafından yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel 
sektörde yapılmış olması ve bunlara ait iş deneyim belgelerini sunmaları yeterli kabul edilecektir. 
İsteklilerin ortakları ile bu ortaklardan birinin ve/veya bu ortakların iştiraklerinin ve/veya 
ortaklarından birinin bağlı bulunduğu (ortaklarından birini kontrol eden) ana şirketin veya o ana 
şirketin doğrudan ve/veya dolaylı kontrol ettiği bağlı işletmelerinden herhangi birinin yurt içinde 
veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde yapmış olduğu yukarıda sayılan işlere ilişkin iş 
deneyim veya yeterlilik belgeleri yeterli kabul edilecektir. İş ortaklığı olarak teklif veren 
isteklilerin olması halinde ortaklardan en az %51 hisse sahibi olan birinin bu koşulu taşıyor 
olması yeterli kabul edilir. 
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19. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 
ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. 

20. İhale dokümanının satın alındığına dair makbuzun aslı. 
21. Gelir ve Kurumlar Vergisi ile SGK Prim borcu olmadığına dair kurumlardan ilgili 

takvim yılında temin edilecek belgeler. 
22. Teknik Şartname dahilinde tanımlanmış olan; kullanılacak teknolojilerin tanımları, 

ürün tanımları, girdi-çıktı öngörüleri, proses atıklarının öngörüsü, istihdam öngörüsü ve iş takvimi 
öngörüsü hususlarına ilişkin isteklinin hazırlamış olduğu dokümanlar. 

23. TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve TS EN ISO 14001:2005 
Çevre Yönetim Sistemi Belgesi 

24. İsteklilerin halen bünyelerinde çalışmakta olan iki adet Katı Atık Yönetimi konusunda 
en az beş yıl tecrübeli Çevre Mühendisi bulunduğuna dair belge, (Bu niteliklere sahip gerçek kişi 
isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten 
ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas 
müdür ve genel müdür ortaklarından, yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından 
isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.) 

25. En az 3 yıl deneyimli 3 adet Çevre Mühendisi, en az 3 yıl deneyimli 1 adet Makine 
Mühendisi, en az 3 yıl deneyimli 1 adet İnşaat Mühendisi, en az 3 yıl deneyimli 1 adet İş 
Güvenliği Uzmanı, en az 3 yıl deneyimli 1 adet Elektrik Mühendisi, en az 3 yıl deneyimli 1 adet 
Bilgi İşlem Uzmanı istihdam edileceğine dair taahhütname. 

26. Yerli veya yabancı isteklilerce sunulacak yabancı ülkelerden temin edilen belgelerin, 
ait olduğu ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti 
Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekir. Ancak, Yabancı Resmi 
Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerden sağlanan ve bu 
sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamındaki resmi belgeler, “apostille tasdik şerhi” taşıması 
kaydıyla belgelerin alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türk Dışişleri 
Bakanlığı onay işleminden muaftır. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletlerarasında 
belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini belirli işlemlere bağlı tutan hükümler 
içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerden sağlanan belgelerin onayı bu 
anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir. 

27. Başvuru dosyası idareye verildikten sonra (son müracaat tarihinden önce olsa bile) 
dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya evrak tamamlanması yönünde 
yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.  

28. Bu işin ihalesine katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına 
vekaleten sadece bir tek başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular 
değerlendirmeye alınmayacaktır.  

29. Belgeleri eksik olan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak açılmadan 
iade edilecektir.  

30. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  
31. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  
İlan olunur. 6141/1-1 
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KARAYOLU İLE PANCAR NAKLİYESİ YAPTIRILACAKTIR 
Malatya Şeker Fabrikasından: 
Fabrikamız 2013/2014 Kampanya Döneminde Karayolu ile Pancar Nakliye hizmetinin 

yürütülmesi işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 
İhale kayıt numarası : 2013/92717 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Özalper Mah.Karakavak Mevkii MALATYA 
b) Telefon ve faks numarası : 0422 212 10 44 0422 212 10 52 
c) Elektronik posta adresi : malatyaseker@turkseker.gov.tr 
2 - İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı :  2013/2014 Kampanya Döneminde Yazıhan, Akçadağ, 

Doğanşehir ve Bostankaya Kantarlarından Malatya Şeker 
Fabrikasına Karayolu ile 49.000 Ton Pancar Nakliyesi, 

b) Yapılacağı yer : Yazıhan, Akçadağ, Doğanşehir ve Bostankaya 
Kantarlarından Malatya Şeker Fabrikasına Karayolu ile 
Pancar Nakliyesi, 

c) İşin süresi : 01/10/2013 - 15/11/2013 Tarihler Arası 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Malatya Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 30/07/2013 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- a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek 

odası belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili 

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

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

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

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

4.1.3 - Şekli ve içeriği bu 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 - Bu Şartnamenin 7.4. ncü maddesinde belirtilen, yeterlik belgeleri, 
4.1.7 - Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin 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 - Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Ticaret ve Sanayi 
Odası/Ticaret Odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya 
da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 



17 Temmuz 2013 – Sayı : 28710 RESMÎ GAZETE Sayfa : 185 

 

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren 
belgenin, standart forma uygun belge sunulması zorunludur. 

4.1.10 - Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen isteklinin sahip olduğu taşıma yetki 
belgesinin noter onaylı sureti, (Bu belgeler C2, L1-L2, R1-R2, ve K1 dir.) 

5 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
5.1 - İş Deneyim Belgeleri : 
5.1.1. Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme 

kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; 
a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri 

tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin, 
b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme 

bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son 
beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin 
verilmesi zorunludur. 

5.1.2 - İş deneyiminin belirlenmesi amacıyla; 
Teklif edilen bedelin % 30’undan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait 

tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması şarttır. 
5.1.3 - İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer 

ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak, 
diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’ undan az 
olamaz. İş deneyimiyle ilgili hususlar detayı Tip İdari Şartnamenin 7.4.1.maddesinde 
belirtilmiştir. 

6 - Benzer iş olarak Karayolu eşya taşımacılığında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel 
kişilerin yapmış olduğu işler. 

7 - Makine ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler: 
11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 

11.06.2009 tarihinde uygulamaya konulan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen, isteklinin 
sahip olduğu karayolu taşıma yetki belge kapasitesinin, teklifte bulunacakları kantarın/kantarların 
günlük taşınacak pancar miktarına uygun olması gerekmektedir. Taşınacak günlük pancar 
miktarına uygun olmayan belgeye sahip isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

8 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
9 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir 
10 - İhale dokümanı Malatya Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Özalper Mah. Karakavak 

Mevkii Malatya adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. 
İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

11 - Teklifler, 30/07/2013 Salı Günü Saat 14:00’e kadar Malatya Şeker Fabrikası 
Haberleşme Servisi Özalper Mah. Karakavak Mevkii Malatya adresine verilebileceği gibi, iadeli 
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

12 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, 
ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. 
13 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
14 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 
15 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümlere hariç 4734 Sayılı Kamu ihale 

kanunu ve 4735 Sayılı Kamu ihale sözleşmeleri kanununa tabi değildir. Teşekkülümüz ihaleyi 
yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 6116/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
ETK Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Kocaeli İli, Çayırova İlçesi, 5357 ada, 9 parsel üzerindeki 629928 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara 
göre denetlemediği anlaşılan 11974 Ticaret Sicil No ile Gebze Ticaret Odasına kayıtlı 871 nolu 
Yapı Denetim İzin Belgesine sahip ETK Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları 
İsmail Eryurt KODAK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10361, Oda Sicil 
No:10511), Rafet EREN (İnşaat Mühendisi, , Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7413, 
Oda Sicil No:20772), Erdoğan ÇELİK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 
12577, Oda Sicil No:21774) ve Muhammet Hanifi ÇELİK’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, 
Oda Sicil No:65289) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile 
geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade 
edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, 

Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili 
mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 01.11.2012 tarihli 28454 sayılı ve 
24.02.2013 tarihli 28569 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak 
durdurulmuş olan, 871 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip ETK Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin, 
aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. 
maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim 
faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona 
erdirilerek, 871 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık 
Makamının 08.07.2013 tarihli ve 5745 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 6144/1/1-1 
————— 

Test Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, 307 pafta, 5179 ada, 1 parsel üzerindeki 678188 YİBF nolu 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında 
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 35420 Ticaret Sicil No ile Kayseri Ticaret 
Odasına kayıtlı 1001 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Test Yapı Denetim Ltd.Şti. ile 
kuruluş ortağı veya yetkilisi Efdal ÖZEN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 
69301), sorumlu denetim elemanları İlhan AYGÖRDÜ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, 
Denetçi No: 17224, Oda Sicil No: 21159) ve Mustafa ALEMDAR’ın (Mimar, Proje ve Uygulama 
Denetçisi, Denetçi No: 8037, Oda Sicil No: 10585) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. 
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin 
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan 
tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 08.07.2013 tarihli ve 5746 sayılı Oluru ile 
uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 6144/2/1-1 
————— 

Trakya Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Tekirdağ İli, Marmaraereğlisi İlçesi, 35 pafta, 8262 (12) parsel üzerindeki 80814 YİBF 

nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrasında öngörülen 
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 6312 Ticaret Sicil No ile Çorlu Ticaret Odasına kayıtlı 176 
nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Trakya Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya 
yetkilisi Eflatun GÜNERİ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1402, 
Oda Sicil No:12715), Sedat ÇAPURYÜZ (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, 
Denetçi No:1456, Oda Sicil No:17950), Mustafa Yaşar NARİNOĞLU (İnşaat Mühendisi, 
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Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1404, Oda Sicil No:32136), İdris TELCİ (İnşaat Mühendisi, 
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1867, Oda Sicil No:10959), sorumlu denetim elemanı 
Ramadan CESUR’un (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1343, Oda Sicil 
No:18810) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile 
geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade 
edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık 
Makamının 08.07.2013 tarihli ve 5747 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 6144/3/1-1 
————— 

Ada Detay Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Sakarya ili, Karasu ilçesi, 847 ada, 3 parsel üzerindeki, 733589 YİBF nolu (C Blok) 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrasında öngörülen 
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 18866-26601 Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret Odasına 
kayıtlı 854 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ada Detay Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu 
denetim elemanı Nihat TOKSÖZ’ün (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11030, 
Oda Sicil No: 16519) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre 
ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak 
iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, 

Ada Detay Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 18.08.2012 tarihli ve 
28388 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının 
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge 
iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması 
halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması 
halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 
Makamının 08.07.2013 tarihli ve 5748 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 6144/4/1-1 
————— 

Adalya Artı Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Antalya İli, Manavgat İlçesi, Gündoğdu Belediyesi, 101 ada 1 parsel üzerindeki 151131 

YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları 
ile Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 6. maddesinde öngörülen esaslara 
göre denetlemediği anlaşılan 5016 Ticaret Sicil No ile Manavgat Ticaret Odasına kayıtlı 457 nolu 
Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Adalya Artı Yapı Denetim A.Ş. ile kuruluş ortağı veya 
yetkilisi Tuncay TUNCEL (Şirket Müdürü, İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 
55038), Ekrem BAYRAKTAR (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 59577), 
sorumlu denetim elemanları Mehmet KAYTANLIOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, 
Denetçi No:8227, Oda Sicil No:6383), Haydar ŞAHİN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, 
Denetçi No: 5713, Oda Sicil No: 17440), İsmail ŞİMŞEK (Makine Mühendisi, Proje ve 
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7122, Oda Sicil No:12088), Mesut AYDIN (Elektrik 
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi Denetçi No:9958, Oda Sicil No: 6024) ve Mehmet 
DOĞAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 51987) denetim faaliyetlerinin, 
aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun 
Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi 
Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 08.07.2013 tarihli ve 5749 
sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 6144/5/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Şen Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Kocaeli ili, Gebze ilçesi, 1208 Ada, 19 Parsel üzerindeki 244691 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara 
göre denetlemediği anlaşılan 6392 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 327 nolu 
Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Şen Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları 
Ahmet Yavuz KEÇECİOĞLU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8712, Oda 
Sicil No:7338) ve Fatma Müjgan ULUOCAK’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil 
No:20242) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici 
olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade 
edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık 
Makamının 08.07.2013 tarihli ve 5750 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 6144/6/1-1 
————— 

Astan Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Antalya İli, Kemer İlçesi, 374 ada 13 parsel üzerindeki 237534 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d), (e) ve (g) fıkraları, 6. maddesi ile 
Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 6. maddesinde öngörülen esaslara 
göre denetlemediği anlaşılan 49525-47337 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 
534 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Astan Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim 
elemanları Mustafa KOTANAK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6107, Oda 
Sicil No:25522), Feral SÜRÜCÜOĞLU (CENGİZ) (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, 
Denetçi No:6565, Oda Sicil No:16613) ve Tolga ÇAĞAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, 
Oda Sicil No:56673) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre 
ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak 
iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, 

Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili 
mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 12.06.2010 tarihli 27609 sayılı, 
27.04.2011 tarihli 27917 sayılı, 19.04.2013 tarihli 28623 sayılı ve 25.05.2013 tarihli 28657 sayılı 
Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti üç ve daha fazla süre ile geçici olarak durdurulmuş 
olan, ayrıca 03.02.2010 tarihli ve 27482 sayılı Resmi Gazete ilanı ile tasfiye işlemi 
gerçekleştirilen 534 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Astan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin, 
aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. 
maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim 
faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona 
erdirilerek, 534 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık 
Makamının 08.07.2013 tarihli ve 5751 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 6144/7/1-1 
————— 

Candaş Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Antalya ili, Elmalı ilçesi, 77 ada 111 parsel üzerindeki 515515 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile 6. maddesinde 
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 53378-55656 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret 
Odasına kayıtlı 736 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Candaş Yapı Denetim Ltd.Şti. ile 
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sorumlu denetim elemanları Gürkan CAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi 
No:5639, Oda Sicil No:20709), Mehmet Cüneyit İNAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama 
Denetçisi, Denetçi No:14018, Oda Sicil No:27255), İsmail İsmet FİŞEKÇİ (Elektrik Mühendisi, 
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7372, Oda Sicil No:7342), Şevket AŞIK (Mimar, 
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6551, Oda Sicil No: 6416), Ayhan AKIN (Makine 
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5745, Oda Sicil No: 15944), Ömer UYSAL 
(Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5823, Oda Sicil No:7699) ve 
Zeynal YILDIRIM’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı Oda Sicil No:12005) denetim 
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, 
kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma 
süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, 

Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili 
mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 21.07.2011 tarihli 28001 sayılı ve 
25.05.2013 tarihli 28657 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak 
durdurulmuş olan, 736 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Candaş Yapı Denetim Ltd. 
Şti.’nin, aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. 
maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim 
faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona 
erdirilerek, 736 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık 
Makamının 08.07.2013 tarihli ve 5752 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 6144/8/1-1 
————— 

Candaş Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Antalya ili, Kemer ilçesi, 376 ada 11 parsel üzerindeki 512882 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d) ve (g) fıkraları ile 6. maddesinde 
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 53378-55656 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret 
Odasına kayıtlı 736 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Candaş Yapı Denetim Ltd.Şti. ile 
sorumlu denetim elemanları Adnan YOLALAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi 
No:5511, Oda Sicil No:14728), Şevket AŞIK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 
No:6551, Oda Sicil No:6416), Mehmet Cüneyit İNAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama 
Denetçisi, Denetçi No:14018, Oda Sicil No:27255), Asuman DURKAN (Mimar, Proje ve 
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7650, Oda Sicil No: 6875), Mustafa BAĞIR (Makine 
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5447, Oda Sicil No:8361), Ayhan AKIN 
(Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5745, Oda Sicil No:15944), Ali 
NERGİZ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8678, Oda Sicil No: 
32225), Erkan KARAPEHLİVAN (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:67467), 
Koray ERDOĞAN (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:30912), Rahmi YILMAZ 
(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:36584), Sezeri TÜRKMEN (İnşaat Mühendisi, 
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:15362) ve Havva ÖZTÜRK’ün (İnşaat Mühendisi, Kontrol 
Elemanı, Oda Sicil No: 67973) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 
(bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa 
geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren 
başlatılması, 
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Candaş Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 08.07.2013 tarihli ve 5752 
sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre 
esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline 
konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, 
verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı 
Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, 
yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 
Makamının 08.07.2013 tarihli ve 5753 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 6144/9/1-1 
————— 

Candaş Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Antalya ili, Elmalı ilçesi, 77 ada 112 parsel üzerindeki 515529 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ve 6. maddesinde 
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 53378-55656 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret 
Odasına kayıtlı 736 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Candaş Yapı Denetim Ltd.Şti. ile 
sorumlu denetim elemanları Gürkan CAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi 
No:5639, Oda Sicil No:20709), İsmail İsmet FİŞEKÇİ (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama 
Denetçisi, Denetçi No:7372, Oda Sicil No:7342), Şevket AŞIK (Mimar, Proje ve Uygulama 
Denetçisi, Denetçi No:6551, Oda Sicil No:6416), Ayhan AKIN (Makine Mühendisi, Proje ve 
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5745, Oda Sicil No:15944), Ömer UYSAL (Makine Mühendisi, 
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5823, Oda Sicil No:7699) ve Süleyman Şenay 
GÖREN’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:14944) denetim faaliyetlerinin, 
aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun 
Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi 
Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, 

Candaş Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 08.07.2013 tarihli ve 5752 
sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre 
esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline 
konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, 
verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı 
Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, 
yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 
Makamının 08.07.2013 tarihli ve 5754 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 6144/10/1-1 
————— 

Candaş Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Antalya ili, Elmalı ilçesi, 260 ada 46 parsel üzerindeki 266047 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları, 6. maddesi ve Yapı 
Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 7. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği 
anlaşılan 53378-55656 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 736 nolu Yapı 
Denetim İzin Belgesine sahip Candaş Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları 
Adnan YOLALAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5511, Oda Sicil 
No:14728), Etem ERDEM (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12539, 
Oda Sicil No:22849), Şevket AŞIK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6551, Oda 
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Sicil No:6416), İzzet ARSLAN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 
No:10381, Oda Sicil No:7732), Ünal ARTIK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi 
No:2669, Oda Sicil No:12955), İsmail İsmet FİŞEKÇİ (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama 
Denetçisi, Denetçi No:7372, Oda Sicil No:7342) ve Osman KARAPEHLİVAN’ın (Elektrik 
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8219, Oda Sicil No:7756) denetim 
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, 
kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma 
süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, 

Candaş Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 08.07.2013 tarihli ve 5752 
sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre 
esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline 
konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, 
verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı 
Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, 
yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 
Makamının 08.07.2013 tarihli ve 5755 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 6144/11/1-1 
————— 

MTR Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Antalya ili, Kaş ilçesi, 3037 parsel üzerindeki 263959 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı 

Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre 
denetlemediği anlaşılan 53377-55655 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 740 
nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip MTR Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim 
elemanları Ömer KULE (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4635, Oda Sicil 
No:27179), Ramazan ÖZTÜRK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 
No:1357, Oda Sicil No:18207), Çınar KARDEŞ (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama 
Denetçisi, Denetçi No:3697, Oda Sicil No:3840), Satılmış GÖKKAYA (Elektrik Mühendisi, 
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3649, Oda Sicil No:34416), Mustafa Vehbi TOP 
(Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8394, Oda Sicil No:23433), 
Mehmet Kazım UĞUR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi Denetçi No:15759, Oda Sicil 
No:14715), Ömer Ali KAYA (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:58832) ve 
Süleyman GÜR’ün (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:75249) denetim 
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, 
kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma 
süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, 

MTR Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 18.08.2012 tarihli ve 28388 
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının 
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge 
iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması 
halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması 
halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 
Makamının 08.07.2013 tarihli ve 5756 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 6144/12/1-1 



Sayfa : 192 RESMÎ GAZETE 17 Temmuz 2013 – Sayı : 28710 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Ada Detay Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Sakarya ili, Karasu ilçesi, 847 ada, 3 parsel üzerindeki, 733585 YİBF nolu (A Blok) 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrasında öngörülen 
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 18866-26601 Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret Odasına 
kayıtlı 854 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ada Detay Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu 
denetim elemanı Nihat TOKSÖZ’ün (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11030, 
Oda Sicil No: 16519) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre 
ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak 
iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, 

Ada Detay Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 18.08.2012 tarihli ve 
28388 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının 
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge 
iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması 
halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması 
halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 
Makamının 08.07.2013 tarihli ve 5757 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 6144/13/1-1 
————— 

Ada Detay Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Sakarya ili, Karasu ilçesi, 847 ada, 3 parsel üzerindeki, 733586 YİBF nolu (B Blok) 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrasında öngörülen 
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 18866-26601 Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret Odasına 
kayıtlı 854 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ada Detay Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu 
denetim elemanı Nihat TOKSÖZ’ün (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11030, 
Oda Sicil No: 16519) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre 
ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak 
iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, 

Ada Detay Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 18.08.2012 tarihli ve 
28388 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının 
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge 
iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması 
halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması 
halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 
Makamının 08.07.2013 tarihli ve 5758 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 6144/14/1-1 
————— 

Ada Detay Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Sakarya ili, Karasu ilçesi, 847 ada, 3 parsel üzerindeki, 733587 YİBF nolu (B1 Blok) 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkralarında 
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 18866-26601 Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret 
Odasına kayıtlı 854 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ada Detay Yapı Denetim Ltd.Şti. ile 
sorumlu denetim elemanı Nihat TOKSÖZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 
No:11030, Oda Sicil No: 16519), Sariye BÜLBÜL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama 
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Denetçisi, Denetçi No:12841, Oda Sicil No: 40045) ve Engin SATILMIŞ’ın (İnşaat Mühendisi, 
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:87871) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi 
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin 
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden 
itibaren başlatılması, 

Ada Detay Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 18.08.2012 tarihli ve 
28388 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının 
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge 
iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması 
halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması 
halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 
Makamının 08.07.2013 tarihli ve 5759 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 6144/15/1-1 
————— 

Genel Müdürlük Makamının 05.07.2013 tarih ve 5732 sayılı Olur’u ile; 4708 Sayılı Yapı 
Denetimi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yapı Denetimi Uygulama 
Yönetmeliği gereği; 

Güntaş Mad. Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti. (Lüleburgaz Şb.)’nin Atatürk Mah. Yeni San. 
Sitesi A-3 Blok No: 42 Lüleburgaz/KIRKLARELİ adresinde bulunan yapı malzemesi 
laboratuvarının, Bakanlığımız Yapı Denetim Komisyonunun (YDK) 16.06.2011 tarih ve 391 
sayılı kararı ile verilen 299 nolu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı veren 
sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim 
Komisyonunun(MYDK) 31.05.2013 tarih ve 456/3 nolu kararı ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 6143/1/1-1 
————— 

Genel Müdürlük Makamının 05.07.2013 tarih ve 5732 sayılı Olur’u ile; 4708 Sayılı Yapı 
Denetimi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yapı Denetimi Uygulama 
Yönetmeliği gereği;  

Artek Zemin Etüd Lab. Har. Hiz. İnş. Pro. İml. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Raufbey 
Mah. Dr Devlet Bahçeli Bul. No:14 OSMANİYE adresinde bulunan yapı malzemesi 
laboratuvarının, Bakanlığımız Yapı Denetim Komisyonunun (YDK) 03.05.2011 tarih ve 383 
sayılı kararı ile verilen 282 nolu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı veren 
sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim 
Komisyonunun(MYDK) 31.05.2013 tarih ve 456/3 nolu kararı ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 6143/2/1-1 
————— 

Genel Müdürlük Makamının 05.07.2013 tarih ve 5732 sayılı Olur’u ile; 4708 Sayılı Yapı 
Denetimi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yapı Denetimi Uygulama 
Yönetmeliği gereği;  

İpek Lab. San. ve Tic. Ltd. Şti’nin Esenyurt Mah. 1434. Sok. No:4/A Melikgazi/ 
KAYSERİ” adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız Yapı Denetim 
Komisyonunun (YDK) 09.02.2011 tarih ve 365 sayılı kararı ile verilen 245 nolu “Laboratuvar 
İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı 
olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 31.05.2013 tarih ve 456/3 nolu 
kararı ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 6143/3/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 
İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 1994/1306 Esas sayılı dosyasının zayi olduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 
Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 
yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 6146/1-1 

————— 
Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2003/270 Esas sayılı dosyasının zayi olduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 
Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 
yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 6145/1-1 —— • —— 

Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen Üniversitemiz biriminde açık bulunan 

kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi 
alınacaktır. Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür. 

Adayların belirtilen kadrolar için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına dilekçe ekinde 
diploma veya öğrenim durumunu gösterir belge, nüfus cüzdan fotokopisi, üç (3) adet fotoğraf ile 
özgeçmişi ve yayın listelerini kapsayan bir dosyayı altı nüsha (Doçent kadrosu için 4 nüsha) 
halinde hazırlayıp müracaat etmeleri ilan olunur. 

NOT: - Belirtilen kadrolara daimi statüye göre atama yapılacaktır. 
 - Başvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini belirtmeleri gerekmektedir. 
 - Başvuracak adaylar dilekçelerine bilimsel özgeçmişlerini, yayınlarını, yabancı dil 

başarı belgelerini eklemelidirler 
 - Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir 

tanesinin eksik olması halinde de müracaatlar geçersiz sayılacaktır. 
 - Başvuracak adayların başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. 

Anabilim/Anasanat Dalı Profesör Doçent Açıklama 
SAĞLIK YÜKSEKOKULU 
ÇOCUK GELİŞİMİ  1 Doçentliğini Çocuk Gelişimi 

Alanında Almış Olmak. 
EDEBİYAT FAKÜLTESİ    
ENDÜSTRİ VE ÖRGÜT 
PSİKOLOJİSİ  1 

Üretim Karşıtı. İş Davranışları ve 
Mobbing Konusunda Çalışma 
Yapmış Olmak. 

  6140/1-1 
—— • —— 

Niğde Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca onaylanan 
Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Yönergesi 
Hükümlerine göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretin Üyesi alınacaktır. 

Niğde Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri 
Yönergesi Üniversitemiz web sitesinin (www.nigde.edu.tr) yönetmelikler ve yönergeler 
bölümünde yer almaktadır. 

Başvurular ilanın günlük gazetede yayın tarihi itibariyle 15 (onbeş) gündür. (Günlük 
gazete ve Resmi Gazete'nin ilan tarihlerinin en son olanı dikkate alınacaktır) 

Doçentlik kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların 2547 sayılı Kanun'un 25. 
maddesinde belirtilen şartlara ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama 
Kriterlerine haiz olması, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sitesi matbu formlar 
modülünde bulunan öğretim üyesi başvuru dilekçesine, özgeçmiş nüfus cüzdan sureti, 2 adet 
fotoğraf, Doçentlik başarı belgesi, yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını 
kapsayan 4 nüsha dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen 
başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

Duyurulur. 
Birimi ve Bölümü Anabilimdalı veya Alanı Ünvanı Adet Açıklamalar 

İletişim Fakültesi     
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık  Doçent 1  
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/104028 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü İl/İlçe Ankara 

Adresi Çetin Emeç Bulvarı No: 5 Tel-Faks 0312 480 08 10 

Posta Kodu 6450 E-Mail yigm@csb.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 
Yaşar ÖZTÜRK İnşaat Turizm 

Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Yaşar ÖZTÜRK 

Adresi 
Fevzi Çakmak Cad. Göktaş İşhanı 

No: 62/39 Merkez/BURSA 

Hüdavendigar Mah. Cevat Demir 

Apt. No:5 K:1 D:2 Osmangazi/BURSA 

T.C. Kimlik No.  T.C.Kimlik No: 35650110786 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 

Yıldırım V.D. Vergi No: 

3840044361 

Yıldırım V.D. Vergi No: 

7150037798 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 

Tic. Sicil No: 

38742/Bursa/Merkez, 

Oda Sicil No: 46215 

 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/75428 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı) 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Isparta İl Sağlık Müdürlüğü İl/İlçe Isparta – Merkez 

Adresi Çelebiler Mah. Isparta Tel-Faks 0246 211 67 00 – 0246 211 67 77 

Posta Kodu 32100 E-Mail isparta.imis@saglik.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 
Çağ Özel Güvenlik ve Eğitim Limited 

Şirketi 
 

Adresi 
Çelebiler Mah. 106. Cad. No: 13 

Isparta 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
0110463110  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
7821  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl 

1 

(Bir) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 6185/1-1 



17 Temmuz 2013 – Sayı : 28710 RESMÎ GAZETE Sayfa : 207 

 

 



Sayfa : 208 RESMÎ GAZETE 17 Temmuz 2013 – Sayı : 28710 

 

 



17 Temmuz 2013 – Sayı : 28710 RESMÎ GAZETE Sayfa : 209 

 

 



Sayfa : 210 RESMÎ GAZETE 17 Temmuz 2013 – Sayı : 28710 

 

 



17 Temmuz 2013 – Sayı : 28710 RESMÎ GAZETE Sayfa : 211 

 

 



Sayfa : 212 RESMÎ GAZETE 17 Temmuz 2013 – Sayı : 28710 

 

 



17 Temmuz 2013 – Sayı : 28710 RESMÎ GAZETE Sayfa : 213 

 

 



Sayfa : 214 RESMÎ GAZETE 17 Temmuz 2013 – Sayı : 28710 

 

 



17 Temmuz 2013 – Sayı : 28710 RESMÎ GAZETE Sayfa : 215 

 

 



Sayfa : 216 RESMÎ GAZETE 17 Temmuz 2013 – Sayı : 28710 

 

 



17 Temmuz 2013 – Sayı : 28710 RESMÎ GAZETE Sayfa : 217 

 

 



Sayfa : 218 RESMÎ GAZETE 17 Temmuz 2013 – Sayı : 28710 

 

 



17 Temmuz 2013 – Sayı : 28710 RESMÎ GAZETE Sayfa : 219 

 

 



Sayfa : 220 RESMÎ GAZETE 17 Temmuz 2013 – Sayı : 28710 

 

 



17 Temmuz 2013 – Sayı : 28710 RESMÎ GAZETE Sayfa : 221 

 

 



Sayfa : 222 RESMÎ GAZETE 17 Temmuz 2013 – Sayı : 28710 

 

 



17 Temmuz 2013 – Sayı : 28710 RESMÎ GAZETE Sayfa : 223 

 

 
 
 



Sayfa : 224 RESMÎ GAZETE 17 Temmuz 2013 – Sayı : 28710

Sayfa

1

2

11
20
20

105

113

113

113

115

121

127
129
132
135
138
141
144
147
151
155
158

161
162
186

215

İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   70 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİK
— İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

TEBLİĞLER
— Ev Tipi Çamaşır Kurutma Makineleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair

Tebliğ (SGM-2013/2)
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/33)
— Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği (No: 2013/34)
— Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemelerin Bileşenlerinin

Migrasyon Testinde Kullanılan Gıda Benzerleri Listesi Tebliği (No: 2013/35)
— Türk Gıda Kodeksi Madde ve Malzemelerdeki Vinil Klorür Monomer Miktarı Analiz

Metodu Tebliği (Tebliğ No: 2002/22)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
(No: 2013/36)

— Türk Gıda Kodeksi Madde ve Malzemelerden Gıda Maddelerine Geçen Vinil Klorür
Miktarı Analiz Metodu Tebliği (Tebliğ No: 2002/23)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair
Tebliğ (No: 2013/37)

— Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal
Raporlama Standardı (TFRS 1) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 146)’de Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğ (Sıra No: 10)

— Türkiye Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin
Tebliğ (Sıra No: 11)

— Türkiye Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin
Tebliğ (Sıra No: 12)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
— Anayasa Mahkemesinin E: 2011/5, K: 2013/91 (Siyasi Parti Mali Denetimi) Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin E: 2011/11, K: 2013/92 (Siyasi Parti Mali Denetimi) Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin E: 2012/36, K: 2013/93 (Siyasi Parti Mali Denetimi) Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin E: 2012/17, K: 2013/94 (Siyasi Parti Mali Denetimi) Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin E: 2012/34, K: 2013/95 (Siyasi Parti Mali Denetimi) Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin E: 2012/40, K: 2013/96 (Siyasi Parti Mali Denetimi) Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin E: 2012/3, K: 2013/97 (Siyasi Parti Mali Denetimi) Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin E: 2012/64, K: 2013/98 (Siyasi Parti Mali Denetimi) Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin E: 2011/51, K: 2013/99 (Siyasi Parti Mali Denetimi) Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin E: 2011/4, K: 2013/100 (Siyasi Parti Mali Denetimi) Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin E: 2011/57, K: 2013/101 (Siyasi Parti Mali Denetimi) Sayılı Kararı

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

Senetlerinin Günlük Değerleri
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