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YÖNETMELİKLER

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

OYUNCAKLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; oyuncakların güvenliği ile ilgili olarak yerine

getirilecek temel gerekleri, piyasaya arzı, dağıtımı ile piyasa gözetim ve denetimine ilişkin
usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; ek-1’de belirtilen ürünler dışında kalan bütün oyun-

cakları ve bu konuda faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişileri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;
a) 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve

Uygulanmasına Dair Kanuna, 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 13/11/2001 tarihli ve
2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve
Denetimine Dair Yönetmeliğe ve 15/1/1997 tarihli ve 97/9196 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
ile yürürlüğe konulan Türk Ürünlerinin İhracatının Arttırılmasına Yönelik Teknik Mevzuatı
Hazırlayacak Kurumların Belirlenmesine İlişkin Karara dayanılarak,

b) Oyuncakların Güvenliği ile İlgili Üye Devletlerin Kanunlarının Yakınlaştırılması
Hakkındaki 3 Mayıs 1988 tarihli Konsey Direktifi (88/378/CEE)’ne ve Oyuncakların Güvenliği
ile İlgili Üye Devletlerin Kanunlarının Yakınlaştırılması Hakkındaki 3 Mayıs 1988 tarihli Kon-
sey Direktifi (88/378/CEE)’ni Tadil Eden 22 Temmuz 1993 tarihli ve 93/68 EEC sayılı Konsey
Direktifine paralel,

hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
b) Komisyon: Avrupa Birliği Komisyonunu,
c) Kanun: 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanma-

sına Dair Kanunu,
ç) Oyuncak: On dört yaşından küçük çocukların oyunlarında kullanılmak amacıyla ta-

sarlanan ve imal edilen her türlü ürünleri ve oyun araç ve gereçlerini,
d) AT Tip incelemesi: Onaylanmış kuruluş tarafından oyuncak numunesinin, ek-2’de

belirtilen temel gereklere göre değerlendirilmesi ve belgelendirilmesi işlemini,
e) CE işareti: İmalatçının, bu Yönetmelikten kaynaklanan yükümlülüklerini yerine ge-

tirdiğini ve oyuncağın, ilgili tüm uygunluk değerlendirme prosedürlerine tabi tutulduğunu gös-
teren işareti,
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f) AT Tip inceleme belgesi: Onaylanmış kuruluş tarafından imalatçıya verilen ve üre-
tilmek istenilen oyuncağın, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olduğunu gösteren belgeyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Oyuncakların Piyasaya Arzı ve Uygunluğu

Oyuncakların piyasaya arzı

MADDE 5 – (1) Piyasaya arz; oyuncağın tedarik veya kullanım amacıyla bedelli veya
bedelsiz olarak piyasada yer alması için yapılan faaliyettir. Çocukların normal davranışları da
dikkate alınmak suretiyle imal edilen ve amacına uygun veya öngörüldüğü şekilde kullanıldı-
ğında, kullanıcıların veya üçüncü kişilerin güvenlik ve/veya sağlığını tehlikeye atmayan oyun-
caklar piyasaya arz edilir.

(2) Piyasaya arz edilen bir oyuncak, öngörülen süre ve kullanım amacı dikkate alındı-
ğında, bu Yönetmelikte belirtilen temel gerekleri karşılamalıdır.

(3) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun oyuncakların piyasaya arz edilmesi engellen-
mez.

Oyuncakların uygunluğu

MADDE 6 – (1) 9 uncu maddenin öngördüğü şekilde CE işareti taşıyan oyuncakların,
uygunluk değerlendirme işlemleri de dahil olmak üzere, bu Yönetmelik hükümlerine uygun
olduğu kabul edilir.

(2) Bu Yönetmeliğin kapsamında bulunan oyuncaklarla ilgili uyumlaştırılmış ulusal
standartlara uygun olarak üretilmiş oyuncağın, ek-2’de öngörülen temel gereklere uygun olduğu
kabul edilir.

(3) İmalatçının, uyumlaştırılmış ulusal standartları uygulamadığı veya belirli bir bölü-
münü uyguladığı veya böyle bir uyumlaştırılmış ulusal standardın bulunmadığı durumda oyun-
cağın, AT Tip İncelemesi Belgesi aldıktan sonra onaylanmış tipe uygunluğunu gösteren CE
işareti iliştirilmesi ile ek-2’de belirtilen temel gerekleri karşıladığı kabul edilir.

(4) Oyuncaklar, CE işareti iliştirilmesini öngören başka mevzuatın kapsamına giriyor
ise bu Yönetmelik ile ilgili diğer mevzuatın hükümlerine de uygun olması gerekir.

(5) Bununla birlikte, ilgili diğer mevzuat hükümlerinden bir veya daha fazlası bir geçiş
dönemi boyunca imalatçıya uygulama konusunda bir seçme hakkı veriyor ise CE işareti oyun-
cağın, sadece imalatçı tarafından seçilip uygulanan mevzuat hükümlerine uygun olduğunu gös-
terir. Bu durumda, uygulanan teknik düzenlemelerin ilgili hükümleri ve o mevzuatın gerektir-
diği hususlar, oyuncak beraberindeki belgelerde, uyarılarda, etiketlerde, kullanım kılavuzunda
veya bunların bulunmaması halinde ise ambalaj üzerinde belirtilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uygunluk Değerlendirme İşlemleri, CE İşareti ve Onaylanmış Kuruluşlar

AT-Tip incelemesi müracaatı

MADDE 7 – (1) İmalatçı, tip inceleme başvurusunu kendi seçtiği bir onaylanmış ku-
ruluşa yapar. Başvuru aşağıdaki bilgileri içerir:

a) Oyuncağın tanımı.
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b) İmalatçının adı, adresi ve oyuncağın üretildiği yer.

c) Üretilecek oyuncağın numunesi ile birlikte ayrıntılı üretim ve tasarım bilgisi.

(2) Onaylanmış kuruluş, AT Tip incelemesi için bu bilgiler haricinde gerekli diğer bil-

gileri imalatçıdan isteyebilir.

AT Tip incelemesi

MADDE 8 – (1) Onaylanmış kuruluş, AT Tip incelemesini aşağıda belirtilen şekilde

gerçekleştirir:

a) Başvuru sahibinin sunduğu dokümanları inceler ve bu Yönetmeliğe uygun olup ol-

madığını tespit eder.

b) 5 inci madde uyarınca oyuncağın, güvenlik ve/veya sağlığı tehdit etmediğini kontrol

eder.

c) Oyuncak numunesinin, ek-2’de belirtilen temel gerekleri karşılayıp karşılamadığını

kontrol etmek üzere, uyumlaştırılmış ulusal standartları mümkün olduğunca kullanarak gerekli

inceleme ve testleri yapar.

(2) Onaylanmış kuruluş, AT Tip incelemesini gerektiği gibi yapabilmek amacıyla oyun-

cağın birden fazla numunesini isteyebilir.

(3) Oyuncağın numunesi, ek-2’de belirtilen temel gerekleri karşılıyor ise onaylanmış

kuruluş, başvuru sahibine AT Tip inceleme belgesi verir. Muayene sonuçlarını gösteren bu

belge aynı zamanda, varsa bu belgeye ilişkin koşulları da gösterir. Ayrıca onaylanmış oyuncağın

tanım ve çizimleri de bu belgeye eşlik eder.

(4) Onaylanmış kuruluş, tip inceleme belgesinin bir suretini, Komisyona veya diğer

onaylanmış kuruluşlara veyahut Bakanlığa talepleri halinde iletir. Ayrıca gerekçe göstermek

suretiyle talepte bulunmaları durumunda, tasarım ve imalat programı çerçevesinde gerçekleş-

tirilen test ve incelemelere ilişkin raporları da adı geçen kurum ve kuruluşlara sunar. AT Tip

inceleme belgesi düzenlemeyi herhangi bir sebeple reddeden onaylanmış kuruluş, reddetme

nedenlerini belirterek durumu, Komisyona ve Bakanlığa bildirir.

(5) Onaylanmış kuruluş ve imalatçı ayrıca, uygunluk değerlendirmelerinin her safha-

sında 16/12/2011 tarihli ve 2011/2588 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan

“CE” İşareti Yönetmeliği hükümlerine uymak durumundadır.

CE işareti

MADDE 9 – (1) CE işareti, ek-5’te belirtildiği şekilde "CE" harflerinden oluşur. CE

işareti ve imalatçının veya ithalatçının adı ve/veya ticaret unvanı ve/veya markası ve adresi,

oyuncağa veya ambalajına görülebilecek, kolayca okunabilecek ve silinemeyecek bir şekilde

iliştirilir. Küçük oyuncak veya küçük parçalardan oluşan oyuncaklarda ise bu bilgiler aynı şe-

kilde ambalaja, etikete veya broşüre iliştirilir.

(2) Bu bilgilerin oyuncağa iliştirilemediği durumlarda tüketiciler, bu bilgileri saklama-

ları konusunda uyarılır.

(3) Oyuncaklar üzerindeki diğer işaretlerin, üçüncü kişilerin CE işaretinin şekil ve an-

lamını yanlış anlamalarına yol açabilecek biçimde iliştirilmesi yasaktır. Diğer işaretler ancak,

oyuncağa, ambalaja veya etikete, CE işaretinin görünebilirliği ve okunabilirliğini engelleme-

mesi şartıyla iliştirilebilir.
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(4) Birinci fıkrada belirtilen hususlar, imalatçının veya ithalatçının tespit edilmesini en-
gellememek şartıyla kısaltılabilir.

(5) Bakanlık, piyasaya arz edilecek bütün oyuncakların ambalajlarında, etiketlerinde
ve broşür/kullanım kılavuzlarında yer alan bilgilerin tamamını ve özellikle bazı oyuncaklar
için ek-4’te yer alan tedbirlerin ve uyarıların veya bunların bir kısmının Türkçe olarak hazır-
lanmasını talep eder.

(6) CE işaretinin oyuncakta kullanılmasında ayrıca “CE” İşareti Yönetmeliğinin 9 uncu
maddesine uyulur.

Onaylanmış kuruluşlar
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında uygunluk değerlendirme faaliyetinde

bulunmak üzere Bakanlıkça görevlendirilecek kuruluşların; Kanunda, 16/12/2011 tarihli ve
2011/2621 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Uygunluk Değerlendirme Ku-
ruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliğinde ve ek-3’te belirtilen asgari kriterleri taşı-
ması gerekir.

(2) Bakanlık, Türkiye’de yerleşik olan test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşları
arasından, uygun göreceği sayıda kuruluşu, bu Yönetmelik kapsamındaki uygunluk değerlen-
dirme faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere yetkilendirir.

(3) Bakanlık, yetkilendirilen test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşunun adını,
adresini, Komisyona bildirilmesi için Ekonomi Bakanlığına iletir. Bu kuruluş adı ve adresi ile
Komisyon tarafından verilecek kimlik kayıt numarasının, Bakanlık tarafından Resmî Gazete’de
yayımlanması ile onaylanmış kuruluş statüsünü elde eder.

(4) Bakanlığın, onaylanmış kuruluşun ek-3’te belirtilen kriterleri taşımadığını tespit et-
mesi halinde, Kanunun 9 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları ile Uygunluk Değerlen-
dirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliğinin 11 inci maddesi uygulanır. Ba-
kanlık, onaylanmış kuruluşların faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması veya onaylanmış
kuruluş statüsünün kaldırılmasına ilişkin kararları, Resmî Gazete’de ilan eder ve bu kararını
ayrıca, Komisyona bildirilmek üzere Ekonomi Bakanlığına iletir.

(5) Onaylanmış kuruluşlar bilgi, kayıt ve belgeleri, gerektiğinde Bakanlığa sunmak üze-
re muhafaza eder.

(6) Onaylanmış kuruluşlar ile ilgili bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Uy-
gunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği hükümleri tatbik
edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Piyasa Gözetimi ve Denetimi, Oyuncağın Piyasaya Arzının Yasaklanması 

ve Toplatılması ile İmalatçının, Yetkili Temsilcinin 
ve İthalatçının Sorumlulukları

Piyasa gözetimi ve denetimi
MADDE 11 – (1) Bakanlık, bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğu sağlamak amacıyla

piyasada yer alan oyuncakların denetlenmesi için gerekli tedbirleri alır. Bakanlık;
a) Talep üzerine, 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile (b) bendinde belirtilen

belge ve bilgileri kontrol eder, denetimden sorumlu personelini üretim yeri veya depoya gön-
derir.
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b) İmalatçının, imalatçının ve yetkili temsilcisinin yurtdışında yerleşik olması halinde
ithalatçı ve/veya oyuncağı piyasaya arz eden gerçek veya tüzel kişiden, 14 üncü maddenin bi-
rinci fıkrasının (a) bendi ile (b) bendinde belirtilen bilgi ve belgeleri belirlenen süre içinde sağ-
lamasını ister.

c) Numune alarak, ilgili yerlerde test ve incelemeler yaptırır.
(2) Oyuncakların piyasa gözetimlerinde ve denetimlerinde, bu Yönetmelikte hüküm

bulunmayan hallerde, Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik hükümleri
uygulanır.

CE işaretinin usulsüz kullanımı
MADDE 12 – (1) 13 üncü maddenin hükümleri saklı kalmak kaydıyla;
a) CE işaretinin oyuncağa usulsüz şekilde iliştirildiğinin Bakanlık tarafından tespit edil-

mesi halinde imalatçı, oyuncağı CE işareti ile ilgili olarak bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat
hükümlerine uygun hale getirmek ve Bakanlıkça belirlenen şartlar çerçevesinde usulsüz kul-
lanıma son vermekle yükümlüdür. İmalatçının ve yetkili temsilcisinin yurtdışında yerleşik ol-
ması halinde ithalatçı ve/veya oyuncağı piyasaya arz eden gerçek veya tüzel kişi, Bakanlıkça
belirlenen şartlar çerçevesinde usulsüz kullanıma son vermekle yükümlüdür.

b) İhlalin devamı halinde Bakanlık, oyuncağın piyasaya arzının kısıtlanmasını veya ya-
saklanmasını veya 13 üncü maddede belirtilen prosedüre uygun olarak piyasadan toplatılmasını
teminen gerekli bütün tedbirleri alır.

Oyuncağın piyasaya arzının yasaklanması ve toplatılması
MADDE 13 – (1) Bakanlık, ek-2’de belirtilen temel gerekleri karşılamayan oyuncak-

ların piyasaya arz edilmesini önlemek üzere, bu Yönetmelik hükümleri ile Ürünlerin Piyasa
Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca gerekli tüm tedbirleri alır.

(2) Bakanlık, 5 inci ve 6 ncı maddelere uygun üretilen ve amacı doğrultusunda kulla-
nılan CE işaretli oyuncakların, tüketicilerin ve/veya üçüncü kişilerin güvenliğini ve/veya sağ-
lığını tehdit etmesi durumunda, piyasadan toplatılmasını veya piyasaya arzının yasaklanmasını
teminen Kanunun 11 inci ve 12 nci maddeleri hükümleri çerçevesinde gerekli işlemleri yapar.

(3) Bakanlık aldığı önlemleri, gerekçesiyle birlikte, uygunsuzluğun;
a) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen uyumlaştırılmış ulusal

standartların dikkate alınmadığı durumlarda oyuncakların, ek-2’de yer alan temel gereklere
uygun olmaması,

b) Uyumlaştırılmış ulusal standartların yanlış uygulanması,
c) Uyumlaştırılmış ulusal standartların kendisindeki eksikliklerden kaynaklanıp kay-

naklanmadığını da belirterek,
Komisyona bildirilmek üzere Ekonomi Bakanlığına iletir.
(4) Bakanlık tarafından; imalatçıya, alınan veya doğrudan imalatçı tarafından alınması

gereken tedbirler ile müracaat edebileceği kanuni yol bildirilir.
CE işareti iliştirilmesine dair uygunluk değerlendirme prosedürleri
MADDE 14 – (1) CE işareti iliştirilmesine dair uygunluk değerlendirme prosedürleri

aşağıda belirtilmiştir.
a) Uyumlaştırılmış ulusal standartlara uygun olarak üretilen oyuncaklara, imalatçı ta-

rafından, piyasaya arz edilmeden önce söz konusu standartlara uygun olduğuna dair CE işareti
iliştirilir. İmalatçı;
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1) Üretimin uyumlaştırılmış ulusal standartlara uygunluğunu sağlamada kullanılan yön-
temin tanımı (test raporları veya teknik dosyanın kullanımı gibi) ile gerektiğinde, onaylanmış
kuruluş tarafından verilen AT Tip incelemesi belgesini, onaylanmış kuruluşa sunduğu belgelerin
kopyalarını, kullanılan ve onaylanmış tipe uygun üretim yapıldığını gösteren araçların tanımını,

2) Üretim yerlerinin ve depolarının adreslerini,
3) Tasarım ve üretime ilişkin detaylı bilgilerini,
denetimler için, oyuncağın üretiminden itibaren, en az on yıl süreyle muhafaza eder.
4) İmalatçı ve yetkili temsilcisinin yurtdışında yerleşik olması halinde, bu maddede be-

lirtilen bilgi ve belgeleri muhafaza etme ve istendiğinde Bakanlığa sunma yükümlülüğü itha-
latçı ve/veya oyuncağı piyasaya arz eden gerçek veya tüzel kişiye aittir.

b) Piyasaya arz edilmeden önce, uyumlaştırılmış ulusal standartların tamamına veya
bir kısmına uygun olmayan oyuncakların ek-2'de belirtilen temel gereklere uygunluğu, bir
onaylanmış kuruluş tarafından, 7 nci ve 8 inci maddelerde belirtilen prosedüre göre incelenen
tipe uygunluğu gösteren CE işareti iliştirilmesi ile sağlanır. İmalatçı;

1) Üretimin ayrıntılı tanımını,
2) Onaylanmış tipe uygunluğu sağlamada kullanılan yöntemin tanımını (test raporları

veya teknik dosyanın kullanımı gibi),
3) Üretim yeri ve depolarının adreslerini,
4) 7 nci maddenin ikinci fıkrası uyarınca imalatçı tarafından onaylanmış kuruluşa su-

nulan dokümanların kopyalarını,
5) Numuneye ilişkin test belgesi veya Bakanlıkça tasdikli bir kopyasını,
denetimler için, oyuncağın üretiminden itibaren, en az on yıl süreyle muhafaza eder.
6) İmalatçının ve yetkili temsilcisinin yurtdışında yerleşik olması halinde, bu maddede

belirtilen bilgi ve belgeleri muhafaza etme ve istendiğinde Bakanlığa sunma yükümlülüğü it-
halatçı ve/veya oyuncağı piyasaya arz eden gerçek veya tüzel kişiye aittir. İmalatçı veya ima-
latçının ve yetkili temsilcisinin yurtdışında yerleşik olması halinde ve/veya oyuncağı piyasaya
arz eden gerçek veya tüzel kişi, denetimler için bu madde uyarınca muhafaza edeceği bilgi ve
belgelerin Türkçe nüshalarını da dosyasında bulundurmak mecburiyetindedir.

Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde alınacak tedbirler
MADDE 15 – (1) 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen

yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda Bakanlık bu yükümlülüklerin yerine geti-
rilmesini teminen bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli tedbirleri
alır.

(2) Bakanlık, 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen yü-
kümlülüklerin yerine getirilmediğini tespit etmesi halinde, imalatçıdan belli bir süre içinde ve
masrafları kendisi tarafından karşılanmak üzere oyuncağın, uyumlaştırılmış ulusal standartlara
ve temel gereklere uygun olduğunu doğrulamak için onaylanmış kuruluşa test yaptırmasını is-
teyebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Bildirimlere ilişkin esaslar
MADDE 16 – (1) Bakanlık üç yılda bir, bu Yönetmeliğin uygulanması hakkındaki ra-

poru Komisyona iletilmek üzere Ekonomi Bakanlığına bildirir.
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Gizlilik

MADDE 17 – (1) Bakanlık, onaylanmış kuruluş ve bu Yönetmeliğin uygulanmasına

katılan tarafların tamamı, AT Tip incelemesi belgesine ilişkin sahip oldukları bilgilerin gizlili-

ğini sağlar.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.

Yaptırımlar

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranan veya faaliyet gösterenler

hakkında, Kanun ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile fiilin niteliğine ve ağırlığına göre ilgili

diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Ek-1

BU YÖNETMELİĞE GÖRE OYUNCAK KABUL EDİLMEYEN ÜRÜNLER

1) Yılbaşı süsleri,

2) Yetişkinler ve koleksiyoncular için detaylı model maketler,

3) Çocuk bahçelerinde topluca kullanılmak üzere üretilen oyun araç ve gereçleri,

4) Spor malzemeleri,

5) Derin suda kullanılması amaçlanan su aletleri,

6) Yetişkin koleksiyoncular için folklorik ve dekoratif bebekler ve diğer benzer malze-

meler,

7) Alışveriş merkezleri, istasyonlar gibi kamunun faydalandığı alanlara yerleştirilen

mesleki oyuncaklar ve maketler,

8) Uzmanlar için hazırlanmış 500 parçadan fazla veya resimsiz yap-bozlar,

9) Havalı tabanca ve tüfekleri,

10) Özellikle oyuncaklar için tasarlanmış patlama kapsülleri dışındaki patlama kapsül-

lerini de içeren havai fişekleri (mer’i olan ve daha sıkı mevzuat hükümleri saklı kalmak kay-

dıyla, oyuncaklarda kullanılan tüfek kapsülleri hariç),

11) Sapan ve benzeri oyuncaklar,

12) Metalik uçlu ok setleri,

13) 24 volttan fazla anma gerilimi ile çalışan elektrikli fırınlar, ütüler veya diğer fonk-

siyonel ürünler,

14) Bir öğrenim programı çerçevesinde, bir yetişkinin gözetimi altında kullanılmak

amacıyla üretilmiş ısıtıcı parçalar içeren ürünler,

15) Eksoz motorlu araçlar,
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16) Buharlı oyuncak makinaları,

17) Kaldırımlarda spor yapmak veya seyahat etmek amacıyla tasarlanan bisikletler,

18) 24 volttan fazla anma gerilimiyle çalışan ve bir video ekranına bağlanan video

oyuncakları,

19) Bebek emzikleri,

20) Gerçek ateşli silahların aslına uygun kopyaları,

21) Çocuklar için taklit mücevherler.

Ek-2

OYUNCAKLAR İÇİN TEMEL GEREKLER

I. GENEL ESASLAR

1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükümlerine uygun olarak, çocukların normal dav-

ranışları göz önüne alınarak imal edilen oyuncakların amacına uygun veya öngörüldüğü şekilde

kullanılması halinde, kullanıcılarla birlikte üçüncü kişiler de hastalık veya fiziksel yaralanma

risklerine karşı korunur. Bu riskler şunlardır:

a) Oyuncağın tasarımı, üretimi veya bileşimine ilişkin riskler,

b) Oyuncağın amacına uygun kullanımından kaynaklanan ve temel özelliklerini yitir-

meksizin veya fonksiyonlarını değiştirmeksizin oyuncağın yapısı ve bileşimini değiştirerek ta-

mamen giderilemeyecek riskler.

2)

a) Oyuncağın kullanımı esnasında mevcut olan risk derecesi, gerektiğinde çocukların

bakıcılarının üstesinden gelebilmeleriyle veya kullanıcıların yeteneğiyle orantılı olmalıdır. Bu

durum fonksiyonları, boyutları ve karakteristiklerinden dolayı özellikle 3 yaşın altındaki ço-

cukların kullanımına yönelik oyuncaklara uygulanır.

b) Bu kurala uymak için gerektiği durumda, oyuncağın hangi yaşlara hitap ettiği ve/veya

yalnız yetişkin bir kişinin gözetimi altında kullanılması gerektiği oyuncağın etiketi üzerinde

belirtilir.

3) Oyuncağın kullanımıyla bağlantılı riskler ve bunlardan korunma yolları, oyuncaklar

ve/veya ambalajların üzerindeki etiketlerde ve kullanım kılavuzlarında kullanıcıların veya ba-

kıcıların dikkatini özellikle çekecek şekilde belirtilir.

II. ÖZEL RİSKLER

(1) Fiziksel ve mekanik özellikler:

a) Oyuncaklar ve parçaları ve bu parçaların oyuncağa iliştirilmesi halinde aksamları,

mekanik sağlamlığa sahip olmalı ve gerektiğinde fiziksel yaralanmaya neden olabilecek kırılma

ve eğilme olmadan, kullanım esnasında meydana gelebilecek zorlamalara karşı dayanıklı ol-

ması gerekir.

b) Oyuncakların kenarları, çıkıntıları, yayları, kabloları ve monte edilen parçaları, te-

masla meydana gelebilecek fiziksel yaralanma risklerini mümkün olduğu kadar azaltacak şe-

kilde tasarlanır ve üretilir.
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c) Oyuncaklar, parçalarının hareketinin neden olabileceği fiziksel yaralanma riskini en

aza indirecek şekilde tasarlanır ve yapılır.

ç) 3 yaşın altındaki çocukların kullanması için tasarlanmış oyuncaklar, oyuncak parça-

ları ve ayrılabilir parçaları, emme ve/veya nefesle çekilmesini önleyecek boyutlarda olması

gerekir.

d) Perakende olarak satılan oyuncaklar, parçaları ve ambalajları boğulma riski içermez.

e) Suyun üzerinde çocuğu taşıma ve destekleme yeteneğine sahip ve sığ suda kullanıl-

ması amaçlanan oyuncaklar, tavsiye edilmiş kullanımı nazara alındığında su üstünde durabilme

ve çocuğu suda destekleme yeteneği kaybolmayacak şekilde tasarlanır ve üretilir.

f) İçine girilmesi mümkün olan ve içinde ek boşluk bulunan oyuncaklarda, içeriden ko-

layca açılabilecek bir çıkış yeri olması gerekir.

g) Kullanıcıyı hareket ettiren oyuncaklarda mümkün olabildiği ölçüde, oyuncak tipine

uyarlanmış ve oluşturduğu kinetik enerjiye orantılı bir fren sistemi oluşturulmalıdır. Bu sistem,

kullanıcının fırlatılma ve yaralanma ve üçüncü kişilerin yaralanma riski olmaksızın kolayca

kullanılır.

ğ) Ateşlemeli tasarlanan bir oyuncağın ateşlenmesi halinde oluşacak fırlatıcı cisimlerin

yapısı ve bileşenleri ile kinetik enerjiden kaynaklanan kullanıcıların veya üçüncü kişilerin fi-

ziksel yaralanma riski, oyuncağın yapısı dikkate alındığında kabul edilebilir sınırlar dışında

olması gerekir.

h) Isıtıcı parçaları içeren oyuncaklar, aşağıdaki kriterleri sağlayacak şekilde üretilir.

1) Herhangi bir iletken yüzeyin azami sıcaklığı, dokunulduğunda yanmaya neden ol-

mamalıdır.

2) Oyuncağın içinde bulunan sıvı ve gazlar, oyuncağın fonksiyonlarına uygun neden-

lerin dışında oyuncaktan sızması halinde, yanma, buhar yanığı veya diğer fiziksel yaralanmaya

neden olabilecek şekilde sıcaklık ve basınca ulaşmaması gerekir.

(2) Alevlenebilirlik:

a) Oyuncaklar, çocuğun çevresinde yanabilir tehlikeli bir durum meydana getirmeme-

lidir. Bu nedenle oyuncaklar;

1) Bir alev, kıvılcım veya diğer ateş çıkartabilecek maddelerle doğrudan karşı karşıya

kaldığında yanmayan,

2) Kolayca yanmayan (Ateşin nedeni yok olur olmaz alevi sönen),

3) Tutuştuğunda, yavaş yanan ve alevin yayılma oranı düşük olan,

4) Oyuncağın kimyasal bileşenlerine bakılmaksızın, yanma süresini geciktirici madde-

lerden oluşan,

5) Oyuncaklarda kullanılan diğer maddeleri tutuşturma riski oluşturmamalı.

b) Fonksiyonu itibariyle, 26/12/2008 tarihli ve 27092 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına

ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik ile Tehlikeli Maddelerin ve Müs-

tahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelikte tanım-

lanan tehlikeli madde veya karışımları, özellikle kimyasal deneylerde, maket yapımında, plastik
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veya seramik kalıplarda, minelemede, fotoğrafçılıkta veya benzer faaliyetlerde kullanılan mad-

de ve donanımları içeren oyuncaklar, alevsiz buharlaşan maddelerin kaybolmasıyla alevin olu-

şumuna neden olan maddeleri veya oluşumları içermez.

c) Oyuncaklar, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtildiği şekilde

kullanıldığında, patlayıcı olmamalı veya patlamaya müsait madde veya parçaları içermemelidir.

Bu hüküm, ek-1’in 10 uncu maddesinde belirtilen tüfek kapsüllerine uygulanmaz.

Oyuncaklar, özellikle kimyasal oyun ve oyuncaklar:

1) Karıştırıldığında, kimyasal reaksiyona girerek, ısınarak veya okside maddelerle bir-

leşerek patlayabilen,

2) Havada yanabilen ve buhar/hava karışımında yanabilen veya patlamaya müsait bu-

harlı parçaları içeren,

madde veya karışımları içermemesi gerekir.

(3) Kimyasal özellikler:

a) Oyuncaklar, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtildiği şekilde

kullanıldığında, yutma veya teneffüs sonucu veya deri, mukoza dokusu veya göze temas etmesi

halinde hastalık veya fiziksel yaralanma riski yaratmayacak şekilde tasarlanmalı ve üretilme-

lidir.

Oyuncaklar, her durumda, belli ürün kategorilerine ilişkin mevzuata veya belli tehlikeli

madde veya karışımların etiketlenmesi, kullanımının yasaklanması veya kısıtlanmasına ilişkin

hukukî düzenlemelere uygun olmalıdır.

b) Özellikle çocukların sağlığını korumak için, oyuncakların kullanımı sonucu aşağıdaki

maddelerin çözünebilir toksik ekstratlarının vücuttaki oranları (biyoyararlılık)* bir günde aşa-

ğıdaki düzeyleri geçmemelidir:

0.2 mikrogram antimon

0.1 mikrogram arsenik

25.0 mikrogram baryum

0.6 mikrogram kadmiyum

0.3 mikrogram krom

0.7 mikrogram kurşun

0.5 mikrogram civa

5.0 mikrogram selenyum

*Biyoyararlılık: Çözülebilir ekstraktın sahip olduğu toksikolojik değer.

c) Oyuncaklar, onları kullanan çocukların sağlığına zarar verebilecek olan ve Bazı Teh-

likeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına

İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik ile Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıf-

landırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelikte belirtilen tehlikeli mad-

deleri içermez. Her durumda tehlikeli madde ve karışımlar, oyun esnasında olduğu gibi kulla-

nılacak ise bir oyuncağa katılması kesinlikle yasaktır. Bazı oyuncakların fonksiyonları itibariyle

gerekli olması durumunda, belli bir miktarda madde veya karışımlara; özellikle, kimyasal de-

neylerde, maket yapımında, plastik veya seramik kalıplarda, minelemede, fotoğrafçılıkta veya
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benzer faaliyetlerde kullanılan maddelere, ek-4’ün dördüncü bendinin hükümleri saklı kalmak

kaydıyla, etiketleme konusundaki düzenlemelere uygun olarak ve her madde için tanımlanan

maksimum değerler çerçevesinde izin verilir.
(4) Elektriksel özellikler:
a) Elektrikli oyuncakların, 24 voltu geçen anma gerilimiyle donatılmaması ve oyuncağın

hiçbir parçasının 24 voltu geçmemesi gerekir.
b) Oyuncağın, kablolarla veya bu kablolara elektrik ileten diğer iletken maddelerle bir-

likte elektrik şokuna neden olabilecek elektrik kaynağıyla bağlantılı veya bağlantı kurabilecek
parçaları, böyle şok riskini önlemek amacıyla uygun bir şekilde izole edilmeli ve mekanik ola-
rak korunmalıdır.

c) Elektrikli oyuncaklar, doğrudan temas edilebilecek yüzeylerinin ulaştığı azami sı-
caklıklarının dokunulduğunda yanmaya neden olmayacak şekilde tasarlanır ve üretilir.

(5) Hijyen: Oyuncaklar, herhangi bir enfeksiyon, hastalık ve mikrop kapma riskini ön-
leyici hijyen ve temizlik şartlarına uygun tasarlanır ve üretilir.

(6) Radyoaktivite: Oyuncaklar, çocuk ve diğer şahısların sağlığına zarar verebilecek
yapı ve oranda radyoaktif maddeler veya parçalar içermemelidir. Bu konuda 24/3/2000 tarihli
ve 23999 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği uygulanır.

Ek-3

ONAYLANMIŞ KURULUŞLAR TARAFINDAN YERİNE 

GETİRİLECEK ŞARTLAR

Bakanlık tarafından, uygunluk değerlendirme veya onaylanmış kuruluş olarak görev-
lendirilecek kuruluşlar aşağıdaki asgari şartları yerine getirir:

1) Yeterli personel, fiziki şartlar ve gerekli araç ve donanımın varlığı,
2) Teknik yeterlilik ve personelin mesleki dürüstlüğü ve etiğin sağlanması,
3) Bu Yönetmelikte belirtilen testler yapılırken, raporlar hazırlanırken, belgeler düzen-

lenirken ve gözetim faaliyeti gerçekleştirilirken bağımsızlığın ve objektifliğin sağlanması ve
oyuncaklarla doğrudan veya dolaylı ilgisi bulunan grup veya kişilerle ilişkilerde bulunan çalı-
şanların ve teknik personelin bağımsızlığının ve objektifliğinin temini,

4) Personel tarafından mesleki sırların korunması,
5) Diğer mevzuat kapsamındaki sorumluluklar saklı kalmak kaydıyla, hukuki ve mali

sorumluluğun üstlenilmesi.
Birinci ve ikinci bentlerde belirtilen şartların yerine getirildiğini belirlemek üzere Bakanlık

tarafından yılda bir kontrol yapılır.

Ek-4

OYUNCAKLARIN KULLANIMINDA ALINACAK TEDBİRLERE

İLİŞKİN UYARI VE İŞARETLER

Oyuncaklar, ek-2’de belirtildiği gibi, kullanımlarıyla ortaya çıkabilecek riskleri azalt-
mak için uygun ve okunaklı uyarılarla donatılmalı ve özellikle:
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1) 36 aydan küçük çocuklara yönelik olmayan oyuncaklar: 3 yaşından küçük çocuklar
için tehlikeli olabilecek oyuncaklar, kullanım kılavuzunda bu kısıtlamayı gerektiren riskleri
belirten kısa bir not ile birlikte "3 yaşından küçük çocuklar için uygun değildir." veya "36 aydan
küçük çocuklar için uygun değildir." gibi bir uyarı taşıması gerekir.

Yukarıdaki husus kendi fonksiyonuna, boyutlarına, karakteristiklerine, özelliklerine ve-
ya diğer sebepler açısından 3 yaşından küçük çocuklara belirgin şekilde uygun olmayan oyun-
caklara uygulanmaz.

2) Çocuk kızakları, bir kirişe bağlanan asılı oyuncaklar, çemberler, trapezler, ipler ve
benzeri oyuncaklar: Böyle oyuncaklara; kontrolünün ve askı, bağlantı parçaları, demirleme
yeri gibi ana parçalarının bakımının belli aralıklarla yapılması gerektiği ve bu kontrollerin ya-
pılmaması durumunda, oyuncağın düşme ve devrilmesi halinde yaratabileceği tehlikelere ilişkin
açıklamaları içeren talimatlar iliştirilir. Talimatlar, yanlış kurulması halinde tehlike arz edebi-
lecek parçaları belirterek, oyuncağın doğru olarak kurulmasına ilişkin bilgileri de içerir.

3) İşlevsel oyuncaklar: İşlevsel oyuncaklardan kastedilen, yetişkinlerin kullanımına yö-
nelik olan araç veya aletlerin, aynı işleve sahip küçük ölçekli modelleridir.

İşlevsel oyuncaklarda veya ambalajlarında "Dikkat: Yetişkin birinin gözetiminde kul-
lanılacaktır." ibaresi yer alması gerekir. Bu oyuncaklara, kullanıcı tarafından alınacak tedbirlerle
ve çalıştırma talimatları ile bu tedbirlerin alınmaması durumunda kullanıcıya verebileceği za-
rarlarla birlikte, oyuncağın bir prototipi veya taklidine ilişkin talimatlar da iliştirilmelidir. Ayrıca
bu talimatlarda, oyuncağın çok küçük çocukların ulaşamayacağı yerde saklanması gerektiği
de belirtilir.

4) Tehlikeli madde veya karışımları içeren oyuncaklar: Kimyasal oyuncaklar
a) Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Eti-

ketlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yapısı gereği tehlikeli mad-
deleri veya karışımları içeren oyuncakların kullanım talimatları; bu maddelerin veya karışım-
ların tehlikeli yapısına ve oyuncağın türüne tam uygun olan madde veya karışımlarla birleşti-
ğinde oluşacak tehlikelerden kaçınmak için kullanıcı tarafından alınması gereken tedbirlere
ilişkin uyarıları içermelidir. Bu tür oyuncağın kullanımından kaynaklanan ciddi kazalarda, ya-
pılması gereken ilk yardım belirtilir. Bu oyuncaklarda çok küçük çocukların ulaşamayacağı
yerde muhafaza edilmesine ilişkin bilgi de yer alması gerekir.

b) (a) bendinde belirtilen talimatlara ek olarak, kimyasal oyuncakların, ambalajlarında
aşağıda belirtilen uyarı yer alır:

"Dikkat: Sadece (*) yaşın üzerindeki çocuklar içindir. Yetişkinlerin gözetiminde kulla-
nılır."

Özellikle, kimya setleri, plastik yerleştirme setleri, seramik minyatür atölyeler, mine-
leme veya fotoğrafçılık ve benzeri oyuncaklar, kimyasal oyuncaklar olarak kabul edilir.

5) Paten ve kaykaylar: Bu ürünler, oyuncak olarak satışa sunulduğunda, "Dikkat: Ko-
ruyucu ekipman giyinilmelidir." uyarısını üzerinde taşımalıdır. Ayrıca kullanım kılavuzu, oyun-
cakların üçüncü kişilere ve kullanıcılara zarar verebilecek düşme veya çarpmalardan kaçınma-
ları için azami dikkat ve özen göstererek kullanılması gerektiğini belirten uyarıyı içermelidir.
Tavsiye edilen kask, eldiven, dizlik, dirseklik gibi koruyucu ekipman hakkında açıklayıcı bil-
giler de verilir.
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6) Suda kullanılan oyuncaklar: Ek-2’nin II/(l)-e maddesinde tanımlanan suda kullanılan

oyuncaklar, TS 5217 EN 71-1 ve TS 5218 EN 71-2 sayılı uyumlaştırılmış ulusal standardın il-

gili kısımlarında belirtilen hususlara uygun aşağıda yer alan uyarıyı içermelidir:

"Dikkat: Sadece çocuğun boyunu geçmeyen derinlikteki suda ve gözetim altında kul-

lanılacaktır."

(*) İmalatçı tarafından belirlenecek yaş.

Ek-5

CE UYGUNLUK İŞARETİ

1) CE işareti aşağıdaki şekle ve orana uygun olarak “CE” harflerinden oluşur:

2) Küçültülmesi veya büyütülmesi gereken durumlarda yukarıda yer alan şekildeki

oranlara uyulur.

3) İlgili teknik düzenlemede aksi belirtilmediği müddetçe, CE işareti asgarî 5mm eba-

dında olur.

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

OYUNCAKLAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/5/2002 tarihli ve 24758 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Oyuncak-

lar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
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Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ KONSEYLERİ VE 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSAL ÖĞRENCİ 

KONSEYİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/9/2005 tarihli ve 25942 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek-

öğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi

Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) ve (m) bentleri aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“f) Öğrenci Konseyi Kurultayı: Bir yükseköğretim kurumunun fakülte, yüksekokul,

konservatuvar, meslek yüksekokulu ve enstitü öğrenci temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti-

rilen Öğrenci Konseyinin genel kurul toplantısını,”

“m) Ulusal Öğrenci Konseyi Kurultayı: Yükseköğretim kurumları öğrenci konseyleri

başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen öğrenci konseylerinin genel kurul toplantısını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 5 – Bir yükseköğretim kurumunda Öğrenci Konseyi üyelerinin belirlenmesi

ve organlarının oluşturulması için yapılacak seçimler, Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği

bir takvim, süre ve program esas alınarak ilgili yükseköğretim kurumu rektörlüğü tarafından

gerçekleştirilir. Bu süre ve program içerisinde yapılan seçimlerde, bir birimde herhangi bir ne-

denle sonuç alınamaz ise, o birimde temsilci seçilmemiş olur. Öğrenci temsilciliklerine aday

olacak öğrenciler, seçim tarihinden en az bir hafta önce adaylıklarını ilan ederler ve seçimlerin

yapılacağı tarihten bir önceki günün mesai bitimine kadar seçim kampanyasını yürütebilirler.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Öğrenci Konseyi Genel Kurulu, her yıl en az bir kere olmak üzere bağlı bulunduğu il-

gili yükseköğretim kurumunun Öğrenci Konseyi Kurultayı adıyla olağan olarak toplanır ve

Öğrenci Konseyi organlarını oluşturur.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 17 – Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu, Yükseköğretim Kurulunun

belirleyeceği bir takvim esas alınarak Öğrenci Konseyi Kurultayı adı altında gerçekleşen Öğ-

renci Konseyi seçiminde Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyelerinin, üyelerini, kendi araların-

dan, seçime katılanların salt çoğunluğuyla seçtiği bir başkan ve iki başkan yardımcısından olu-

şur. Divan Kurulu üyeleri, Öğrenci Konseyi Yönetim ve Denetleme Kurulu seçimlerinde aday

olamazlar.”
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MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin üçüncü kısmının ikinci bölümünün başlığı aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“Ulusal Öğrenci Konseyi Seçimi ve Genel Kurulu”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Ulusal Öğrenci Konseyi Seçimi ve Genel Kurulu

Madde 26 – Ulusal Öğrenci Konseyi üyelerinin belirlenmesi ve organlarının oluştu-

rulması için yapılacak seçimler, Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği bir takvim, program

esas alınarak Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen süre içerisinde Ulusal Öğrenci Kon-

seyi Kurultayı adı altında gerçekleştirilir. Bu süre ve program içerisinde yapılan seçimlerde,

bir birimde herhangi bir nedenle sonuç alınamaz ise, o birimde temsilci seçilmemiş olur.

Ulusal Öğrenci Konseyi Genel Kurulu, Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarının öğ-

renci konseyleri başkanlarından oluşur ve Ulusal Öğrenci Konseyinde en yüksek karar orga-

nıdır.

Ulusal Öğrenci Konseyi Genel Kurulunun toplanabilmesi için üyelerinin salt çoğunlu-

ğunun toplantıya katılması gerekir.

Ulusal Öğrenci Konseyi Genel Kurulu, her yıl en az bir kere toplanır. Ulusal Öğrenci

Konseyi Genel Kurulu ve gündemi, Ulusal Öğrenci Konseyi Başkanı tarafından en az on beş

gün önce üyelere duyurulmak üzere yazıyla ilgili yükseköğretim kurumu rektörlüklerine bil-

dirilir. Yapılan duyuru üzerine bu Yönetmelikte belirtilen toplantı yeter sayısı sağlanamadığı

takdirde duyuru işlemi aynı şekilde tekrarlanır.

Ulusal Öğrenci Konseyi Genel Kurulunda, organların oluşturulması kararları, toplantıya

katılanların salt çoğunluğu, gizli oylama ve açık sayım ile, bunların dışındaki kararlar toplantıya

katılanların salt çoğunluğu ve açık oylama ile yapılır.

Ulusal Öğrenci Konseyi Genel Kurulu, Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun

kararı veya genel kurul üyelerinin 1/4'ünün Yönetim Kuruluna yazılı başvurusu sonucu Yöne-

tim Kurulu tarafından yukarıda belirtilen aynı usulle olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Bu du-

rumda Ulusal Öğrenci Konseyi Genel Kurulu toplantısı otuz gün içinde gerçekleştirilir. Ulusal

Öğrenci Konseyinin olağanüstü yapılan Genel Kurul toplantılarını ve gündemini Ulusal Öğ-

renci Konseyi Yönetim Kurulu belirler ve yürütür.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 28 – Ulusal Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu, Yükseköğretim Kuru-

lunun belirleyeceği bir takvim, program esas alınarak Yükseköğretim Kurulu tarafından belir-

lenen süre içerisinde Ulusal Öğrenci Konseyi Kurultayı adı altında gerçekleştirilen seçimde

Ulusal Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyelerinin, üyelerini, kendi üyeleri arasından, seçime

katılanların salt çoğunluğuyla seçtiği bir başkan ve iki başkan yardımcısından oluşur. Ulusal

Öğrenci Konseyi Divan Kurulu üyeleri, Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetim ve Denetleme Kurulu

seçimlerinde aday olamazlar.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.
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TEBLİĞLER

Ekonomi Bakanlığından:

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT

DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/20)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/37)

MADDE 1 – 30/12/2012 tarihli ve 28513 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Gü-
venliği ve Denetimi: 2013/20)’nin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, ek-1/A, ek-1/B, ek-1/C ve ek-2’de yer alan ürün-
lerin ithalatında insan sağlığı ve güvenliği yönünden uygunluk denetimine ilişkin usul ve esas-
ları düzenlemektir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulan ek-1/A, ek-1/B,

ek-1/C ve ek-2’de yer alan ürünlerin ithalatına ilişkin usul ve esasları kapsar.”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir.
“(1) Ek-1/A, ek-1/B, ek-1/C ve ek-2’de yer alan ürünlerin, karşılarında belirtilen amaç-

larla kullanılmak üzere ithal edilmesi halinde, insan sağlığı ve güvenliği yönünden uygunluğu
Kontrol Belgesi ile belgelenir.

(2) Bu Tebliğ kapsamı ürünler için ithalatçı veya temsilcisi tarafından Kontrol Belgesi
gümrük beyannamesinin tescili sırasında ilgili gümrük idaresine sunulur.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 5 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-

tirilmiştir.
“(4) Avrupa Birliğinde serbest dolaşıma girmiş, Birliğin mevzuatına göre üretilen ve

belgelendirilen ürünlere ilişkin bilgi, belge, test ve analiz sonuçlarının Bakanlığa iletilmesi ha-
linde ürünün özelliğine göre Bakanlıkça doğrudan Kontrol Belgesi verilir. Ancak ülke koşulları
göz önüne alınarak ilave bilgi ve belgeler istenebilir, ithalata konu ürün fiziki muayene ve teste
tabi tutulabilir.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 9 – (1) Sağlık Bakanlığınca düzenlenen Kontrol Belgesi tescil sırasında

gümrük beyannamesine kaydedilir. Kontrol Belgesinin ilgili gümrük idaresine sunulmasından
ithalatçı veya temsilcisi sorumludur.

(2) Birinci fıkra kapsamındaki işlemlerde ithalatçı veya temsilcisinin beyanı esastır.
Yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunulduğunun tespiti halinde 10 uncu madde hükümleri uy-
gulanır.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğe ekli ek-3, ek-5 ve ek-6 yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 8 – Bu Tebliğ 31/10/2013 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

31 Ekim 2013 – Sayı : 28807                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 19

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 19



Ekonomi Bakanlığından:

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI

TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/38)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, ek-1’de yer alan ve Serbest Dolaşıma Giriş Reji-

mine tabi tutulan tüketici ürünlerinin ithalatında insan sağlığı, can ve mal güvenliği, çevre ve

tüketicinin korunması yönünden yapılacak uygunluk denetimine ilişkin usul ve esasları düzen-

lemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Ka-

rarı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 4 üncü maddesine dayanıla-

rak hazırlanmıştır.

Uygulamaya ilişkin hükümler

MADDE 3 – (1) Ek-1’de yer alan ürünlerin, Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kim-

yasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ; Tüketici Ürün-

lerinin Güvenlik Risklerinin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ; Emzik, Biberon, Biberon Başlığı,

Alıştırma Bardağı, Alıştırma Bardağı Kapağı ve Benzeri Ürünlerin Üretimi, İthalatı, Piyasa

Gözetimi ve Denetimi ile Bildirim Esaslarına Dair Tebliğde belirlenen şartlara uygun olması

gerekir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen uygunluğa ilişkin denetimler risk analizi yöntemiyle yapılır.

Söz konusu denetimlere ilişkin usul ve esaslar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belir-

lenir.

Yaptırımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış veya yanıltıcı beyanda

bulunanlar, sahte belge kullanan, ibraz eden veya belgede tahrifat yapanlar hakkında, 29/6/2001

tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair

Kanun, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sa-

yılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının ilgili

hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 31/10/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

AĞIZ TEMİZLİĞİNDE ELLE KULLANILAN DİŞ FIRÇALARI,

ELEKTRİKLE/PİLLE ÇALIŞAN DİŞ FIRÇALARININ FIRÇA BAŞLIKLARI VE

ARAYÜZ FIRÇALARININ ÜRETİMİ, İTHALATI, PİYASA GÖZETİMİ

VE DENETİMİ İLE BİLDİRİM ESASLARINA DAİR TEBLİĞ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; ağız temizliğinde elle kullanılan diş fırçaları, elek-
trikle/pille çalışan diş fırçalarının fırça başlıkları ve arayüz fırçalarının insan sağlığına ve çev-
reye zarar vermesini engellemek, topluma güvenli ve kaliteli şekilde ulaşmasını teminen piya-
saya arz edilmeden önce Bakanlığa yapılacak bildirimin usul ve esasları ile ürüne ait teknik
dosyada bulunacak bilgi ve belgeleri ve bu ürünlerin piyasa gözetimi ve denetiminin esaslarını
belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; ağız temizliğinde elle kullanılan diş fırçaları, elektrikle/pille
çalışan diş fırçalarının fırça başlıkları ve arayüz fırçalarının üreticilerinin uyacakları usul ve
esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik
Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna, 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Güm-
rük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye,
13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin
Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmeliğe ve 15/1/1997 tarihli ve 97/9196 sayılı Ba-
kanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Ürünlerinin İhracatının Arttırılmasına Yönelik
Teknik Mevzuatı Hazırlayacak Kurumların Belirlenmesine İlişkin Karara dayanılarak hazır-
lanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
b) Müdürlük: Bakanlık ticaret il müdürlüğünü,
c) Üretici: Ağız temizliğinde elle kullanılan diş fırçaları, elektrikle/pille çalışan diş fır-

çalarının fırça başlıkları ve arayüz fırçaları ürünlerini, üreten veya ürüne adını,ticari markasını
veya ayırt edici işaretini koymak suretiyle kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişiyi;
üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi ve/veya
ithalatçıyı; ayrıca, ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri ürünün güvenliğini etkile-
yen gerçek veya tüzel kişiyi,

ç) Yetkili laboratuvar: Ürün analizlerinin yapılacağı Bakanlıkça yetkilendirilmiş labo-
ratuvarları,

d) İnceleme raporu: Her ürün için fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik laboratuvar test-
leri (ek-4),

e) Teknik dosya: Üretici bilgileri ile ürüne ait bilgi ve belgeleri içeren dosyayı,
ifade eder.
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Yasaklı maddeler

MADDE 5 – (1) Ürünlerde 26/12/2008 tarihli ve 27092 mükerrer sayılı Resmî Gaze-
te’de yayımlanan Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya
Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik ile yasaklanmış olan mad-
deler, ağız temizliğinde elle kullanılan diş fırçaları, elektrikle/pille çalışan diş fırçalarının fırça
başlıkları ve arayüz fırçalarının üretiminde kullanılamaz.

(2) Ağız temizliğinde elle kullanılan diş fırçaları, elektrikle/pille çalışan diş fırçalarının
fırça başlıkları ve arayüz fırçalarında kullanılan boyalar Türk Gıda Kodeksine ilişkin mevzuata
uygun olmalıdır.

(3) Bilimsel gelişmeler doğrultusunda tespit edilen, kullanımına müsaade edilmeyen
çevre ve insan sağlığına zararlı maddeler listesi Bakanlığın web sayfasında yayınlanır. Bu Teb-
liğ kapsamındaki ağız temizliğinde elle kullanılan diş fırçaları, elektrikle/pille çalışan diş fır-
çalarının fırça başlıkları ve arayüz fırçaları, listedeki maddeleri içeremez.

Bildirim

MADDE 6 – (1) Ağız temizliğinde elle kullanılan diş fırçaları, elektrikle/pille çalışan
diş fırçalarının fırça başlıkları ve arayüz fırçalarının üreticileri Bakanlığa bildirimde bulunmak
zorundadır.

(2) Ağız temizliğinde elle kullanılan diş fırçaları, elektrikle/pille çalışan diş fırçalarının
fırça başlıkları ve arayüz fırçalarının ithalatı sırasında, gümrük idarelerince bu bildirimlere iliş-
kin herhangi bir belge aranmaz.

Bildirim usulü

MADDE 7 – (1) Üreticiler, bir sefere mahsus olmak üzere, ek-1/A ya da ek-1/B’de yer
alan Bildirim Formunu excel formatında doldurarak ve piyasaya arz edilmek üzere hazırlanmış
her ürüne ait resim ve etiket örneğini elektronik ortamda (PDF/Resim) hazırlayarak, her bir
ürün için ayrı ayrı bildirimde bulunmak zorundadır. Bu formun bir örneği üretici tarafından
muhafaza edilir. Bildirimde bulunan üreticilere Bakanlık tarafından kayıt numarası verilir.

Değişiklik

MADDE 8 – (1) Üreticiler, bildirimde veya etiket bilgilerinde yer alan hususlardan bir
veya birkaçının değişmesi halinde bu değişiklikleri, ürünü piyasaya sürmeden önce bir dilekçe
ekinde değişiklik bildirimi ve yeni etiket örneğini Bakanlığa gönderir.

Etiket, tanıtma ve kullanma kılavuzu

MADDE 9 – (1) Etiket, Tanıtma ve Kullanma Kılavuzunda:
a) Üretici/İthalatçının adı ve adresi yer alır.
b) Üretim yeri adresi/ithal üründe menşe ülke adı bulunur.
c) Ürünün ticari adı yazılır.
ç) Seri numarası/Üretim kodu belirtilir (Diş fırçası üzerinde bulunuyorsa ayrıca etiket

üzerinde belirtilmesine gerek yoktur.).
d) Ürünün tanıtma ve kullanma kılavuzu, 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin

Korunması Hakkında Kanuna dayanılarak çıkarılan 14/6/2003 tarihli ve 25138 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelikte
belirtilen hususlara uygun olmalıdır.

e) Tüketiciye yönelik uyarılar Türkçe yazılır.
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(2) Etiketlerde, ürünlerin satış için sergilenmesinde ve reklamlarında kullanılan metin,
isimler, ticari marka, resim, figüratif desenler veya diğer şekiller, ürünlerin gerçekte sahip ol-
madıkları nitelikler varmış gibi kullanılamaz ve bu yönde imada bulunulamaz.

(3) Etiketlerde ürünün antimikrobiyal etkiye veya dezenfektan etkisine sahip olduğunu
belirten ifadeler yer alamaz.

Mesul müdür
MADDE 10 – (1) Üretim yerinde mesul müdür görevlendirilir. Mesul müdürün görev-

den ayrılması durumunda yedi gün içinde yeni bir mesul müdür görevlendirilir. Bakanlığa yeni
mesul müdür bildirimi yapılır.

(2) Mesul müdür görevlendirilmesi, üreticinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Ambalajlama
MADDE 11 – (1) Ürün ambalajları,24/8/2011 tarihli ve 28035 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine uygun olmak zorundadır.
Teknik dosya ve üretim yeri nitelikleri
MADDE 12 – (1) Gerekli durumlarda Müdürlük veya Bakanlık tarafından incelenmek

üzere üreticiler ek-3’te yer alan bilgileri içeren teknik dosyayı bulundurmak zorundadır. Ayrıca,
üreticiler üretim yerinde bulunması gereken ek-2’de belirtilen şartları sağlamak zorundadır.

Denetim
MADDE 13 – (1) Ağız temizliğinde elle kullanılan diş fırçaları, elektrikle/pille çalışan

diş fırçalarının fırça başlıkları ve arayüz fırçaları ürünlerinin denetimi,19/7/2012 tarihli ve
28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve
Denetimi Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.Piyasa gözetimi ve denetimi veya şikayet
üzerine alınan numunelerin analizleri yetkili laboratuvarda yaptırılır.

Yasaklar
MADDE 14 – (1) Ağız temizliğinde elle kullanılan diş fırçaları, elektrikle/pille çalışan

diş fırçalarının fırça başlıkları ve arayüz fırçaları, Bakanlığa bildirimde bulunmadan piyasaya
arz edilemez.

(2) Tebliğde belirtilen kurallara aykırı üretim ve satış ile basın, yayın, broşür dağıtma
gibi yollarla tüketicileri yanıltıcı reklam ve herhangi bir şekilde aslına uygun olmayan tanıtım
yapılması yasaktır.

Yaptırımlar
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğde belirtilen hükümlere aykırı davranan veya faaliyet gös-

terenler hakkında 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 4703 sayılı Ürünlere
İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ve ilgili diğer mevzuat
hükümleri uygulanır.

Önceki iş ve işlemlerin geçerliliği
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Sağlık Bakanlığı

ya da Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca yapılan iş ve tesis edilen işlemler geçerlidir.
(2) Bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce alınan Çevre Sağlığı Değerlendirme Raporu,

Üretim Yeri Uygunluk Raporu hükmündedir.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ 31/10/2013 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
DETERJANLAR VE DETERJANLARDA KULLANILAN

YÜZEY AKTİF MADDELER HAKKINDA TEBLİĞ

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; insan ve çevre sağlığının azami düzeyde korun-

masını sağlayarak, deterjanların ve deterjanlarda kullanılan yüzey aktif maddelerin piyasaya
arzına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; deterjanların ve deterjanlarda kullanılan yüzey aktif mad-

delerin piyasaya arzı için; deterjanlarda bulunan yüzey aktif maddelerin biyolojik parçalana-
bilirliğini, biyolojik parçalanabilirlik açısından yüzey aktif maddeler üzerindeki kısıtlamaları
veya yasaklamaları, içerdikleri koku alerjenleri de dahil olmak üzere deterjanların etiketinde
ve/veya ambalajındaki ek bilgileri ve imalatçıların, Bakanlığa ve yetkili sağlık personeline
ibraz etmek üzere elinde bulundurması gereken bilgi ve belgeleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ;
a) 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve

Uygulanmasına Dair Kanuna, 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 13/11/2001 tarihli ve
2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve
Denetimine Dair Yönetmeliğe ve 15/1/1997 tarihli ve 97/9196 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
ile yürürlüğe konulan Türk Ürünlerinin İhracatının Arttırılmasına Yönelik Teknik Mevzuatı
Hazırlayacak Kurumların Belirlenmesine İlişkin Karara dayanılarak,

b) Avrupa Birliğinin deterjan ile ilgili 648/2004/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Kon-
seyi Tüzüğüne, 907/2006/EC ve 551/2009/EC sayılı Komisyon Tüzüklerine paralel olarak,

hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
b) Komisyon: Avrupa Birliği Komisyonunu,
c) Deterjan: İnsan vücudunun temizliği dışında, yıkama ve temizleme işlemlerinde kul-

lanılması amaçlanan sabunları ve/veya diğer yüzey aktif maddeleri içeren; sıvı, toz, pasta, bar,
kalıp, kalıplanmış parça ve benzeri her türlü fiziksel formda olabilen; evlerde, kurumsal veya
endüstriyel amaçlarla kullanılmak üzere piyasaya arz edilebilen herhangi bir madde veya ka-
rışımı,

Deterjan olarak kabul edilen diğer ürünler:
1) Yardımcı yıkama karışımı: Giysi, evsel çamaşırlar ve benzerlerinin ıslatılması

(önyıkama), durulanması veya beyazlatılması amacıyla kullanılan,
2) Çamaşır yumuşatıcısı: Çamaşırların yıkanmasını tamamlayan işlemlerde çamaşırın

yumuşatılması amacıyla kullanılan,
3) Temizlik karışımı: Evsel genel amaçlı temizleyiciler ve/veya diğer yüzey temizleme

işlemleri için kullanılan (yüzeyler, malzemeler, ürünler, makineler, mekanik cihazlar, ulaşım
araçları ve ilgili ekipmanlar, enstrümanlar, cihazlar, ve benzeri),
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4) Diğer temizleme ve yıkama karışımları: Diğer yıkama ve temizleme işlemleri için
kullanılan,

ç) Endüstriyel ve kurumsal deterjan: Özel ürün kullanımında uzmanlaşmış personel ta-
rafından, evsel ortam dışında yıkama ve temizleme amaçları için kullanılan deterjanı,

d) Çözücü bazlı deterjanlar: Aktif maddesi organik çözücülerden oluşan, endüstriyel
ve kurumsal temizleme amaçlarına yönelik olarak kullanılan deterjanı,

e) Yıkama: Çamaşırların, kıyafetlerin, bulaşıkların ve diğer sert yüzeylerin temizlen-
mesini,

f) Temizlemek: “TS EN ISO 862 Yüzey Aktif Maddeler-Terimler ve Tarifler” standar-
dının içerisinde tanımlanan anlamı,

g) Madde: Doğal halde bulunan veya bir üretim sonucu elde edilen, kararlılığını ve ya-
pısını etkilemeden uzaklaştırılabilen çözücüler hariç, üretiminde kararlılığını sağlamak üzere
kullanılan katkı maddeleri ile üretim işleminden kaynaklanan safsızlığı ihtiva eden kimyasal
elementleri ve bunların bileşikleri,

ğ) Karışım: İki veya daha fazla maddeden oluşan bir karışımı veya çözeltiyi,
h) Yüzey aktif madde: Yüzey aktif özelliklere sahip olan ve suyun yüzey gerilimini

azaltabilen, su-hava arayüzünde yayılma veya tek katmanlı adsorpsiyon oluşturabilen, emülsiyon
ve/veya mikroemülsiyon ve/veya miseller oluşturabilen ve su-katı arayüzlerinde adsorpsiyon
sağlayabilen cins ve boyutta bir veya daha fazla hidrofilik ve bir veya daha fazla hidrofobik
gruptan oluşan deterjanlarda kullanılan herhangi bir organik madde ve/veya karışımı,

ı) Birincil biyolojik parçalanabilirlik: Yüzey aktif maddenin mikroorganizmalar tara-
fından parçalanması ve bunun neticesinde yüzey aktif özelliğinin kaybolmasına bağlı olarak
yüzey aktif maddede meydana gelen ve ek-3’te belirtilmiş olan test metotlarıyla ölçülen yapısal
değişikliği,

i) Nihai aerobik biyolojik parçalanabilirlik: Yüzey aktif maddenin oksijenle birlikte
mikroorganizmalar tarafından tamamen kullanılması sonucunda, ek-3’te belirtilen test yön-
temleriyle ölçülen karbondioksit, su ve diğer mevcut elementlerin mineral tuzlarına indirgen-
mesi (mineralleşmesi) ve yeni mikrobiyal hücre bileşenlerine (biyo-kitle) parçalanmasını ifade
eden biyolojik parçalanabilirlik düzeyini,

j) Piyasaya arz: Bedelli veya bedelsiz olarak üçüncü tarafların kullanımına hazır hale
getirmek suretiyle, ürünün yerli üretim veya ithalat yoluyla pazara sunulmasını,

k) İmalatçı: Bu Tebliğe uygun olarak, deterjanın veya deterjanlarda kullanılan yüzey
aktif maddenin piyasaya arzından sorumlu olan üretici, ithalatçı, kendi hesabına çalışan am-
balajcı veya bir deterjanın veya deterjan için kullanılan yüzey aktif maddenin özelliğini değiş-
tiren veya etiketini düzenleyen veya değiştiren gerçek veya tüzel kişi ile bunların Türkiye dı-
şında yerleşik olması halinde bu kişiler tarafından yetkilendirilen temsilciyi kapsayan gerçek
veya tüzel kişiyi,

l) Dağıtıcı: Deterjanın veya deterjan yüzey aktif maddesinin özelliğini, etiketini veya
ambalajını değiştirmeyen ve ithalatçı olarak iş yaptığı durumlar haricinde imalatçı olarak kabul
edilmeyen kişiyi,

m) Yetkili sağlık personeli: Hasta bakım hizmeti sunmak, tanı koymak veya tedavi et-
mek amacıyla hareket eden ve mesleki gizlilik ilkelerine bağlı yetkili tıp doktorunu veya bu
yetkili tıp doktorunun yönetimi altında çalışan kişiyi,

n) Teknik dosya: İmalatçı bilgileri ile ürüne ait bilgi ve belgeleri içeren dosyayı,
ifade eder.
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Piyasaya arz
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki deterjanlar ve deterjanlarda kullanılan yüzey

aktif maddeler piyasaya arz edildiklerinde, bu Tebliğ ve eklerinde belirtilmiş olan şartlara, özel-
liklere, kısıtlamalara ve ilgili olduğu yerlerde 31/12/2009 tarihli ve 27449 dördüncü mükerrer
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Biyosidal Ürünler Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuata
uygun olmak zorundadır.

(2) Biyosidal Ürünler Yönetmeliğine göre aynı zamanda aktif maddeler olarak tanım-
lanan ve dezenfektan olarak kullanılan yüzey aktif maddeler, ek-2, ek-3, ek-4 ve ek-8’de be-
lirtilenlerden muaftır. Bunlar;

a) Biyosidal Ürünler Yönetmeliği ek-1 veya ek-1/A’da listelenmiş,
b) Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin 15 inci maddesi kapsamında izin verilen biyosidal

ürünlerin bileşenleridir.
(3) İkinci fıkrada geçen yüzey aktif maddeler, dezenfektan olarak kabul edilir. Biyosidal

Ürünler Yönetmeliği gereği Türkiye Halk Sağlığı Kurumundan izin almış aktif maddeler içe-
risinde olmalıdır. Bu dezenfektanları içeren deterjanlar ise bu Tebliğin ek-7/A’daki dezenfek-
tanlar için olan etiketleme hükümlerine tabidir.

(4) Deterjanların imalatçılarının, yetkili temsilcilerinin ülke içinde veya Avrupa Birliği
ülkelerinde ikamet etmesi gerekir.

(5) İmalatçılar, deterjanların ve/veya deterjanlarda kullanılan yüzey aktif maddelerin,
bu Tebliğ ve eklerinde belirtilmiş olan şartlara uygun olmasından sorumludur.

(6) Piyasaya ilk kez arz edilecek deterjanlar için imalatçılar, ürünü piyasaya arz etmeden
önce bir defaya mahsus olmak üzere bunu Bakanlığa bildirmek zorundadır. İmalatçılar, ek-9’da
yer alan Deterjan Bildirim Formlarını, bu Tebliğ hükümleri uyarınca, eksiksiz ve doğru olarak
Bakanlığa bildirimde bulunmak zorundadır. Bu formların Bakanlığa teslim edilmesi ile bildirim
yapılmış sayılır. Bildirim kayıt numarasını içeren alındı yazısını teslim alan imalatçı ürünü pi-
yasaya arz eder. Bakanlık tüm bildirimleri resmi internet sitesinde yayınlar. Uygun şekilde bil-
dirimi yapılmayan deterjanların piyasaya arz edilmeleri yasaktır. Ürün bildirimi yapılmasından
itibaren bir ay içerisinde, piyasa gözetimi ve denetimini kolaylaştırmak amacıyla, piyasaya arz
edilen ürünün etiket bilgilerinin ve 26/12/2008 tarihli ve 27092 mükerrer sayılı Resmî Gaze-
te’de yayımlanan Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Ha-
zırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanmış ürüne ait güvenlik
bilgi formlarının Bakanlığa sunulması zorunludur. Ek-10’daki bildirim kayıt belgesi Bakanlıkça
imzalı ve mühürlü olarak imalatçıya verilir. Uygun şekilde bildirimi yapılmayan deterjanların
piyasaya arz edilmeleri yasaktır.

(7) İmalatçılar bildirimde yer alan hususlardan bir veya birkaçının değişmesi halinde,
bu değişiklikleri, ürünü piyasaya arz etmeden önce, ek-9’da yer alan Deterjan Değişiklik Bil-
dirim Formunu doldurarak Bakanlığa bildirimde bulunmak zorundadır. Ürün bildirimi yapıl-
dıktan sonra bir ay içerisinde, piyasa gözetimi ve denetimini kolaylaştırmak amacıyla, piyasaya
arz edilen ürünün etiket bilgilerinin ve Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik
Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak hazırlan-
mış ürüne ait güvenlik bilgi formlarını Bakanlığa sunmak zorundadır. Ek-10’daki bildirim kayıt
belgesi Bakanlıkça imzalı ve mühürlü olarak imalatçıya verilir.

(8) Söz konusu ürünlerin ithalatı sırasında gümrük idarelerince bu bildirimlere ilişkin
herhangi bir belge aranmaz.
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Yüzey aktif maddelerin biyolojik parçalanabilirliğine dayanan kısıtlamalar ve ya-
saklı kimyasallar

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamında, ek-3’teki nihai aerobik biyolojik parçalanabi-
lirlik kriterlerini karşılayan yüzey aktif maddeler ve yüzey aktif maddeleri içeren deterjanlar,
biyolojik parçalanabilirlik ile ilgili ek kısıtlamalara tabi olmaksızın piyasaya arz edilir.

(2) Bir deterjanın ek-3’teki nihai aerobik biyolojik parçalanabilirlik seviyesinden daha
düşük seviyede olan yüzey aktif maddeleri içermesi durumunda, yüzey aktif maddeyi içeren
endüstriyel veya kurumsal deterjanların imalatçıları ve/veya bunlarda kullanılan yüzey aktif
maddelerin imalatçıları istisna talep edebilirler. İstisna talepleri, 7 nci, 8 inci ve 11 inci mad-
delere uygun olarak yapılır ve karar verilir.

(3) Deterjanların içindeki bütün yüzey aktif maddelerin nihai aerobik biyolojik parça-
lanabilirlik testlerini geçememeleri durumunda, birincil biyolojik parçalanabilirlik düzeyleri
ölçülür. Birincil biyolojik parçalanabilirlik düzeyi, ek-2’de belirlenenden daha düşük olan de-
terjan yüzey aktif maddelerine istisna verilmez.

(4) Deterjanlarda NTA (Nitrilotriasetik asit) ve tuzları kullanılamaz.
İstisna başvurusu ve kabulü
MADDE 7 – (1) İmalatçı istisna talebi başvurusunu, 10 uncu maddenin birinci fıkra-

sında belirtildiği üzere ve 8 inci maddenin birinci fıkrasında yer verilen kriterler ile ilgili kanıt
sunarak, Bakanlığa yazılı olarak yapar.

(2) Başvuru dilekçesi ekinde, ek-3’te belirtildiği üzere, biyolojik parçalanabilirlik li-
mitlerine uygun olmayan deterjanlardaki yüzey aktif maddelerin spesifik kullanımıyla ilgili
güvenlik yönlerini değerlendirmek için gerekli olan bütün bilgiyi ve gerekçeleri içeren teknik
bir dosya sunulur. Ayrıca;

a) Teknik dosya, ek-3’te belirtilen testlerin sonuçlarına ilaveten ek-2 ve ek-4’te belirtilen
testlerin sonuçlarını ve bilgileri de içerir.

b) Ek-4’ün 4 üncü maddesinde belirtilen testler, sıralı bir yaklaşıma göre yapılır. Söz
konusu sıralı yaklaşım, teknik bir kılavuz halinde bu Tebliğin yayımlanmasıyla birlikte Ba-
kanlıkça yayımlanır. Bu kılavuzda gerekli olan durumlarda, iyi laboratuvar uygulamaları pren-
siplerinin uygulanmasını gerektiren testler de yer alır.

(3) Bakanlık birinci ve ikinci fıkralar uyarınca istisna için yapılan başvuruları inceler,
istisna şartlarına uygunluğunu değerlendirir. İstisna başvurusu değerlendirmesi yapılırken;

a) Bakanlık bir madde ve/veya karışımın neden olduğu riskin değerlendirilmesini ge-
rekli görürse başvurunun alınmasından itibaren üç ay içerisinde, bu Tebliğ kapsamında bildi-
rilen veya hakkında bilgi verilen bu maddelerle ve/veya karışımlarla veyahut bunların dönüşüm
ürünleriyle ilgili olarak daha fazla bilgi, doğrulama ve/veya referans testlerinin (Confirmatory
test) yapılmasını talep eder. Bakanlık tarafından dosyanın değerlendirilme süresi, ancak dos-
yanın ek bilgileri tamamlandıktan sonra başlar. Eğer istenilen bilgi on iki ay içerisinde başvuru
sahibi tarafından sağlanamaz ise söz konusu başvuru tamamlanmamış ve dolayısıyla geçersiz
olarak kabul edilir. Böyle bir durumda, 8 inci maddenin ikinci fıkrası uygulanmaz.

b) Metabolitler hakkında daha fazla bilgi istenirse invitro ve diğer hayvan kullanılmayan
test metotlarından maksimum seviyede faydalanılması için kademeli test etme stratejileri uy-
gulanır.

(4) Bakanlık yaptığı inceleme sonucunda, uygun olduğunu tespit ettiği başvuru için is-
tisna verilmesine karar verir. Gerekli olduğu takdirde, Bakanlık böyle bir karar almadan önce,
üçüncü fıkrada belirtilen hususları değerlendirir.
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(5) Bakanlık istisna talebini içeren başvuru teknik dosyasının tamamlanmasını müteakip
en geç altı ay içerisinde karar verir.

(6) İstisnalar; ek-4’te belirtildiği üzere, tamamlayıcı risk değerlendirmelerinin sonuç-
larına bağlı olarak, deterjanların içerisinde bulunan yüzey aktif maddelerin piyasaya arzını ve
kullanılmasını sağlayabilir, sınırlayabilir veya kati bir şekilde kısıtlayabilir. Bu istisnalar, de-
terjanlarda bulunan yüzey aktif maddelerin piyasaya arzı ve kullanılması için aşamalı bir geçiş
süresini içerebilir. Bakanlık istisna için yapılan başvuru teknik dosyasında önemli bir revizyonu
gerekçelendirecek bir bilgiye sahip olduğu zaman, söz konusu istisnayı yeniden gözden geçirir.
Bu amaçla; imalatçı, talep üzerine ek-4/2’de belirtilen noktalar hakkında güncellenmiş olan
teknik dosyayı Bakanlığa sunar. Bakanlık güncellenen bu bilgi doğrultusunda istisnayı uzatır,
değiştirir veya sona erdirir. Bu durumda, bir, dört ve yedinci fıkralar ile 8 inci maddedeki gerekli
değişikliklerin yapılması şartıyla yeniden uygulanır.

(7) Bakanlık istisna verilen yüzey aktif maddelerin listesini, ek-5’te öngörüldüğü üzere,
ilgili şartlar veya kullanıma ilişkin kısıtlamalarla birlikte yayımlar ve Ekonomi Bakanlığı ka-
nalıyla Komisyona bildirir.

İstisna verilmesi için gerekli şartlar
MADDE 8 – (1) Bakanlık istisna vermeyi düşündüğü durumlarda, bunu aşağıdaki kri-

terler doğrultusunda yapar:
a) Geniş kapsamlı uygulamalardan ziyade, dar kapsamlı uygulamalarda kullanım,
b) Yalnızca belirli endüstriyel ve/veya kurumsal uygulamalarda kullanım,
c) Gıda güvenliği ve hijyen standartları dahil olmak üzere, sosyo-ekonomik faydalar

ile karşılaştırıldığında ülke içerisinde satış hacmi ve kullanım şeklinin neden olduğu çevre veya
sağlık riskinin düşük olması.

(2) Bakanlık istisna talebiyle ilgili bir karar vermediği sürece, imalatçının bu Tebliğin
yürürlüğe giriş tarihinden önce söz konusu yüzey aktif maddenin ülke içerisinde kullanımda
olduğunu kanıtlayabilmesi ve istisna talebinin bu tarihten itibaren iki yıl içerisinde yapılmış
olması şartıyla, ilgili yüzey aktif maddenin piyasaya arzına ve kullanılmasına izin verir.

(3) Bakanlık istisna vermeyi reddettiği durumda bunu, 7 nci maddenin üçüncü fıkra-
sında belirtilen şekilde imalatçıdan istisna talebi için başvuruyu aldığı tarihten itibaren on iki
ay içerisinde yapar. Bakanlık söz konusu yüzey aktif maddenin piyasaya arzını ve kullanılma-
sını kademeli bir şekilde sonlandıracak olan bir geçiş dönemi başlatabilir. Bu geçiş dönemi,
Bakanlığın karar aldığı tarihten itibaren iki yılı geçemez.

(4) Bakanlık bu Tebliğe göre uygun olmadığı belirlenen yüzey aktif maddelerin listesini
ek-6’da yayımlar. Ayrıca Ekonomi Bakanlığı kanalıyla Komisyona bildirir.

Yüzey aktif maddelerin test edilmesi
MADDE 9 – (1) 5 inci ve 6 ncı madde ile ek-2, ek-3, ek-4 ve ek-8’de belirtilen tüm

testler, ek-1/1’de belirtilen standartlara ve 26/12/2008 tarihli ve 27092 mükerrer sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü
maddesi kapsamındaki test etme şartlarına uygun olarak yerine getirilir. Bu amaçla, iyi labo-
ratuvar uygulamaları prensiplerinin uygulanmasının zorunlu olduğu testler hariç, TS EN
ISO/IEC 17025 standardı veya iyi laboratuvar uygulamaları prensiplerinin tatbiki yeterlidir.
TS EN ISO/IEC 17025 standardının yürürlüğe girmesinden önce, piyasaya arz edilen deter-
janlarda yüzey aktif maddelerin kullanıldığı durumlarda, var olan en doğru ve geçerli bilimsel
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bilgiler kullanılarak yürütülen ve ek-1’de bahsedilen standartlarla karşılaştırılabilen bir stan-
darda göre yapılmış olan mevcut testler uygulandığı takdirde, vaka bazında kabul edilir. İma-
latçının veya Bakanlığın üzerinde şüpheli veya ihtilaflı bir durum olduğunu tespit ettiği vaka-
larda Bakanlık gerekli gördüğü takdirde Ekonomi Bakanlığı kanalıyla durumu Komisyona bil-
dirir.

Laboratuvarların onaylanması
MADDE 10 – (1) Bakanlık Tebliğin yürütülmesiyle ilgili iletişim ve bilgi değişiminden

sorumludur. Bakanlık, Ekonomi Bakanlığı kanalıyla Komisyona gerekli bilgileri verir.
(2) Bakanlık, bu Tebliğin gerektirdiği testlerin yapılabilmesi için yeterli kapasiteye

sahip yetkili ve onaylanmış laboratuvarların listesini, açık isim ve adresleri ile birlikte eksiksiz
olarak, Ekonomi Bakanlığı kanalıyla Komisyona bildirir. Ek-1/1’de bahsedilen TS EN ISO/IEC
17025’e veya 9/3/2010 tarihli ve 27516 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İyi Laboratuvar
Uygulamaları Prensipleri, Test Birimlerinin Uyumlaştırılması, İyi Laboratuvar Uygulamalarının
ve Çalışmaların Denetlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesine uygun şekilde iyi la-
boratuvar uygulamaları prensiplerine göre yeterliliğini kanıtlayan laboratuvarlar, Bakanlık ta-
rafından da onaylanmış laboratuvar olarak kabul edilir.

(3) Bakanlık onaylanmış laboratuvarın bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen yeter-
liliği sağlamadığı konusunda haklı gerekçelere sahip ise ve laboratuvarın istenilen yeterliliği
sağlamadığına karar verir ise onaylanmış laboratuvarın adı, dördüncü fıkrada belirtilen listeden
çıkarılır. Bakanlık bu durumu, Ekonomi Bakanlığı kanalıyla Komisyona bildirir. İyi Labora-
tuvar Uygulamaları Prensipleri, Test Birimlerinin Uyumlaştırılması, İyi Laboratuvar Uygula-
malarının ve Çalışmaların Denetlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinde öngörülen
uygunsuzluk hükümlerinin uygulanacağı ve iyi laboratuvar uygulaması gerekliliklerine uygun-
luğunu iddia eden laboratuvarlar haricindeki laboratuvarlara, 16 ncı madde uygulanır.

(4) İkinci fıkrada belirtilen onaylanmış laboratuvarların listeleri, değişiklikler gerçek-
leştikçe yılda bir defa olmak üzere, Bakanlık tarafından Resmî Gazete’de yayımlanır ve Eko-
nomi Bakanlığı kanalıyla Komisyona bildirilir.

İmalatçılar tarafından sağlanacak bilgiler
MADDE 11 – (1) 26/12/2008 tarihli ve 27092 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Eti-
ketlenmesi Hakkındaki Yönetmeliğin 11 inci maddesinin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu
Tebliğ kapsamındaki maddeleri ve/veya karışımları piyasaya arz eden imalatçılar, talep edildiği
zaman, Bakanlığa ibraz etmek üzere, aşağıda belirtilen bilgi ve dokümanları ellerinde bulun-
durur:

a) Ek-3’te belirtilen testlerin bir veya birden fazla sonuçları hakkında bilgi,
b) Ek-3’te belirtilen testleri geçmekte başarısız olan ve 7 nci madde uyarınca istisna ta-

lebinde bulunulan yüzey aktif maddeleri için;
1) Ek-2’de belirtilen testlerin sonuçları hakkında teknik dosya,
2) Ek-4’te belirtilen testlerin sonuçları ve bilgiler hakkında teknik dosya.
(2) Bu Tebliğin kapsamındaki maddeler ve/veya karışımlar piyasaya arz edildiği zaman

imalatçı, yukarıda belirtilen ilgili testlerin doğru yapılmasından sorumludur. İmalatçı aynı za-
manda, bu Tebliğe uygunluğu göstermek ve var ise kamunun bilgisine açık test sonuçları dı-
şında kalan test sonuçlarına ilişkin mülkiyet haklarından yararlanmasına izin verildiğini kanıt-
lamak amacıyla yapılan testlerle ilgili dokümanları elinde hazır bulundurur.
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(3) Bu Tebliğ kapsamındaki karışımları piyasaya arz eden imalatçılar, yetkili sağlık per-
sonelinin talebi üzerine gecikmeksizin ve herhangi bir ücret talep etmeksizin, bu Tebliğin ek-
7/C’de öngörülen içerik veri belgesini sağlar. Ayrıca;

a) Bakanlığın içerik veri belgesinin, yetkili sağlık personeline bilgi vermekle yetkilen-
dirdiği ilgili kamu kurum/kuruluşuna sunulmasını isteme hakkı vardır.

b) Veri belgesi içeriğindeki bilgiler, Bakanlıkça yetkilendirilen ilgili kamu kurum/ku-
ruluşları ve yetkili sağlık personeli tarafından gizli tutulur ve sadece sağlık ile ilgili amaçlar
için kullanılır.

(4) İmalatçılar, ürünle ilgili ek-11’de yer alan ürün bilgi ve teknik dosyasını da bulun-
durmak zorundadır.

(5) Yurt içindeki imalatçıların üretim yerlerinde bulunması gereken nitelikler ek-12’de
belirtilmekte olup imalatçılar bu şartlara uymak zorundadırlar.

Kontrol önlemleri
MADDE 12 – (1) Bakanlık piyasaya arz edilen deterjanlar için referans metot (ek-8’de

belirtilen test ve analitik metotlar) ile gerekli bütün kontrol önlemlerini uygulayarak, deterjan-
ların bu Tebliğe uygunluklarını sağlar. Deterjanlar veya deterjanlarda kullanılan yüzey aktif
maddelere ilişkin yapılan ilk testin, bu Tebliğin hükümlerine uygun olması şartıyla; bu kontrol
önlemleri imalatçılara, 10 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartları yerine getiren la-
boratuvarlar tarafından yapılan testleri tekrar etme veya mükerrer veyahut ek testler için ücret
ödeme yükümlülüğü getirmez.

(2) Bu Tebliğde ek-2, ek-3, ek-4 veya ek-8’de listelenmiş olan metotlara uygun olarak
yapılan bir testin, yanıltıcı pozitif sonuçlar verdiğine dair ciddi bir bilimsel şüphenin varlığı
halinde; Bakanlık bu sonuçları doğrular ise gerekli önlemleri alır ve bu durum, Bakanlık tara-
fından Ekonomi Bakanlığı kanalıyla Komisyona bildirilir.

Etiketleme ve ambalajlama
MADDE 13 – (1) Aşağıda yer verilen bilgiler, piyasaya arz edilen deterjanların amba-

lajları üzerinde Türkçe okunaklı, görünür ve silinemez şekilde yazılır:
a) Ürünün adı ve ticari adı,
b) Ürünün piyasaya arz edilmesinden sorumlu olan tarafın adı veya ticari adı ya da

ticari markası ile açık adresi ve telefon numarası,
c) 11 inci maddenin üçüncü fıkrasında bahsedilen içerik veri belgesinin edinilebileceği

adres, telefon numarası ve mevcut ise elektronik posta adresi,
ç) Amaçlanan kullanım alanları,
d) Nominal dolum miktarı,
e) İmalat tarihi ve seri/kod/parti numarası veya ürünün izlenebilirliğini sağlayabilecek

uygun işaret,
f) Uyarılar (Bu bendin 2 ve 3 numaralı alt bentlerinde yer alan uyarılar yalnız elde yı-

kanan çamaşır/bulaşık deterjanı içindir.),
1- “Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz.”,
2- “Çamaşırlarınızı ve bulaşıklarınızı yıkadıktan sonra bol su ile durulayınız.”,
3- “Cildi korumak amacıyla ellerin deterjanla uzun süre temasından kaçınınız.”,
4- “El, yüz, vücut ve gıda maddeleri temizliğinde kullanmayınız.”,
5- “Çocuklardan uzak tutunuz.”,
6- “Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.”
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g) Var ise, kullanılmaması gereken alanlar.
(2) Birinci fıkranın a, b, c ve ç bentlerinde belirtilen bilgiler, dökme olarak nakliyesi

yapılan deterjanlara ilişik olarak bulunan her türlü doküman üzerinde de yer alır.
(3) Deterjanların ambalajları, ek-7/A’da belirtilen spesifikasyonlara uygun olarak içeriği

gösterir. Ayrıca deterjanların ambalajları, kullanım talimatlarını ve gerekli ise özel önlemleri
ve uyarıları da içerir.

(4) Çamaşır deterjanı olarak kullanılmak amacıyla piyasaya arz edilen deterjanların
ambalajı üzerinde, yukarıdaki fıkralarda belirtilenlere ilaveten, ek-7/B’de verilen bilgilerin de
yer alması gerekir.

(5) Üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirtilen bilgiler, Türkçe olarak etiket ve ambalaj
üzerinde yer alır. Gerektiğinde bu bilgiler, Türkçe dışında başka bir dilde de yazılabilir.

(6) Özellikle kullanıcıyı hataya sevk edebilecek nitelikte olan, meyve gibi grafik tas-
virlerinin, piyasaya arz edilen sıvı deterjanların ambalajları üzerinde yer almamasına ilişkin
diğer mevzuat hükümleri saklıdır. Etiketlerde, ürünlerin satış için sergilenmesinde ve reklam-
larında kullanılan metin, isimler, ticari marka, resim, figüratif desenler veya diğer şekiller,
ürünlerin gerçekte sahip olmadıkları nitelikler varmış gibi kullanılamaz. Ayrıca bu yönde imada
bulunulamaz.

(7) Bu maddenin hükümleri haricinde, Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıf-
landırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkındaki Yönetmeliğin tehlikeli maddelerin
ve karışımların sınıflandırılması, ambalajlanması ve etiketlenmesiyle ilgili olan hükümleri sak-
lıdır.

(8) Ambalajlar, 10/4/2002 tarihli ve 24722 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazır
Ambalajlı Mamullerin Ağırlık ve Hacim Esasına Göre Net Miktar Tespitine Dair Yönetmelik
(76/211/AT) ile 4/8/2010 tarihli ve 27662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazır Ambalajlı
Mamullerin Nominal Dolum Miktarı ile İlgili Kuralların Belirlenmesine Dair Yönetmelik
(2007/45/AT) çerçevesinde değerlendirilir. Ambalajlar, 24/8/2011 tarihli ve 28085 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ile Tehlikeli Maddelerin ve
Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik hü-
kümlerine uygun olmak zorundadır.

Eklerin güncelleştirilmesi
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğin ekleri üzerinde, bilimsel ve teknolojik gelişmeler göz

önünde bulundurularak, gerekli değişiklikler Resmî Gazete’de yayımlanarak yapılır.
Serbest dolaşım
MADDE 15 – (1) Deterjanların ve/veya deterjanlarda kullanılan yüzey aktif maddele-

rinin bu Tebliğ şartlarına uygun olarak piyasa arzı ve serbest dolaşımı esastır. Bakanlık; bu
Tebliğin gerekliliklerini karşılayan deterjanların ve/veya deterjanlarda kullanılan yüzey aktif
maddelerinin piyasaya arzını yasaklamaz, kısıtlamaz veya engellemez.

Tedbirler
MADDE 16 – (1) Bakanlık, belirli bir deterjanın bu Tebliğ hükümlerine uygunluğu

belgelenmiş olsa dahi; insan sağlığı veya güvenliği, hayvan sağlığı veya güvenliği veya çevre
açısından bir risk teşkil ettiğine dair haklı gerekçelere sahip olduğu takdirde, ilgili Bakanlıklarla
koordinasyonu sağlayarak, bu deterjanın piyasaya arzını, kontrol yapılıncaya kadar, geçici ola-
rak yasaklar veya özel şartlara tabi kılar ve kararı imalatçıya derhal bildirir. Bakanlık bu yön-
deki kararını, gerekçeleriyle birlikte gecikmeksizin, Ekonomi Bakanlığı kanalıyla Komisyona
bildirir.
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Piyasa gözetimi ve denetimi

MADDE 17 – (1) Deterjanların piyasa gözetimi ve denetimi Bakanlık tarafından, bu
Tebliğ hükümleri ile birlikte 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve
Uygulanmasına Dair Kanun, 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanun, Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik ve 19/7/2012 tarihli ve
28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve
Denetimi Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

(2) Piyasaya arz edilen deterjanın etiketi/ambalajı üzerinde ve ticari reklam veya ila-
nında yer alan somut iddiaları imalatçı, bilimsel nitelikte çalışmalara dair belgelerle ispatlar;
denetim sırasında istenmesi halinde Bakanlığa sunar ve Bakanlıkça değerlendirilir.

Yaptırımlar

MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ hükümlerine aykırı davranan veya faaliyet gösterenler
hakkında fiilin niteliğine göre,  4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 4703 sa-
yılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, 26/9/2004
tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu
ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yasaklar

MADDE 19 – (1) Bakanlığa bildirimde bulunulmadan deterjan ürünlerin üretimi ve it-
halatı yapılamaz ve piyasaya arz edilemez.

(2) Orijinal ambalajı dışında veya açıkta deterjan satışı yapılamaz.
Hüküm bulunmayan haller

MADDE 20 – (1) Bu Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hü-
kümleri uygulanır.

Kılavuz

MADDE 21 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasını göstermek amacıyla Bakanlıkça gerekli
kılavuzlar yayımlanır ve yayımlanan kılavuzların hükümleri, Tebliğ ile birlikte uygulanır.

Çözücü bazlı deterjanlar

MADDE 22 – (1) Gerekli hallerde Bakanlıkça bu Tebliğ hükümlerinin çözücü bazlı
deterjanlara da uygulanması için bu Tebliğde ve/veya 21 inci maddede belirtilen kılavuzlarda
değişiklikler yapılır.

Fosfatların kullanımı

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Fosfatların kullanımı konusunda, uygulamaya yönelik yeni
çevresel yaklaşımlar doğrultusunda yapılacak düzenlemeye kadar, deterjanlarda kullanılacak
fosfat oranı P2O5 cinsinden en fazla %30, STPP cinsinden en fazla %52’dir. Etiket içerik lis-
tesinde P2O5 ya da STPP cinsinden ifade edilmelidir.

Önceki iş ve işlemlerin geçerliliği

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Sağlık Bakanlı-
ğınca ya da Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca yapılan iş ve tesis edilen işlemler geçerlidir.

Yürürlük

MADDE 23 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 24 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

ELASTOMER VE KAUÇUKTAN YAPILMIŞ OLAN BİBERON BAŞLIĞI VE

EMZİKLERDE N-NİTROSAMİN VE N-NİTROSAMİNE DÖNÜŞEBİLEN

MADDELERİN MİKTARI VE BU MADDELERİN BELİRLENMESİ 

HAKKINDA TEBLİĞ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; elastomer ve kauçuktan yapılmış olan biberon

başlığı ve emziklerde N-nitrosamin ve N-nitrosamine dönüşebilen maddelerin miktarının ve

bu maddelerin saptanmasındaki kriterleri belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ;

a) 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve

Uygulanmasına Dair Kanun, 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine

Dair Yönetmelik, 15/1/1997 tarihli ve 97/9196 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe ko-

nulan Türk Ürünlerinin İhracatının Arttırılmasına Yönelik Teknik Mevzuatı Hazırlayacak Ku-

rumların Belirlenmesine İlişkin Karara dayanılarak,

b) 15/3/1993 tarihli ve 93/11/EEC sayılı elastomer ve kauçuktan yapılmış olan biberon

başlığı ve emziklerde N-nitrosamin ve N-nitrosamine dönüşebilen maddelerin açığa çıkışının

belirlenmesine dair Komisyon Direktifine paralel olarak,

hazırlanmıştır.

N-nitrosamin ve N-nitrosamine dönüşebilen maddelerin miktarı 

MADDE 3 – (1) Elastomer ve kauçuktan yapılmış biberon başlığı ve emziklerdeki

maddelerin miktarı ek-1’de belirtilen kriterlere uygun bir metodla saptanır ve;

a) Toplam N-nitrosamin miktarı 0.01 mg/kg’ı, 

b) Toplam N-nitrosamine dönüşebilen madde miktarı 0.1 mg/kg’ı,

geçemez.

Denetim 

MADDE 4 – (1) Elastomer ve kauçuktan yapılmış biberon başlığı ve emziklerin dene-

timi,  Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmeliği ile 19/7/2012 tarihli ve 28358

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi

Yönetmeliği kapsamında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılır.
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Yaptırımlar

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerine aykırı davranan veya faaliyet gösterenler hak-

kında, 4703 sayılı Kanun ile fiilin niteliğine göre diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Önceki iş ve işlemlerin geçerliliği

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Sağlık Bakanlı-

ğınca ya da Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca yapılan iş ve tesis edilen işlemler geçerlidir. 

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Ek- 1

A) N-NİTROSAMİNLERİN VE N-NİTROSAMİNE DÖNÜŞEBİLEN MADDE-

LERİN BELİRLENMESİNDE TEMEL KURALLAR

a) Tükürük Deney Çözeltisi: 4.2 gram sodyum bikarbonat (NaHCO3), 0.5 gram sodyum

klorür (NaCl), 0.2 gram potasyum karbonat (K2CO3) ve 30 miligram sodyum nitrat, l litre dis-

tile su veya eşdeğer kalitede bir suda çözülür. Bu çözeltinin pH değeri 9 olmalıdır.

b) Deney Şartları: Uygun sayıda emzik ve biberon başlığından alınan örnekler, 40 ±

2°C’lik sıcaklıkta 24 saat müddetle tükürük deney çözeltisine batırılmalıdır. 

B) N-NİTROSAMİNLERİN VE N-NİTROSAMİNE DÖNÜŞEBİLEN MADDE-

LERİN BELİRLENMESİNDE UYGULANABİLEN KRİTERLER

a) (A) bölümünde belirtilen temel kurallara göre elde edilen her bir deney çözeltisinden

alınacak uygun bir kısım ile ekstrakte olmuş N-nitrosaminler tayin edilir. Bu tayin sırasında,

sulu ortamdaki N-nitrosaminler, bu maddeyi içermediği bilinen diklorometan ile organik faza

çekilir ve bu fazdaki N-nitrosaminler, gaz kromatografisi tekniği ile analiz edilir.

b) (A) bölümünde belirtilen temel kurallara göre elde edilen her bir deney çözeltisinden

alınacak diğer bir kısım kullanılarak ekstrakte olmuş N-nitrosamine dönüşebilen maddeler

tayin edilir. Bunun için, seçilen çözelti kısmındaki Nitrosamine dönüştürülebilir maddeler, or-

tam hidroklorik asitle asitlendirilerek nitrosaminlere dönüştürülür. Oluşan nitrosaminler, dik-

lorometan ile ekstrakte edildikten sonra gaz kromatografisi tekniği ile analiz edilir.
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

EMZİK, BİBERON, BİBERON BAŞLIĞI, ALIŞTIRMA BARDAĞI, ALIŞTIRMA
BARDAĞI KAPAĞI VE BENZERİ ÜRÜNLERİN ÜRETİMİ, İTHALATI, PİYASA

GÖZETİMİ VE DENETİMİ İLE BİLDİRİM ESASLARINA DAİR TEBLİĞ

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; emzik, biberon, biberon başlığı, alıştırma bardağı,

alıştırma bardağı kapağı ve benzeri ürünlerin insan sağlığına ve çevreye zarar vermesini en-
gellemek, topluma güvenli ve kaliteli şekilde ulaşmasını teminen piyasaya arz edilmeden önce
Bakanlığa yapılacak bildirimin usul ve esasları ile ürüne ait teknik dosyada bulunacak bilgi ve
belgeleri ve bu ürünlerin piyasa gözetimi ve denetiminin esaslarını belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; emzik, biberon, biberon başlığı, alıştırma bardağı, alıştırma

bardağı kapağı ve benzeri ürünlerin üreticilerinin uyacakları usul ve esasları kapsar.
(2) Emzik, biberon, biberon başlığı, göğüs pompası ve benzeri CE işaretli olarak üretilen

ürünlerde kullanılan emzik, biberon ve biberon başlığı kısımları bu Tebliğe tabidir.
(3) Uzmanlık gerektiren tıbbi uygulamalar için yapılmış, sıcaklık ölçen, ilaç uygulama

aracı olarak kullanılan, prematüre bebekler ve Pierre Robbin Sendromu için üretilen ürünlerde
kullanılan emzik, biberon ve biberon başlığı kısımları bu Tebliğe tabidir.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik

Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna, 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Güm-
rük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye,
13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin
Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmeliğe ve 15/1/1997 tarihli ve 97/9196 sayılı Ba-
kanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Ürünlerinin İhracatının Arttırılmasına Yönelik
Teknik Mevzuatı Hazırlayacak Kurumların Belirlenmesine İlişkin Karara dayanılarak hazır-
lanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
b) İl müdürlüğü: Bakanlık ticaret il müdürlüklerini,
c) Üretici: Emzik, biberon, biberon başlığı, alıştırma bardağı, alıştırma bardağı kapağı

ve benzeri ürünleri üreten veya ürüne adını, ticari markasını veya ayırt edici işaretini koymak
suretiyle kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişiyi; üreticinin Türkiye dışında ol-
ması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçıyı; ayrıca, ürünün
tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri ürünün güvenliğini etkileyen gerçek veya tüzel kişiyi,

ç) Yetkili laboratuvar: Ürün analizlerinin yapılacağı Bakanlıkça yetkilendirilmiş labo-
ratuvarları,

d) İnceleme raporu: Her ürün için fiziksel, mekanik ve kimyasal laboratuvar testleri
(ek-4/A ve ek-4/B),

e) Teknik dosya: Üretici bilgileri ile ürüne ait bilgi ve belgeleri içeren dosyayı,
ifade eder.
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Yasaklı maddeler ve ilgili mevzuat

MADDE 5 – (1) Ürünlerde 26/12/2008 tarihli ve 27092 sayılı mükerrer sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Pi-

yasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik ile yasaklanmış olan

maddeler emzik, biberon, biberon başlığı, alıştırma bardağı, alıştırma bardağı kapağı ve benzeri

ürünlerin üretiminde kullanılamaz.

(2) Emzik, biberon, biberon başlığı, alıştırma bardağı, alıştırma bardağı kapağı ve ben-

zeri ürünler, gıda ile temas eden madde ve malzemelerle ilgili olarak 29/12/2011 tarihli ve

28157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve

Malzemeler Yönetmeliği ve buna bağlı olarak yayımlanan tebliğlere uygun olmalıdır.

(3) Elastomer ve Kauçuktan Yapılmış Olan Biberon Başlığı ve Emziklerde N-nitrosamin

ve N-nitrosamine Dönüşebilen Maddelerin Miktarı ve Bu Maddelerin Belirlenmesi Hakkında

Tebliğe uygun olmalıdır.

(4) Ürünler TSE tarafından uyumlaştırılmış AB standartlarına uygun olmalıdır.

(5) Bilimsel gelişmeler doğrultusunda tespit edilen, kullanımına müsaade edilmeyen

çevre ve insan sağlığına zararlı maddeler listesi Bakanlığın resmi internet sayfasında yayınlanır.

Bu Tebliğ kapsamındaki emzik, biberon, biberon başlığı, alıştırma bardağı ve kapağı ve benzeri

ürünler listedeki maddeleri içeremez.

Bildirim

MADDE 6 – (1) Emzik, biberon, biberon başlığı, alıştırma bardağı, alıştırma bardağı

kapağı ve benzeri ürünlerin üreticileri, Bakanlığa bildirimde bulunmak zorundadır.

(2) Emzik, biberon, biberon başlığı, alıştırma bardağı, alıştırma bardağı kapağı ve ben-

zeri ürünlerin ithalatı sırasında, gümrük idarelerince bu bildirimlere ilişkin herhangi bir belge

aranmaz.

Bildirim usulü

MADDE 7 – (1) Üreticiler, bir sefere mahsus olmak üzere, ek-1/A ya da ek-1/B’de yer

alan Bildirim Formunu doldurarak, ek-4/A’da yer alan Bakanlıkça yetkilendirilmiş veya ulus-

lararası akreditasyona sahip laboratuvarda yapılmış “Emzik Test Raporu”, ek-4/B’de yer alan

Bakanlıkça yetkilendirilmiş veya uluslararası akreditasyona sahip laboratuvarda yapılmış Ço-

cuk Kullanım ve Bakım Eşyaları İçme Donanımı Test Raporu ve piyasaya arz edilmek üzere

hazırlanmış her ürüne ait etiket örneğini elektronik ortamda (PDF) hazırlayarak, her bir ürün

için ayrı ayrı bildirimde bulunmak zorundadır. Bu formun bir örneği üretici tarafından muha-

faza edilir. Bildirimde bulunan üreticilere Bakanlık tarafından kayıt numarası verilir.

Değişiklik

MADDE 8 – (1) Üreticiler, bildirimde veya etiket bilgilerinde yer alan hususlardan bir

veya birkaçının değişmesi halinde ürünü piyasaya sürmeden önce bir dilekçe ekinde değişiklik

bildirimini ve yeni etiket örneğini Bakanlığa gönderir.

MADDE 9 – (1) Etiket, Tanıtma ve Kullanma Kılavuzunda;

a) Üreticinin adı ve adresi,
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b) Üretim yeri adresi, ithal üründe menşe ülke adı,

c) Ürünün ticari adı,

ç) Üretim tarihi/seri no./raf ömrü,

d) Tüketiciye yönelik uyarılar rahatlıkla okunacak büyüklükte Türkçe yazılır.

Emzikler için; özel ambalaj ya da etiket örneğinde ürüne ait özel uyarı bulunması ha-

linde bu uyarılarla birlikte kırmızı renkte, büyük harflerle;

• “Yetişkin gözetiminde kullanınız.”,

• “Bebek boğulabileceğinden boynuna asmayınız.”,

• “Besleme emziklerini hiçbir zaman yalancı emzik gibi kullanmayınız.”,

• “Sıvıların uzun süreli ve devamlı emilmesi diş çürüklerine neden olur.”,

• “Beslemeye başlamadan önce gıda sıcaklığını kontrol ediniz.”,

• “Her kullanımdan önce besleme emziğini bütün yönlerde çekmek sureti ile gözle mua-

yene ediniz. Hasar veya incelme belirtileri görüldüğünde kullanmayınız.”,

• “Yıpranmaya neden olabileceğinden besleme emziğini tavsiye edilenden daha uzun

süre dezenfektan (steril edici çözelti) içerisinde, doğrudan güneş ışığı altında veya direk ısıya

maruz bırakmayınız.”,

• “İlk kullanımdan önce beş dakika süre ile suda kaynatınız. Bu işlem temizlikten emin

olmak için gereklidir. Her kullanımdan önce temizleyiniz.”,

• Bir kullanımlık mamuller “Yalnız tek kullanımlıktır.”,

• “Emziğin ağız içine kaçması durumunda panik yapmayın.”,

• “Emzik başını asla şekerli maddeler veya ilaçlara batırmayın. Çocuğunuzun dişleri

çürüyebilir.”,

• Güvenlik ve hijyen sebeplerinden dolayı emziği bir ila iki ay kullanımdan sonra de-

ğiştirin.

• “Emzik yutulmaz ve bu tip bir olayla başa çıkabilecek şekilde tasarlanmıştır. Mümkün

olduğu kadar nazikçe ve dikkatli şekilde ağızdan çıkarın.”,

• “Mikrodalga fırında biberonu işleme tabi tutmayınız.”

şeklinde uyarılar da yer alır.

e) Ürün göğüs pompası ise elektrik ve pille çalışanları CE işareti taşımalıdır.

f) Uzmanlık gerektiren tıbbi uygulamalar için yapılmış, sıcaklık ölçen, ilaç veren ve

benzeri emziklerin etiketinde “Yalancı emzik olarak kullanılmaz.” uyarısı olmalıdır.

g) Standartların başlığı yerine standartların işaret ve numarası yazılır.

(2) Etiketlerde, ürünlerin satış için sergilenmesinde ve reklamlarında kullanılan metin,

isimler, ticari marka, resim, figüratif desenler veya diğer şekiller, ürünlerin gerçekte sahip ol-

madıkları nitelikler varmış gibi kullanılamaz ve bu yönde imada bulunulamaz.

(3) Ürün etiketinde ve/veya prospektüslerinde kullanma talimatı bulunur.

(4) Etiketlerde ürünün antimikrobiyal etkiye veya dezenfektan etkisine sahip olduğunu

belirten ifadeler yer alamaz.
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Mesul müdür
MADDE 10 – (1) Üretim yerinde eczacı, gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda), kim-

ya mühendisi veya kimyager mesul müdür olarak görevlendirilir. Mesul müdürün görevden
ayrılması durumunda yedi gün içinde yeni bir mesul müdür görevlendirilir. Bakanlığa yeni me-
sul müdür bildirimi yapılır.

(2) Mesul müdür görevlendirilmesi, üreticinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Ambalajlama
MADDE 11 – (1) Ürün ambalajları, 24/8/2011 tarihli ve 28035 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine uygun olmak zorundadır.
(2) Emzik, biberon, biberon başlığı, alıştırma bardağı, alıştırma bardağı kapağı ve ben-

zeri ürünler, tüketiciye temiz şartlarda ulaşabilecek şekilde kapatılmış, uygun bir ambalaj içe-
risinde satılır.

Teknik dosya ve üretim yeri nitelikleri
MADDE 12 – (1) Gerekli durumlarda il müdürlüğü veya Bakanlık tarafından incelen-

mek üzere üreticiler ek-3’te yer alan bilgileri içeren teknik dosyayı bulundurmak zorundadır.
Ayrıca, üreticiler üretim yerinde bulunması gereken ek-2’de belirtilen şartları sağlamak zorun-
dadır.

Denetim
MADDE 13 – (1) Emzik, biberon, biberon başlığı, alıştırma bardağı, alıştırma bardağı

kapağı ve benzeri ürünlerin denetimi 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği kapsamında
yapılır. Piyasa gözetimi ve denetimi veya şikayet üzerine alınan numunelerin analizleri yetkili
laboratuvarda yaptırılır.

Yasaklar
MADDE 14 – (1) Emzik, biberon, biberon başlığı, alıştırma bardağı, alıştırma bardağı

kapağı ve benzeri ürünler, Bakanlığa bildirimde bulunulmadan piyasaya arz edilemez.
(2) Bu Tebliğde belirtilen kurallara aykırı üretim ve satış ile basın, yayın, broşür dağıtma

gibi yollarla tüketicileri yanıltıcı reklam ve herhangi bir şekilde aslına uygun olmayan tanıtım
yapılması yasaktır.

Yaptırımlar
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğde belirtilen hükümlere aykırı davranan veya faaliyet gös-

terenler hakkında 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 4703 sayılı Ürünlere
İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ve ilgili diğer mevzuat
hükümleri uygulanır.

Önceki iş ve işlemlerin geçerliliği
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Sağlık Bakanlı-

ğınca ya da Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca yapılan iş ve tesis edilen işlemler geçerlidir.
(2) Bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce alınan Çevre Sağlığı Değerlendirme Raporu,

Üretim Yeri Uygunluk Raporu hükmündedir.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
HAVA AROMATİZE EDİCİ ÜRÜNLERİN ÜRETİMİ, İTHALATI, PİYASA
GÖZETİMİ VE DENETİMİ İLE BİLDİRİM ESASLARINA DAİR TEBLİĞ

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; hava aromatize edici ürünlerin insan sağlığına ve

çevreye zarar vermesinin engellenmesini, topluma güvenli ve kaliteli şekilde ulaşmasını temi-
nen piyasaya arz edilmeden önce Bakanlığa yapılacak bildirimin usul ve esaslarını, ürüne ait
teknik dosyada bulunacak bilgi ve belgeleri ve bu ürünlerin piyasa gözetimi ve denetiminin
esaslarını belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; ortama hoş koku vermek ve ortamın kokusunu değiştirmek

amacıyla kullanılan bütün müstahzar ve maddelerin üreticilerini kapsar.
(2) 24/3/2005 tarihli ve 5324 sayılı Kozmetik Kanunu kapsamına giren ürünler bu Teb-

liğ kapsamında değildir.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik

Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük
ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin
Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik ile 15/1/1997 tarihli ve 97/9196 sayılı Ba-
kanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Ürünlerinin İhracatının Arttırılmasına Yönelik
Teknik Mevzuatı Hazırlayacak Kurumların Belirlenmesine İlişkin Karara dayanılarak hazır-
lanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
b) Formül: Ürünü oluşturan kimyasal maddelerin ağırlıkça veya hacimce yüzde mikta-

rının ± 10 toleransla belirtilmesini,
c) Hava aromatize edici ürünler: Aktif maddesi esans olan itici gazlı, mekanik veya

materyale emdirilmiş olarak ortama güzel koku yayan ürünleri, 
1) Alkol bazlı hava aromatize edici ürünler: Aktif madde olan esansın alkolde çözün-

mesiyle elde edilen ürünleri, 
2) Su bazlı hava aromatize edici ürünler: Aktif madde olan esansın alkol dışındaki çö-

zücülerle çözülerek su ile seyreltilmesiyle elde edilen ürünleri,
3) Materyale emdirilmiş ürünler: Esansın kağıt, plastik, talaş, kurutulmuş çiçek, tütsü

ve benzeri materyale emdirilmesi ile elde edilen ürünleri,
ç) İtici gaz: Ürünün ortama püskürtülmesine yarayan basınçla sıvılaştırılmış bütan, pro-

pan, izobütan karışımları ile benzer nitelikteki gazları, 
d) İl müdürlüğü: Bakanlık ticaret il müdürlüklerini,
e) Teknik dosya: Üretici bilgileri ile ürüne ait bilgi ve belgeleri, 
f) Üretici: Hava aromatize edici ürünleri imal eden, ıslah eden veya ürüne adını, ticari

markasını veya ayırt edici işaretini koymak sureti ile kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya
tüzel kişiyi, üreticinin Türkiye dışında olması halinde üretici tarafından yetkilendirilen temsil-
ciyi ve/veya ithalatçıyı, ayrıca ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri ürünün güven-
liğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişiyi,

g) Yetkili laboratuvar: Ürün analizlerinin yapılacağı Bakanlıkça yetkilendirilmiş labo-
ratuvarları

ifade eder. 
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Kullanımına müsaade edilmeyen maddeler
MADDE 5 – (1) Ürünlerde, 26/12/2008 tarihli ve 27092 mükerrer sayılı Resmî Gaze-

te’de yayımlanan Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya
Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik ile yasaklanmış olan mad-
deler kullanılamaz.

Bildirim
MADDE 6 – (1) Hava aromatize edici ürünlerin üreticileri Bakanlığa bildirimde bu-

lunmak zorundadır.
(2) Söz konusu hava aromatize edici ürünlerin ithalatı sırasında Gümrük İdarelerince

bu bildirimlere ilişkin herhangi bir belge aranmaz.
Bildirim usulü 
MADDE 7 – (1) Üreticiler bir sefere mahsus olmak üzere, ek-1/A ya da ek-1/B’de yer

alan Bildirim Formunu doldurarak ve piyasaya arz edilmek üzere hazırlanmış her ürün çeşidine
ait etiket örneklerini ve 26/12/2008 tarihli ve 27092 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması
ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanmış ürünlere ait güvenlik bilgi
formlarını elektronik ortamda (PDF/resim) hazırlayarak Bakanlığa bildirimde bulunmak zo-
rundadır. Bu formun bir örneği üretici tarafından muhafaza edilir. Bildirimde bulunan üretici-
lere, Bakanlık tarafından kayıt numarası verilir.

Değişiklik
MADDE 8 – (1) Üreticiler, bildirimde veya etiket bilgilerinde yer alan hususlardan bir

veya birkaçının değişmesi halinde bu değişiklikleri piyasaya sürmeden önce Bakanlığa bildir-
mek zorundadırlar.

Etiketleme
MADDE 9 – (1) Etiketlerde;
a) Üretici adı ve adresi,
b) Üretim yeri adresi,
c) Varsa fason üretici adı ve adresi,
ç) Ürünün ticari adı, 
d) Amaçlanan kullanım alanları, 
e) Ürünün formülünü oluşturan maddeleri (yüzde oranlarına bakılmaksızın kimyasal

isimleri ve CAS numarası ile) ve 26/12/2008 tarihli ve 27092 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Eti-
ketlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre belirlenecek tehlike sembolleri, tehlike
ibareleri ve güvenlik uyarıları,

f) Kullanım talimatı, 
g) Nominal dolum miktarı,
ğ) İmal tarihi, son kullanma tarihi, seri ve parti numarası,
bulunması zorunludur.
(2) Etiketlerde, ürünlerin satış için sergilenmesinde ve reklamlarında kullanılan metin,

isimler, ticari marka, resim, figüratif desenler veya diğer şekiller, ürünlerin gerçekte sahip ol-
madıkları nitelikler varmış gibi kullanılamaz ve bu yönde imada bulunulamaz.

a) Uyarı olarak;
1) “Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz.”,
2) “Çocuklardan uzak tutunuz.”,
3) “Hamilelerin, bebeklerin ve solunum sistemi hastalığı olan kişilerin bulunduğu or-

tamlarda kullanmayınız.”,
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4) “Gıda maddelerinden uzak tutunuz.”,
5) “Doğrudan solumayınız, vücuda temas ettirmeyiniz.”, 
6) “Alerjiye sebebiyet verebilir.”,
ifadeleri yer alır.
(3) İtici gaz içeren ürünler için 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Aerosol Kaplar Yönetmeliğine uygun olması zorunludur.
Mesul müdür
MADDE 10 – (1) Üretim yerinde kimya veya sağlık alanında en az lisans eğitimi almış

olanlar mesul müdür olarak görevlendirilir. Mesul müdürün görevden ayrılması durumunda
yedi gün içinde yeni bir mesul müdür görevlendirilir. 

(2) Mesul müdür görevlendirilmesi, üreticinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Ambalajlama
MADDE 11 – (1) Ambalajlar; 4/8/2010 tarihli ve 27662 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Hazır Ambalajlı Mamullerin Nominal Dolum Miktarı ile İlgili Kuralların Belirlenmesine
Dair Yönetmelik (2007/45/AT), 24/8/2011 tarihli ve 28035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ile Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıf-
landırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun ol-
mak zorundadır.

Teknik dosya ve üretim yeri nitelikleri
MADDE 12 – (1) Gerekli durumlarda il müdürlüğü veya Bakanlık tarafından incelen-

mek üzere üreticiler ek-3’te yer alan bilgileri içeren teknik dosyayı hazır bulundurmak zorun-
dadır. Ayrıca üreticiler üretim yerinde bulunması gereken ek-2’de belirtilen şartları sağlamak
zorundadır.

Denetim 
MADDE 13 – (1) Hava aromatize edici ürünlerin denetimi, 19/7/2012 tarihli ve 28358

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi
Yönetmeliği kapsamında yapılır. Piyasa gözetimi ve denetimi veya şikayet üzerine alınan nu-
munelerin analizleri yetkili laboratuvarda yaptırılır.

Yasaklar 
MADDE 14 – (1) Hava aromatize edici ürünler Bakanlığa bildirimde bulunulmadan

piyasaya arz edilemez. 
(2) Bu Tebliğde belirtilen kurallara aykırı üretim ve satış ile basın, yayın, broşür dağıtma

gibi yollarla tüketicileri yanıltıcı reklam ve herhangi bir şekilde aslına uygun olmayan tanıtım
yapılması yasaktır.

Yaptırımlar
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğde belirtilen hükümlere aykırı davranan veya faaliyet gös-

terenler hakkında, 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun,
4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun
ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Önceki iş ve işlemlerin geçerliliği
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Sağlık Bakanlı-

ğınca ya da Türkiye Halk Sağılığı Kurumunca yapılan iş ve tesis edilen işlemler geçerlidir.
(2) Bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce alınan Çevre Sağlığı Değerlendirme Raporu,

Üretim Yeri Uygunluk Raporu yerine geçer. 
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
HAVUZ SUYUNDA KULLANILAN YARDIMCI KİMYASAL MADDELERİN

ÜRETİMİ, İTHALATI, PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ İLE
BİLDİRİM ESASLARINA DAİR TEBLİĞ

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; havuz suyunda kullanılan yardımcı kimyasal mad-

delerin insan sağlığına ve çevreye zarar vermesinin engellenmesini, topluma güvenli ve kaliteli
şekilde ulaşmasını teminen piyasaya arz edilmeden önce Bakanlığa yapılacak bildirimin usul
ve esaslarını, ürüne ait teknik dosyada bulunacak bilgi ve belgeleri ve bu ürünlerin piyasa gö-
zetimi ve denetiminin esaslarını belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; yüzme havuzu suyunun dezenfeksiyonu haricinde, pH

ayarlanması, çöktürücü, topaklayıcı, parlatıcı, berraklaştırıcı ve teknolojik gelişmelere göre
havuz suyunda yardımcı kimyasal madde amacıyla kullanılan bütün müstahzar ve maddelerin
üreticilerini kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik

Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna, 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Güm-
rük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye,
13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin
Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmeliğe ve 15/1/1997 tarihli ve 97/9196 sayılı Ba-
kanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Ürünlerinin İhracatının Arttırılmasına Yönelik
Teknik Mevzuatı Hazırlayacak Kurumların Belirlenmesine İlişkin Karara dayanılarak hazır-
lanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
b) Formül: Ürünü oluşturan kimyasal maddelerin ağırlıkça veya hacimce yüzde mikta-

rını,
c) Havuz suyunda kullanılan yardımcı kimyasal maddeler: Yüzme havuzu suyunun de-

zenfeksiyonu haricinde, pH ayarlanması, çöktürücü, topaklayıcı, parlatıcı, berraklaştırıcı, kireç
önleyici ve iyon tutucu amacıyla kullanılan bütün müstahzar ve maddeleri,

ç) İl müdürlüğü: Bakanlık ticaret il müdürlüklerini,
d) Teknik dosya: Üretici bilgileri ile ürüne ait bilgi ve belgeleri,
e) Üretici: Havuz suyunda kullanılan yardımcı kimyasal maddeleri üreten, ıslah eden

veya ürüne adını, ticari markasını veya ayırt edici işaretini koymak sureti ile kendini üretici
olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişiyi; üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tara-
fından yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçıyı, ayrıca ürünün tedarik zincirinde yer alan
ve faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişiyi,

f) Ürün: Havuz suyunda yardımcı kimyasal madde olarak kullanılan tüm madde ve
müstahzarları,

g) Yetkili laboratuvar: Ürün analizlerinin yapılabileceği Bakanlıkça yetkilendirilmiş la-
boratuvarları,

ifade eder. 
Havuz suyunda kullanılan yardımcı kimyasal maddeler
MADDE 5 – (1) Havuz suyunda kullanılan yardımcı kimyasal maddelerin havuz kul-

lanıcıları ve çalışanları için risk oluşturmaması, dezenfeksiyonu engellememesi, filtrasyon ön-
cesi kullanılması, havuzdaki malzemelere zarar vermemesi ve toksik etki göstermemesi koşu-
luyla kullanımına izin verilir.
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Kullanımına müsaade edilmeyen maddeler
MADDE 6 – (1) Ürünlerde, 26/12/2008 tarihli ve 27092 mükerrer sayılı Resmî Gaze-

te’de yayımlanan Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya
Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik ile yasaklanmış olan mad-
deler kullanılamaz.

Bildirim
MADDE 7 – (1) Havuz suyunda kullanılan yardımcı kimyasal maddelerin üreticileri,

Bakanlığa bildirimde bulunmak zorundadır. 
(2) Söz konusu havuz suyunda kullanılan yardımcı kimyasal maddelerin ithalatı sıra-

sında gümrük idarelerince bu bildirimlere ilişkin herhangi bir belge aranmaz.
Bildirim usulü 
MADDE 8 – (1) Üreticiler bir sefere mahsus olmak üzere, ek-1/A ya da ek-1/B’de yer

alan Bildirim Formunu ve piyasaya arz edilmek üzere hazırlanmış her ürün çeşidine ait etiket
örneklerini, formüllerini ve 26/12/2008 tarihli ve 27092 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması
ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanmış etken maddeye ait güvenlik
bilgi formlarını elektronik ortamda, PDF veya resim biçiminde hazırlayarak Bakanlığa bildi-
rimde bulunmak zorundadır. Bildirim formunun bir örneği üretici tarafından muhafaza edilir.
Bildirimde bulunan üreticilere, Bakanlık tarafından kayıt numarası verilir. 

Değişiklik
MADDE 9 – (1) Üreticiler, bildirimde veya etiket bilgilerinde yer alan hususlardan bir

veya birkaçının değişmesi halinde bu değişiklikleri ürünü piyasaya sürmeden önce Bakanlığa
bildirmek zorundadırlar.

Etiketleme
MADDE 10 – (1) Etiketlerde;
a) Üreticinin adı ve adresi,
b) Üretim yerinin adı ve adresi,
c) Ürünün ticari adı, 
ç) Amaçlanan kullanım alanları, 
d) Ürünün formülünü oluşturan maddelerin ağırlıkça veya hacimce yüzde miktarı ile

kimyasal isimleri, CAS numarası ve 26/12/2008 tarihli ve 27092 mükerrer sayılı Resmî Gaze-
te’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması
ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre belirlenecek tehlike sembolleri, teh-
like ibareleri ve güvenlik uyarıları,

e) Kullanma talimatı, 
f) Nominal dolum miktarı,
g) Üretim ve son kullanma tarihi (açılmış ambalaj ve seyreltilmiş ürün olarak ayrı ayrı),

seri ve parti numarası,
ğ) LD 50 (oral, sıçan) değeri,
h) Ürünün saklama koşullarının sıcaklık ve nem olarak, 
bulunması zorunludur.
(2) Etiketlerde ayrıca uyarı olarak;
a) “Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz.”,
b) “Kullanıcılar için koruyucu giysi (gözlük, eldiven, yüz maskesi) kullanınız.”,
c) “Çocuklardan uzak tutunuz.”,
ç) “Başka bir ürün veya madde ile karıştırmayınız.”,
d) “Gıda maddelerinden uzak tutunuz.”,
e) “Boşalan ambalajlar, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine göre değerlendi-

rilir.”,
f) “Zehirlenme durumlarında Ulusal Zehir Danışma Merkezinin (UZEM) 114 numaralı

telefonunu veya Acil Sağlık Hizmetleri’nin 112 numaralı telefonunu arayınız.”,

31 Ekim 2013 – Sayı : 28807                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 95

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 95



g) “Ürünün uygulaması sertifikalı personel tarafından yapılacaktır.”,
ğ) “Filtrasyon öncesi kullanılır.”,
ifadeleri bulunur.
Mesul müdür
MADDE 11 – (1) Mesul müdür olarak üretim yerinde kimya mühendisi, kimyager, ec-

zacı veya biyolog görevlendirilir. Mesul müdürün görevden ayrılması durumunda yedi gün
içinde yeni bir mesul müdür görevlendirilir. 

(2) Mesul müdür görevlendirilmesi, üreticinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Ambalajlama ve ürünlerin bertarafı
MADDE 12 – (1) Ürünlerin ambalajlama, etiketleme ve işaretleme kuralları 10/4/2002

tarihli ve 24722 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazır Ambalajlı Mamullerin Ağırlık ve
Hacim Esasına Göre Net Miktar Tespitine Dair Yönetmelik ile 4/8/2010 tarihli ve 27662 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Hazır Ambalajlı Mamullerin Nominal Dolum Miktarı ile İlgili
Kuralların Belirlenmesine Dair Yönetmelik (2007/45/AT) çerçevesinde değerlendirilir. Ürünler,
24/8/2011 tarihli ve 28035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü
Yönetmeliği ile Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve
Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olmak zorundadır. 

(2) İmhasına karar verilen veya son kullanma tarihi dolmuş ürünler, 14/3/2005 tarihli
ve 25755 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Atıkların Kontrolü
Yönetmeliği çerçevesinde üretici tarafından bertarafı sağlanır.

Teknik dosya ve üretim yeri nitelikleri
MADDE 13 – (1) Üreticiler, gerekli durumlarda il müdürlüğü veya Bakanlık tarafından

incelenmek üzere ek-3’te yer alan bilgileri içeren teknik dosyayı bulundurmak zorundadır. Ay-
rıca, üreticiler üretim yerinde bulunması gereken ek-2’de belirtilen şartları sağlamak zorundadır.

Denetim
MADDE 14 – (1) Havuz suyunda kullanılan yardımcı kimyasal maddelerin denetimi

19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği kapsamında yapılır. Piyasa gözetimi ve denetimi
veya şikayet üzerine alınan numunelerin analizleri yetkili laboratuvarda yaptırılır. 

Yasaklar
MADDE 15 – (1) Havuz suyunda kullanılan yardımcı kimyasal maddeler, Bakanlığa

bildirimde bulunulmadan piyasaya arz edilemez.
(2) Bu Tebliğde belirtilen kurallara aykırı üretim ve satış ile basın, yayın, broşür dağıtma

gibi yollarla tüketicileri yanıltıcı reklam ve herhangi bir şekilde aslına uygun olmayan tanıtım
yapılamaz.

Yaptırımlar
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğde belirtilen hükümlere aykırı davranan veya faaliyet gös-

terenler hakkında, 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun,
Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ile ilgili diğer
mevzuat hükümleri uygulanır.

(2) Güvensiz veya son kullanma tarihi dolmuş ürünler atık olarak değerlendirilir ve
bertaraf işlemleri Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre yapılır.

Önceki iş ve işlemlerin geçerliliği
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Sağlık Bakanlı-

ğınca ya da Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca yapılan iş ve tesis edilen işlemler geçerlidir.
(2) Bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce alınan Çevre Sağlığı Değerlendirme Raporu,

Üretim Yeri Uygunluk Raporu yerine geçer. 
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
KUVVETLİ ASİT VEYA BAZ İÇEREN TEMİZLİK ÜRÜNLERİNİN ÜRETİMİ, 

İTHALATI, PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ İLE BİLDİRİM
ESASLARINA DAİR TEBLİĞ

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; kuvvetli asit veya baz içeren temizlik ürünlerinin

insan sağlığına ve çevreye zarar vermesinin engellenmesini, topluma güvenli ve kaliteli şekilde
ulaşmasını teminen piyasaya arz edilmeden önce Bakanlığa yapılacak bildirimin usul ve esas-
larını, ürüne ait teknik dosyada bulunacak bilgi ve belgeleri ve bu ürünlerin piyasa gözetimi
ve denetiminin esaslarını belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; kuvvetli asit veya baz içeren ve temizlik ürünü olarak kul-

lanılan bütün müstahzarlar ve maddelerin üreticilerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik

Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna, 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Güm-
rük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye,
13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin
Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmeliğe ve 15/1/1997 tarihli ve 97/9196 sayılı Ba-
kanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Ürünlerinin İhracatının Arttırılmasına Yönelik
Teknik Mevzuatı Hazırlayacak Kurumların Belirlenmesine ilişkin Karara dayanılarak hazır-
lanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ’de geçen;
a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
b) Formül: Ürünü oluşturan kimyasal maddelerin ağırlıkça veya hacimce yüzde mikta-

rının ± 2 toleransla belirtilmesini,
c) İl müdürlüğü: Bakanlık ticaret il müdürlüklerini,
ç) Teknik dosya: Üretici bilgileri ile ürüne ait bilgi ve belgeleri içeren dosyayı,
d) Üretici: Kuvvetli asit ve baz içeren tuz ruhu, kireç çözücü, lavabo açıcı ve benzeri

olarak kullanılan bütün müstahzar ve maddeleri üreten, imal eden veya ürüne adını, ticari mar-
kasını veya ayırt edici işaretini koymak suretiyle kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya
tüzel kişiyi; üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen tem-
silciyi ve/veya ithalatçıyı; ayrıca, ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri ürünün gü-
venliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişiyi,

e) Ürün: Endüstriyel alanda, işyerlerinde, konutlarda, banyo, lavabo, mutfak ve benzeri
alanlarda yüzeylerde birikmiş kir, yağ, kireç ve/veya pasın giderilmesi ya da lavabo giderlerinin
açılması amacı ile içeriğinde kuvvetli asit veya baz içeren kireç, yağ çözücü, lavabo açıcı, tuz
ruhu ve benzeri müstahzarları,

f) Yetkili laboratuvar: Ürün analizlerinin yapılacağı Bakanlıkça yetkilendirilmiş labo-
ratuvarları

ifade eder.
Kullanımına müsaade edilmeyen maddeler
MADDE 5 – (1) Ürünlerde, 26/12/2008 tarihli ve 27092 sayılı mükerrer Resmî Gaze-

te’de yayımlanan Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya
Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik ile yasaklanmış olan mad-
deler kullanılamaz.

Bildirim
MADDE 6 – (1) Kuvvetli asit veya baz içeren temizlik ürünü olarak kullanılan bütün

müstahzar ve maddelerin üreticileri, Bakanlığa bildirimde bulunmak zorundadır.
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(2) Söz konusu kuvvetli asit veya baz içeren temizlik ürünü olarak kullanılan bütün
müstahzar ve maddelerin ithalatı sırasında gümrük idarelerince bu bildirimlere ilişkin herhangi
bir belge aranmaz.

Bildirim usulü
MADDE 7 – (1) Üreticiler bir sefere mahsus olmak üzere, ek-1’de yer alan Bildirim

Formunu ve piyasaya arz edilmek üzere hazırlanmış her ürün çeşidine ait etiket örneklerini ve
26/12/2008 tarihli ve 27092 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddeler
ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında
Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanmış ürünlere ait güvenlik bilgi formlarını elektronik ortamda
(PDF/resim) hazırlayarak Bakanlığa bildirimde bulunmak zorundadır. Bu formun bir örneği
üretici tarafından muhafaza edilir. Bildirimde bulunan üreticilere Bakanlık tarafından kayıt
numarası verilir.

Değişiklik
MADDE 8 – (1) Üreticiler, bildirimde veya etiket bilgilerinde yer alan hususlardan bir

veya birkaçının değişmesi halinde bu değişiklikleri ürünü piyasaya sürmeden önce Bakanlığa
bildirmek zorundadırlar.

Etiketleme
MADDE 9 – (1) Etiketlerde;
a) Üreticinin adı ve adresi,
b) Üretim yerinin adı ve adresi,
c) Ürünün ticari adı,
ç) Amaçlanan kullanım alanları,
d) Ürünün formülünü oluşturan maddelerin ağırlıkça yüzde miktarı ile kimyasal isim-

leri, CAS numarası ve 26/12/2008 tarihli ve 27092 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımla-
nan Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlen-
mesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre belirlenecek tehlike sembolleri, tehlike ibareleri
ve güvenlik uyarıları,

e) Kullanma talimatı,
f) Nominal dolum miktarı,
g) Üretim ve son kullanma tarihi, seri ve parti numarası,
bulunması zorunludur.
(2) Etiketlerde ayrıca uyarı olarak;
a) “Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz.”,
b) “Kullanırken eldiven giyiniz.”,
c) “Çocuklardan uzak tutunuz.”,
ç) “Başka bir ürün veya madde ile karıştırmayınız.”,
d) “Gıda maddelerinden uzak tutunuz.”,
e) “Ambalaj tamamen boşaltıldıktan sonra geri dönüşüm işlemine gönderiniz.”,
f) “Zehirlenme durumlarında Ulusal Zehir Danışma Merkezinin (UZEM) 114 numaralı

telefonunu veya Acil Sağlık Hizmetlerinin 112 numaralı telefonunu arayınız.”,
ifadeleri bulunur.
(3) Etiketlerde, ürünlerin satış için sergilenmesinde ve reklamlarında kullanılan metin,

isimler, ticari marka, resim, figüratif desenler veya diğer şekiller, ürünlerin gerçekte sahip ol-
madıkları nitelikler varmış gibi kullanılamaz ve bu yönde imada bulunulamaz.

Mesul müdür
MADDE 10 – (1) Üretim yerinde kimya veya sağlık alanında en az lisans eğitimi almış

olanlar mesul müdür olarak görevlendirilir. Mesul müdürün görevden ayrılması durumunda
yedi gün içinde yeni bir mesul müdür görevlendirilir.

(2) Mesul müdür görevlendirilmesi, üreticinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
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Ambalajlama/ürünlerin bertarafı
MADDE 11 – (1) Ürünlerin ambalajlama, etiketleme ve işaretleme kuralları 10/4/2002

tarihli ve 24722 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazır Ambalajlı Mamullerin Ağırlık ve
Hacim Esasına Göre Net Miktar Tespitine Dair Yönetmelik (76/211/AT)  ile 4/8/2010 tarihli
ve 27662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazır Ambalajlı Mamullerin Nominal Dolum
Miktarı ile İlgili Kuralların Belirlenmesine Dair Yönetmelik (2007/45/AT) çerçevesinde de-
ğerlendirilir. 24/8/2011 tarihli ve 28035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ambalaj Atıklarının
Kontrolü Yönetmeliği ile Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalaj-
lanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olmak zorundadır.

(2) Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Eti-
ketlenmesi Hakkında Yönetmelik gereği ambalajların kapakları güvenlik açısından kilitli ola-
caktır.

(3) Tehlike sembollerine ait ibareler görme engellilerin algılayacağı şekilde kabartma
yazı ile ambalaj üzerine basılacaktır.

(4) İmhasına karar verilen veya miadı dolmuş ürünler 14/3/2005 tarihli ve 25755 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde üretici
tarafından bertarafı sağlanır.

Teknik dosya ve üretim yeri nitelikleri
MADDE 12 – (1) Gerekli durumlarda il müdürlüğü veya Bakanlık tarafından incelen-

mek üzere üreticiler ek-3’te yer alan bilgileri içeren teknik dosyayı bulundurmak zorundadır.
Ayrıca, üreticiler üretim yerinde bulunması gereken ek-2’de belirtilen şartları sağlamak zorun-
dadır.

Denetim
MADDE 13 – (1) Kuvvetli asit veya baz içeren temizlik ürünü olarak kullanılan bütün

müstahzar ve maddelerin denetimi 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği kapsamında ya-
pılır. Piyasa gözetimi ve denetimi veya şikayet üzerine alınan numunelerin analizleri yetkili
laboratuvarda yaptırılır.

Yasaklar
MADDE 14 – (1) Kuvvetli asit veya baz içeren temizlik ürünü olarak kullanılan müs-

tahzar ve maddeler, Bakanlığa bildirimde bulunulmadan piyasaya arz edilemez.
(2) Tebliğde belirtilen kurallara aykırı üretim ve satış ile basın, yayın, broşür dağıtma

gibi yollarla tüketicileri yanıltıcı reklam ve herhangi bir şekilde aslına uygun olmayan tanıtım
yapılması yasaktır.

(3) Orijinal ambalajı haricinde kuvvetli asit veya baz içeren temizlik ürünlerinin satışı
yapılamaz.

(4) Ev tipi temizlik ürünlerinin içeriğinde bulunan nitrik asit oranı %20’yi geçemez.
Yaptırımlar
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğde belirtilen hükümlere aykırı davranan veya faaliyet gös-

terenler hakkında, 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun,
4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun
ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

(2) Güvensiz veya miadı dolmuş ürünler atık olarak değerlendirilir ve bertaraf işlemleri
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre yapılır.

Önceki iş ve işlemlerin geçerliliği
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Sağlık Bakanlı-

ğınca ya da Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca yapılan iş ve tesis edilen işlemler geçerlidir.
(2) Bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce alınan Çevre Sağlığı Değerlendirme Raporu,

Üretim Yeri Uygunluk Raporu hükmündedir.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
TAMPON, HİJYENİK PED, GÖĞÜS PEDİ, ÇOCUK BEZİ VE BENZERİ

ÜRÜNLERİN ÜRETİMİ, İTHALATI, PİYASA GÖZETİMİ VE 
DENETİMİ İLE BİLDİRİM ESASLARINA DAİR TEBLİĞ

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; tampon, hijyenik ped, göğüs pedi, çocuk bezi ve

benzeri ürünlerin insan sağlığına ve çevreye zarar vermesinin engellenmesi, topluma güvenli
ve kaliteli şekilde ulaşmasını teminen piyasaya arz edilmeden önce Bakanlığa yapılacak bildi-
rimin usul ve esaslarını, ürüne ait teknik dosyada bulunacak bilgi ve belgeleri ve bu ürünlerin
piyasa gözetimi ve denetiminin esaslarını belirlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik

Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna, 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Güm-
rük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye,
13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin
Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmeliğe ve 15/1/1997 tarihli ve 97/9196 sayılı Ba-
kanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Ürünlerinin İhracatının Arttırılmasına Yönelik
Teknik Mevzuatı Hazırlayacak Kurumların Belirlenmesine İlişkin Karara dayanılarak hazır-
lanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen; 
a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
b) İl müdürlüğü: Bakanlık ticaret il müdürlüklerini,
c) İnceleme raporu: Ek-4’te yer alan, her ürün için fiziksel ve mikrobiyolojik laboratu-

var testleri, 
ç) Teknik dosya: Üretici bilgileri ile ürüne ait bilgi ve belgeleri içeren dosyayı,
d) Üretici: Tampon, hijyenik ped, göğüs pedi, çocuk bezi ve benzeri ürünleri üreten

veya ürüne adını, ticari markasını veya ayırt edici işaretini koymak suretiyle kendini üretici
olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişiyi; üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tara-
fından yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçıyı; ayrıca, ürünün tedarik zincirinde yer alan
ve faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişiyi,

e) Yetkili laboratuvar: Ürün analizlerinin yapılacağı Bakanlıkça yetkilendirilmiş labo-
ratuvarları,

ifade eder.
Yasaklı maddeler
MADDE 4 – (1) Ürünlerde 26/12/2008 tarihli ve 27092 mükerrer sayılı Resmî Gaze-

te’de yayımlanan Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya
Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik ile yasaklanmış olan mad-
deler kullanılamaz.

(2) Tampon, hijyenik ped, göğüs pedi, çocuk bezi ve benzeri ürünlerin plastik kısımla-
rında kullanılan boyar maddeler, 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönet-
meliğinin ek-5’inde belirlenen kriterlere uyulur.
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(3) Bilimsel gelişmeler doğrultusunda tespit edilen, kullanımına müsaade edilmeyen
çevre ve insan sağlığına zararlı maddeler listesi Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlanır.
Bu Tebliğ kapsamındaki tampon, hijyenik ped, göğüs pedi, çocuk bezi ve benzeri ürünler lis-
tedeki maddeleri içeremez.

Bildirim
MADDE 5 – (1) Tampon, hijyenik ped, göğüs pedi, çocuk bezi ve benzeri ürünlerin

üreticileri, Bakanlığa bildirimde bulunmak zorundadır.
(2) Tampon, hijyenik ped, göğüs pedi, çocuk bezi ve benzeri ürünlerin ithalatı sırasında

gümrük idarelerince bu bildirimlere ilişkin herhangi bir belge aranmaz.
Bildirim usulü 
MADDE 6 – (1) Üreticiler, bir sefere mahsus olmak üzere, ek-1/A ya da ek-1/B’de yer

alan Bildirim Formunu doldurarak ve piyasaya arz edilmek üzere hazırlanmış her ürüne ait re-
sim ve etiket örneğini elektronik ortamda, PDF veya resim biçiminde hazırlayarak Bakanlığa
her bir ürün için ayrı ayrı bildirimde bulunmak zorundadır. Bu formun bir örneği üretici tara-
fından muhafaza edilir. Bildirimde bulunan üreticilere, Bakanlık tarafından kayıt numarası ve-
rilir. 

Değişiklik
MADDE 7 – (1) Üreticiler, bildirimde veya etiket bilgilerinde yer alan hususlardan bir

veya birkaçının değişmesi halinde bu değişiklikleri ürünü piyasaya sürmeden önce Bakanlığa
bir dilekçe ekinde yeni etiket örneğini gönderirler.

Etiket ve tanıtma, kullanma kılavuzu
MADDE 8 – (1) Etiket ve tanıtma, kullanma kılavuzunda aşağıdaki hususlara uyulur:
a) Üretici/İthalatçının adı ve adresi yer alır.
b) Üretim yeri adresi/ithal üründe menşe ülke adı bulunur.
c) Ürünün ticari adı yazılır.
ç) İmal tarihi/seri numarası/raf ömrü belirtilir. (Ürünler 5 yıl ve üzeri raf ömürlerine

sahip ise stabilite testi istenir.)
d) Ürünün kullanma kılavuzunda, 14/6/2003 tarihli ve 25138 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik kapsamında
belirtilen hususlara uyulur. 

e) Tüketiciye yönelik uyarılar Türkçe yazılır.
(2) Etiketlerde, ürünlerin satış için sergilenmesinde ve reklamlarında kullanılan metin,

isimler, ticari marka, resim, figüratif desenler veya diğer şekiller, ürünlerin gerçekte sahip ol-
madıkları nitelikler varmış gibi kullanılamaz ve bu yönde imada bulunulamaz.

(3) Ürün tampon ise kullanma kılavuzunda, toksik şok sendromu (TSS) hakkında aşa-
ğıdaki bilgiler yer alır:

“Toksik şok sendromu (TSS) nadir görülen ancak ölümle sonuçlanabilen ciddi bir has-
talık olduğu, adet dönemi ile ilişkili olan ve olmayan iki tipinin bulunduğu, adet dönemi ile
ilişkili TSS genç ve sağlıklı kadınlarda, adet dönemi ile ilişkili olmayan TSS ise her yaş ve
cinsiyette görülebildiği, adet kanaması sırasında tampon kullanan genç, sağlıklı kadınlarda;

-Yüksek ateş (39 °C veya daha fazla), 
-Güneş yanığı lekelerine benzer, yaygın, kırmızı benekli lekelerin daha ziyade avuç içi

ve ayak tabanında belirgin olarak görülmesi,
-Hipotansiyon (sistolik kan basıncının 90 mm Hg’nın altına düşmesi), ayağa kalkınca

bayılma veya bayılır gibi olma hissi, 
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-Baş dönmesi, 
-Bulantı, kusma veya ishal, 
-Boğaz ağrısı, 
-Aşırı hassasiyet,
belirtilerden herhangi birinin görülmesi durumunda derhal tamponu çıkararak vakit

kaybetmeden doktora başvurunuz.
-Adetle ilişkili TSS öyküsü olan kadınlarda yeniden TSS geçirme riski daha yüksektir.

Bu hastalar tampon kullanmadan önce mutlaka bir doktora başvurmalıdır. 
-Tampon günde 4-6 defa (4-6 saatte bir) değiştirilmelidir.
-TSS riskini azaltmak için pedlerle dönüşümlü olarak kullanılmalıdır.”
Mesul müdür
MADDE 9 – (1) Üretim yerinde eczacı, kimya mühendisi, kimyager veya biyolog me-

sul müdür olarak görevlendirilir. Mesul müdürün görevden ayrılması durumunda yedi gün için-
de yeni bir mesul müdür görevlendirilir. Bakanlığa yeni mesul müdür bildirimi yapılır.

(2) Mesul müdür görevlendirilmesi, üreticinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 
Ambalajlama
MADDE 10 – (1) Ürün ambalajları, 24/8/2011 tarihli ve 28035 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine uygun olmak zorundadır.
Teknik dosya ve üretim yeri nitelikleri
MADDE 11 – (1) Gerekli durumlarda il müdürlüğü veya Bakanlık tarafından incelen-

mek üzere üreticiler ek-3’te yer alan bilgileri içeren teknik dosyayı bulundurmak zorundadır.
Ayrıca, üreticiler üretim yerinde bulunması gereken ek-2’de belirtilen şartları sağlamak zorun-
dadır. 

Denetim
MADDE 12 – (1) Tampon, hijyenik ped, göğüs pedi, çocuk bezi ve benzeri ürünlerin

denetimi, 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği kapsamında yapılır. Piyasa gözetimi ve
denetimi veya şikayet üzerine alınan numunelerin analizleri yetkili laboratuvarda yaptırılır. 

Yasaklar
MADDE 13 – (1) Tampon, hijyenik ped, göğüs pedi, çocuk bezi ve benzeri ürünler,

Bakanlığa bildirimde bulunulmadan piyasaya arz edilemez.
(2) Bu Tebliğde belirtilen kurallara aykırı üretim ve satış ile basın, yayın, broşür dağıtma

gibi yollarla tüketicileri yanıltıcı reklam ve herhangi bir şekilde aslına uygun olmayan tanıtım
yapılması yasaktır.

Yaptırımlar
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğde belirtilen hükümlere aykırı davranan veya faaliyet gös-

terenler hakkında 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun,
Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ve ilgili diğer
mevzuat hükümleri uygulanır.

Önceki iş ve işlemlerin geçerliliği
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Sağlık Bakanlığı

ya da Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca yapılan iş ve tesis edilen işlemler geçerlidir.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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Sağlık Bakanlığı (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu)’ndan:

AĞIZ TEMİZLİĞİNDE ELLE KULLANILAN DİŞ FIRÇALARI, ELEKTRİKLE/PİLLE

ÇALIŞAN DİŞ FIRÇALARININ FIRÇA BAŞLIKLARI VE ARAYÜZ

FIRÇALARININ ÜRETİMİ, İTHALATI VE BİLDİRİM

ESASLARINA DAİR TEBLİĞİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 4/8/2010 tarihli ve 27662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağız Te-

mizliğinde Elle Kullanılan Diş Fırçaları, Elektrikle/Pille Çalışan Diş Fırçalarının Fırça Başlık-

ları ve Arayüz Fırçalarının Üretimi, İthalatı ve Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ yürürlükten kal-

dırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

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

DETERJANLAR VE DETERJANLARDA KULLANILAN YÜZEY

AKTİF MADDELER HAKKINDA TEBLİĞİN  YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 23/12/2010 tarihli ve 27794 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deter-

janlar ve Deterjanlarda Kullanılan Yüzey Aktif Maddeler Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldı-

rılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

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

ELASTOMER VE KAUÇUKTAN YAPILMIŞ OLAN BİBERON BAŞLIĞI VE

EMZİKLERDE N-NİTROSAMİN VE N-NİTROSAMİNE DÖNÜŞEBİLEN

MADDELERİN MİKTARI VE BU MADDELERİN BELİRLENMESİ

HAKKINDA TEBLİĞİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 3/9/2005 tarihli ve 25925 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elastomer

ve Kauçuktan Yapılmış Olan Biberon Başlığı ve Emziklerde N-nitrosamin ve N-nitrosamine

Dönüşebilen Maddelerin Miktarı ve Bu Maddelerin Belirlenmesi Hakkında Tebliğ yürürlükten

kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
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Sağlık Bakanlığı (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu)’ndan:

EMZİK, BİBERON, BİBERON BAŞLIĞI, ALIŞTIRMA BARDAĞI, ALIŞTIRMA

BARDAĞI KAPAĞI VE BENZERİ ÜRÜNLERİN ÜRETİMİ, İTHALATI

VE BİLDİRİM ESASLARINA DAİR TEBLİĞİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 7/2/2011 tarihli ve 27839 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emzik, Bi-

beron, Biberon Başlığı, Alıştırma Bardağı, Alıştırma Bardağı Kapağı ve Benzeri Ürünlerin

Üretimi, İthalatı ve Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

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

HAVA AROMATİZE EDİCİ ÜRÜNLERİN ÜRETİMİNE, İTHALATINA, PİYASA

GÖZETİMİ VE DENETİMİNE VE BİLDİRİM ESASLARINA DAİR

TEBLİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 15/12/2009 tarihli ve 27433 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hava

Aromatize Edici Ürünlerin Üretimine, İthalatına, Piyasa Gözetimi Denetimine ve Bildirim

Esaslarına Dair Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

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

HAVUZ SUYUNDA KULLANILAN YARDIMCI KİMYASAL

MADDELERİN ÜRETİMİNE, İTHALATINA VE BİLDİRİM

ESASLARINA DAİR TEBLİĞİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 4/8/2010 tarihli ve 27662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Havuz Su-

yunda Kullanılan Yardımcı Kimyasal Maddelerin Üretimine, İthalatına ve Bildirim Esaslarına

Dair Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
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Sağlık Bakanlığı (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu)’ndan:

KUVVETLİ ASİT VEYA BAZ İÇEREN TEMİZLİK ÜRÜNLERİNİN ÜRETİMİNE,

İTHALATINA VE BİLDİRİM ESASLARINA DAİR TEBLİĞİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 20/3/2010 tarihli ve 27527 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kuvvetli

Asit veya Baz İçeren Temizlik Ürünlerinin Üretimine, İthalatına ve Bildirim Esaslarına Dair

Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

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

OYUNCAKLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İLE İLGİLİ UYUMLAŞTIRILMIŞ

STANDARDLARA DAİR TEBLİĞ UYUMLAŞTIRILMIŞ STANDARDLARIN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 15/11/2003 tarihli ve 25290 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Oyun-

caklar Hakkında Yönetmelik ile İlgili Uyumlaştırılmış Standartlara Dair Tebliğ Uyumlaştırılmış

Standartlar yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

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

OYUNCAKLAR KONUSUNDA FAALİYET GÖSTERECEK ONAYLANMIŞ

KURULUŞLARA DAİR TEBLİĞİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 28/2/2004 tarihli ve 25387 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Oyuncaklar

Konusunda Faaliyet Gösterecek Onaylanmış Kuruluşlara Dair Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
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Sağlık Bakanlığı (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu)’ndan:

TAMPON, HİJYENİK PED, GÖĞÜS PEDİ, ÇOCUK BEZİ VE BENZERİ

ÜRÜNLERİN ÜRETİMİ, İTHALATI VE BİLDİRİM ESASLARINA

DAİR TEBLİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 17/6/2010 tarihli ve 27614 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tampon,

Hijyenik Ped, Göğüs Pedi, Çocuk Bezi ve Benzeri Ürünlerin Üretimi, İthalatı ve Bildirim Esas-

larına Dair Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

           TARİH                :  30/10/2013

           KARAR NO       :  2013/ÖİB-K-54

           KONU                 :  Gayrimenkul özelleştirilmesi

           Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;

           1. Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. adına kayıtlı; İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Bostan Ma-

hallesi, Şirket mevkii, 796 ada, 3 numaralı parseldeki 18,00 m2, 10 numaralı parseldeki 14,00 m2

ve 11 numaralı parseldeki 30,50 m² olmak üzere toplam 62,50 m² yüzölçümlü gayrimenkullerin

bir bütün halinde 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemiyle ve “Pazarlık

Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde be-

lirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca;

           “Satışa konu varlıkların özelleştirme ihalesinde 785.000 (Yediyüzseksenbeşbin) Türk

Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Selim ÇETİNKAYA’ya İhale Şartnamesi çerçevesinde

satılmasına, Selim ÇETİNKAYA’nın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer

yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,

780.000.- (Yediyüzseksenbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Haliç Oto Ticaret ve

Sanayi A.Ş.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Haliç Oto Ticaret ve Sanayi A.Ş.’nin

sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde,

teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 703.000.- (Yediyüzüçbin) Türk Lirası bedelle

üçüncü teklifi veren 1000A Yapı Mühendislik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ne İhale Şartnamesi
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çerçevesinde satılmasına, 1000A Yapı Mühendislik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin sözleşmeyi

imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının

İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” ilişkin verilen kararın onaylanmasına,

           2. İş bu Karar gereğinin ve satışa konu gayrimenkulün devir işlemlerinin İhale Şart-

namesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine

           Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 13.01.1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar

verilmiştir.

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

           TARİH                :  30/10/2013

           KARAR NO       :  2013/ÖİB-K-55

           KONU                 :  Gayrimenkuldeki hissenin özelleştirilmesi

           Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;

           1. Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) adına kayıtlı; Kütahya ili, Merkez ilçesi,

Lalahüseyin Paşa Mahallesi, 2228 ada, 14 no.lu parseldeki 109 m² yüzölçümlü konut alanı imarlı

gayrimenkuldeki 26/109 m² oranındaki hissenin 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde

“Satış” yöntemiyle ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen İhale

İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihalesi sonucunda

İhale Komisyonunca;

           “Satışa konu gayrimenkuldeki 26/109 m² oranındaki hissenin özelleştirme ihalesinde

5.200 (beşbinikiyüz) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Ömer Ali YÖRDEM’e İhale

Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Ömer Ali YÖRDEM’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina

etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat

kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” ilişkin verilen kararın onaylanmasına,

           2. İş bu Karar gereğinin ve satışa konu gayrimenkuldeki 26/109 m² oranındaki hissenin

devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine,

           Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 13.01.1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar

verilmiştir.

—— • ——
DÜZELTME

30/10/2013 tarihli ve 28806 sayılı Resmî Gazete’de Atama Kararı bölümünde yayım-

lanan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na ait atama kararının 2 nci maddesinde sehven

yer alan “Ticaret” ibaresi, “Teknoloji” olarak düzeltilmiştir.
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31/10/2013 
Orta sayfa 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

31 Ekim 2013 

PERŞEMBE 
Sayı : 28807 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
Kemer 1. Asliye Ceza Hakimliğinden: 
ESAS NO : 2012/731 
KARAR NO : 2013/224 
SANIK : ROMAN DAVYDOV, Yok ve Irına oğlu, 23/07/1983 Rusya D.lu, 

Rusya vatandaşı, 
SUÇ : Mala Zarar Verme, 
SUÇ TARİHİ : 05/04/2007 
KARAR TARİHİ : 15/02/2013 
Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı sanık hakkında mahkememizin 2012/731 Esas, 

2013/224 Karar sayılı ve 15/02/2013 Tarihli karar ile atılı suçtan şikayet yokluğu nedeniyle 
düşme kararı verilmiş olup, sanık bulunamadığından 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri 
gereğince ilan suretiyle tebliğine, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna 
başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur. 8791/1-1 

—— •• —— 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 
ESAS NO : 2013/16951 
SUÇ : Gerçeğe aykırı beyanda bulunmak 
SUÇ T. : 20/02/2012 
SANIK : Ali ÇOBAN: Mehmet Ali, Zehra oğlu, 1965 D.lu, 2087 Sokak No: 9/2 D: 5 

Bayraklı/İzmir adresinde oturur. 
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Torbalı İcra Ceza Mahkemesinden verilen 

15/11/2012 gün ve 2012/119 E. 2012/428 K. sayılı hükmün sanık tarafından temyiz edilmesi 
üzerine 4778 Sayılı Yasanın 2. Maddesi ile CMUK.nun 316. maddesine eklenen son fıkrası 
hükmü gereğince Yargıtay C. Başsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği gerektiğinden Resmi 
Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince ilanın 
yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay C. Başsavcılığının Red isteyen 07/07/2013 gün 
ve İcra Bölümü/2013/137248 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 

 8785/1-1 ————— 
ESAS NO : 2012/24051 
SUÇ : Resmi belgede sahtecilik 
SUÇ T. : 11/06/2004 
SANIK : Mehmet KANDEMİR: Halit, Hatice oğlu, 1970 D.lu, Sofuhane Mah. 1508 

Sok. No: 22 Seydişehir/Konya adresinde oturur. 
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesinden 

verilen 06/09/2011 gün ve 2010/356 E. 2011/351 K. sayılı hükmün katılan vekili tarafından 
temyiz edilmesi üzerine 4778 Sayılı Yasanın 2. Maddesi ile CMUK.nun 316. maddesine eklenen 
son fıkrası hükmü gereğince Yargıtay C. Başsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği 
gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri 
gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay C. Başsavcılığının Bozma 
isteyen 06/09/2012 gün ve 11/2012/40208 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiş sayılacağı ilan 
olunur. 8784/1-1 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

GÜVENLİK-YAZILIM-DONANIM LİSANSLARI ALIMI VE 

KURULUMU SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı olan 

Güvenlik-Yazılım-Donanım Lisansları Alımı ve Kurulumu işinin kuruluşça istenen teknik 

şartnamesine ve marka/modeline uygun olarak, Ofis'imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar 

listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

firmaların, ihale doküman bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslının teklif evrakına eklenerek dış zarfa 

konulması zorunludur. 

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

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

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

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

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler. 08/11/2013 günü. saat 12.00'ye kadar Genel Müdürlüğümüz. III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin ihtiyaç sahibi kuruluşça 

istenen teknik şartnamesine ve markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu 

tespit edilen tekliflerin iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan 

teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 8823/1-1 
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4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE 

KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Edirne 

Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - a) Satışa esas bedeli en az 104,16 TL ile en çok 93.750,75 TL arasında değişen; 05.11.2013 

günü saat 16:00’a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 10,42 TL, en çok 9.375,08 TL 

arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı 

ayrı şartname eki listede gösterilen binek otomobil, panelvan, kamyonet, motorlu karavan ve 

römork vb. 31 adet araç; açık artırma suretiyle, Kapıkule Yolu Üzeri 8. Km. ARSLANLI 

Dinlenme Tesisleri Kapıkule/EDİRNE adresindeki ihale salonunda 06/11/2013 tarihinde saat 

10:00'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye 

www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (284) (215 21 78) numaralı 

telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının ve elektronik posta adresinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi 

gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı 

Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 8819/1-1 

—— • —— 
TCDD 5. BÖLGE MÜD. BAĞLI YOL MÜDÜRLÜĞÜNCE NARLI-MALATYA İSTASYONLARI 

ARASINDAKİ KONVANSİYONEL HATTA BURAJ, REGÜLATÖR VE HAT STABİLİZATÖRÜ 

MAKİNELERİNİN KİRALANARAK YOL TAMİRATININ YAPILMASI HİZMET ALIMI İŞİ; 

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi 5. Bölge Müdürlüğünden:  

İhale Kayıt No : 2013/152785 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi 5. Bölge Müdürlüğü MALATYA 

b) Telefon Numarası : 0 422 2124800/4118 

c) Faks Numarası : 0 422 2124816 

c) Elektronik Posta Adresi : 5bolgemalzeme@tcdd.gov.tr  

2 - İhale konusu malzemenin adı ve miktarı: Aşağıda Muhteviyatı yazılı olan:  

Yol Müdürlüğünce NARLI-MALATYA İstasyonları Arasındaki Konvansiyonel hatta 

(KM 70+000-250+000) Buraj, Regülatör ve Hat Stabilizatörü Makinelerinin Kiralanarak 

90000M’lik Yol Tamiratının Yapılması Hizmet Alımı İşi (Teknik şartnamesine göre) 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir.  

4 - Tekliflerin; TCDD. 5. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyon Şefliği 

Bürosuna; 13/11/2013 Tarih, saat: 14.00’a kadar verilmiş olması şarttır.  

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 5. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 

olup TCDD İşletmesi 5. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil: 200,00.-TL bedelle 

temin edilebilir.  

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 8788/1-1 
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

 TAVŞANLI - KÜTAHYA 

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı 3-4-5. Ünite kazan, kazan yardımcıları ve türbin 

tesisatında meydana gelebilecek boru patlaklarının onarımı, yenileme işleri; kazan, kazan 

yardımcıları ve türbin tesisatında yapılacak genel kaynak işleri, ayrıca EÜAŞ’ın uygun görmesi 

halinde kazan ve türbin revizyonlarında gerçekleştirilecek olan boru değişimleri ile genel kaynak 

işlerinin hizmet alımı yolu ile yaptırılması işi 

İhale Kayıt Numarası : 2013/153163 

1 - İdarenin 

a) Adresi : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü Tavşanlı - Kütahya 

b) Telefon ve faks numarası : 0274 638 30 53 - 0274 638 31 05 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : - 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı 3-4-5. Ünite 

kazan, kazan yardımcıları ve türbin tesisatında 

meydana gelebilecek boru patlaklarının onarımı, 

yenileme işleri; kazan, kazan yardımcıları ve türbin 

tesisatında yapılacak genel kaynak işleri, ayrıca 

EÜAŞ’ın uygun görmesi halinde kazan ve türbin 

revizyonlarında gerçekleştirilecek olan boru 

değişimleri ile genel kaynak işlerinin hizmet alımı 

yolu ile yaptırılması işi - Hizmet alımı 

b) İşin yapılacağı yer : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü 

c) İşin süresi : 1 yıl (365 gün) 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü 

b) Tarihi ve saati : 13.11.2013, saat 15.00 

4 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

5 - İhale dokümanı EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Tavşanlı-

Kütahya adresinde görülebilir ve 20,00-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler 13.11.2013 tarihi, saat 15.00’e kadar EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı 

İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. Posta vb. yollarla gönderilen tekliflerde gecikme olması durumunda sorumluluk 

istekliye aittir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim 

günüdür. 

8 - Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz. 

9 - Bu ilanda bulunmayan hükümler hakkında teknik ve idari şartnamedeki hükümler 

aynen geçerlidir. 

10 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi olmayıp, Şirketimizin Satın alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda 

yapılacaktır. 

NOT: İhalelerimiz www.euas.gov.tr ve www.tutes.gov.tr adreslerinden takip edilebilir. 

 8848/1-1 
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TTK İHTİYACI OLARAK 31 KALEM MUHTELİF VANA VE ÇEKVALF ALIMI 

4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA 

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

İhale kayıt numarası : 2013/149771 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın 

Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK  

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0-372.259 47 94 - 84 

  Fax: 0 372-251 19 00 - 253 12 73 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr. 

2 - İhale konusu işin nev’i         Malzemenin Cinsi  Miktarı 

a) Niteliği, türü ve miktarı  Muhtelif Vana ve Çekvalf 31 Kalem 

                                                TOPLAM: 2.707 Adet 

b) Teslim yeri : TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makine ve İkmal Daire 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube 

Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarıdır.  

c) Teslim tarihi  : İstekliler malzemeyi teknik şartnamemizde belirtilen 

süre içinde teslim edeceklerdir.  

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TTK Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK  

b) Tarihi ve saati : 20.11.2013 Çarşamba - Saat 15:00 

c) Dosya no : 1318064 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik 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, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) İhale İdari Şartnamesinin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde 

sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile 

buna ilişkin yazılı taahhütname,  

e) Şekli ve içeriği İhale İdari Şartnamesinde belirlenen teklif mektubu, 

f) İhale İdari Şartnamesinde belirlenen geçici teminat, 

g) İhale İdari Şartnamesinin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş 

ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum 

beyannamesi,  



Sayfa : 124 RESMÎ GAZETE 31 Ekim 2013 – Sayı : 28807 

 

j) İhale İdari Şartnamesinin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt 

yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4-2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler. 

4-3 - Firmalar teklifleri ile birlikte TSE Uygunluk Belgesi vereceklerdir. 

4-4 - Firmalar teklifleri ile birlikte imalatlarıyla ilgili 2 takım tanıtıcı katalog ve/veya 

broşür vereceklerdir.  

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi: 

5-1 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

5-2 - İstekliler tekliflerini Türk lirası olarak vereceklerdir. 

5-3 - Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır. 

6 - İhale, İdari Şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

7 - İhale dokümanı TTK Satın Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 

Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 20,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin 

edilebilir. 

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihale 

dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 20,00 TL. İhale 

dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 58007292564228 no’lu 

hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı 

bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale 

dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale 

tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla 

gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 20.11.2013 Çarşamba - Saat 15:00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 

ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır. İstekliler ihale konusu alım için kısmi teklif verebileceklerdir. İsteklilerce 

verilecek kısmi teklifler ihale konusu alımın tamamını kapsayabilecektir. Ancak her bir iş 

kaleminin miktarlar için kısmi teklif kabul edilmeyecektir. 

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.  

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

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - İş bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı kanuna tabi 

değildir.  

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.  8812/1-1 
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ASPİRASYON SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından: 

İşin Adı: Aspirasyon sistemi alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında 

hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası  : 2013/150991 

Dosya no  : 1321569 

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  : Aspirasyon sistemi (4 kalem) 

b) Teslim yeri  : TTK Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessese 

Müdürlüğü işyerine 

  TTK Karadon Taşkömürü İşletme Müessese Müdürlüğü 

işyerine 

  TTK Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessese Müdürlüğü 

işyerine teslim edilecektir. 

c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasına müteakip 30 (Otuz) takvim günüdür. 

3 - İhalenin: 

a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın 

Alma Dairesi Başkanlığı  

  Bülent Ecevit Caddesi No: 2 ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 11.11.2013 Pazartesi 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. Üretici firmaya ait ISO 9001 kalite sistem belgesi ve CE belgesi teklifle birlikte 

verilecektir. 

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 Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa 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 30,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 11.11.2013 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli 

- taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir.  

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.  

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır; 

14.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

14.2 - 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. 8813/1-1 
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YÜZEY TAŞLAMA TEZGAHI SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığından: 

İşin adı: Yüzey taşlama tezgahı alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında 

hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2013/151331 

Dosya No : 1327570 

1 - İdarenin:  

a) Adresi  : BÜLENT ECEVİT CADDESİ NO: 125 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  : Yüzey taşlama tezgahı: 1 adet  

b) Teslim yeri  : TTK. Maden Makineleri Fabrika İşletme Müdürlüğü./ 

ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi : İşe başlanmasına müteakip 30 takvim günü 

3 - İhalenin: 

a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın 

Alma Dairesi Başkanlığı  

  Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 12.11.2013 - 15:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4-1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

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

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

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

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
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f) Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

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

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

i) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler 

4.2.1 - CE belgesi ve ISO. 

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 Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 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 12.11.2013 SALI günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu 

Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu 

değildir.  

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.  

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

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

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır; 

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 8821/1-1 
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KAMULAŞTIRMA, İMAR PLANLARI VE TASARRUF BELGELERİN HAZIRLANMASI 

HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEİAŞ) 17. İletim Tesis ve İşletme 

Grup Müdürlüğünden: VAN 

112+586,689 km uzunluğundaki 380 Kv VAN B2B-İRAN (SINIR) E.İ. HATTININ 

KAMULAŞTIRMA, İMAR PLANLARI VE TASARRUF BELGELERİN HAZIRLANMASI İŞİ 

Hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun (3-g Yönetmeliğinin 19.cu maddesinde 

belirtilen Açık İhale Usulü ile İhale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2013/154301 

1 - İdarenin 

a) Adresi : İPEK YOLU 9. KM TEDAŞ-TEİAŞ SOSYAL TESİSLERİ 

EK BİNASI - VAN  

b) Telefon ve faks numarası : 4322171683 - 4322171995 

c) Elektronik posta adresi : 17grupmd@teias.gov.tr. 

ç) İhale dokümanının 

   görülebileceği internet 

   adresi  : (Resmi Gazete ve Yerel Gazete, www vanvaliliği.gov.tr) 

2 - İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı  : 112+586,689 km uzunluğundaki 380 Kv VAN B2B-İRAN 

(Sınır) E.İ. Hattının Kamulaştırma ve İmar Planları ve 

Tasarruf Belgelerin Hazırlanması İşi. 

b) Yapılacağı yer : TEİAŞ 17. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü 

(Toplantı Salonu) - Van 

c) Süresi  : İşe başlama tarihinden itibaren 180 (Yüzseksen Takvim 

Günü) 

3 - İhalenin: 

a) Yapılacağı yer : İPEK YOLU 9. KM. TEDAŞ-TEİAŞ SOSYAL TESİSLERİ 

EK BİNASI - VAN 

b) Tarihi ve saati : 14.11.2013 - 10:00 

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

a) 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 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) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

f) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge, 

4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler: 

Bankalardan temin edilecek belgeler:  

Teklif edilen bedelin % 10 undan, az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek 

tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini gösterir, yerli 

bankalardan alınacak belgeler. 

4.2.1. Bilanço veya eşdeğer belgeler 

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; 

a) Yıl sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri,  

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler, 

a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir. İsteklinin;  

a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması  

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,  

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,  

yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Bu kriterleri bir önceki yılda 

sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler.  

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış 

serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin 

toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması 

üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri 

özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince 

onaylı olması gerekir.  

4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler: 

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,  

b) Toplam cironun teklif edilen bedelin % 25’inden, taahhüt altında devam eden işlerin 

gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin % 15’şinden 

az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi 

sunan istekli yeterli kabul edilir. 

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

kriterler: 

4.3.1. İş deneyim belgeleri: 

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve 

teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin 

iş deneyimini gösteren belgeler,  
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4.3.2. Personel Durumuna İlişkin Belgeler: 

İhale konusu işin niteliğine göre istenilen teknik personelin niteliği, sayısı ve benzer iş 

deneyim süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmektedir. 

Pozisyon Meslek Unvanı Adet 

Mesleki 

Deneyim Süresi 

(Yıl) 

Benzer İş 

Deneyim Süresi 

(Yıl) 

Proje Müdürü Harita Mühendisi 1 5 5 

Proje Mühendisi Harita Mühendisi 1 5 5 

Harita 

Teknikeri/Teknisyeni 

Harita 

Teknikeri/Teknisyeni 
2 2 2 

- Makine ve teçhizata ilişkin bilgi ve belgelerini yüklenici firma sözleşmeden önce 

taahhüt etmeleri gerekir. -Personelin niteliğini deneyim süresini gösteren belgeler sözleşmenin 

imzalanmasının ardından işe başlanmadan önce yüklenici tarafından idareye sunulur. 

4.4.1. Makine ve teçhizata ilişkin belgeler: 

İhale konusu işin yerine getirilmesi için asgari olarak aşağıda belirtilen ekipmanın temin 

edilmesi istenmektedir.  

Donanımın Cinsi  Donanımın Özelliği Adedi 

Yazılım EİH-Kamulaştırma 1 

Bilgisayar - 2 

Total Station  1 

GPS Seti  2 

Ekip Otosu  1 

Telsiz  3 

İş ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve diğer ortaklara ait ekipmanın 

tamamı bir bütün olarak değerlendirilir.  

4.4.2. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:  

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında yapılan;  

a) Enerji İletim Hatları, b) Otoyol, devlet yolu veya il yolu, c) Demiryolu, ç) Doğalgaz 

boru hattı d) Kanal işleri projelerine ilişkin kamulaştırma mühendislik hizmetleri işleridir. Bu işler 

ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir.  

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.  

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TL. (Türk Lirası) karşılığı 

Satın Alma ve Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.  

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 17. İletim Tesis İşletme Grup Müd. 

(Muhaberat Servisi) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir.  

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine 

bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin 

tamamı için teklif verilecektir.  

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış Gün) takvim 

günüdür.  

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 8806/1-1 
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W-14 TİPİ RAY BAĞLANTI MALZEMESİNİN TEMİNİ İŞİ 
AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2013/150107 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/ 

İSTANBUL 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0216 337 82 14 
c) Elektronik Posta Adresi : 0216 337 82 14 
2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Arifiye-Pamukova pozunda ve Marmaray’da 

kullanılmak üzere; 6.400 Ad. Elastik ray seleti, 15.600 Ad. Tirfon ve kaybolmaz besleme 
rondelası,7.800 Ad. Plastik açı kılavuzu, 15.600 Ad.W-14 Yaylı kıskacı’nın takım halinde temini 
işi. 

3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü 
Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı’nda 12/11/2013 T. Saat: 14.30’da yapılacaktır. 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat 
Haydarpaşa İSTANBUL’a 12/11/2013 Saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 
bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 
olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 50.TL bedelle 
temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 8671/1-1 
—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 
26.10.2013 tarih ve 28803 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyesi ilan 

metninde yer alan İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü İslam Tarihi A.D. Kadro 
Derecesi sehven 1 (bir) olarak yazılmıştır. İlanın ilgili bölümü aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 

Birimi Anabilim Dalı Unvanı Der. Adet Açıklama 

İlahiyat 
Fakültesi 

Temel İslam Bilimleri 
Bölümü/İslam Tarihi 
A.D. 

Yrd.Doç. 4 1 
İslam Tarihi Kaynaklarında 
Türkler konusunda Doktora 
yapmış olmak. 

 8822/1-1 
—— • —— 

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünden: 
İzmir ili Buca ilçesi Şirinyer Anadolu Lisesinden alındığı iddia edilen İlker KARAYOL 

adına düzenlenen diplomanın sahte olduğu ve okul kayıtları ile örtüşmediği anlaşıldığından 
aşağıda kimlik bilgileri bulunan lise diploması iptal edilmiştir. 

İlan olunur. 
 

OKUL NO 477 
ADI SOYADI İLKER KARAYOL 
BABA ADI MUSTAFA ZEKİ 
ANNE ADI BENAL 
DOĞUM YERİ AYDIN 
DOĞUM TARİHİ 13/01/1977 
DİPLOMAYI VEREN OKUL ADI ŞİRİNYER LİSESİ 
DİPLOMA BELGE NO 1995/253 
DİPLOMA DÜZENLEME TARİHİ 15/07/1995 
BÖLÜMÜ EDEBİYAT 

 8789/1-1 
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 

AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAV İLANI 

1 - Gümrük ve Ticaret Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nde Genel İdare 

Hizmetleri Sınıfında görevlendirilmek üzere 6 (altı) Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı alınacaktır. 

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır. 

Sınava başvuran adaylar arasından, ilgili KPSS puanı başarı sırasına göre yukarıda 

belirtilen kadro sayısının 20 katı kadar aday ve bu adaylardan en düşük puana sahip adayla aynı 

puana sahip tüm adaylar yazılı sınava çağrılacaktır. 

2 - Sınavlara katılacak adaylarda aranılan şartlar: 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 

b) Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari 

bilimler, iktisat, işletme fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul 

edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmak, (Adayların, söz 

konusu fakültelere denk sayılan fakültelerden mezun olmaları halinde Yüksek Öğretim Kurulu 

tarafından onaylanmış denklik belgelerini müracaatları sırasında kurumsal internet sitesinden 

ulaşacakları iş talep formuna eklemeleri gerekmektedir.) 

c) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını 

doldurmamış olmak, (01.01.1978 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.) 

ç) 07-08 Temmuz 2012 veya 6-7 Temmuz 2013 tarihlerinde ÖSYM tarafından yapılan 

Kamu Personeli Seçme Sınavının birinden KPSSP-88 puan türünden 80 ve üzeri puan almış 

olmak, 

d) Son başvuru tarihinden önceki son iki yıl içinde alınmış olmak kaydıyla İngilizce veya 

Fransızca dilinden Yabancı Dil Sınavı veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Tespit 

Sınavından (KPDS) en az (C) düzeyinde puan almış olmak veya buna denkliği kabul edilen ve 

uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak. (Adayların söz konusu yabancı dil 

sınavlarına denk sayılan ve uluslararası geçerliliği bulunan bir sınavdan puanlarının olması 

halinde söz konusu belgeyi başvuru esnasında jpeg formatında taratarak iş talep formuna 

eklemeleri gerekmektedir.) 

3 - Sınav başvuru tarihi ve şekli 

Sınav başvuruları 08 Kasım - 17 Kasım 2013 tarihleri arasında Bakanlığımız kurumsal 

internet sitesinden (www.gtb.gov.tr) yapılacaktır. 

4 - Sınav giriş belgeleri 

Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar sınav giriş belgelerini 27 Kasım – 04 Aralık 

2013 tarihleri arasında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nden 

veya sınav sabahı sınav yerinden elden alacaktır. 

5 - Yazılı sınav tarihi ve yeri  

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı AB Uzman Yardımcılığı yazılı sınavı 05 Aralık 2013 

tarihinde Ankara’da yapılacak olup, sınav yeri ve saati adayların sınav giriş belgelerinde 

belirtilecektir. Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır 



31 Ekim 2013 – Sayı : 28807 RESMÎ GAZETE Sayfa : 135 

 

bulunmaları ve yanlarında onaylı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) 

olması gerekmektedir. 

6 - AB Uzman Yardımcılığı Sınav Konuları  

Yazılı sınav aşağıda belirtilen konularda klasik usulde yapılır:  

a) Avrupa Birliği (tarihi, kurumları, politikaları, entegrasyonu, derinleşmesi) ve Türkiye-

Avrupa Birliği İlişkileri, Gümrük Birliği Teorisi ve Türkiye-AB Gümrük Birliği Süreci, 

Uluslararası İlişkiler Teorileri ve Türkiye’nin Uluslararası İlişkileri 

b) Genel İktisat, Mikro-Makro İktisat, Uluslararası İktisat, Türkiye Ekonomisi, 

Türkiye’nin Uluslararası Ekonomik İlişkileri 

c) Uluslararası Hukuk, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku  

ç)Yabancı dil (Türkçe’den yabancı dile-Yabancı dilden Türkçe’ye çeviri) 

7 - Yazılı sınavın değerlendirmesi ve sözlü sınava çağırılma  

a) Yazılı sınav notu yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınavda başarılı sayılabilmek 

için adayların en az 70 tam puan alması şarttır. 

b) Yazılı sınav sonuçlarına göre en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere atama 

yapılacak toplam kadro sayısının 4 katı kadar aday ve bu adaylardan en düşük puana sahip adayla 

aynı puana sahip tüm adaylar sözlü sınava çağırılır.  

8 - Sözlü sınav ve değerlendirmesi  

Sözlü sınav, adayların: 

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, 

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 

d) Genel yetenek ve genel kültürü, 

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, 

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. 

Adaylar, komisyon tarafından (a) bendi için elli puan, (b) ile (e) bentlerinde yazılı 

özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 

sınav komisyonu başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik 

ortalamasının en az 70 tam puan olması şarttır.  

9 - Sınav sonucu  

Sınavda başarılı sayılmak için yazılı ve sözlü puanı aritmetik ortalamasının en az 70 tam 

puan olması gerekmekte olup, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak 

belirtilen kadro sayısı kadar başarılı kabul edilir. 

10 - Diğer hususlar  

Giriş sınavını kazananlardan sınav başvurusunu gerçeğe aykırı yaptıkları tespit edilenlerin 

sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir. Bu kişiler 

hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar 

kamu görevlisi ise, durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir. 8782/1-1 
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İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden: 

Aşağıda anabilim dalı itibariyle unvan ve şartları belirtilen, Enstitümüz Birimlerinde açık 

bulunan kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de 

yayımlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri, 

Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları, 

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında 

Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve Enstitümüz Senatosunun 08.01.2013 tarih ve 1/2 sayılı 

Kararı hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır. 

1 - İstenen Belgeler: 

Profesör kadroları daimi statüde olup, yukarıda belirtilen şartlara haiz adayların özgeçmiş, 

lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, doktora tezi, doçentlik belgesi, yayın listeleri ile 

bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyayı 6 nüsha olarak hazırlayarak; bir dilekçe, iş talep 

formu ve 2 adet fotoğraf ile birlikte (Profesör adaylarının 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 

26. maddesi gereğince yayınlarından birisini başlıca araştırma eseri olarak belirtmeleri 

gerekmektedir.) Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına (Gülbahçe Köyü Kampüs alanı Urla-

İZMİR) müracaat etmeleri gerekmektedir.  

2 - Adayların 657 sayılı Kanun'un 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir. 

3 - Başvuracakların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 28.01.1982 tarihli Resmi 

Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Enstitümüzün 

Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları, Yükseköğretim 

Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara 

İlişkin Yönetmelik hükümlerini sağlamaları ve Enstitümüz Senatosunun 08.01.2013 tarih ve 1/2 

sayılı Kararı ile belirlenen yabancı dil puanına sahip olmaları gerekmektedir. (Senato Kararı, 

Kanun ve Yönetmelikler http://www.iyte.edu.tr adresinden temin edilebilir.) 

4 - Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 

olması şarttır. 

5 - Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Posta ile yapılan 

başvurular kabul edilmeyecektir. 

 

Birimi 

Anabilim 

Dalı Unvan Adet Derece Açıklama 

Fen 

Fak. 

Moleküler 

Biyoloji ve 

Genetik 

Profesör 1 1. 

Yaşlılık moleküler biyolojisi, 

antioksidan genler ve maya genetiği 

alanlarında çalışmalar yapmış olmak. 

Fen 

Fak. 

Moleküler 

Biyoloji ve 

Genetik 

Profesör 1 1. 

Transgenik fare genetiği ve 

teknolojisi, kalıtsal metabolik ve 

nörolojik hastalıkların moleküler 

biyolojisi alanında çalışmış olmak. 

 8833/1-1 
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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Karamanoğlu Mehmetbey 

Üniversitesi 
İl/İlçe Karaman/Merkez 

Adresi 
Yunusemre Yerleşkesi 

Merkez/Karaman 
Tel-Faks 0338 226 20 00-0338 226 22 29 

Posta Kodu 70100 E-Mail gungordolasik@kmu.edu.tr 

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

Adı/Unvanı Selcan Atilla  

Adresi 
Alacasuluk Mah. 470. Sok. No: 3/3 

Merkez/Karaman 
 

T.C. Kimlik No. 58843519036  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 8850/1-1 
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Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü İl/İlçe Ankara/Altındağ 

Adresi Merkez Kampusu Sıhhıye/Ankara Tel-Faks 305 23 46 - 305 10 15 

Posta Kodu 6100 E-Mail hukuk@hacettepe.edu.tr 

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

Adı/Unvanı 

Bahas Özel Sağlık Hiz. Dan. Med. 

Ür. İlaç Koz. Tur. İnş. İth. İhr. San. 

ve Tic. Ltd. Şti 

 

Adresi 
Esentepe Mah. Esenket Sitesi A 2 

Blok, Kat: 1/1 No: 5 Nilüfer/Bursa 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Nilüfer V.D. 1310754437  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Bursa Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. Oda Sicil: Ticaret Sicil : 79502  

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 (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 8780/1-1 
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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Sivas İl Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı                                                              

Sivas İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğü 
İl/İlçe Sivas/Merkez 

Adresi 
Mehmet Akif Ersoy Mah. Şehit 

Fethi Akyüz Cad. Sivas 
Tel-Faks 

Tlf:   0 (346) 2151723                                                        

Faks: 0 (346) 2151720 

Posta Kodu 58060 E-Mail tad@tarimnet.tr 

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

Adı/Unvanı Süleyman Keklik  

Adresi 
Kazım Karabekir Mah. Çamlık Cad. 

No: 20 İç Kapı No: 1 İliç/Erzincan 
 

T.C. Kimlik No. 12263126250  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Kayıt bilgisi bulunmamaktadır.  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 8829/1-1 
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Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 8790/1/1-1 
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Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 8790/2/1-1 
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Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 8792/1-1 
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Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 8793/1-1 



Sayfa : 144 RESMÎ GAZETE 31 Ekim 2013 – Sayı : 28807 

 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 8795/1-1 



31 Ekim 2013 – Sayı : 28807 RESMÎ GAZETE Sayfa : 145 

 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 8796/1-1 



Sayfa : 146 RESMÎ GAZETE 31 Ekim 2013 – Sayı : 28807 

 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 8797/1-1 



31 Ekim 2013 – Sayı : 28807 RESMÎ GAZETE Sayfa : 147 

 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 8798/1-1 



Sayfa : 148 RESMÎ GAZETE 31 Ekim 2013 – Sayı : 28807 

 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 8799/1-1 



31 Ekim 2013 – Sayı : 28807 RESMÎ GAZETE Sayfa : 149 

 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 8800/1-1 



Sayfa : 150 RESMÎ GAZETE 31 Ekim 2013 – Sayı : 28807 

 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 8801/1-1 



31 Ekim 2013 – Sayı : 28807 RESMÎ GAZETE Sayfa : 151 

 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 8794/1-1 



Sayfa : 152 RESMÎ GAZETE 31 Ekim 2013 – Sayı : 28807 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   60 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI
2013/5514 Belirli Elektrikli Aletler İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar

YÖNETMELİKLER
— Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik
— Oyuncaklar Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
— Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
— Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi:

2013/20)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/37)
— Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenen Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün

Güvenliği ve Denetimi: 2013/38)
— Ağız Temizliğinde Elle Kullanılan Diş Fırçaları, Elektrikle/Pille Çalışan Diş Fırçalarının Fırça Başlıkları ve

Arayüz Fırçalarının Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ
— Deterjanlar ve Deterjanlarda Kullanılan Yüzey Aktif Maddeler Hakkında Tebliğ
— Elastomer ve Kauçuktan Yapılmış Olan Biberon Başlığı ve Emziklerde N-Nitrosamin ve N-Nitrosamine

Dönüşebilen Maddelerin Miktarı ve Bu Maddelerin Belirlenmesi Hakkında Tebliğ
— Emzik, Biberon, Biberon Başlığı, Alıştırma Bardağı, Alıştırma Bardağı Kapağı ve Benzeri Ürünlerin Üretimi,

İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ
— Hava Aromatize Edici Ürünlerin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Bildirim Esaslarına Dair

Tebliğ
— Havuz Suyunda Kullanılan Yardımcı Kimyasal Maddelerin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi

ile Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ
— Kuvvetli Asit veya Baz İçeren Temizlik Ürünlerinin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile

Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ
— Tampon, Hijyenik Ped, Göğüs Pedi, Çocuk Bezi ve Benzeri Ürünlerin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve

Denetimi ile Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ
— Ağız Temizliğinde Elle Kullanılan Diş Fırçaları, Elektrikle/Pille Çalışan Diş Fırçalarının Fırça Başlıkları ve

Arayüz Fırçalarının Üretimi, İthalatı ve Bildirim Esaslarına Dair Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair
Tebliğ

— Deterjanlar ve Deterjanlarda Kullanılan Yüzey Aktif Maddeler Hakkında Tebliğin Yürürlükten
Kaldırılmasına Dair Tebliğ

— Elastomer ve Kauçuktan Yapılmış Olan Biberon Başlığı ve Emziklerde N-Nitrosamin ve N-Nitrosamine
Dönüşebilen Maddelerin Miktarı ve Bu Maddelerin Belirlenmesi Hakkında Tebliğin Yürürlükten
Kaldırılmasına Dair Tebliğ

— Emzik, Biberon, Biberon Başlığı, Alıştırma Bardağı, Alıştırma Bardağı Kapağı ve Benzeri Ürünlerin Üretimi,
İthalatı ve Bildirim Esaslarına Dair Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

— Hava Aromatize Edici Ürünlerin Üretimine, İthalatına, Piyasa Gözetimi ve Denetimine ve Bildirim
Esaslarına Dair Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

— Havuz Suyunda Kullanılan Yardımcı Kimyasal Maddelerin Üretimine, İthalatına ve Bildirim Esaslarına Dair
Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

— Kuvvetli Asit veya Baz İçeren Temizlik Ürünlerinin Üretimine, İthalatına ve Bildirim Esaslarına Dair
Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

— Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik ile İlgili Uyumlaştırılmış Standardlara Dair Tebliğ Uyumlaştırılmış
Standardların Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

— Oyuncaklar Konusunda Faaliyet Gösterecek Onaylanmış Kuruluşlara Dair Tebliğin Yürürlükten
Kaldırılmasına Dair Tebliğ

— Tampon, Hijyenik Ped, Göğüs Pedi, Çocuk Bezi ve Benzeri Ürünlerin Üretimi, İthalatı ve Bildirim
Esaslarına Dair Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 30/10/2013 Tarihli ve 2013/ÖİB-K-54 Sayılı Kararı
— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 30/10/2013 Tarihli ve 2013/ÖİB-K-55 Sayılı Kararı

DÜZELTME 30/10/2013 Tarihli ve 28806 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Ait Atama
Kararı ile İlgili

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


