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TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİNİN KURULUŞ VE

GÖREVLERİNE İLİŞKİN ESASLAR

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Esasların amacı; mal ve hizmetlerin ithalat ve ihracatı ile yurtdışı

müteahhitlik hizmetlerinin, dış yatırımların ve yurtiçi yatırım malı imalat ve satışının kredi-

lendirilmesi, finansmanı, desteklenmesi, sigorta ve garanti edilmesi konularında özel hukuk

hükümlerine tabi bir anonim şirket şeklinde faaliyet göstermek üzere Devlet Yatırım Bankasının

tüzel kişiliğinin devam etmesi ve anonim şirket nevine dönüştürülmesi suretiyle kurulan Türkiye

İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketinin ilgili olduğu bakanlığın tespiti, Bankanın unvanı,

amaç ve iştigal konuları ile sermaye yapısının, idare ve temsilinin, organlarının teşkili, atama

ve seçilme usulleri ile görev ve yetkilerinin, denetlenmesi ve tasfiyesi ile ilgili esasların belir-

lenmesidir.

Ticaret unvanı

MADDE 2 – (1) Bankanın ticaret unvanı "Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şir-

keti"dir.

Merkez

MADDE 3 – (1) Bankanın merkezi esas sözleşmede belirtilir. Banka lüzum gördüğü

takdirde ilgili mevzuat hükümlerine göre yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilik açabilir.

Süre

MADDE 4 – (1) Banka süresiz olarak faaliyette bulunur.

Bankanın ilgili olduğu bakanlık

MADDE 5 – (1) Bankanın ilgili olduğu bakanlık, Başbakanlık veya Bankanın ilgilen-

dirildiği bakanlıktır.

Bankanın amacı ve faaliyet konuları

MADDE 6 – (1) Bankanın amacı; ihracatın geliştirilmesi, ihraç edilen mal ve hizmet-

lerin çeşitlendirilmesi, ihraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması, ihracatçıların uluslararası

ticarette paylarının arttırılması, girişimlerinde gerekli desteğin sağlanması, ihracatçılar ve yurt-

dışında faaliyet gösteren müteahhitler ve yatırımcılara uluslararası piyasalarda rekabet gücü

ve güvence sağlanması, yurtdışında yapılacak yatırımlar ile ihracat amacına yönelik yatırım

malları üretim ve satışının desteklenerek teşvik edilmesidir.

(2) Bankanın amacını gerçekleştirmek üzere yapabileceği faaliyetler şunlardır:

a) Mal ve hizmet ihracatı ile döviz kazandırıcı faaliyetlere, sevk öncesi ve sonrası aşa-

malarda kısa, orta ve uzun vadeli alıcı ve/veya satıcı kredileri ile finansman sağlamak.

b) İhracatın finansmanı amacıyla, ihracatçıların yurtiçi ve yurtdışı banka ve finans ku-

rumlarından sağlayacakları krediler için garantiler vermek.
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c) Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri ile dış yatırımların geliştirilmesi için kredi açmak,

finansmanına katılmak, sigorta ve garanti sağlamak.

ç) İhracatçıların ticari ve siyasi riskler nedeniyle ortaya çıkabilecek zararlarını teminat

altına almak ve ihracatçılara bu konuda güvenceler sağlamak suretiyle mal ve hizmet satışını

teşvik etmek üzere ihracat kredi sigortası yapmak.

d) İhracatçıların yurtiçi satışlarını, ortaya çıkabilecek zararlara karşı teminat altına al-

mak amacıyla yurtiçi kredi sigortası imkânı sunmak.

e) İhracatçıların yurtdışında doğrudan veya dolaylı olarak en az yüzde elli sermayesine

sahip oldukları firmalar tarafından üretilen ve o ülke içerisinde veya o ülkeden Türkiye dışın-

daki diğer ülkelere yapılan satışları teminat altına almak amacıyla kredi sigortası yapmak.

f) Reasürans imkânlarından yararlanmak ve reasürans imkânı sağlamak.

g) Yurtdışına yapılacak finansal kiralama işlemlerini kredilendirmek ve bu konuda ga-

ranti vermek.

ğ) İhracat veya döviz kazandırıcı faaliyetlere yönelik olarak yurtiçi yatırım malı imalat

ve satışını kredilendirmek.

h) Yurtiçi ve yurtdışı finansman kuruluşları ile para ve sermaye piyasalarından kredi

almak ve kaynak sağlamak.

ı) 5411 sayılı Bankacılık Kanununda, kalkınma ve yatırım bankaları için öngörülen dü-

zenleme çerçevesinde faaliyet göstermek, ilgili mevzuat uyarınca kendisine verilen görevleri

yerine getirmek.

i) Sigorta acenteliği yapmak.

j) Resmi ve özel kurum, kuruluş ve bankalar ile kredi açtığı, finansmanına katıldığı,

garanti verdiği ve sigorta ettiği gerçek ve tüzel kişi, kurum ve kuruluşlardan faaliyetleri ile

ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemek, kredi, garanti ve sigorta ilişkisi olan müşterilerinin uy-

gulamalarını takip ve kontrol etmek.

k) Kendi ihtiyacı için taşınmaz kiralamak, satın almak, bunlar üzerinde tasarruf etmek;

alacaklarının tasfiyesi amacıyla taşınmaz iktisap etmek, ayrıca açılan kredi ve verilen garantiler

karşılığında taşınmaz ipoteği de dahil olmak üzere her türlü teminatı almak.

1) Döviz pozisyonu tutmak, döviz fonları bulundurmak, her türlü kambiyo, sermaye

piyasası aracı ve türev finansal işlemleri yapmak.

m) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından reeskont kredileri almak, Türk Lirası

ve/veya döviz üzerinden menkul kıymet ihraç etmek.

n) Yurtiçi ve yurtdışında, Bankanın kuruluş amacına dönük faaliyette bulunan iştirakler

kurmak veya kurulmuş ortaklıklara iştirak etmek, menkul kıymetler satın almak, satmak ve sa-

tışına aracılık etmek.

o) Görevlerini yerine getirmek için, araştırma, geliştirme ve teknik eğitim çalışmaları

yapmak veya yaptırmak, teknik yardım vermek.
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ö) İhracata yönelik marka, patent, bilgi ve teknoloji transferi ile teknik işbirliği alımla-

rını kredilendirmek.

p) Amacının gerçekleştirilmesine yardımcı olacak diğer iş ve işlemleri yapmak.

İKİNCİ BÖLÜM 

Mali Hükümler

Kaynaklar

MADDE 7 – (1) Bankanın kaynakları şunlardır:

a) Özkaynaklar;

1) Sermaye,

2) İhtiyatlar.

b) Yabancı kaynaklar;

1) Fonlardan sağlanacak kaynaklar,

2) Bankaca ulusal ve uluslararası piyasalarda menkul kıymet ihracı karşılığında sağla-

nacak kaynaklar,

3) Yurtiçi ve yurtdışı kredi ve finansman kurumları ile ulusal ve uluslararası para ve

sermaye piyasalarından sağlanacak krediler,

4) 25/3/1987 tarihli ve 3332 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine veya diğer mevzuata

göre Bankaya sağlanacak kaynaklar,

5) Bankanın amaçlarını gerçekleştirmek üzere yaptığı faaliyetleri dolayısıyla bünye-

sinde oluşturacağı fon,

6) Yurtiçi ve yurtdışından sağlanacak diğer kaynaklar.

Sermaye yapısı

MADDE 8 – (1) Bankanın sermaye miktarı esas sözleşmesinde belirtilir. Bankanın ser-

mayesini temsil eden beher payın nominal değeri ve pay sayısı Banka esas sözleşmesinde gös-

terilir. Banka sermayesinin tamamı Hazineye aittir. Bankanın sermayesi, ilgili mevzuat hü-

kümleri çerçevesinde Genel Kurul kararıyla artırılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Organlar, Organların Teşkili, Görev ve Yetkileri

Bankanın organları

MADDE 9 – (1) Bankanın organları Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Kredi Komitesi,

Denetim Komitesi ve Genel Müdürlükten oluşur.

Genel Kurulun teşkili

MADDE 10 – (1) Genel Kurul, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre

oluşur.

Genel Kurulun görev ve yetkileri

MADDE 11 – (1) Genel Kurul, Türk Ticaret Kanununa göre tespit edilmiş devredilemez

görev ve yetkilerinin yanısıra, esas sözleşme ve ilgili mevzuattaki diğer görevleri yerine getirir

ve yetkileri kullanır.
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Yönetim Kurulunun teşkili

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulunun Banka Genel Müdürü dışında kalan altı üyesi Genel Kurul ta-

rafından seçilir. Yönetim Kurulu, seçilmiş üyeleri arasından bir Başkan ve bir Başkan Vekili

seçer.

(3) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden

atanabilir veya seçilebilir.

Yönetim Kurulu üyeliğine atanabilme veya seçilebilme şartları

MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulu üyeliğine atanabilmek veya seçilebilmek için Ban-

kacılık Kanununda Yönetim Kurulu üyeliği için belirtilen şartlar aranır.

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 14 – (1) Yönetim Kurulu, Bankanın amaç ve faaliyet konularının gerçekleş-

mesini sağlamak üzere, gereken her türlü kararı alır. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanununa

göre tespit edilmiş devredilemez görev ve yetkilerinin yanısıra, esas sözleşme ve ilgili mevzu-

attaki diğer görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır.

(2) Yönetim Kurulu bu görevleri yerine getirirken ülke ekonomisi ve Bankanın faaliyet

konularına ilişkin hususlarda alınan kararları, ilgili mevzuatı ve Yüksek Danışma ve Kredileri

Yönlendirme Kurulu karar ve önerilerini gözönünde bulundurur.

(3) Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde devredilebilir yetkilerinin bir bölümünü,

sınırlarını belirtmek kaydıyla Genel Müdüre devredebilir.

(4) Yetki devri Yönetim Kurulunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Bankanın idare ve temsili

MADDE 15  – (1) Banka, Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil edilir.

Kredi Komitesi

MADDE 16 – (1) Yönetim Kurulu tarafından, Bankacılık Kanunu uyarınca belirlenen

usul ve esaslar çerçevesinde, süre hariç Genel Müdürde aranan şartları taşıyan Yönetim Kurulu

üyeleri arasından seçilecek iki üye ile Genel Müdür veya vekilinden müteşekkil üç kişilik Kredi

Komitesi oluşturulur.

(2) Ayrıca, Kredi Komitesinin herhangi bir toplantısına katılamayan asil üyenin yerine

görev yapmak üzere, süre hariç Genel Müdürde aranan şartları taşıyan Yönetim Kurulu üyeleri

arasından iki yedek üye seçilir.

(3) Kredi Komitesi, Yönetim Kurulunun ilgili mevzuatta belirlenen usul ve esaslar çer-

çevesinde devrettiği kredi açma görevini yerine getirir. Kredi Komitesinin oybirliği ile verdiği

kararlar doğrudan doğruya, oyçokluğu ile verdiği kararlar Yönetim Kurulu tarafından onay-

landıktan sonra uygulanır.

(4) Yönetim Kurulu, Kredi Komitesinin kararlarını ve faaliyetlerini denetlemekle yü-

kümlüdür.

(5) Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve üyelerinden her biri, Kredi Komitesinin

faaliyetleri hakkında bilgi isteme ve gerekli gördüğü her türlü denetimi yapma yetkisini haizdir.
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Denetim Komitesi

MADDE 17 – (1) Denetim Komitesi, Yönetim Kurulunun denetim ve gözetim faali-

yetlerinin yerine getirilmesine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulunun icrai görevi bulun-

mayan en az iki üyesinden oluşur ve Bankacılık Kanununun 24 üncü maddesine göre faaliyet

gösterir.

Genel Müdürün atanması

MADDE 18 – (1) Genel Müdür, Bankanın ilgili olduğu Bakanın teklifi üzerine, müş-

terek kararname ile üç yıl süre için atanır.

(2) Genel Müdür olarak atanabilmek için Bankacılık Kanununda belirtilen şartlar aranır.

(3) Genel Müdürlüğün herhangi bir şekilde boşalması halinde, yeni atama yapılıncaya

kadar Bankanın ilgili olduğu Bakan tarafından bir vekil atanır.

Genel Müdürün görev ve yetkileri

MADDE 19 – (1) Genel Müdür, Türk Ticaret Kanunu ve bankalar hakkındaki mevzuat

ile esas sözleşme hükümleri ve Yönetim Kurulunun tayin ve tespit edeceği prensipler dahilinde

Bankayı idare ve temsil eder. Genel Müdür, sınırlarını açıkça belirlemek kaydıyla temsil yet-

kisini ve diğer yetkilerinin bir kısmını alt kademelere devredebilir. Yetki devri Genel Müdürün

sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Yüksek Danışma ve Kredileri Yönlendirme Kurulunun oluşumu

MADDE 20 – (1) Yüksek Danışma ve Kredileri Yönlendirme Kurulu, ilgili bakanın

başkanlığında;

a) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı,

b) Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı,

c) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı, 

ç) Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı,

d) Maliye Bakanlığı Müsteşarı,

e) Hazine Müsteşarı,

f) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanından,

oluşur.

(2) Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve Genel Müdürü Yüksek Danışma ve Kre-

dileri Yönlendirme Kurulunun tabii üyesidir.

Yüksek Danışma ve Kredileri Yönlendirme Kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 21 – (1) Yüksek Danışma ve Kredileri Yönlendirme Kurulu, Bankanın aça-

cağı krediler, vereceği garantiler ve yapacağı sigorta işlemleri üst sınırlarını genel olarak veya

ülke, sektör ve mal grupları itibarıyla tespit etmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu, Kurul tarafından

tespit edilen bu limitlere uymak zorundadır. Kurul, çalışma usul ve esaslarını belirler ve yılda

en az bir defa toplanır. Kurulun sekretarya hizmetleri Bankaca yürütülür.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Hesap Dönemi, İş Programı, Bankanın Denetimi ve Tasfiye

Hesap dönemi ve iş programı

MADDE 22 – (1) Bankanın hesap dönemi takvim yılıdır.

(2) Banka, Yüksek Danışma ve Kredileri Yönlendirme Kurulunun karar ve önerilerini

dikkate alarak, her hesap dönemi için faaliyetlerini düzenleyen bir iş programı hazırlar.

Bankanın denetimi

MADDE 23 – (1) Bankanın denetimi, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve il-

gili mevzuat uyarınca yapılır. Ayrıca, ilgili bakan, Bankanın işlem ve hesaplarını teftiş ve mu-

rakabe ettirebilir, bu hususta her türlü bilgiyi isteyebilir.

Tasfiye

MADDE 24 – (1) Bankanın tasfiyesi Bankacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hü-

kümlerine göre yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler

Yürürlükten kaldırma

MADDE 25 – (1) 17/6/1987 tarihli ve 87/11914 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yü-

rürlüğe konulan Devlet Yatırım Bankası'nın Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Adıyla Yeniden

Düzenlenmesine Dair Esaslar yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Devlet Yatırım Bankası; bütün aktifleri, pasifleri, sahip ol-

duğu hak ve alacakları, yüklendiği borç ve vecibeler ile birlikte Türkiye İhracat Kredi Bankası

Anonim Şirketi olarak faaliyetine devam eder.

(2) 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve diğer ka-

nunlar yönünden Banka, Devlet Yatırım Bankasının devamı addolunur.

(3) Personelle yapılmış olan sözleşmeler, süresiz hizmet akdi olarak yürürlüklerini sür-

dürür. Sözleşmeli olarak çalışmakta iken mülga 17/6/1987 tarihli ve 87/11914 sayılı Bakanlar

Kurulu Kararıyla işçi statüsüne geçişi yapılan ve anılan Bakanlar Kurulu Kararının geçici 1 inci

maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde istekleri üzerine sosyal güvenlik açısından 5434 sayılı

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile bağlılıkları korunanlar hakkında 5434 sayılı

Kanun hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Yürürlük

MADDE 26 – (1) Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 27 – (1) Bu Esasları Bakanlar Kurulu yürütür.
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                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     S. ERGİN                                     N. ERGÜN
                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı V.        Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

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

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

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK
                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

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

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM
                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

28/1/2013 TARİHLİ VE 2013/4309 SAYILI
KARARNAMENİN EKİ

LİSTE

KURUMU :                                ADI SOYADI :            GÖREVİ :

Başbakanlık                                 Adnan Ertem                Vakıflar Genel Müdürü

Başbakanlık                                 Davut Karataş               Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürü

Başbakanlık                                 Mustafa Budak             Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü

                                                                                          Genel Müdür Yardımcısı

Adalet Bakanlığı                         Hasan Dudaklı              Müsteşar Yardımcısı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı     Murat Zorluoğlu           Strateji Geliştirme Başkanı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı      İlhan Deneri                  Bakanlık Müşaviri

İçişleri Bakanlığı                         Sadık Altınkaynak        Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı

Kültür ve Turizm Bakanlığı        Mahmut Evkuran          Strateji Geliştirme Başkanı

Maliye Bakanlığı                         Genç Osman Yaraşlı     Müsteşar Yardımcısı

Milli Savunma Bakanlığı            A. Akif Vurucu             Müsteşar Adli İşler Yardımcısı

Basın Yayın ve Enformasyon      Murat Karakaya            Genel Müdür

Genel Müdürlüğü
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BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                             22 Şubat 2013

       69471265-305-1961

CUMHURBAŞKANLIĞI  YÜCE KATINA

           Görüşmelerde bulunmak üzere; 23 Şubat 2013 tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri’ne

gideceğimden, dönüşüme kadar Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın vekâlet

etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                   Başbakan

                                        —————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                  22 Şubat 2013

    B.01.0.KKB.01-06/A-4-145

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 22/2/2013 tarihli ve 69471265-305-1961 sayılı yazınız.

           Görüşmelerde bulunmak üzere, 23 Şubat 2013 tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri’ne

gidecek olan Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN’ın dönüşüne kadar Başbakanlığa, Başbakan

Yardımcısı Ali BABACAN’ın vekâlet etmesi uygundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                             22 Şubat 2013

       69471265-305-1962

CUMHURBAŞKANLIĞI  YÜCE KATINA

           Görüşmelerde bulunmak üzere; 23 Şubat 2013 tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri’ne

gidecek olan Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına,

Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz

ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                   Başbakan

                                        —————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                  22 Şubat 2013

     B.01.0.KKB.01-06-45-146

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 22/2/2013 tarihli ve 69471265-305-1962 sayılı yazınız.

           Görüşmelerde bulunmak üzere, 23 Şubat 2013 tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri’ne

gidecek olan Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına,

Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’ın vekâlet etmesi uygundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                             22 Şubat 2013

       69471265-305-1963

CUMHURBAŞKANLIĞI  YÜCE KATINA

           Görüşmelerde bulunmak üzere; 23 Şubat 2013 tarihinden itibaren Somali Cumhuriyeti

ve Sudan’a gidecek olan Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’ın dönüşüne kadar Başbakan

Yardımcılığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN’ün vekâlet etmesini yüksek

tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                   Başbakan

                                        —————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                  22 Şubat 2013

     B.01.0.KKB.01-06-46-147

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 22/2/2013 tarihli ve 69471265-305-1963 sayılı yazınız.

           Görüşmelerde bulunmak üzere, 23 Şubat 2013 tarihinden itibaren Somali Cumhuriyeti

ve Sudan’a gidecek olan Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’ın dönüşüne kadar Başbakan

Yardımcılığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN’ün vekâlet etmesi uygun-

dur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                             22 Şubat 2013

       69471265-305-2002

CUMHURBAŞKANLIĞI  YÜCE KATINA

           Görüşmelerde bulunmak üzere; 23 Şubat 2013 tarihinde Suudi Arabistan’a gidecek olan

Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve

Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz

ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                   Başbakan

                                        —————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                  22 Şubat 2013

     B.01.0.KKB.01-06-51-152

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 22/2/2013 tarihli ve 69471265-305-2002 sayılı yazınız.

           Görüşmelerde bulunmak üzere, 23 Şubat 2013 tarihinde Suudi Arabistan’a gidecek olan

Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve

Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın vekâlet etmesi uygundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                             22 Şubat 2013

       69471265-305-1964

CUMHURBAŞKANLIĞI  YÜCE KATINA

           Gıda Güvenliği ve Yatırım Fırsatları Konulu Konferansa katılmak üzere; 23 Şubat 2013

tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri’ne gidecek olan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet

Mehdi EKER’in dönüşüne kadar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Kültür ve Turizm

Bakanı Ömer ÇELİK’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                   Başbakan

                                        —————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                  22 Şubat 2013

     B.01.0.KKB.01-06-47-148

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 22/2/2013 tarihli ve 69471265-305-1964 sayılı yazınız.

           Gıda Güvenliği ve Yatırım Fırsatları Konulu Konferansa katılmak üzere, 23 Şubat 2013

tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri’ne gidecek olan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet

Mehdi EKER’in dönüşüne kadar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Kültür ve Turizm

Bakanı Ömer ÇELİK’in vekâlet etmesi uygundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                             22 Şubat 2013

       69471265-305-1965

CUMHURBAŞKANLIĞI  YÜCE KATINA

           Görüşmelerde bulunmak üzere; 23 Şubat 2013 tarihinden itibaren Somali Cumhuriyeti

ve Sudan’a gidecek olan Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın dönüşüne kadar Kalkınma

Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI’nın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla

arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                   Başbakan

                                        —————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                  22 Şubat 2013

     B.01.0.KKB.01-06-48-149

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 22/2/2013 tarihli ve 69471265-305-1965 sayılı yazınız.

           Görüşmelerde bulunmak üzere, 23 Şubat 2013 tarihinden itibaren Somali Cumhuriyeti

ve Sudan’a gidecek olan Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın dönüşüne kadar Kalkınma

Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI’nın vekâlet etmesi uygundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                             22 Şubat 2013

       69471265-305-1966

CUMHURBAŞKANLIĞI  YÜCE KATINA

           Görüşmelerde bulunmak üzere; 23 Şubat 2013 tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri’ne

gidecek olan Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in dönüşüne kadar Maliye Bakanlığına, Avrupa

Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                   Başbakan

                                        —————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                  22 Şubat 2013

     B.01.0.KKB.01-06-49-150

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 22/2/2013 tarihli ve 69471265-305-1966 sayılı yazınız.

           Görüşmelerde bulunmak üzere, 23 Şubat 2013 tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri’ne

gidecek olan Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in dönüşüne kadar Maliye Bakanlığına, Avrupa

Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın vekâlet etmesi uygundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİK

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

TURİST REHBERLİĞİ MESLEK YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, turist rehberliği mesleğinin icrasına, meslek

kuruluşlarının işleyişine, Bakanlık ile meslek kuruluşları arasındaki işbirliğine ve meslek ku-
ruluşlarının denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; turist rehberliği mesleğine kabule, meslek içi eğitime ve mesleğin
icrasına, turist rehberleri odaları ile turist rehberleri odaları birliklerinin kuruluşuna, organla-
rının niteliklerine ve seçimlerine, organlık niteliğini yitirme durumu ve usullerine, görev ve
yetkilerine, çalışma usullerine, üyeleri ile olan karşılıklı hak ve yükümlülüklerine, gelir ve gi-
derlerine, Kültür ve Turizm Bakanlığının mesleğe ilişkin görev ve yetkilerine, meslek kuru-
luşlarıyla işbirliğine ve turist rehberliği meslek kuruluşlarının Bakanlıkça denetlenmesine iliş-
kin usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 7/6/2012 tarihli ve 6326 sayılı Turist Rehberliği Mes-

lek Kanunu gereğince hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aday: Ülkesel veya bölgesel turist rehberliği mesleğe kabul seçme sınavına katılanları,
b) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,
c) Bölgesel turist rehberi: Ruhsatnamesinde ve çalışma kartında belirtilen coğrafi bölge

veya bölgelerde çalışma hak ve yetkisine sahip olan turist rehberlerini,
ç) Birlik: 7/6/2012 tarihli ve 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu kapsamında

kurulan turist rehberleri odaları birliklerini,
d) Çalışma kartı: Eylemli turist rehberlerine, kayıtlı oldukları oda tarafından bir yıl sü-

reyle geçerli olmak üzere mesleği fiilen icra edebileceklerine ilişkin verilen ve rehberlik hizmeti
verilmesi esnasında görünür bir şekilde taşınan izin belgesini,

e) Eylemli turist rehberi: Çalışma kartı sahibi olup fiilen turist rehberliği hizmeti sunma
hak ve yetkisine sahip turist rehberini,

f) Eylemsiz turist rehberi: Ruhsatname sahibi olup çalışma kartı olmayan turist rehberini,
g) Genel Müdürlük: Bakanlık Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünü,
ğ) Kanun: 7/6/2012 tarihli ve 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanununu,
h) Katılımcı: Ülkesel veya bölgesel turist rehberliği sertifika programına katılanları,
ı) Meslek: Turist rehberliği mesleğini,
i) Meslek kuruluşları: Turist rehberleri odaları ve birliklerini,
j) Oda: Turist rehberleri odalarını,
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k) Ruhsatname: Mesleğe kabul koşullarını taşıyan turist rehberlerine Bakanlık tarafın-
dan verilen belgeyi,

l) Seçme sınavı: Sertifika programına katılacakların seçilmesine ilişkin sınavı,
m) Sertifika programı: Bu Yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Ba-

kanlığın gözetimi ve denetimi altında birlikler tarafından düzenlenen dersler, konferanslar ve
uygulama gezilerinden oluşan ülkesel veya gerektiği hallerde belirlenen bölge ya da bölgelerde
düzenlenecek bölgesel turist rehberi yetiştirme programlarını,

n) Turist rehberi: Kanun ve bu Yönetmelik hükümleri uyarınca mesleğe kabul edilerek
turist rehberliği hizmetini sunma hak ve yetkisine sahip olan gerçek kişiyi,

o) Turist rehberliği hizmeti: Seyahat acentalığı faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla
kişi veya grup hâlindeki yerli veya yabancı turistlerin gezi öncesinde seçmiş oldukları dil kul-
lanılarak ülkenin kültür, turizm, tarih, çevre, doğa, sosyal veya benzeri değerleri ile varlıklarının
kültür ve turizm politikaları doğrultusunda tanıtılarak gezdirilmesini veya seyahat acentaları
tarafından düzenlenen turların gezi programının seyahat acentasının yazılı belgelerinde tanım-
ladığı ve tüketiciye satıldığı şekilde yürütülüp acenta adına yönetilmesini,

ö) Ülkesel turist rehberi: Ruhsatnamesinde ve çalışma kartında ülke genelinde çalışma
hak ve yetkisine sahip olduğu belirtilen turist rehberini,

p) Yabancı dil yeterliliği: Yabancı dil yeterlilik belgesine sahip olmak veya bu Yönet-
melik kapsamında belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde Bakanlığın gözetim ve denetimi
altında yapacağı veya konusunda uzmanlaşmış kamu kurum veya kuruluşlarına yaptıracağı
sözlü yabancı dil sınavında başarılı olmayı veya aynı esaslar kapsamında yapılacak yazılı ve
sözlü yabancı dil sınavlarında başarılı olmayı,

r) Yabancı dil yeterlilik belgesi: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından alınan
en az (B) düzeyinde belgenin veya eşdeğer belgenin aslı veya onaylı örneğini,

s) Yerleşim yeri: 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 19 uncu
maddesinde tanımlanan yerleşim yerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Turist Rehberliği Sertifika Programı

Sertifika programı açma yetkisi ve seçme sınavı
MADDE 4 – (1) Turizm sektörünün ihtiyaçları dikkate alınarak, Birliklerin ve Türkiye

Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB)’nin ortak önerileri ve Bakanlığın onayıyla belirlenen
dillerde, gerektiği hâllerde belirlenen bölgelerde, Bakanlığın gözetimi ve denetimi altında bir-
likler tarafından ülkesel veya bölgesel turist rehberliği sertifika programları düzenlenebilir.

(2) Birlikler ve TÜRSAB, hangi dillerde sertifika programı açılacağına ilişkin ortak
önerilerini yazılı olarak Bakanlığa iletir. Sertifika programı açılacak diller, önerilen diller ara-
sından turizm sektörünün ihtiyaçları da gözetilerek Bakanlık tarafından karara bağlanır ve karar
birliklere bildirilir.

(3) Birlikler dışında hiçbir kurum ve kuruluş turist rehberliği sertifika programı düzen-
leyemez. Düzenleyenler hakkında Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrası uygulanır.

(4) Seçme sınavında başarılı olanlar, 6 ncı maddedeki şartları taşımaları halinde sertifika
programına kabul edilirler.
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Seçme sınavlarının duyurusu
MADDE 5 – (1) Sertifika programları, seçme sınavının yapılacağı tarihten en az bir

ay önce birliğin resmi internet sitesinde ve gerekli görüldüğü hallerde diğer iletişim kanalları
ile duyurulur. Duyuruda programa hangi yabancı dillerde ve en fazla kaç katılımcı kabul edi-
leceği, programın en az kaç katılımcıyla yapılacağı, programın hangi il veya illerde yürütüle-
ceği, ülkesel veya bölgesel olduğu, hangi bölge veya bölgeler için katılımcı kabul edileceği,
program ücretleri ile gerekli görülen diğer hususlar belirtilir.

Sertifika programına kabul
MADDE 6 – (1) Sertifika programlarına kabulde aşağıdaki koşullar aranır:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Başvuru tarihi itibariyle onsekiz yaşını doldurmuş olmak,
c) Üniversitelerin turist rehberliği bölümü dışındaki diğer bölümlerinden en az lisans

düzeyinde mezun olmak,
ç) Yabancı dil yeterliliğine sahip olmak,
d) Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde sayılan suçların herhangi

birinden mahkum olmamak,
e) Daha önce meslekten çıkarılmamış olmak.
Başvuru ve belgelerin incelenmesi
MADDE 7 – (1) Başvuru, sertifika programını düzenleyen birlik tarafından hazırlanan

form doldurularak, aşağıdaki belgeler ile birlikte sertifika programını düzenleyen birliğe bizzat
veya posta yoluyla süresi içinde yapılır.

a) Diplomanın, geçici mezuniyet belgesinin veya öğrenimini yabancı ülkelerde yapmış
olanlar için yetkili kurumlardan alınacak denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği,

b) Dört adet renkli vesikalık fotoğraf,
c) Var ise, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından alınan en az (B) düzeyinde bel-

genin veya eşdeğer belgenin aslı veya onaylı örneği,
ç) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca düzenlenmiş

mavi kartların aslı veya onaylı örneği ile yurtiçi ve/veya yurtdışı yerleşim yeri belgesi,
(2) Adayların başvuru formunda; T.C. kimlik numarasına, sabıka kaydına, sağlık ile il-

gili mesleğini devamlı olarak yapmasına engel bir durumunun olmadığına ilişkin bölümleri
doldurması zorunludur.

(3) Başvuruyu teslim alan görevli, belgelerin asılları ibraz edilmek kaydıyla örneklerinin
aslına uygunluğunu altına isim ve unvanını yazarak ücretsiz olarak tasdik eder. Başvuru formu,
birlik yetkilisi tarafından kontrol edilerek onaylanır.

(4) Bizzat yapılan başvurular sırasında, anında giderilebilecek eksiklikler yazışmaya
gerek kalmadan tamamlatılır. Posta yoluyla gönderilen belgelerde tespit edilen eksiklikler ile
bizzat yapılan başvurularda sonradan tespit edilen eksiklikler, bir hafta içinde tamamlattırılır.
Eksikliklerin verilen süre içinde tamamlanmaması halinde başvuru reddedilir, ilgiliye yazılı
olarak bildirilir.

(5) Öngörülen koşulları taşıyan ve gerekli belgeleri ibraz eden adaylara, birlik tarafından
düzenlenen fotoğraflı sınav giriş belgesi verilir. Bu belgeyi kimlik belgesi ile birlikte ibraz et-
meyenler sınava alınmaz.
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(6) Aranan koşulları taşımadığı tespit edilen adaylara ise bu durum, yazılı olarak bildi-

rilir. Bu adaylar sınava alınmaz. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvu-

ruları geçersiz sayılır, sertifika programı ile ilişikleri kesilir ve hiçbir hak talebinde buluna-

mazlar. Bunlar hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hüküm-

lerine göre birliklerce Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

(7) Seçme sınavına başvuranlardan birlik yönetim kurulu tarafından belirlenen sınav

ücreti alınır.

Seçme sınavı

MADDE 8 – (1) Seçme sınavları sırasıyla aşağıdaki aşamalarda yapılır:

a) Genel kültür,

b) Yabancı dil sözlü,

c) Yabancı dil yazılı,

ç) Mülakat.

(2) Seçme sınavı komisyonları sınavı yapan birlik tarafından aşağıda belirtilen şekilde

oluşturulur:

a) Genel kültür sınav komisyonu, birlik yönetim kurulunca görevlendirilen en az sekiz

yıldır eylemli turist rehberi olan, lisans mezunu üç üyeden oluşur. Komisyon başkanı birlik

yönetim kurulu tarafından belirlenir.

b) Her yabancı dil için ayrı sınav komisyonu oluşturulur.Yabancı dil sınav komisyonu,

birlikçe görevlendirilen üç üyeden oluşur. Komisyon üyelerinin Yabancı Dil Bilgisi Seviye

Tespit Sınavından (A) düzeyinde veya eşdeğer belgesinin olması gereklidir. Ancak, o dilin eği-

timini veren öğretim üyeleri ile öğretim görevlilerinde yabancı dil yeterlilik belgesi aranmaz.

İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Arapça ve Rusça dışındaki dillerde ko-

misyon oluşturulmasında güçlükle karşılaşıldığında, komisyon, daha az üyeden oluşturulabilir.

c) Mülakat sınavı komisyonu, genel kültür sınav komisyonu başkanının başkanlığında

genel kültür sınav komisyonu üyeleri, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliğinden bir temsilci ile

bir psikologdan oluşur.

(3) Sınav komisyonlarının çalışmalarını izlemek ve denetlemek üzere, Bakanlık tara-

fından bir yetkili görevlendirilir.

(4) Seçme sınavları aşağıdaki usul ve esaslarla yapılır:

a) Genel kültür sınavı: Tarih, coğrafya, edebiyat, genel turizm bilgileri ile aktüel konular

ağırlıklı olmak üzere çoktan seçmeli test şeklinde yapılır. Her sorunun kaç puan olduğu soru

sayısı yüze bölünerek hesaplanır. Genel kültür sınavında yüz tam puan üzerinden en az yetmiş

puan alan aday başarılı sayılır. Genel kültür sınavında başarılı olamayan adaylar elenir ve ya-

bancı dil sınavları ile mülakat sınavına giremez.

b) Yabancı dil sınavı: Önce sözlü, sonra yazılı olarak yapılır. Sözlü sınavdan yüz üze-

rinden en az seksen puan almak gerekir. Sözlü sınavda başarılı olan adaylar yazılı sınava ka-

tılmaya hak kazanırlar. Yazılı sınavda başarılı olabilmek için yüz üzerinden en az seksen puan

almak gerekir. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar mülakat sınavına katılamaz. Geçerli yabancı

dil yeterlilik belgesine sahip olanlar yabancı dil yazılı sınavından muaf tutulur.
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c) Mülakat sınavı: Mülakat sınavında üyeler tarafından değerlendirme başarılı veya ba-

şarısız şeklinde yapılır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın kul-

landığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Karar mülakat formuna yazılır ve imzalanır.

(5) Sınav soruları ilgili komisyonlarca hazırlanır ve dördüncü fıkrada belirtilen şekilde

değerlendirilir. Komisyonların çalışmalarına ilişkin diğer hususlar birlik tarafından belirlenir

ve gerekli önlemler alınır.

(6) Yazılı sınava itiraz, sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç on gün içerisinde

birliğe yazılı olarak yapılır. Yabancı dil yazılı sınav sonuçlarına itirazların incelenmesi, birlik

tarafından oluşturulan yeni bir komisyon tarafından yapılır. Sonuçlar oluşturulan komisyonca

en geç on gün içinde açıklanır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

(7) Seçme sınavlarında başarılı olan aday sayısı, sertifika programı duyurusunda belir-

tilen katılımcı sayısından fazla ise, sertifika programına kabul edilmede yabancı dil sözlü ve

yazılı ile genel kültür sınavlarından alınan toplam puana göre yapılan sıralama esas alınarak

asıl ve yedek adaylar belirlenir. Süresi içinde kayıt yaptırmayan asıl adayların yerine sırasıyla

yedek adaylar kabul edilir. Seçme sınavı sonuçları ilgili sertifika programı için geçerlidir. Ser-

tifika programına duyuruda belirtilen asgari katılımcı sayısının altında kayıt yaptırıldığı tak-

dirde, başarılı olanların hakları ilk açılacak sertifika programı için geçerlidir.

(8) Sertifika programına kayıt yaptıran adaylar o programın düzenlendiği il veya illerde

sertifika programına devam etmek zorundadır. Ancak, aynı birlik tarafından aynı dönemde bir-

den fazla ilde aynı nitelikte program açılması halinde; belgeye dayalı mazaretleri birlik tara-

fından uygun görülen katılımcıların nakil işlemleri talep ettikleri ildeki programda boş kon-

tenjan bulunması halinde yapılabilir.

(9) Mülakat ve sözlü sınavlar görüntülü ve sesli olarak kayıt altına alınır ve beş yıl sü-

reyle muhafaza edilir.

Sertifika programında okutulacak dersler ve konferanslar

MADDE 9 – (1) Sertifika programında okutulacak dersler.

a) Genel turizm bilgisi ve turizm mevzuatı,

b) Meslek etiği ve meslek dersi,

c) Türkiye’nin turizm coğrafyası,

ç) Genel Türk Tarihi ve Kültürü,

d) Türk Dili ve Edebiyatı,

e) Arkeoloji ve müzecilik,

f) Mitoloji ve ikonografi,

g) Sanat tarihi,

ğ) Dinler tarihi ve sosyoloji,

h) Genel sağlık bilgisi ve ilk yardım,

ı) İletişim becerileri,

i) Anadolu Medeniyetleri Tarihi,

j) Türk halk bilimi ve geleneksel Türk el sanatları,

k) Türkiye'nin flora ve faunası, doğa tarihi.
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(2) Birinci fıkrada belirtilen derslere ilave olarak güncel veya gerekli görülen konularda
ilgili birlik tarafından belirlenecek dersler de okutulabilir veya ders grupları dışında, müfredata
takviye amacıyla turist rehberliği ile ilgili veya mesleğin icrasında yararlı olabilecek konularda,
ülkesel sertifika programlarında en az beş, bölgesel sertifika programlarında ise en az iki kon-
ferans verilebilir. Derslerin kapsam ve içeriği, bölgesel sertifika programlarında ilgili bölgenin
veya bölgelerin özellikleri de dikkate alınarak belirlenir.

Sertifika programının süresi

MADDE 10 – (1) Sertifika programının süresi ülkesel sertifika programlarında en az
yediyüz ders saati, bölgesel sertifika programlarında ise bölge başına en az yüzelli ders saatidir.
Dersler haftada en az beş gün ve günde kırkbeşer dakikalık en az dört en fazla altı ders saati
olarak yürütülür. Konferanslar ise en az iki saat olmak üzere düzenlenir.

(2) Ancak, program ders saatinin aynı kalması şartıyla bu süreden önce de tamamlana-
bilir.

Devam zorunluluğu

MADDE 11 – (1) Katılımcıların derslere ve konferanslara devam etmeleri zorunludur.
Derslere ve konferanslara devam edenler imza karşılığı kayıt altına alınır. Sertifika programına
yüzde ondan fazla devamsızlığı olan katılımcıların program ile ilişiği kesilir. Ancak devamsızlık
süresi, katılımcının derslere katılımına engel teşkil eden sağlık raporu veya mücbir sebeplere
ilişkin belge ibraz etmesi halinde, yüzde onbeşe kadar uzatılabilir.

Eğiticiler ve sertifika programı yöneticisi

MADDE 12 – (1) Sertifika programında ders verecek eğiticiler, en az lisans mezunu
olmak kaydıyla alanlarında uzman kişiler arasından, turist rehberliği meslek dersi eğiticisi ise
en az sekiz yıldır eylemli turist rehberleri arasından görevlendirilir.

(2) Program için birlik tarafından bir program yöneticisi ve yeteri kadar eleman görev-
lendirilir. Program yöneticisinin görevleri şunlardır:

a) Program öncesinde: Programı ve bütçesini hazırlayıp eğiticiler ile derslerin ve kon-
feransların yapılacağı yerleri belirlemek ve birlik başkanının onayına sunmak; seçme sınavına
başvuru, sınav ve sınav sonuçlarına ilişkin idari işler ile kayıt işlemlerini yürütmek; ders ve
konferanslar için gerekli eğitim araç ve gereçlerini sağlamak.

b) Program süresince: Katılımcı ve eğitici devam cetvellerini tutmak; gerekli hallerde
ders ve konferans programı ile yapılacak yerleri değiştirmek veya yeni eğitici görevlendirilmesi
ya da eğiticilerin değiştirilmesi için birlik başkanına öneride bulunmak; birlik başkanının be-
lirlediği bütçe dahilinde program giderleriyle ilgili işlemler ile programın yürütülmesine ve
katılımcılara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

c) Program bitiminde: Bitirme ve bütünleme sınavlarının tarihleri, yerleri ve sınava gir-
meye hak kazananların dil gruplarına göre listesini hazırlayarak birlik başkanının onayına sun-
mak; birlik başkanınca onaylanan sınavların yer ve tarihini katılımcılara duyurmak; sınavlara
ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

ç) Bitirme veya bütünleme sınavlarından sonra: Sınav sonuçlarını duyurmak; sınav so-
nuçlarına itiraz başvurularını almak; sınavlarda başarılı olanlara ait sicil fişlerini ve sınav tu-
tanağını sınavların bitiş tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde birlik başkanına sunmak.
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Sertifika programı ile ilgili disiplin hükümleri ve cezalar
MADDE 13 – (1) Sertifika programı süresince eğitimin düzenini bozan, aksatan ya da

engelleyen katılımcılar cezalandırılır. İhtar cezası, düzenlenen tutanak üzerine sertifika prog-
ramı yöneticisi tarafından verilir. Sertifika programı süresince toplam üç defa ihtar cezası alan
katılımcının programla ilişiği kesilir.

a) İhtar cezası verilmesini gerektiren haller:
1) Genel ahlak kurallarına ve eğitim programının düzenine uymamak veya düzeni bozmak,
2) Sertifika programında kullanılan eşyalara zarar vermek,
3) İçkili olarak eğitime katılmak.
b) Katılımcıların program ile ilişiklerinin kesilmesini gerektiren haller:
1) Üç defa ihtar cezası almak,
2) Yasal belgesi olmadan seyahat acentalığı veya turist rehberliği faaliyetinde bulunmak,
3) Kişilere veya gruplara karşı dil, din, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç,

mezhep, etnik ve sosyal veya ekonomik duruma dayalı ayrımcılık yapmak,
4) Katılımcılara ve görevlilere fiili saldırıda bulunmak,
5) Sertifika programına başkalarına zarar verebilecek araç ve gereçlerle katılmak,
6) Dersler veya konferanslarda başkasının yerine girmek, yerine başkasını sokmak,

imza atmak veya attırmak,
7) Sertifika programında mevzuat uyarınca yasaklanmış madde bulundurmak, kullan-

mak veya ticaretini yapmak.
Uygulama gezileri
MADDE 14 – (1) Katılımcıların, sertifika programı kapsamında belirlenen tarihi ve

turistik alanları tanımak ve bilgi sahibi olmak amacıyla yurtiçi uygulama gezilerine katılmaları
zorunludur. Uygulama gezileri, ülkesel veya bölgesel sertifika programları için ayrı ayrı dü-
zenlenir.

(2) Ülkesel yurtiçi uygulama gezi süresi en az kırk beş takvim günü, bölgesel yurtiçi
uygulama gezi süresi en az sekiz takvim günüdür.

(3) Uygulama gezilerinin tarihleri, güzergah ve programı önceden belirlenir. Gezide
görevlendirilecek görevliler, birlik tarafından belirlenir. Uygulama gezileri, gezinin başlayacağı
tarihten en az bir ay önce birliğin resmi internet sitesinde duyurulur. Duyuruda gezi programına
ilişkin hususlar belirtilir.

(4) Uygulama gezilerinde, geziye çıkacak araç sayısı kadar rehber, program yöneticisi
tarafından rehberlik mesleğini en az sekiz yıldır fiilen icra eden lisans veya lisansüstü eğitime
sahip eylemli ülkesel rehberler arasından belirlenerek, birlik başkanının onayına sunulur.

(5) Uygulama gezisine katılanlara, birlik tarafından düzenlenen fotoğraflı katılımcı
kimlik kartı verilir, bu kartın uygulama gezisi boyunca görünür şekilde taşınması zorunludur.

(6) Uygulama gezisinde birlik tarafından bir veya birden fazla gezi yöneticisi görev-
lendirilir. Gezi yöneticisi uygulama gezisinin kurallara uygun yürütülmesini sağlamakla so-
rumludur.

(7) Birlikler, uygulama gezilerinin tarihlerinin belirlenmesinde ve ilgili diğer hususlarda
üniversitelerin turist rehberliği bölümlerinin görüşlerini dikkate alır, koordinasyon ve işbirliği
içerisinde hareket eder. Üniversitelerin turist rehberliği bölümü öğrencileri için öngörülen kredi
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sayısının en az yüzde yetmişbeşini, yüksek lisans programları öğrencilerinin ise ders aşamasını
tamamlamış olmaları koşuluyla mezun olmadan da birlik tarafından yapılacak uygulama gezi-
lerine katılabilirler.

(8) Uygulama gezisinin tamamına katılmak zorunludur. Mücbir sebeplere bağlı ve bel-
geye dayalı mazeretlerinden dolayı gezilere katılamayan katılımcıların, mazeretlerinin birlik
tarafından uygun görülmesi halinde ilk açılacak olan sertifika programının uygulama gezisine
katılmak ve gezi sonunda yapılacak bitirme ve bütünleme sınavlarına katılma hakları bir defaya
mahsus olmak üzere saklıdır.

(9) Uygulama gezisine ilişkin giderler, katılımcılardan alınacak katılım paylarından
karşılanır.

Sertifika programı ve uygulama gezisinin denetimi
MADDE 15 – (1) Birliklerce düzenlenen sertifika programları ve uygulama gezileri,

Bakanlığın gözetim ve denetiminde yapılır. Denetimi yapan personel denetim esnasında tespit
etmiş olduğu eksiklik ve aksaklıkların giderilmesine yönelik tedbirleri belirleyerek bunları ser-
tifika programı yöneticisine bildirir. Sorunlar giderilemediği takdirde denetim sonucunda ha-
zırlayacağı raporda bu hususlara yer verir. Raporu en geç bir hafta içinde Genel Müdürlüğe
ibraz eder. Genel Müdürlükçe sertifika programı ve uygulama gezisi denetiminde görülen
eksiklikler giderilmek üzere birliğe bildirilir. Buna rağmen eksiklikler giderilmediği takdirde
birliğe yazılı olarak uyarıda bulunulur.

Bitirme ve bütünleme sınav komisyonlarının çalışma usul ve esasları
MADDE 16 – (1) Sertifika programlarının veya uygulama gezilerinin bitirme ve bütün-

leme sınav komisyonları, birlik tarafından 8 inci maddenin ikinci fıkrası gereğince oluşturulur.
a) Teorik dersler sınavı: Sınav, 9 uncu maddede belirtilen her bir ders ve konferans için

ayrı ayrı hazırlanan soru bölümlerinden oluşan çoktan seçmeli test şeklinde yapılır. Sınav so-
ruları, her ders için on ve her konferans için beş soru olmak üzere, teorik dersleri ve konfe-
ransları veren eğiticiler tarafından sorulacak soru sayısının üç katı hazırlanacak sorular içeri-
sinden sınav komisyonu tarafından seçilir. Başarılı olmak için sınavın her bir bölümünden yüz
tam puan üzerinden en az yetmiş puan almak gerekir.

b) Yabancı dil sınavları: Önce sözlü, sonra yazılı olarak yapılır. Sözlü ve yazılı sınavlar
ilgisine göre, sertifika programında yer alan teorik dersler veya uygulama gezisinde görülen
alanlarla ilgili konulardan seçilir. Sınavlarda katılımcılara birden fazla konu verilerek seçme
hakkı tanınabilir. Yazılı ve sözlü sınav notları ayrı ayrı yüz üzerinden hesaplanır. Başarılı olmak
için yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak en az seksen puan olması gerekir.

(2) Bitirme sınavlarında başarılı olamayanlar, birlik tarafından belirlenecek tarih ve
yerde başarısız oldukları derslerden sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren bir aydan
önce olmamak kaydıyla en geç üç ay içinde bir defaya mahsus olmak üzere bütünleme sınavına
alınırlar. Bütünleme sınavları bitirme sınavları için belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yü-
rütülür.

(3) Bitirme veya bütünleme sınavlarında başarılı olanlara başarı belgesi verilir.
Bölge ekletme ve bölgesel rehberlikten ülkesel rehberliğe geçme
MADDE 17 – (1) Bölgesel turist rehberleri, gerekli koşulları yerine getirererek ruh-

satnamelerine yeni bölge veya bölgeler ekletebilir. Bu şekilde tüm bölgeleri tamamlayanlar,
ülkesel turist rehberi olmaya hak kazanırlar.
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(2) En az sekiz yıl kesintisiz eylemli bölgesel turist rehberliği yapanlar, ülkesel turist
rehberliği uygulama gezilerini tamamlamaları ve bitirme veya bütünleme sınavlarında başarılı
olmaları halinde ülkesel rehber olmaya hak kazanırlar.

Dil ekletme sınavı
MADDE 18 – (1) Ruhsatnamelerine yeni bir dil ekletmek isteyen turist rehberleri, ya-

bancı dil yeterlilik belgesini ibraz etmeleri veya ilgililerin talebi üzerine birlik tarafından müs-
takilen yapılacak olan dil ekletme sınavında başarılı olmaları halinde durumları Bakanlıkça
ruhsatnamelerine kaydedilir ve ilgili odaya bildirilir ve ilgilinin çalışma kartına işlenir.

(2) Yabancı dil yeterliliğinin belirlenmesine ilişkin müstakil dil ekletme sınavı, ilgililerin
talebi üzerine turizm sektörünün ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenecek tarihlerde birlik tara-
fından yapılır. Dil ekletme sınavıyla ilgili iş ve işlemler, 8 inci maddedeki yabancı dil sözlü ve
yazılı sınavlarına ilişkin hükümleri kapsamında yürütülür.

Eylemsiz turist rehberleri
MADDE 19 – (1) Çalışma kartı almayan veya çalışma kartı olup eylemsiz turist rehberi

olarak kalmak üzere yazılı beyanda bulunan turist rehberleri eylemsiz turist rehberi olarak si-
ciline işlenir ve çalışma kartı iptal edilir.

(2) Eylemsiz turist rehberleri, meslek kuruluşları organlarının seçimlerinde oy kulla-
namaz ve bu organlarda görev alamazlar.

(3) Aralıksız sekiz yıl eylemsiz turist rehberi olarak kalan turist rehberlerinin ruhsatna-
mesi Bakanlıkça iptal edilir. Bu kişilerin eylemli turist rehberi olabilmeleri için, 9 uncu mad-
dede belirtilen derslerden 16 ncı maddede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde Bakanlık ta-
rafından yapılacak sınavlara katılarak başarılı olmaları gerekir. Sınavlara katılarak başarılı olan
turist rehberlerine, mesleğe kabul koşullarını taşımaları ve 21 inci maddenin birinci fıkrasının
(ç) bendi hariç olmak üzere belirtilen belgeler ile birlikte en geç bir yıl içinde müracaat etmeleri
halinde Bakanlıkça ruhsatname düzenlenir.

Mesleğe kabul için aranılacak özellikler
MADDE 20 – (1) Turist rehberi unvanı mesleğe kabulle kazanılır ve mesleğe kabul

için Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki koşullar aranır.
Mesleğe kabul ve ruhsatname için istenen belgeler
MADDE 21 – (1) Sertifika programında başarılı olanlar, mesleğe kabul başvurularını

ekinde aşağıdaki belgelerin bulunduğu ve içeriğinde T.C. kimlik numarasının da yer aldığı di-
lekçe ile doğrudan veya posta yoluyla Bakanlığa yaparlar:

a) Mesleğini devamlı surette yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyan,
b) Diplomanın veya öğrenimini yabancı ülkelerde yapmış ise yetkili kurumlardan alı-

nacak denklik belgesinin onaylı örneği,
c) Uygulama gezisi belgesi veya onaylı örneği,
ç) Dört adet vesikalık fotoğraf,
d) Ruhsatname için yapılan ödemenin dekontu,
e) 5901 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş mavi kartların aslı veya onaylı örneği ile

yurtiçi ve/veya yurtdışı yerleşim yeri belgesi.
(2) Bakanlık, otuz gün içinde gerekli incelemeleri yapar, başvuruyu kabul ettiği takdirde

ruhsatnameyi düzenler, başvuruyu reddettiği hâllerde red kararını gerekçesi ile birlikte başvuru
sahibine bildirir ve yapılan ödemeyi ilgiliye iade eder.
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Turist rehberliği bölümü mezunları
MADDE 22 – (1) Üniversitelerin turist rehberliği bölümlerinin önlisans, lisans veya

yüksek lisans programlarından mezun olan ve yabancı dil yeterliliğine sahip bulunanların, uy-
gulama gezisi başarı belgesi veya onaylı örneği ve T.C. kimlik numarasının yer aldığı dilekçe
ile;

a) Adli sicil kaydına ilişkin beyan,
b) Mesleğini devamlı surette yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyan,
c) Diplomanın onaylı örneği,
ç) İki adet vesikalık fotoğraf,
d) Ruhsatname için yapılan ödemenin dekontu
ile birlikte doğrudan veya posta yoluyla Bakanlığa müracaat etmeleri halinde ilgililere

ruhsatname düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mesleğin İcrası

Turist rehberliği hizmetleri
MADDE 23 – (1) Turist rehberliği hizmetleri sadece eylemli turist rehberleri tarafından

Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak sunulur.
(2) Başka sıfat veya unvanlarla icra edilen ancak, Kanun ve bu Yönetmelik uyarınca

turist rehberliği niteliği taşıyan her türlü hizmetin yürütülmesinde, mesleği icra etme koşullarını
taşıyan kişilerin çalıştırılması zorunludur.

Ruhsatname
MADDE 24 – (1) Bakanlık tarafından ülkesel ve bölgesel rehberlere verilmek üzere,

mesleğe kabul şartlarını taşıyan adaylara ruhsatname düzenlenir. Ruhsatname, turist rehberinin
adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, doğum yeri, doğum tarihi, ülkesel veya bölgesel rehberliği,
yabancı dil/dilleri, öğrenim durumunu, ruhsatnamenin düzenlenme tarihini içerecek şekilde
fotoğraflı olarak düzenlenir, soğuk damga ile damgalanır ve ilgiliye verilir.

Ruhsatname alma zorunluluğu
MADDE 25 – (1) Ruhsatname sahibi olanlar turist rehberi sıfatını kazanırlar ve çalışma

kartı alabilirler.
(2) Ruhsatname sahibi olmadan turist rehberliği yapılamaz. Yapanlar hakkında Kanun

ile 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu
ve diğer ilgili mevzuat uyarınca gerekli işlemler yapılır.

Çalışma kartı alma zorunluluğu
MADDE 26 – (1) Çalışma kartı, Bakanlık tarafından ruhsatname verilmiş turist reh-

berlerine, müracaatları halinde kayıtlı oldukları oda tarafından bir yıl süreyle geçerli olmak
üzere verilen izin belgesidir. Çalışma kartı alan turist rehberleri eylemli turist rehberi olup,
mesleği fiilen icra edebilir.

(2) Odaya üyelik koşullarını kaybetmiş veya odaya karşı yükümlülüklerini yerine ge-
tirmemiş olan turist rehberlerine çalışma kartı verilmez.

(3) Çalışma kartı, birlik yönetim kurulları tarafından, kimlik bilgilerini içeren, üzerinde
hologram, fotoğraf ve kayıt numarası bulunacak şekilde hazırlanır, onaylanır ve aralık ayı so-
nuna kadar odalara teslim edilir. Odalar bir sonraki yıl için geçerli olacak çalışma kartlarını,
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ocak ayı içerisinde eylemli turist rehberlerine teslim eder. Çalışma kartı almak isteyen turist
rehberleri kasım ayı içinde odalara müracaat etmek zorundadırlar. Ancak ilk başvurularda veya
eylemsiz turist rehberliğinden eylemli turist rehberliğine geçiş başvurularında çalışma kartı
yukarıdaki süreler aranmaksızın düzenlenir. Çalışma kartı, ait olduğu yılı takip eden yılın ocak
ayı sonuna kadar geçerlidir.

Mesleğin icrasına ilişkin esaslar

MADDE 27 – (1) Meslek sadece eylemli turist rehberleri tarafından icra edilir. Eylemli

turist rehberi olabilmek için bir yıl süreyle geçerli olan çalışma kartının alınması zorunludur.

(2) Eylemli turist rehberleri üyesi olduğu odanın talebi halinde, mesleği serbest meslek

şeklinde veya 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak icra ettiğine ilişkin bil-

gileri verir.

(3) Meslek; Kanun, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak icra edilir.

Turist rehberleri mesleki onur ve itibarla bağdaşmayan herhangi bir faaliyet veya eylemde bu-

lunamazlar. Mesleğin icrasında ülkemizin kültür, turizm, tarih, çevre, doğa, sosyal ve benzeri

değerlerinin ve varlıklarının, Bakanlığın kültür ve turizm politikaları doğrultusunda tanıtılması

esastır.

(4) Kanunun 7 nci maddesi uyarınca; kamu kurum ve kuruluşlarının resmî faaliyetle-

rinde turist rehberliği hizmeti verecek ruhsatname sahibi bir kamu görevlisinin görevlendirilmiş

olması hâlinde ayrıca turist rehberi bulundurulması zorunlu değildir.

Türkçe rehberlik

MADDE 28 – (1) Turist rehberlerinin çalışma kartında belirtilen yabancı dil/dillerde

rehberlik yapmaları zorunludur. Ancak turist rehberleri, tura katılanların Türkçe bilmeleri ve

talep etmeleri halinde mesleklerini Türkçe olarak icra edebilirler.

Meslek etik ilkeleri

MADDE 29 – (1) Turist rehberleri, mesleğin icrasında;

a) Kültür, tarih ve turizm bilincine sahip olmak,

b) Yasal kurallara ve hizmet standartlarına uygun davranmak,

c) Dürüst, tarafsız, insan ve toplum değerlerine saygılı ve nezaketli olmak,

ç) Güvenilir ve sorumluluk sahibi olmak,

d) Görev ve yetkilerini haksız çıkar sağlamak amacıyla kullanmamak,

e) Tarihi, kültürel, doğal varlıkları ve çevreyi korumak,

f) Görev ve yetkisi dışında veya gerçek dışı beyanda bulunmamak, kişilere ve gruplara

karşı her türlü ayrımcılıktan kaçınmak,

g) Mesleğin güven ve saygınlığını zedeleyici tutum ve davranışlardan özenle sakınmak,

zorundadır.

Seyahat acentalığı faaliyetinde bulunma yasağı

MADDE 30 – (1) Turist rehberleri; tur, paket tur, ulaşım veya konaklama gibi seyahat

acentalığı faaliyeti kapsamına giren hizmetleri vermemek, bu kapsamda aracılık yapmamak,

teklif etmemek, tanıtım veya pazarlamasını yapmamak koşuluyla yalnızca turist rehberliği hiz-

meti sunabilir. Buna aykırı davranan turist rehberleri hakkında ilgili mevzuat hükümleri çer-

çevesinde işlem yapılır.
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Odaya üye olma zorunluluğu

MADDE 31 – (1) Turist rehberlerinin, yerleşim yerinin bulunduğu ilde kurulmuş oda-

lardan birine, yerleşim yeri olan ilde oda kurulmamışsa en yakın ilde kurulmuş odalardan birine

üye olmaları zorunludur. Hangi odaların hangi illerdeki turist rehberlerini üye olarak kaydede-

bilecekleri Bakanlıkça belirlenerek, meslek kuruluşlarına bildirilir ve Bakanlık resmi internet

sitesinden duyurulur. Ancak daha sonra oda olmayan ilde oda kurulduğu veya yerleşim yerleri

değiştiği takdirde turist rehberleri yerleşim yerlerinin bulunduğu odaya nakil olmak zorunda-

dırlar.

(2) Turist rehberleri birden fazla odaya üye olamazlar.

(3) Kanun ve bu Yönetmelik hükümleri gereğince ruhsatname almaya hak kazananların,

ruhsatnameyi aldıkları tarihten itibaren en geç altı ay içinde odalara müracaat etmeleri gerek-

mektedir.

Oda üyeliğine kabul

MADDE 32 – (1) Turist rehberlerinin oda üyeliğine kabulü için mesleğe kabul edilerek

ruhsatname almış ve mesleğe kabul koşullarını kaybetmemiş olmaları gerekir. Oda üyeliğine

kabul için başvuruda bulunan turist rehberleri, ekinde aşağıdaki belgelerin bulunduğu ve T.C.

kimlik numarasının yer aldığı dilekçe ile doğrudan veya posta yoluyla ilgili odaya müracaat

eder:

a) Ruhsatnamenin aslı veya onaylı örneği,

b) Adli sicil kaydına ilişkin beyan,

c) Diplomanın, geçici mezuniyet belgesinin veya öğrenimini yabancı ülkelerde yapmış

olanlar için alınacak denklik belgesi ile sertifika programından mezun olanlar için sertifikanın

aslı veya onaylı örneği,

ç) 5901 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş mavi kartın aslı veya onaylı örneği ile yur-

tiçi ve/veya yurtdışı yerleşim yeri belgesi,

d) Altı adet renkli vesikalık fotoğraf,

e) Başka odadan nakil yaptırmak isteyenler için oda üyesi olunduğuna dair ilgili odadan

alınmış belge,

f) Oda üyeliği aidatını yatırdığına ilişkin dekont.

(2) Başvuru için aranan belgelerin asıllarının veya onaylı örneklerinin, başvuru tarihin-

den itibaren bir ay içerisinde ibraz edilmesi kaydıyla elektronik yolla başvuru kabul edilebilir.

Bu durumda istenilen belgelerin tamamlanması halinde, başvuru elektronik başvurunun yapıl-

dığı tarihte yapılmış kabul edilir.

(3) Başvuruyu teslim alan görevli, belgelerin asılları ibraz edilmek kaydıyla örneklerinin

aslına uygunluğunu altına isim ve unvanını yazarak ücretsiz tasdik eder.

(4) Bizzat yapılan başvurular sırasında, anında giderilebilecek eksiklikler yazışmaya

gerek kalmadan tamamlatılır. Posta yoluyla gönderilen belgelerde tespit edilen eksiklikler ile

bizzat yapılan başvurularda sonradan tespit edilen eksiklikler, otuz gün içinde tamamlattırılır.

Eksikliklerin verilen süre içinde tamamlanmaması halinde başvuru reddedilir, ilgiliye yazılı

olarak bildirilir.
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(5) Başvuru için gerekli belgelerin tamamlanması kaydıyla; altmış gün içinde gerekli
incelemeler yapılarak başvuru oda yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Başvurusu kabul
edilenler sicile kaydedilir. Başvurusu reddedilenlere red kararı gerekçesi ile birlikte yazılı olarak
bildirilir.

(6) Oda üyeliğine kabul edilen turist rehberinin ad, soyad, sicil numarası, ülkesel veya
bölgesel turist rehberliği, bölgesel turist rehberi ise çalışabileceği bölgeler, yabancı dilleri ey-
lemli veya eylemsiz olduğu gösterilerek ilgili birliğin resmî internet sitesinde yayımlanır.

(7) Yerleşim yeri değişen turist rehberi, eski yerleşim yerine göre üyesi bulunduğu oda-
ya yerleşim yerinin değiştiği tarihten itibaren üç ay içinde bir dilekçe ekinde gerekli belgeler
ile birlikte başvurmak zorundadır. Oda, turist rehberinin oda sicil dosyasını, nakil başvurusu
ve eklerinin onaylı birer örneğini de ekleyerek, başvurudan itibaren iki hafta içinde nakil yap-
tırılmak istenen odaya gönderir.

(8) Sürekli olarak yurt dışında yaşayan ancak yurt içinde yerleşim yeri bulunmayan tu-
rist rehberleri, bu durumlarını belgelemeleri halinde kurulmuş bulunan odalardan birine üye
olabilirler.

Reklam ve tanıtım
MADDE 33 – (1) Turist rehberleri aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde rek-

lam ve tanıtım yapabilir:
a) Reklam ve tanıtım mesleğe ilişkin nitelik ve özelliklerini göstermekle sınırlıdır.
b) Eylemsiz turist rehberleri reklam ve tanıtım faaliyetinde bulunamaz.
c) Turist rehberliği hizmetinin tur, paket tur, ulaşım veya konaklama gibi seyahat acen-

talığı faaliyeti niteliğine girecek şekilde reklam veya tanıtımı yapılamaz.
ç) Reklam ve tanıtım; görsel, yazılı veya elektronik yolla ilan vermek, kendine ait web

sayfası kurmak, başkalarına ait web sayfalarında ilan vermek veya tura katılanlara broşür da-
ğıtmak suretiyle yapılabilir.

d) Reklam ve tanıtım Türkçe veya yabancı dillerde yapılabilir.
e) Turist rehberleri her türlü reklam ve tanıtım faaliyetlerini, Bakanlığın kültür ve turizm

politikalarına, meslek etik ilkelerine, genel ahlak kurallarına uygun olarak ve gerçeğe aykırı
olmayacak şekilde yapmak ve ilanda iletişim bilgilerini sade ve anlaşılır bir dille yazmak zo-
rundadır. Reklam ve tanıtım faaliyetlerinde haksız rekabet yaratmak, başka bir turist rehberinin
faaliyetlerinin reklamını yapmak veya kötülemek yasaktır.

(2) Turist rehberlerinin, meslekleriyle ilgili kitap, derleme, makale, köşe yazısı, haber
gibi yayınlarda turist rehberi unvanını kullanması reklam ve tanıtım faaliyeti değildir.

Turist rehberi ücretleri
MADDE 34 – (1) Taban ücret tarifesi, birlikler ile TÜRSAB’ın görüşleri alınarak Ba-

kanlık tarafından net ücret üzerinden belirlenir ve her yıl 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi
Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden
değerleme oranından az olmamak kaydıyla artırılarak en geç aralık ayında, izleyen takvim yı-
lının başından itibaren yürürlüğe girmek üzere Bakanlık tarafından ilan edilir. Taban ücretler,
büyükşehir olan veya olmayan iller için ayrı ayrı olmak üzere, transfer, günlük, gece turu ve
paket tur olarak, büyükşehir olmayan illerin günlük taban ücreti üzerinden belirlenir.

Sayfa : 28                               RESMÎ GAZETE                                 23 Şubat 2013 – Sayı : 28568

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 28



(2) Ancak, yurtdışını kapsayan paket turlarda turist rehberi görevlendirilmesi halinde,
günlük tur için belirlenen en yüksek taban ücreti baz alınarak yurtdışı ücreti tespit edilir.

(3) Taban ücret tarifesi, Bakanlık resmi internet sitesinde duyurulur.
Taban ücrete uyma zorunluluğu
MADDE 35 – (1) Turist rehberleri, taban ücret tarifesinde belirlenen ücretin altında

turist rehberliği hizmeti sunamazlar. Taban ücret altında çalışılabilecek sosyal ve kamusal ni-
telikli turist rehberliği hizmetleri şunlardır:

a) Kamu kurum ve kuruluşlarının özel görevleri nedeniyle yapılan gezilerdeki turist
rehberliği hizmetleri.

b) Kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernek
ve vakıflar ile resmi ve özel öğretim kurumları tarafından engelliler için bedelsiz ve tam sponsor
desteği olmadan düzenlenen ve gelir getirmeyen gezilerdeki turist rehberliği hizmetleri.

c) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından eğitim, kültür ve sosyal amaçlı düzenlenen
gezilerdeki turist rehberliği hizmetleri.

Sözleşme yapma zorunluluğu
MADDE 36 – (1) Turist rehberlerinin tur için belirlenen ücreti ihtiva eden yazılı turist

rehberliği sözleşmesi yapmaları zorunludur. Haklı nedenlerin bulunduğu hâllerde ve geçerli
mazeretleri sona erdiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde yazılı olarak düzenlenmek kay-
dıyla e-posta, faks, telefon mesajı ve benzeri yollarla sözleşme yapılabilir.

(2) Sözleşmede, sözleşmenin taraflarına ilişkin bilgilerin, sözleşmenin konusunun, ta-
rafların hak ve yükümlülüklerinin, ücret, süre, turist rehberinin ruhsatname ve çalışma kartı
numaralarının, tur programı ile tarih ve imzaların bulunması zorunludur. Yapılan sözleşme iki
nüsha olarak düzenlenir ve birer nüshası taraflara verilir. Sözleşme örnekleri birlikler tarafından
hazırlanır ve resmi internet sitesinde ilan edilir.

(3) Tur için yazılı sözleşme yapmayan veya taban ücretin altında ücret ile çalışan turist
rehberleri, Kanunun 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca idari para cezasıyla cezalan-
dırılır.

Rehberlikte uzmanlaşma eğitimi
MADDE 37 – (1) Alternatif turizm çeşitliliği dikkate alınarak, bölgelerine göre uzman

turist rehberi yetiştirilmesi ile turist rehberlerinin çeşitli konularda eğitilmesi amacıyla, birlikler
veya birliğin uygun görüşü ile odalar tarafından ücretli veya ücretsiz uzmanlık eğitimi prog-
ramları düzenlenebilir. Birlikler ve odalar bu konuda eğitim vermeye yetkili kamu kurum ve
kuruluşları, yükseköğretim kurumları, diğer meslek kuruluşları ve özel kuruluşlarla işbirliği
yapabilirler veya bunları yetkilendirebilirler.

(2) Eğitim programına katılan ve eğitim sonucunda yapılan sınavlarda başarılı olan tu-
rist rehberlerine programı düzenleyen birlik tarafından bir uzmanlık sertifikası verilir, sicile
işlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mesleğin Korunması, Denetleme ve Disiplin İşlemleri

Mesleğin korunması
MADDE 38 – (1) Turist rehberliği hizmetleri sadece turist rehberleri tarafından sunulur.
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(2) Kanun kapsamı dışında hangi ad altında olursa olsun turist rehberliği niteliğinde
bir faaliyet yürütülmesine hak kazandıracak eğitim programları düzenlenemez veya belge ve-
rilemez. Bu hükme aykırı hareket edenler hakkında Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrası
uyarınca idari para cezası uygulanır. Bu fiillerin işlenmesi durumu mesleğe engel hâl oluşturur.

(3) Ruhsatname sahibi olmadan turist rehberliği hizmeti sunanlar bu fiilin tekrarı hâ-
linde mesleğe kabul edilmez.

(4) İkinci fıkrada yasaklanan fiilleri işleyenler ile ruhsatname sahibi olmadan veya mes-
lekten geçici olarak men edilmiş veya çıkarılmış olmasına rağmen turist rehberliği hizmeti su-
nanlar, birlik tarafından veya ilgili mülki idare amirlerince faaliyetten men edilir ve durum en
geç üç gün içinde Cumhuriyet savcılığına bildirilir.

(5) Eylemsiz turist rehberlerinden turist rehberliği hizmeti sunanlar hakkında, Kanunun
7 nci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanır.

Turist rehberliği hizmetlerinin denetimi
MADDE 39 – (1) Turist rehberliği hizmetleri ile ilgili olarak Kanunda öngörülen her

türlü denetim, Bakanlık ve/veya meslek kuruluşları tarafından yapılır. Denetimlerde iş birliği
yapılması amacıyla ihtiyaç duyulması veya TÜRSAB’ın talep etmesi hâllerinde TÜRSAB’dan
temsilci alınabilir. Meslek kuruluşları TÜRSAB’ın bu konudaki taleplerini öncelikle dikkate
alır. Bakanlık ve meslek kuruluşları gerek gördüğünde, Kanunun 7 nci maddesinin yedinci fık-
rası uyarınca, kolluk güçlerinden yardım alır.

(2) Bakanlık, gerekli gördüğü hallerde görevlendireceği yetkililer eliyle doğrudan de-
netim yapabilir. Denetimlerde düzenlenen tutanaklar, işlem yapılmak üzere ilgili birliğe gön-
derilir.

(3) Meslek kuruluşlarınca yapılacak denetimler, yönetim kurulları tarafından konusunda
uzman kişiler arasından görevlendirilen denetim elemanları tarafından yapılır. Denetimlerde
tespit edilen konular düzenlenecek tutanakla belirlenir ve denetim elemanları tarafından imza-
lanır.

(4) Denetime katılacak TÜRSAB yetkilileri de TÜRSAB yönetim kurulu tarafından
konusunda uzman kişiler arasından görevlendirilir.

(5) Denetim elemanlarına denetim kapsamında her türlü bilgi ve belgenin ibraz edilmesi
zorunludur.

(6) Denetim faaliyetleri seyahat acentalığı faaliyetini, rehberlik hizmetini veya hizmeti
alanları rahatsız edecek şekilde yapılamaz.

(7) Denetim sırasında geçerli çalışma kartı, sözleşme örneği, tur programı, çalışma kar-
tında belirtilen dil veya dillerde hizmet verilip verilmediği, turist rehberliği hizmetinin mev-
zuata ve meslek etik ilkelerine uygun sunulup sunulmadığı incelenir ve tutanağa bağlanır.

(8) Denetime ilişkin diğer hususlar birlik yönetim kurulu tarafından Bakanlık ve
TÜRSAB’ın görüş ve önerileri alınarak çıkartılacak uygulama esasları çerçevesinde yürütülür.

(9) Denetimlerde, birlik tarafından hazırlanıp Bakanlıkça onaylanacak denetim tuta-
nakları kullanılır.

Disiplin kurulu
MADDE 40 – (1) Birlik disiplin kurulu, turist rehberlerinin disiplin işlemlerini Kanun,

bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde yürütür. Di-
siplin cezası verme yetkisi, disiplin kuruluna aittir. Disiplin kurulu ancak kendisine bağlı olan
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oda üyesi turist rehberleri hakkında karar alır. Birlik disiplin kurulu, aday olan veya genel kurul
üyelerince aday gösterilen genel kurul üyeleri arasından üç asıl ve iki yedek, genel kurul üye-
lerince aday gösterilen avukat veya hukuk fakültesi öğretim üyeleri arasından iki asıl ve bir
yedek olmak üzere birlik genel kurulunca üç yıl için seçilen beş asıl ve üç yedek üyeden oluşur.
Asıl üyelerin üyelik sıfatını yitirdiği hâllerde yedek üyeler seçilme usulüne göre seçilme sıraları
esas alınarak asıl üye sıfatını kazanır. Disiplin kurulu üyeleri kendi aralarından bir başkan ve
başkan yardımcısı seçer.

(2) Birlik disiplin kurulu üç ayda bir belirlediği tarihlerde toplanır. Başkanın bulunma-
dığı hallerde başkan yardımcısı disiplin kuruluna başkanlık eder. Disiplin kurulu, başkanının
yazılı, faks veya elektronik posta yoluyla çağrısı üzerine olağanüstü de toplanabilir.

(3) Birlik disiplin kurulu gündemli veya gündemsiz toplanabilir. Gündemli toplantılar-
da, toplantı çağrısı gündem belirtilerek yapılır. Birlik disiplin kurulu toplantıya katılan üyelerin
talep etmesi halinde, gündemde bulunmayan konuları da görüşüp karara bağlayabilir. Toplan-
tıda görüşülen veya karara bağlanan hususlar, karar alınan hallerde kararın oybirliğiyle veya
oyçokluğuyla alındığı karara katılmayan üyeler de belirtilerek tutanağa geçirilir ve toplantıya
katılan üyeler tarafından imzalanır.

(4) Birlik disiplin kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar alır.
(5) Birlik disiplin kurulu toplantıları, birlik merkezinin bulunduğu il dışında yürütülen

soruşturmalar sırasında yapılan toplantılar hariç olmak üzere birlik merkezinde yapılır.
(6) Disiplin kurulunun sekreterya hizmetleri birlik tarafından yürütülür.
Disiplin soruşturmasına ilişkin usul ve esaslar
MADDE 41 – (1) Uyarma ve kınama cezasını gerektiren hâllerde üye olunan odanın

yönetim kurulu; meslekten geçici men ve meslekten çıkarma cezasını gerektiren hâller ile oda
ve birlik organlarının üyelerinin fiillerinde ise ilgili birlik yönetim kurulu tarafından resen veya
oda yönetim kurulunun başvurusu üzerine ilgili birlik disiplin kurulu tarafından disiplin soruş-
turması başlatılır. Fiilin ilgili birliğe bildirilmesinden itibaren bir yıl içinde disiplin soruşturması
sonuçlandırılır.

(2) Turist rehberleri hakkında yapılacak disiplin soruşturmasında aşağıda belirtilen usul
ve esaslar uygulanır:

a) Rehberlik faaliyetini icra ederken uyarma ve kınama cezasını gerektiren hallerde bu-
lunduğu tespit edilen turist rehberine, varsa delilleriyle birlikte otuz gün süre verilerek yazılı
savunmada bulunması gerektiği, aksi takdirde savunma hakkından vazgeçmiş olacağı, bağlı
bulunduğu birlik tarafından bildirilir. Savunma süresinin bittiğinin veya savunmanın verildi-
ğinin tespitini takiben birlik, denetleme raporunu, varsa diğer delilleri, ifade tutanaklarını, ve-
rilmişse savunmayı en geç üç ay içinde inceler ve karara bağlar.

b) Meslekten men ve çıkarma cezasını gerektiren bir fiil veya halin tespit edilmesi ha-
linde, Disiplin kurulu, ilk toplantısında durumu inceleyerek soruşturma gerekip gerekmediği
konusunda karar alır. Soruşturma açılmasının reddine karar verilmesi halinde alınan karar mü-
racaat makamı, kişi ve kuruluşlara bildirilir. Soruşturma açılmasına karar verildiği hallerde,
Disiplin kurulu bir soruşturmacı belirler.

(3) Savunma talep yazısı ekinde, soruşturma konusu ile ilgili ve gizlilik kaydı taşımayan
belge örnekleri de verilir.
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(4) Soruşturmacı, kendisine görevin tebliğ edildiği tarihten itibaren ilk disiplin kurulu
toplantısına kadar ilgililerden yazılı savunma yapmasını, aksi takdirde, savunma hakkından
vazgeçmiş sayılacağını bildirir. Soruşturmacı, hakkında soruşturma yaptığı kişiyi ve konuyla
ilgili diğer kişileri sözlü olarak da dinleyebilir. Sözlü olarak alınan bilgiler bir tutanağa bağlanır
ve ilgiliye bu tutanak imzalatılır. Soruşturmacı her türlü bilgi ve belgeyi topladıktan sonra, var-
dığı sonucu da belirten bir rapor hazırlayarak Disiplin kuruluna sunar.

(5) Disiplin kurulu, soruşturmacının sunduğu rapor ve belgeleri inceleyerek suçu sabit
görürse disiplin cezasını verir. Birlik disiplin kurulu veya görevlendirilen soruşturmacı tara-
fından istenen her türlü bilgi ve belgenin belirtilen süre içinde verilmesi zorunludur.

(6) Turist rehberleri hakkında disiplin soruşturması açılması ve sonuçlandırılması ceza
yargılamasından bağımsızdır. Ceza yargılaması sonucunda verilecek hüküm disiplin cezası uy-
gulanmasına mani değildir.

Uyarma ve kınama cezaları
MADDE 42 – (1) Turist rehberlerine Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a)

bendinde sayılan hallerde uyarma, aynı fıkranın (b) bendinde sayılan hallerde ise kınama cezası
verilir.

Meslekten geçici men cezası
MADDE 43 – (1) Turist rehberleri Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c)

bendinde belirtilen hallerde meslekten geçici olarak men edilir. Meslekten geçici men cezası
alan turist rehberi ceza süresince mesleğini icra edemez.

(2) Meslekten geçici men cezası alan turist rehberleri, disiplin kurulu kararının kendi-
lerine tebliğ tarihinden itibaren en geç on gün içerisinde çalışma kartlarını bağlı bulundukları
odaya teslim ederler. Turist rehberlerinin almış oldukları disiplin cezaları sicillerine işlenir.

(3) Meslekten geçici men cezası alanlara ilişkin bilgiler ilgili birlik tarafından gecik-
meksizin Bakanlığa ve Türkiye Seyahat Acenteleri Birliğine bildirilir.

Meslekten çıkarma
MADDE 44 – (1) Turist rehberleri Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç)

bendinde belirtilen hallerde meslekten çıkarılır.
(2) Meslekten çıkarma cezası alanlara ilişkin bilgiler ilgili birlik tarafından gecikmek-

sizin Bakanlığa ve Türkiye Seyahat Acenteleri Birliğine bildirilir. Meslekten çıkarılan turist
rehberleri, disiplin kurulu kararının tebliğ tarihinden itibaren en geç on gün içinde ruhsatna-
mesini Bakanlığa, çalışma kartını ise ilgili odaya iade etmek zorundadırlar. Çalışma kartı iptal
edilenler birliğin resmi internet sitesinde ilan edilir.

Disiplin cezalarına itiraz
MADDE 45 – (1) Turist rehberleri, uyarma ve kınama cezalarına karşı kararın tebliğ

tarihinden itibaren yedi gün içinde disiplin kurulu başkanlığına itiraz edebilir. Turist rehberleri,
disiplin kuruluna itiraz edilmeyen uyarma ve kınama cezaları ile itiraz üzerine alınan kararlar,
meslekten geçici men cezaları ve meslekten çıkarma cezalarına karşı altmış gün içinde idari
yargı yoluna gidebilir.

Tebligat ve ceza zamanaşımı
MADDE 46 – (1) Savunma vermeye ve tanıklık yapmaya davet yazıları ile ceza karar-

ları, ilgili kişilere 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ
edilir.
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(2) Her ne sebeple olursa olsun fiilin işlendiği tarihten itibaren iki yıl içinde işlem ya-
pılmaması halinde, ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar. Ancak, aynı fiil görülmekte olan
bir davaya konu ise iki yıllık süre yargı kararının kesinleşmesinden itibaren başlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Meslek Kuruluşları

Meslek kuruluşlarının faaliyet yeri
MADDE 47 – (1) Meslek kuruluşları yetkili oldukları il veya coğrafi bölge dışında faa-

liyette bulunamaz.
Odaların kurulması ve kapatılması
MADDE 48 – (1) Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca tüzel kişiliğe sahip

ve kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan oda kurulabilir.
(2) Odaların merkezleri kuruldukları ildir. Aynı ilde birden fazla oda kurulabilir.
(3) Odaların yetki çevresi coğrafi olarak yakın iller ve çalışma bölgesi dikkate alınarak

Bakanlık tarafından belirlenir ve Bakanlık resmi internet sitesinde ilan edilir.
(4) Oda kuruluş başvurusu, oda kurulmasını talep eden turist rehberlerinin, odanın ku-

rulacağı ili belirten imzalı dilekçesiyle valiliğe yapılır. Dilekçeye, başvuran turist rehberlerinin
T.C. Kimlik numaraları ve ruhsatnamelerin onaylı birer örneği ile adli sicil kayıt beyanları ek-
lenir. Valilik, başvuruyu ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde inceleyerek, görüşü ile birlikte
Bakanlığa gönderir. Bakanlık valiliğin talebi üzerine oda kurulduğuna dair bir belge düzenle-
yerek, kurulan odaya teslim edilmek üzere valiliğe gönderir. Bu maddede öngörülen şekil ko-
şullarını ve Kanunda öngörülen kuruluş koşullarını taşımayan başvurular reddedilir. Ancak oda
kuruluşu tamamlandığında üye olunmak istenen birliğe müracaat edilir.

(5) Kanunun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası hükümleri saklı olmak üzere; ku-
ruluş belgesi alınmadan oda faaliyete geçirilemez. Oda kuruluşu, Bakanlığın ve bağlı olunan
birliğin resmi internet sitelerinden duyurulur.

(6) Bir ilde oda kurulması halinde, varsa o ilde kurulu başka bir odaya kayıtlı olup ku-
ruluş başvurusu yapmış olanlar ile o ilin yetki çevresinde bulunduğu odaya kayıtlı olanların
meslek sicilleri, yerleşim yeri koşulunun yerine gelmiş olması kaydıyla yeni odaya ve bağlı
olduğu birliğe devredilir. Devredilen sicillerin birer nüshası devreden odanın arşivinde saklanır.

(7) Üye sayısı ellinin veya il bazında kayıtlı olan toplam turist rehberi sayısının en az
yüzde yirmisinin altına düşen odalar, Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca kapa-
tılarak tasfiye edilir ve tasfiye sonucunda kalan malvarlığı ilgili birliğe devredilir.

Bölgesel odaların kurulması
MADDE 49 – (1) Oda olmayan illerde, yerleşim yeri bölgesel odanın yetki çevresindeki

illerde olan en az elli turist rehberinin oda merkezinin bulunacağı ili belirten başvurusu üzerine
Bakanlık tarafından tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan bölgesel
odalar kurulabilir.

(2) Bölgesel oda kuruluş başvurusu, oda olmayan illerde yerleşim yeri bölgesel odanın
yetki çevresindeki illerde olan en az elli turist rehberinin odanın kurulacağı veya merkezinin
bulunacağı ili belirten imzalı dilekçesiyle Bakanlığa yapılır. Dilekçeye, başvuran turist rehber-
lerinin T.C. Kimlik numaraları ve ruhsatnamelerinin onaylı birer örnekleri ile adli sicil kayıt

23 Şubat 2013 – Sayı : 28568                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 33

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 33



beyanları eklenir. Bakanlık ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde başvuruyu inceler ve uygun
gördüğü takdirde bölgesel oda kurulduğuna dair bir belge düzenleyerek, kurulan odaya teslim
edilmek üzere bölgesel oda merkezinin bulunduğu valiliğe gönderir.

(3) Bölgesel odalar, odalar hakkındaki hükümlere tabidir.
Birliklerin kurulması
MADDE 50 – (1) Birlikler, Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, Türkiye

genelinde kayıtlı toplam meslek mensubu sayısının yüzde otuzüçüne sahip odaların Bakanlığa
yapacakları başvuru üzerine kurulabilir. Birden fazla meslek birliği kurulabilir.

(2) Birlik kuruluş başvurusu, birlik kurulmasını talep eden odaların genel kurullarının
veya bu konuda yetkilendirilen yönetim kurullarının kararları eklenerek oda başkanları tara-
fından imzalanmış tek bir dilekçeyle yapılır. Kuruluş başvurusunda birliğin adı ve ilk olağan
genel kurul toplantısının yapılacağı il belirtilir.

(3) Kanunda öngörülen kuruluş koşullarını taşımayan başvurular reddedilir. Bu mad-
dede öngörülen şekil koşulları ile Kanunda öngörülen kuruluş koşullarının bulunduğu hallerde
birlikler, Bakanlık onayına müteakip kurulmuş sayılır ve Bakanlık tarafından birlik kuruldu-
ğuna dair kuruluş belgesi düzenlenir. Kuruluş belgesi alınmadan birlik faaliyete geçirilemez.
Birlik kuruluşu Bakanlığın resmi internet sitesinden duyurulur. Birliklerin kuruluşlarına ilişkin
kayıtlar Bakanlıkta tutulur.

(4) Birliğin merkezi genel kurul kararıyla belirlenir. Birlik merkezi, ilk olağan genel
kurulun gündeminde belirlenir.

Temsilcilikler
MADDE 51 – (1) Birlik yönetim kurulu, Kanunun 8 inci maddesinin beşinci fıkrası

uyarınca, oda bulunmayan illerde temsilcilik açabilir veya talepleri hâlinde odalara temsilcilik
açma yetkisi verebilir.

(2) Temsilciliklerin yürüteceği iş ve hizmetler ile temsil yetkileri birlik yönetim kurulu
tarafından belirlenir.

Meslek kuruluşlarının görev ve yetkileri
MADDE 52 – (1) Meslek kuruluşları, Kanunun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında

belirtilen görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır.
Meslek kuruluşlarının gelir ve giderleri
MADDE 53 – (1) Meslek kuruluşları, gelir ve giderlerini Kanunun 11 inci maddesi

çerçevesinde uygular.
Aidatlar
MADDE 54 – (1) Yıllık aidat miktarları ile aidat alınmayacak hâller ilgili birlik yönetim

kurulu tarafından belirlenir.
(2) Eylemli turist rehberlerinin ödeyecekleri yıllık aidat, onaltı yaşını doldurmuş olanlar

için belirlenen aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde yirmisinden fazla olamaz.
(3) Eylemsiz turist rehberleri, eylemli turist rehberlerinin ödediği aidatın beşte biri ora-

nında aidat öder.
(4) Oda aidatı iki eşit taksit hâlinde oda üyesi olunan odaya ödenir, isteyen üyeler oda

aidatlarını herhangi bir indirim talep etmeksizin tek seferde ödeyebilir.
(5) Süresi içinde ödenmeyen aidatlar kanuni faizi ile birlikte genel hükümlere göre

tahsil edilir.
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Odaların organları ve oluşumu

MADDE 55 – (1) Odaların organları ve oluşumu Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca

belirlenir.

Birliklerin organları ve oluşumu

MADDE 56 – (1) Birliklerin organları ve oluşumu Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca

belirlenir.

Seçimler

MADDE 57 – (1) Organ üyelerinin seçimleri gizli oyla ve yargı gözetimi altında yapılır.

(2) Genel kurullarca yapılan seçimler Kanunun 10 uncu maddesinin onikinci fıkrası

uyarınca aşağıdaki usul ve esaslarla yürütülür:

a) Genel kurullar tarafından seçim yapılan hâllerde, genel kurula katılma hakkına sahip

olanları gösteren liste, toplantının gündemi, yeri, günü, saati ile çoğunluk olmadığı takdirde

yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirten bir yazı ilgili yönetim kurulu tarafından

üç nüsha olarak ve toplantı tarihinden en az otuz gün önce, ilgili meslek kuruluşunun merke-

zinin bulunduğu yer ilçe seçim kurulu başkanlığına sunulur. Bir yerde birden fazla ilçe seçim

kurulu bulunduğu takdirde görevli ilçe seçim kurulu, il seçim kurulunca belirlenir. İlçe seçim

kurulu başkanlığı, gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri de getirtip incelemek suretiyle varsa

noksanları tamamlattırdıktan sonra genel kurula katılma hakkına sahip olanları belirleyen listeyi

başvuru tarihini izleyen on gün içinde onaylar. Bu süre içinde onay verilmemesi hâlinde sunulan

liste kesinleşmiş sayılır. Onaylanan veya kesinleşmiş sayılan liste, ilgisine göre birlik veya

odanın merkezindeki ilan tahtasında ve elektronik ortamda yedi gün süreyle ilan edilir. Birlik

genel kurulları tarafından seçim yapıldığı takdirde aynı süre içinde odalara yazılı bildirim ya-

pılır. İlan süresini veya yazılı bildirim hâlinde bildirimi izleyen üç gün içinde ilçe seçim kuru-

luna itiraz edilebilir. İtirazlar ilçe seçim kurulu tarafından incelenir ve en geç yedi gün içinde

kesin olarak karara bağlanır. Bu suretle kesinleşen listeler seçimin yapılacağı meslek kuruluşuna

gönderilir. İlçe seçim kurulu, kesinleşen listelerle birlikte, yüzden fazla üyenin bulunduğu hal-

lerde en az yüz en fazla yediyüzelli üye için bir sandık olmak üzere belirlediği sandık sayısı

ile her bir sandıkta oy kullanacak üyeleri ve seçimlerin yönetimi ve denetiminden görevli olan

kişiyi meslek kuruluşuna bildirir.

b) Seçimler, ilçe seçim kurulu başkanı veya ilçe seçim kurulunun hâkim üyeleri ara-

sından belirleyeceği seçim yöneticisinin yönetim ve denetimi altında yapılır.

c) Meslek kuruluşunun yönetim kurulu, kesinleşen listelerin kendisine gelmesini izleyen

yedi gün içinde sandık sayısının altı katı kadar sandık kurulu üye adayını özgeçmişleriyle bir-

likte ilçe seçim kuruluna bildirir. Seçim yöneticisi, bildirilen adaylar arasından birini başkan

olarak belirleyerek üç kişilik sandık kurullarını oluşturur. Seçim yöneticisinin talep ettiği hal-

lerde, seçimlerde seçim yöneticisine ve sandık kuruluna yardımcı olacak seçim görevlileri mes-

lek kuruluşu tarafından görevlendirilir.

ç) Seçim yöneticisi, seçimin yapılacağı toplantı başlamadan önce sandık kurulu üyele-

rinin mevcut bulunup bulunmadığını tespit edip, gerekirse mevcut adaylardan yeni üye belirler.

Sandık kurulu üyeleri ile idari görevliler 26/4/1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hü-

kümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun uyarınca and içerler.
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d) Oy sandıkları ve seçim yöneticisinin gerekli gördüğü diğer seçim araç ve gereçleri

ilgili meslek kuruluşu, sandık mühürleri ise seçim yöneticisi tarafından temin edilir. Oy san-

dıkları seçim yöneticisi tarafından denetlenerek, mühür bozulmadan açılmayacak şekilde mü-

hürlenir.

e) Seçilme yeterliliği olan her üyenin seçimlerde aday olma hakkı vardır. Adaylık baş-

vurusu yazılı olarak yapılır.

f) Adaylık başvuruları divan kurulu tarafından genel kurul gündemindeki seçimler mad-

desine gelindiği açıklanana kadar seçim yöneticisi veya belirlediği seçim görevlileri tarafından

kabul edilir. Seçim yöneticisi adayların seçilme yeterliliğine sahip olup olmadıklarını denetler

ve seçilme yeterliliğine sahip olanlar alfabetik olarak sıralanır. Oy pusulalarında aday olanların

adları alfabetik sıraya göre sıralanır. Oy pusulaları adayların adları yanına işaret konacak kare

şeklindeki kutulara yer verilmek suretiyle çoğaltılır ve ilçe seçim kurulu mührü ile mühürlen-

dikten sonra kullanılır. Oylar pusulada yer alan adaylardan seçilecek üye veya temsilcilik sa-

yısınca adayın ismi yanındaki kutu işaretlenmek suretiyle kullanılır. Oy verme işlemi gizli oy,

açık tasnif esaslarına göre yapılır. Üye listesinde adı yazılı bulunmayan meslek mensupları oy

kullanamaz. Oylar, oy verenin kimliğini resmî kuruluşlarca verilen belgeyle ispat etmesinden

ve listedeki isminin karşısındaki yeri imzalamasından sonra kullanılır. Oylar, üzerinde ilçe se-

çim kurulu mührü bulunan ve oy verme sırasında sandık kurulu başkanı tarafından verilen zarf-

lara konulmak suretiyle kullanılır. Seçilecek kişi sayısından fazla adayın işaretlendiği veya mü-

hürsüz oy pusulası ve zarfla kullanılan oylar geçersiz sayılır.

g) Divan kurulunca, talep eden başkan adaylarının otuz dakikadan fazla olmamak üzere

genel kurulda konuşma yapmalarına izin verilir.

ğ) (f) bendinde belirtilen işlemler ile (g) bendinde belirtilen konuşmalar tamamlandıktan

sonra oylamaya geçilir.

h) Oylamalar tamamlandıktan sonra sandıklar seçim yöneticisi gözetiminde açılarak

oylar sandık kurulları önünde sayılır veya seçim görevlilerine saydırılır, ardından her bir sandık

için ayrı ayrı tasnif yapılarak, seçim sonuçları belirlenir. Sayım sırasında, seçime katılan aday-

ların adları alt alta ve aldıkları geçerli oy adlarının hizalarına yazılır. Adayların aldıkları oylar

en büyükten en küçüğe doğru sıralanır. Asıl ve yedek üyelikler, adaylara rakamlarının büyüklük

sırasına göre tahsis olunur. Sona kalan üye veya temsilcilik için oyların eşit olması hâlinde,

bunların arasında ad çekilmek suretiyle tahsis yapılır.

ı) Seçime ilişkin olarak yapılan iş ve işlemler seçim yöneticisi veya görevlendireceği

seçim görevlileri tarafından tutanağa bağlanarak tutanak seçim yöneticisi ve ilgili iş ve işlemlere

katılan sandık kurulu üyeleri ve seçim görevlileri tarafından imzalanır.

i) Oy tasnif ve sayımının aynı gün çalışma saati sonuna kadar tamamlandığı hallerde

seçim sonuçları genel kurul toplantısında açıklanır. Seçim sonuçları seçimi izleyen iki iş günü

içinde seçim yöneticisi tarafından yazılı olarak ve seçim tutanakları eklenerek meslek kurulu-

şuna bildirilir ve bildirimi izleyen iki iş günü içinde meslek kuruluşunun merkezindeki ilan

tahtasında ve resmi internet sitesinde üç gün süreyle ilan edilir. İlan süresini izleyen üç gün

içinde ilçe seçim kuruluna itiraz edilebilir. İtirazlar ilçe seçim kurulu tarafından incelenir ve

en geç yedi gün içinde kesin olarak karara bağlanır.
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(3) Yönetim kurulunca seçim yapılan hâllerde, toplantıdan yedi gün önce seçimi yapan

meslek kuruluşunun merkezinin bulunduğu ilçe seçim kurulu başkanlığına başvurulur. Yönetim

kurulu, seçimlerini, ilçe seçim kurulunca görevlendirilecek hakim gözetiminde yapar. Seçimler,

başkan seçiminde aday olanlar; başkan yardımcısı seçiminde ise başkanın yazılı olarak gös-

terdiği adaylar arasından gizli oy, açık tasnif usulüyle yapılır. Seçim sonuçları tutanak ile tespit

edilir ve birliğin resmi internet sitesinde ilan edilir.

(4) Seçimde görevli hâkimlere 298 sayılı Kanuna göre ücret ödenir. Bu ücret ve diğer

seçim giderleri, ilgili meslek kuruluşu tarafından karşılanır.

(5) Seçimler sırasında görevli hâkime, sandık kurulu başkanı veya üyelerine karşı işle-

nen suçlar kamu görevlisine karşı işlenmiş suçlardan sayılır.

Genel kurulların görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esasları

MADDE 58 – (1) Meslek kuruluşlarının genel kurulları Kanunun 10 uncu maddesinin

üçüncü fıkrasında belirtilen görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır.

(2) Yeni kurulan odalar ile birliklerin ilk olağan genel kurul toplantıları hariç olmak

üzere, olağan genel kurul toplantıları yönetim kurulu tarafından yapılacak çağrı üzerine üç

yılda bir yapılır. Oda genel kurullarının olağan toplantıları Aralık veya bir sonraki yılın Ocak

ayında, birlik genel kurullarının olağan toplantıları ise Şubat veya Mart ayında yapılır. Olağan

toplantı çağrısı, toplantı tarihinden en az onbeş gün önce meslek kuruluşunun resmi internet

sitesinde, odalar için ayrıca bağlı bulundukları birliğin resmi internet sitesinde ve meslek ku-

ruluşunun merkezindeki ilan tahtasında ilk toplantının yer, tarih, saat ve gündemi ile ilk top-

lantıda toplantı çoğunluğu sağlanamazsa en az bir hafta sonra olmak üzere ikinci toplantının

yapılacağı yer, tarih ve saat belirtilerek duyurulur. Birlik, oda genel kurul toplantılarından en

az yirmi bir gün önce bilgilendirilir.

(3) Yeni kurulan odaların ve birliklerin ilk olağan genel kurul toplantıları, kuruluş ta-

rihlerini izleyen üç ay içinde ve odalar için merkezin bulunduğu ilde, birlikler için ise kuruluş

başvurusunda belirtilen ilde yapılır. Odaların ilk olağan genel kurul toplantısı ilgili birlik tara-

fından belirlenecek olan üç oda üyesi, birliklerin ilk olağan genel kurul toplantısına ilişkin iş

ve işlemler ise kurucu odaların başkanlarından oluşan bir kurul tarafından yürütülür.

(4) Olağan genel kurul toplantısını zamanında yapmayan meslek kuruluşlarının genel

kurul işlemleri; odalarda bağlı olduğu birlik, birliklerde ise Bakanlık tarafından görevlendiri-

lecek üç kişilik kurul tarafından yürütülür ve görevlendirmeyi izleyen iki ay içinde olağan

genel kurul yapılır.

(5) Genel kurullar üye tamsayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve toplantıya katılanların

salt çoğunluğuyla karar alır. Olağan genel kurul çağrılarında ilk toplantıda salt çoğunluk sağ-

lanamazsa ayrıca çağrı yapılmaksızın ve çoğunluk aranmaksızın toplantı yapılır.

(6) Genel kurul, genel kurul üyelerinin dörtte birinin noter onaylı yazılı başvurusu üze-

rine yönetim kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağrılır. Olağanüstü toplantıda çağrıda

belirlenen gündem dışında görüşme yapılamaz ve karar alınamaz. Olağanüstü toplantıyla ilgili

her türlü işlem ve faaliyetler yönetim kurulunca yürütülür. Yönetim kurulunun bu görevi yerine

getirmemesi veya haklı nedenlerle yerine getirememesi hâlinde bu işlem ve faaliyetler odalarda

birlik yönetim kurulu tarafından, birliklerde ise Bakanlık tarafından görevlendirilecek üç kişilik
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kurul tarafından yürütülür ve görevlendirmeyi izleyen bir ay içinde olağanüstü genel kurul ya-

pılır. Mevzuat uyarınca seçim yapılmasının gerektiği haller hariç olmak üzere, olağanüstü genel

kurul toplantıları için ikinci toplantı tarihi belirlenmez ve toplantıda salt çoğunluk sağlanamazsa

olağanüstü genel kurul toplantısı yapılamaz.

(7) Genel kurul toplantıları meslek kuruluşunun merkezinin bulunduğu ilde yapılır.

(8) Oda genel kurul toplantılarında bağlı olunan birliğin yönetim kurulu tarafından bir

gözlemci görevlendirilir.

(9) Genel kurulun açılışı, meslek kuruluşunun başkanı veya belirlediği başkan yardım-

cısı veya yönetim kurulu üyesi tarafından yapılır. Ardından hazır bulunan genel kurul üyeleri

divan kurulu seçimini yapar. Hazır bulunan genel kurul üyeleri divan kurulu için aday olabilirler

veya hazır bulunan genel kurul üyeleri arasından aday gösterebilirler. Divan kurulu seçimine

ilişkin iş ve işlemler meslek kuruluşunun başkanı veya belirlediği başkan yardımcısı veya yö-

netim kurulu üyesi tarafından yürütülür ve tutanağa geçirilir. Seçimlere ilişkin hükümler saklı

olmak üzere; toplantının yönetimi divan kurulu tarafından yürütülür ve yapılan iş ve işlemler

tutanağa geçirilerek imzalanır. Divan kurulu toplantı için toplantıya katılan genel kurul üyelerini

kimlik denetimi yaparak ve üye listesine imza alarak tespit eder. Olağan genel kurul ilk top-

lantısında üye tamsayısının çoğunluğunun bulunduğunun tespit edildiği hallerde, gündemdeki

diğer maddelere geçilir, üye tamsayısının çoğunluğunun bulunmadığı hallerde toplantı yapıla-

maz.

(10) Genel kurul toplantılarına, ilgili meslek kuruluşunun organlarının üyeleri ve se-

çimlerde görevli kişiler dışında sadece devlet protokolü listesinde bulunanlar ile ilgili meslek

kuruluşunun yönetim kurulu tarafından davet edilenler katılabilir. Genel kurul üyeleri dışın-

dakiler konuk olarak kabul edilirler ve görevlerinin gerektirdiği haller ile yönetim kurulu tara-

fından önceden karara bağlanan açılış konuşmaları dışında söz alamaz ve konuşma yapamazlar.

Yönetim kurullarının görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esasları

MADDE 59 – (1) Meslek kuruluşlarının yönetim kurulları Kanunun 10 uncu madde-

sinin yedinci fıkrasında belirtilen görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır.

(2) Yönetim kurulları en az ayda bir kez toplanır. Aylık olağan toplantılar yönetim ku-

rulunca belirlenen tarihlerde yapılır. Bunun dışında yönetim kurulu başkanın çağrısı üzerine

toplanır. Başkan toplantı çağrısını yazılı, faks veya elektronik posta yoluyla yapabilir.

(3) Yönetim kurulları üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar alır.

(4) Yönetim kurulları gündemli veya gündemsiz toplanabilir. Gündemli toplantılarda

toplantı gündemi yazılı, faks veya elektronik postayla bildirilir. Yönetim kurulu gündemde bu-

lunmayan konuları da görüşüp karara bağlayabilir. Karara bağlanan hususlar ile kararın oybir-

liğiyle mi, salt çoğunlukla mı alındığı karara katılmayan üyeler de belirtilerek tutanağa geçirilir

ve tutanak toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır.

(5) Yönetim kurulu toplantıları ilgili meslek kuruluşunun merkezinde yapılır.

(6) Yönetim kurulu tutanakları, her yıl Ocak ayından itibaren başlamak üzere sayı, tarih,

toplantı yeri, toplantıya katılanlar ile katılmayanların mazeretleri belirtilerek her bir toplantı

için ayrı ayrı düzenlenir.
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Denetim kurullarının görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esasları

MADDE 60 – (1) Denetim kurulları, Kanunun 10 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrası

uyarınca, en az ayda bir toplanır ve yaptıkları denetim sonuçlarını üç ayda bir yönetim kuruluna

ve dönem sonunda da genel kurula rapor hâlinde sunar. Aylık olağan toplantılar denetim kuru-

lunca belirlenen tarihlerde yapılır. Bunun dışında denetim kurulu başkanın çağrısı üzerine top-

lanabilir. Başkan toplantı çağrısını yazılı, faks veya elektronik posta yoluyla yapabilir.

(2) Denetim kurulları gündemli veya gündemsiz toplanabilir. Gündemli toplantılarda

toplantı gündemi belirtilerek yazılı, faks veya elektronik postayla yapılır. Denetim kurulu, gün-

demde bulunmayan konuları da görüşüp karara bağlayabilir. Toplantıda görüşülen veya karara

bağlanan hususlar, karar alınan hallerde kararın oybirliğiyle mi, oyçokluğuyla mı alındığı karara

katılmayan üyeler de belirtilerek tutanağa geçirilir ve tutanak toplantıya katılan üyeler tarafın-

dan imzalanır.

(3) Oda denetim kurulu toplantıları oda merkezinde, birlik denetim kurulu toplantıları

ise birlik merkezinin bulunduğu il dışındaki denetimler sırasında yapılan toplantılar hariç olmak

üzere birlik merkezinde yapılır.

(4) Denetim kurulları, olağan genel kurul toplantısından en az bir ay öncesinde ve baş-

kanın uygun göreceği diğer tarihlerde denetim yapar.

(5) Yapılan her denetim sonucunda bir denetim raporu düzenlenir. Denetim raporu sa-

dece hukuka ve mali kurallara uygunluk hususlarında oy çokluğuyla düzenlenir, muhalif üyeler

gerekçelerini rapora eklemek zorundadır. Denetim raporları genel kurul toplantısından en az

bir hafta önce genel kurul üyelerinin incelemesine sunulur ve genel kurulda okunur.

(6) Beşinci fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla denetim kurulları oyçokluğuyla ala-

cakları kararlarla, hukuka ve mali kurallara uygunluğuna dair tereddüt duydukları hususları

yönetim kuruluna bildirir.

(7) Denetim kurullarının sekreterya hizmetleri ilgili meslek kuruluşu tarafından yürü-

tülür.

Aylık ücretler ve huzur hakları

MADDE 61 – (1) Meslek kuruluşlarının yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile birlik

disiplin kurulu üyelerine ve oda ve birlik başkanları ile başkan yardımcılarına ödenecek aylık

ücretler ve huzur hakları aşağıda belirtilen sınırları geçmemek ve bu sınırların yüzde ellisinin

altına düşmemek üzere ilgili meslek kuruluşunun genel kurulu tarafından belirlenir:

a) Yönetim kurulu üyeleri için: Odalarda toplantı başına aylık asgari ücretin 1/5’i, bir-

liklerde aylık asgari ücretin 1/4’ü.

b) Oda ve birlik başkanları için aylık ücret olarak: Üye sayısı 500’ün altında olan oda-

larda asgari ücret, 500 ilâ 1000 arasında olan odalarda asgari ücretin iki katı, 1000 ilâ 1500

arasında olan odalarda asgari ücretin üç katı, 1500 ve üzerinde olan odalarda ise asgari ücretin

dört katı, birliklerde asgari ücretin dört katı.

c) Oda ve birlik başkan yardımcıları için, birden fazla meslek kuruluşundan ücret alınan

hallerde toplam ücretin asgari ücretin üç katını aşmaması kaydıyla, başkan için belirlenen üc-

retin 3/5’i.
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ç) Denetim kurulu üyeleri için: Odalarda asgari ücretin 1/5’i kadar aylık ücret veya top-

lantı başına huzur hakkı, Birliklerde asgari ücretin 1/4’ü kadar aylık ücret veya toplantı başına

huzur hakkı.

d) Birlik disiplin kurulu üyelerine asgari ücretin 1/4’ü kadar aylık ücret veya toplantı

başına huzur hakkı.

(2) Birinci fıkrada belirtilen ücretler ve huzur hakları, 16 yaşından büyükler için belir-

lenmiş brüt asgari ücret üzerinden net olarak ödenir. Aylık ücret alanlara ayrıca huzur hakkı

ödenmez. Birden fazla organ üyesi olanlara sadece huzur hakkı veya ücreti en yüksek üyelik

için ödeme yapılır.

(3) Meslek kuruluşlarında çalışacak personelin ücretlerinin tespitinde meslek kurulu-

şunun yönetim kurulu yetkilidir.

(4) Birliğin yönetim, denetim ve disiplin kurulu toplantılarına katılacak kurul üyelerinin

ulaşım, konaklama ve diğer zaruri giderleri birlik tarafından, genel kurula katılacak delegelerin

ulaşım giderleri odalar, konaklama ve diğer zaruri giderleri ise birlik tarafından karşılanır.

Denetim ve gözetim

MADDE 62 – (1) Bakanlık, görevlendirilecek yetkili personel eliyle meslek kuruluş-

larının her türlü iş, işlem, faaliyet ve hesaplarını denetleme yetkisini haizdir.

(2) Meslek kuruluşları, Bakanlık denetim elemanlarına denetim esnasında her türlü bil-

giyi vermek, belgeyi ibraz etmek ve talep edilen belgelerin birer örneğini vermekle yükümlüdür.

Denetimlerde gerekli kolaylığı sağlamayanlar hakkında gerekli işlemler yapılmak üzere birliğe

bildirilir.

(3) Birlik yönetim kurulu, üyesi olan odaların iş ve işlemlerinin mevzuat hükümleri

çerçevesinde yürütülmesini sağlamak amacıyla, gerekli gördüğü hallerde veya odanın ya da

oda üyelerinin dörtte birinin imzalı talebi üzerine denetim yapabilir. Yönetim kurulu, bu dene-

timi belirleyeceği yetkililer aracılığıyla da yaptırabilir. Denetim sonucunda hazırlanan rapor

birlik yönetim kuruluna sunulur.

İşbirliği

MADDE 63 – (1) Bakanlık, turist rehberliği hizmetleri ve ilgili her türlü faaliyetin Ka-

nun ve bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde icra edilmesini sağlamak ve

mevzuata aykırı şekilde icra edilmesini önlemek amacıyla, gerektiğinde meslek kuruluşlarıyla

işbirliği yaparak gerekli tedbirleri alır.

Sicillerin tutulması

MADDE 64 – (1) Meslek sicilleri odalar tarafından tutulur ve sicil işlemleri gecikmek-

sizin ilgili birliğe bildirilir. Birlik veri tabanı oluşturur, bu veri tabanını güncel tutar ve Bakan-

lığın kullanımına sunar. Turist rehberlerine ait bütün kayıtlara esas teşkil eden belgeler, tarih

sırası ile tasnif edilerek, üzerine ilgilinin sicil numarası yazılmış bir dosyaya konulur ve sicil

numarasına göre arşivlenerek muhafaza edilir. Sicil işlemlerinden sorumlu meslek kuruluşu

personeli sicil kayıtlarını mevzuat ve gerçeklere uygun olarak tutar ve takibini yapar. Sicil bil-

gileri Bakanlık ve turist rehberleri ile kanuni zorunluluk dışında hiçbir kurum, kuruluş ya da

kişilere verilemez ve kullandırılamaz.
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ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik

MADDE 65 – (1) 25/11/2005 tarihli ve 26004 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pro-

fesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Kimlik kartı ve ruhsatname

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce profesyonel

turist rehberi kimlik kartı sahibi olan ülkesel veya bölgesel turist rehberleri, bu Yönetmeliğin

yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde Bakanlığın uygun göreceği tarihlerde

kimlik kartlarını ruhsatname ile değiştirmek zorundadır. 2012 yılı için yapılan vize işlemleri,

çalışma kartı alınıncaya kadar geçerlidir ancak, 2013 yılı çalışma kartı alacaklar için bu Yö-

netmeliğin yayım tarihinden itibaren en geç altı ay içinde ilgili meslek kuruluşuna müracaat

ederek çalışma kartlarını almaları zorunludur.

Saklı tutulan haklar

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Kanunun yürürlüğe girdiği 22/6/2012 tarihi itibariyle reh-

berlik kimlik kartına sahip olanların hakları, Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a),

(e) ve (f) bentlerinde öngörülen koşulları taşımaları ve Kanuna göre kurulan ilgili odaya kuruluş

tarihinden itibaren altı ay içinde kaydolmaları şartıyla saklıdır.

(2) Altı aylık kayıt süresi;

a) Rehberin yerleşim yeri olan ilde Kanunun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasıyla

rehber odası niteliği kazanmış oda bulunması halinde, Kanunun yürürlüğe girdiği 22/6/2012

tarihinden,

b) Kanunun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamı dışında Kanun hükümlerine

göre kurulan oda ve bölgesel odalarda, oda veya bölgesel oda kuruluşunun bağlı olunan birliğin

resmi internet sitesinden duyurulduğu veya Bakanlığın 48 inci maddenin üçüncü fıkrası uya-

rınca belirleyeceği yetki çerçevesine ilişkin kararının ilanı tarihinden,

itibaren başlar.

Kimlik kartı iptal edilenler

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Ülkesel veya bölgesel rehberlik kimlik kartına sahip iken,

vize yükümlülüğünü yerine getirmemesi veya kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmaları ya da

ilgili mevzuatları gereği başka iş ve hizmet yasağı nedeniyle meslekten men edilenler, meslekten

çıkarılanlar veya rehberlik kimlik kartı iptal edilenler, bir yıl içinde Bakanlığa başvurmaları,

Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) , (b) ve (e) bentlerinde öngörülen koşulları

taşımaları ve Bakanlık tarafından yapılan sınavda başarılı olmaları kaydıyla mesleğe kabul edi-

lir. Sınavlar test usulü yapılır. Adaylar her bir ders için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş

puan almaları halinde başarılı sayılırlar ve yabancı dil yazılı ve sözlü sınavlarına girmeye hak

kazanırlar. Yabancı dil yazılı ve sözlü sınavlarında adaylar her iki sınavın sonucunda aldıkları

notların aritmetik ortalamasının yetmiş puan olması halinde başarılı sayılırlar. Ancak, geçerli
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yabancı dil yeterlilik belgesi ibraz edenler, sadece yabancı dil sözlü sınavına alınırlar ve bu sı-

navda başarılı olabilmek için en az yüz tam puan üzerinden yetmiş puan almaları gerekir. Sı-

navlarda başarılı olanlara Bakanlıkça ruhsatname düzenlenir. Sınavlara ilişkin diğer usul ve

esaslar Bakanlıkça belirlenir.

Sicillerin devri

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sicil

kaydı bulunan il kültür ve turizm müdürlükleri bünyesinde tutulan sicil dosyaları, odaların ku-

rulmasından itibaren en geç iki ay içinde kurulan odalara devredilir. Sicil kaydı bulunmayan

illerde ise Bakanlık tarafından oluşturulan sicil dosyaları aynı süre içinde ilgili odalara gönde-

rilir.

Seçim ve devir işlemleri

GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Kanunun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası ile Kanun

hükümlerine tabi rehber odası niteliğini kazanan odalar, yeni oluşumlarını aynı Kanun hüküm-

lerine göre tamamlarlar ve sonucunu Bakanlığa bildirirler.

Sınav ve uygulama gezisi

GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Bakanlıkça yapılan

seçme sınavlarında başarılı olan ancak mülga Yönetmeliğin 6 ncı maddesi gereğince kurslara,

uygulama gezilerine, bitirme ve bütünleme sınavlarına katılamayan kursiyerlerin hakları ilk

açılacak sertifika programı için bir defaya mahsus olmak üzere saklıdır.

Taban ücret tarifesi

GEÇİCİ MADDE 7 – (1) Kanun ile bu Yönetmelik hükümlerine göre yeni taban ücret

tarifesi belirlenene kadar mevcut taban ücret tarifesinin uygulanmasına devam olunur.

Kanunun yürürlük tarihi itibariyle eylemli turist rehberi sayılma

GEÇİCİ MADDE 8 – (1) Kanunun yürürlüğe girdiği 22/6/2012 tarihi itibariyle oda

üyesi olmak kaydıyla anılan Kanunun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasıyla rehber odası

niteliğini kazanmış odalar ile 2012 yılı içinde kurulan odalarda;

a) Mülga Yönetmelik hükümleri uyarınca 2012 yılı için vize yaptırmış turist rehberleri,

b) Mülga Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, 2012 yılında, reh-

berlik belgelerini aldıkları ilk yıl için vizeden muaf olan turist rehberleri

altı aydır eylemli turist rehberi kabul edilirler.

Denetim tutanağı

GEÇİCİ MADDE 9 – (1) 39 uncu maddede belirtilen denetim tutanak örneği, bu Yö-

netmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde birlik tarafından hazırlanıp Bakanlığa

sunulur. Bakanlık bir ay içerisinde uygun görüp onayladığı tek tip tutanak örneğini birlik ve

TÜRSAB’a gönderir ve resmi internet sitesinde ilan eder. Birlik yönetim kurullarınca denetim

tutanaklarına ilişkin değişiklik talepleri de Bakanlıkça aynı usulde değerlendirilir ve onaylanır.

Yürürlük

MADDE 66 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 67 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.
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TEBLİĞLER

Şeker Kurumundan:
İMALATÇI-İHRACATÇILARIN, ŞEKERLİ MAMUL İHRACATI KARŞILIĞINDA

C ŞEKERİ TALEPLERİNİN KARŞILANMASI ŞARTLARI VE
UYGULAMA ESASLARINA DAİR TEBLİĞ

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 4/4/2001 tarihli ve 4634 sayılı Şeker Kanununa

göre yurt içinde pazarlanamayan ve ihraç edilmek zorunda olan C şekerinin, imalatçı-ihracat-
çıların şeker taleplerinin karşılanması suretiyle yurtdışı edilmesine ilişkin usul ve esasları dü-
zenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, imalatçı-ihracatçıların fiilen gerçekleştirerek usulüne uygun

biçimde belgelendirdiği şekerli mamul ihracatı karşılığında C şekeri kapsamındaki pancar şe-
keri taleplerinin karşılanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 4634 sayılı Şeker Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) A kotası: Yurt içi talebe göre üretilen ve pazarlama yılı içinde iç pazara verilebilen

şeker miktarını,
b) B kotası: A kotasının belli bir oranına tekabül eden ve güvenlik payı için bulundu-

rulmak üzere üretilen şeker miktarını,
c) C şekeri: A ve B kotaları dışında üretilen ve yurt içinde pazarlanamayan şekeri,
ç) İBGS: İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğini,
d) İmalatçı-İhracatçı: Şekeri ve/veya yan sanayiciden temin ettiği şeker içeren ara ma-

mulü girdi olarak kullanmak suretiyle şekerli mamul üreten ve ürettiği mamul/mamuller, doğ-
rudan kendisi ya da aracılar tarafından ihraç edilen gerçek ya da tüzel kişiyi,

e) Kanun: 4634 sayılı Şeker Kanununu,
f) Kurul: Şeker Kurulunu,
g) Kurum: Şeker Kurumunu,
ğ) Pazarlama yılı: 1 Eylül ile 31 Ağustos tarihleri arasındaki dönemi,
h) Şeker: Yerli hammaddeden (şeker pancarı) üretilen beyaz kristal şekeri,
ı) Şekerli mamul: Pancar şekeri girdi olarak kullanılmak suretiyle üretilen insan tüke-

timine sunulan gıda ürününü,
i) Şirket: Bir veya birden fazla sayıda şeker fabrikasını bünyesinde bulunduran ve/veya

işleten tüzel kişiliği,
j) Tahsisat belgesi (Belge): İhracatçı birlikleri genel sekreterliklerinin bildirimini mü-

teakip Kurum tarafından elektronik ortamda düzenlenen, imalatçı-ihracatçı firmaya tedarikçiler
tarafından satışı yapılabilecek C şekeri miktarını ve geçerlilik süresini gösteren belgeyi,

k) Tedarikçi: İmalatçı-ihracatçılara şeker temin etmek üzere bu Tebliğde listelenen şir-
ketleri,

l) Yan sanayici: Şekeri girdi olarak kullanmak suretiyle imalatçı-ihracatçı ya da aracılar
tarafından ihraç edilmiş olan şekerli mamulün bir aşamasını (ara mamul) üreterek imalatçı-ih-
racatçıya temin eden gerçek veya tüzel kişiyi,

ifade eder.
Tedarikçiler
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ doğrultusunda imalatçı-ihracatçıların şeker taleplerini kar-

şılamak üzere yetkili olan tedarikçiler;
a) Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.
b) Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş.
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c) Amasya Şeker Fabrikası A.Ş.
ç) Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.
d) Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş.
e) Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.
f) Keskinkılıç Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’dir.
Miktar
MADDE 6 – (1) İmalatçı-ihracatçıların hakettikleri C şekeri tahsisat miktarları, Ek-1’de

yer alan kullanım oranları tablosu ile imalatçı-ihracatçı veya yan sanayiciye ait kapasite rapor-
ları, gerek duyulması halinde imalatçı-ihracatçının üretimine ait numunede analiz sonucu bu-
lunan şeker (sakaroz) oranları esas alınmak suretiyle, Kurumca hesaplanır. Tahsisat miktarının
hesaplanmasında; yan sanayiciden temin edilen ara mamul için yan sanayicinin kapasite raporu,
diğerleri için imalatçı-ihracatçının kapasite raporu değerlendirmeye esas alınır.

(2) Tahsisat miktarı; kapasite raporlarında ürünlere ait şeker kullanım oranları, Ek-1
listedeki ürünlere ait oranlar veya Ek-1 listede ürün bileşenlerine ait oranlar esas alınarak bu-
lunan oranlar ile analiz sonucu üründe bulunan şeker (sakaroz) oranları içinde en düşük olan
oran esas alınarak hesaplanır. Ek-1 listede yer almayan ve/veya şeker kullanım oranı hususunda
tereddüt hasıl olan ürünlere ilişkin şeker tahsis oranları ise, tahsisat belgesi düzenleme aşama-
sında kapasite raporunun yanı sıra, gerek duyulması halinde analiz raporları ile diğer belge ve
bilgiler Kurumca değerlendirilerek belirlenir. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ihracatı
gerçekleşen şekerli mamulden numune alınmış ise, Kurum gerekli gördüğünde bu numunenin
analizini yaptırabilir. Analiz sonucu bulunan şeker (sakaroz) yüzdesi, şeker tahsisat miktarının
hesaplanmasında dikkate alınır.

(3) Şekerli mamulün işleme faaliyetleri sırasında; kuruma, buharlaşma veya sızma şek-
linde yitirilen ve imha olan kısmı ile ekonomik değeri olmayan atık şekerler göz önünde bu-
lundurularak nihai ürün üzerinden kristal şekere % 3 oranında fire hesaplanacak ve miktara
ilave edilecektir. (Örneğin; bileşiminde % 30 şeker ve % 70 diğer malzemeler bulunan 100 g.
şekerli bir mamul için hesaplanacak fire miktarı (30*3)/100=0,9 g. olacaktır.)

(4) Ancak tahsisat miktarı, ihracat miktarını aşan şekerli mamuller için fire oranı tahsisat
miktarı ihracat miktarını aşmayacak şekilde uygulanır.

(5) Ek-2’de yer alan ürünlerin ihracatına karşılık olarak C şekeri satışı yapılmaz.
(6) Kurum; gerekli görmesi halinde, imalatçı-ihracatçı bir firmanın ürünlerinde; şeker

kullanım oranlarının tespiti için numune aldırarak, analiz yaptırır, numune alımı ve analiz so-
nuçları ile ilgili uygulamalar, C şekeri tahsisatında uygulanacak şeker oranları, C şekeri tahsisatı
yapılmayacak ürünler ve gerekli görülen diğer hususlarda imalatçı-ihracatçıdan taahhüt alır.

İhracatın belgelenmesi
MADDE 7 – (1) İlgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerinin ihracat gerçekleşme-

lerine ilişkin bildirimleri, ihracatın fiilen gerçekleştirilerek usulüne uygun şekilde belgelenme-
sinde esas kabul edilir. Bu bildirimde yer alacak bilgileri ihtiva eden Hakediş Bilgi Formu Ek-3’te
yer almaktadır.

(2) Üzerinde dâhilde işleme izin belgesi kaydı bulunmayan gümrük beyannamelerinin
C şekeri tahsisatında dikkate alınabilmesi için, beyannamelerin 44 no’lu hanesinde imalatçı
firma unvanının yer alması zorunludur. İmalatçı-ihracatçının hakedişine konu olan ihracatına
ait gümrük beyannamesi üzerinde dâhilde işleme izin belgesi kaydının bulunması ve bu belgede
yan sanayicinin kayıtlı olması veya dâhilde işleme izin belgesi kaydının bulunmaması duru-
munda ise, bu gümrük beyannamesinin 44 nolu hanesinde yan sanayici unvanı ile yan sanayi-
ciden temin edilen ara mamulün adının (kapasite raporunda yer aldığı şekilde) ve miktarının
kayıtlı olması halinde, yan sanayiciden temin edilen ara mamul bu ihracat gerçekleşmelerinde
ilgili ihracatçı birlikleri tarafından hesaba alınır ve imalatçı-ihracatçıya ait hakediş bilgi for-
muna işlenir.
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(3) Serbest bölgelere yapılan ihracatlar, ihracatçı birlikleri genel sekreterlikleri tarafın-
dan ihracat gerçekleşmelerinin hesabında dikkate alınmaz. Ancak, serbest bölgelere ihraç edilen
ürünlerin, üçüncü ülkelere ihraç edildiğinin, serbest bölgelerden gümrüksüz satış mağazalarına
satışının yapıldığının veya serbest bölgelerden kara, deniz ve hava taşıtlarına kumanya olarak
tesliminin yapıldığının tevsiki kaydıyla ihracat gerçekleşmelerinin hesabında dikkate alınır.

Tahsisat belgesi düzenlenmesi ve belgenin şekli
MADDE 8 – (1) Tahsisat belgesi, ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerinin bildirimini

müteakip Ek-4’te verilen örneğe uygun olarak Kurum tarafından elektronik ortamda düzenlenir.
İmalatçı-ihracatçı firmanın ve yan sanayicinin bulunması halinde bu firmanın ihracat döne-
minde geçerli olan kapasite raporu, ihracatçı birlikleri genel sekreterlikleri tarafından Kuruma
iletilir. İmalatçı-ihracatçıya düzenlenen tahsisat belgesi yan sanayiciden temin edilen ara mamul
için yapılan tahsisatı da kapsadığı için yan sanayiciye ayrıca C şekeri tahsisatı yapılmaz. Tah-
sisat belgesinin elektronik ortamda düzenlendiği bilgisi imalatçı-ihracatçıya ve tedarikçilere
e-posta yoluyla bildirilir. Bu çerçevede imalatçı-ihracatçıların geçerli e-posta adreslerini Ku-
ruma bildirmeleri zorunludur. Bundan doğacak sorunlar ilgili imalatçı-ihracatçılara aittir.

(2) İhracatçı birlikleri genel sekreterlikleri aracılığı ile tahsisat talebinde bulunan ima-
latçı ihracatçılardan;

a) Standart denetim sonucu kapasite raporunda yer alan adresinde gayri faal olduğu tes-
pit edilen,

b) Şekerli mamul üretiminde kullanılmak üzere yasal olmayan yollardan temin edilmiş
şeker bulundurduğu analiz sonucu tespit edilen,

c) Kuruma tahsisat talebi kapsamında ibraz ettiği belge ve bilgilerin gerçeğe aykırı ol-
duğu tespit edilen firmalara, başvurularına esas hakediş bilgi formlarına istinaden C şekeri tah-
sisat belgesi düzenlenmez.

(3) Kurumca düzenlenecek her bir Tahsisat Belgesinin, tekrar etmeyecek bir “tek”
numarası bulunur.

(4) Tahsisat belgelerinin kullanım süresi 6 ayla sınırlı olup, tahsisat belgesinde belge
süresi ve süre bitim tarihi yer alır. Tahsisat miktarı da dikkate alınarak, imalatçı-ihracatçı tara-
fından talep edilmesi, ya da Kurumca gerekli görülmesi halinde belge süresi, 6 aydan daha az
süreli olarak belirlenebilir.

(5) Her ne suretle olursa olsun; süresi biten tahsisat belgesi sahibi imalatçı-ihracatçı,
satın almadığı C şekerine ilişkin tahsisat hakkını kaybeder.

(6) Belge süresi içerisinde, stokta şeker bulunmaması nedeniyle tedarikçiler tarafından
imalatçı-ihracatçının talebinin karşılanamamış olması durumunda, Kurum tarafından belge sü-
resi uzatılabilir.

(7) Dâhilde işleme rejimi ve benzeri uygulamalar ile işbu Tebliğ kapsamında ihraç kay-
dıyla ihracat öncesi ve/veya ihracat sonrası temin edilen C şekerinin, mamul bünyesindeki ih-
racatının gerçeği yansıtmayan bilgi ve belgeye dayandığı tespit edilen imalatçı-ihracatçılara,
tespit tarihinden itibaren tahsisat belgesi düzenlenmesi işlemi, aksi ispatlanıncaya kadar dur-
durulur. Ancak, usulsüzlüklere konu ihracat miktarına karşılık, Şeker Kanununun 11 inci mad-
desi kapsamında Kurumca hesaplanacak idari para cezası tutarı karşılığı TL cinsinden teminatı
Kuruma veren veya varsa Kurul tarafından söz konusu usulsüz ihracatla ilgili verilmiş olan
idari para cezasını ödeyen imalatçı-ihracatçıların usulsüz olmayan ihracatlarına tahsisat belgesi
düzenlenmesine başlanır.

(8) Tedarikçiler, ihracatçı birlikleri genel sekreterlikleri veya imalatçı-ihracatçıların ta-
lepleri, vb. her türlü neden ile Kurum tarafından iptal edilen tahsisat belgeleri kapsamında iptal
tarihine kadar olan sürede yapılan işlemler hususunda Kurumun sorumluluğu bulunmamak-
tadır.
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Satış
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılacak satışlar, ancak C şekeri stoku bulunan

veya A ya da B kotası şekerini, Kurul kararıyla bu kapsamda satmasına izin verilen tedarikçiler
tarafından yapılabilir.

(2) Bu durumdaki tedarikçi, imalatçı-ihracatçının tahsisat belgesine istinaden müracaatı
halinde; bir örneği Ek-5’te bulunan C şekeri satış taahhütnamesini imza ettirmek suretiyle satış
işlemini başlatır.

(3) Tedarikçi, tahsisat belgesi kapsamında yaptığı her bir satış için Şeker Kurumu Elek-
tronik Veri İşleme Sistemi içerisinde elektronik olarak düzenlenen tahsisat belgesine; satış ta-
rihi, fatura numarası ve miktarına ilişkin bilgilerin girişini yapar ve bunu elektronik imza ile
onaylar. Belgenin geçerlilik süresi bittiğinde ve/veya belgeye ilişkin satışların tamamlanması
halinde belge kapanır.

(4) Tedarikçi, yapacağı C şekeri satışlarında Tebliğin diğer hükümleri ile çelişmemek
şartıyla, imalatçı-ihracatçılarla sözleşme yapmakta serbesttir.

(5) C şekeri satış sözleşmesi yoluyla satışı gerçekleştirecek olan tedarikçi, ilgili ima-
latçı-ihracatçı için elektronik ortamda düzenlenen tahsisat belgesine istinaden; önce sözleşme
tarihi ve miktarını belirtmek suretiyle sözleşme bilgilerinin sisteme girişini yapar. Daha sonra
satış tarihi, fatura numarası ve miktarına ilişkin bilgileri sisteme girerek satış işlemini başlatır.

(6) Tahsisat belgesi olmaksızın ya da süresi geçmiş tahsisat belgesi karşılığında satış
yapılamayacağı gibi, yapılan satış miktarı hiçbir şekilde tahsisat belgesinde tahsis edilen ya da
kalan tahsisat miktarını aşamaz. Bu hüküm hilafına yapılan satıştan, satışı yapan tedarikçi so-
rumludur.

(7) Tedarikçi tarafından yapılan C şekeri satışlarına ilişkin fatura ve C şekeri satış ta-
ahhütnamesi gerektiğinde Kuruma ibraz edilmek üzere tedarikçi tarafından muhafaza edilir.

(8) Tedarikçinin şekeri bizzat kendisi işleyerek şekerli mamule dönüştürüp, doğrudan
ya da aracı ihracatçı vasıtasıyla ihraç ettiği durumlarda; ihracatın 7 nci maddede belirtildiği
şekilde belgelenmesi suretiyle, Kurum tarafından tahsisat belgesi düzenlenerek, tedarikçinin
belgede belirtilen miktarda C şekerini, bulunması halinde öncelikle kendi stoklarından ya da
diğer bir tedarikçiden temin etmesine izin verilir.

Satışta istenecek belgeler
MADDE 10 – (1) C şekerinin bu Tebliğ kapsamındaki satışlarında, tahsisat belgesinin

yanı sıra tedarikçi tarafından aşağıdaki belgeler aranır.
a) Son 1 yıl içerisinde alınmış ticaret sicil belgesinin aslı veya noter onaylı sureti,
b) Ticaret sicilinden alınmış; sermayesini, ortaklarını ve ortaklık paylarını gösterir ser-

maye kompozisyonu,
c) İhracatı gerçekleştirilmiş olan işlenmiş üründe kullanılan şekerlerin yurtiçi alış fatu-

ralarının birer sureti (kaynak tespiti için talep edilecektir),
ç) Tedarikçi tarafından talep edilmesi zaruri görülen diğer belgeler.
(2) İmalatçı-ihracatçının önceki dosyasında bulunan ve süresi halen geçerli olan bilgi

ve belgeler, tekrar istenmeyebilir.
(3) İhracata karşılık C şekeri alımlarında yurt içi alım için ibraz edilen faturalar;
a) İhracat tarihinden önceye ait olmak üzere ve ilgili partiye ait ilk ihracat tarihinden

en çok 1 yıl öncesi bir tarihe ait olması durumunda koşulsuz kabul edilecektir.
b) İhracat tarihinden sonraki bir döneme ait olması veya dâhilde işleme izin belgesine

kayden ihracat yapmak amacıyla alınan şekere ait olması durumunda koşulsuz red edilecektir.
c) İlgili partiye ait ilk ihracat tarihinden 1 yıldan daha öncesi bir döneme ait olması

ve/veya dâhilde işleme izin belgesine kayden ancak 2005/1 veya 2006/12 sayılı Dâhilde İşleme
Rejimi Tebliğinin 7 nci maddesinin altıncı fıkrası gereğince önceden yapılmış ihracat karşılı-
ğında alınmış olması durumunda;
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Söz konusu firmanın, ibraz edilen şeker faturalarının söz konusu ihracat için kullanıl-
dığının ve/veya daha önceden yapılmış ihracat karşılığı ise bu ihracat için yapılan yurt içi alıma
ilişkin olduğunun tespiti için ayrıntılı bir mali denetimi kabul etmesi,

Tarafların (ilgili firma ve ilgili tedarikçi) kabul edeceği “Yeminli Mali Müşavir” gibi
bir yetkili ve/veya merci tarafından yapılacak mali denetim sonucu ibraz edilen şeker fatura-
larının söz konusu ihracat için kullanıldığının ve/veya daha önceden yapılmış ihracat karşılığı
ise bu ihracat için yapılan yurt içi alıma ilişkin olduğunun tespit edilmesi halinde kabul edile-
cektir.

ç) Kaynak tespiti amacıyla ibraz edilen yurt içi alım faturalarının bu fıkranın (a) ve (b)
bendlerinde belirtilen koşullara bağlı olarak kabul edilmemesi halinde; tedarikçi tarafından,
söz konusu durum incelenmek üzere Şeker Kurumuna bildirilecektir.

Baz fiyat
MADDE 11 – (1) C şekeri satışlarına ilişkin baz fiyat; Londra Borsasında oluşan Beyaz

Şeker Vadeli İşlem Fiyatlarının (ABD Doları/ton) ait olduğu ayın işlem gören her bir gününe
ait fiyatların aritmetik ortalamasıdır. Ortalamanın hesaplanmasına esas teşkil edecek günlük
vadeli işlem fiyatları seçilirken; her zaman, mevcut en yakın vadeli fiyatın, önceki kalıcı ka-
panış değeri alınır. C şekeri satışlarında uygulanacak fiyat, baz fiyattan düşük olamaz.

(2) Şeker satışı teslim ve ödemelerinde, şekerin teslim tarihinde geçerli Türkiye Cum-
huriyet Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınır.

Teminat
MADDE 12 – (1) Yapılan ihracatın belgelenmesi karşılığında sonradan C şekeri satışı

yapıldığından, satışın peşin olarak gerçekleştirilmesi halinde tedarikçilerce herhangi bir teminat
aranmaz.

(2) Satış ve teslim işleminin belli bir vadeye yayılması halinde talep edilecek teminat
miktarı, satış bedelinin %5’ini aşamaz. Böyle durumlarda imalatçı-ihracatçı ile tedarikçi ara-
sında düzenlenebilecek sözleşmenin süresi tahsisat belgesi süresini aşamaz.

Eşyanın geri gelmesi
MADDE 13 – (1) Kurum tarafından tahsisat belgesi düzenlenerek tedarikçilerce C şe-

keri satışı yapılmış bulunan bir imalatçı-ihracatçının, ihracat karşılığı tahsisatına konu şekerli
mamulün herhangi bir nedenle Türkiye gümrük bölgesine geri gelmesi halinde;

a) Eşyanın geri gelmesi için izin istendiğinin bildirildiği ihracatçı birlikleri genel se-
kreterliği yazısının Kurum tarafından kayda alındığı tarih, tespit tarihi olarak saptanır.

b) Kurum, tespit tarihi ile birlikte geri gelen eşyanın ihracatına karşılık gelen şeker tah-
sisat miktarını tedarikçiye bildirir.

c) Tedarikçi, C şekerinin tamamını ilgili imalatçı-ihracatçı firmaya satmış ise, satışı
gerçekleştirdiği tarihteki katma değer vergisi hariç yurt içi peşin satış fiyatı ile tahsil edilen C
şekeri satış fiyatı arasındaki farkı hesaplayıp, 6183 sayılı Kanun’da öngörülen oranda gecikme
zammını tatbik ederek, katma değer vergisini ilave eder ve imalatçı-ihracatçının C şekeri satış
taahhütnamesi kapsamında ödemeyi taahhüt ettiği borcu belirler. Eğer tedarikçi ilgili imalat-
çı-ihracatçı firmaya C şekeri satışını tamamlamamış ise, kalan bakiyeden, geri gelen eşyanın
ihracatına karşılık gelen ve Kurumca bildirilen tahsisat miktarını düşerek satışı tamamlar.

ç) Keyfiyet ve imalatçı-ihracatçının hesaplanan borç tutarı, tahakkuk ettirilmesini mü-
teakip imalatçı-ihracatçıya bildirilir. Borcun ifası için tespit tarihinden başlayan 15 iş günü süre
verilerek ödemeye davet edilir.

d) Alacağın takibi, tedarikçi tarafından diğer alacaklarının takibi gibi sürdürülür. Ala-
cağın verilen süre içinde ödenmemesi halinde, 6183 sayılı Kanunda öngörülen oran esas alı-
narak gecikme faizi uygulanır.

e) Tedarikçinin geri gelen eşyaya ilişkin alacağı konusundaki işlemi tamamladığını Ku-
ruma bildirimini müteakip, Kurum durumu ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine bildirir.
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f) İmalatçı-ihracatçı tarafından şekerli mamule dönüştürülerek ihraç edilen, ancak geri
gelmesi sebebiyle mamul bünyesinde yurt içinde kalan şeker için tahsil ettiği bedeli A kotası
şekeri bedeline iblağ eden tedarikçi, söz konusu miktar kadar A şekerini başka bir Kurul kara-
rına hacet kalmaksızın C şekerine aktarır ve yapılan işlemle ilgili olarak Kuruma bilgi verir.

İmalatçı-ihracatçının sorumluluğu
MADDE 14 – (1) İmalatçı-ihracatçılar; Kurum, ilgili ihracatçı birlikleri genel sekre-

terlikleri ve tedarikçiler ile denetim yetkili görevliler tarafından, uygulamayla ilişkili olarak
işbu Tebliğ hükümleri çerçevesinde talep edilen bilgi ve belgelerin verilmesinden, tamlığından
ve doğruluğundan sorumlu olup, 6 ncı maddede bahse konu taahhütlerini yerine getirmekle
yükümlüdür.

(2) Kendilerine yapılan tahsisat ve satışın, gerçeği yansıtmayan bilgi ve belgeye da-
yandığının tespiti halinde; fiilin sonuçlarına bağlı olarak 4634 sayılı Şeker Kanununun ilgili
müeyyideleri uygulanır.

Denetim
MADDE 15 – (1) Tedarikçi listesinde yer alan şirketler, gerektiğinde bu Tebliğ kapsa-

mında imalatçı-ihracatçıların işyerlerinde denetim (işyeri görme ve tespit) yapmak maksadıyla
yeterli sayıda personeli görevlendirirler.

(2) Tedarikçilerce belirlenen bu personel Kurumun tahsisat belgesi düzenlenmeden ön-
ce, gerektiğinde talep edeceği standart denetimleri yerine getirirler.

(3) İmalatçı-ihracatçının işyerinin diğer bir tedarikçinin bölgesine yakın bulunması ha-
linde tedarikçi, diğer tedarikçiden denetim talep edebilir. Denetimin şekline ilişkin hususlar,
Kurumca düzenlenerek tedarikçilere bildirilir.

Yetki
MADDE 16 – (1) Kurum, bu Tebliğ hükümlerine istinaden, uygulamada ortaya çıkacak

ihtilafları idari yoldan çözümlemeye özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yet-
kilidir.

(2) Kurum; tedarikçiler ve imalatçı-ihracatçılar arasında sözleşmeye bağlanmış tahsi-
satlarla yüklenilmiş hak ve yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla, gelişmeleri dikkate alarak,
tedarikçi listesini değiştirmeye yetkilidir.

(3) Kurum, uygulamalarda tekdüzeliğin sağlanması, tedarikçilerin ve imalatçı-ihracat-
çıların çıkarlarının korunması ve uygulamaların her biri açısından adil ve düzenli yapılmasının
sağlanması için gerekli her türlü tedbiri almaya yetkilidir.

(4) Kurul, Tebliğin uygulanmasında; ekonominin ve şeker sektörünün durumunu, yurt
içi ve yurt dışı piyasa fiyatlarını, spekülatif hareketleri, üretici ve imalatçı-ihracatçıların duru-
munu dikkate alır.

(5) Kurum, tedarikçiler açısından uygulamada eşitlik ve hakkaniyet sağlanmasına yö-
nelik olarak bu Tebliğin 5 inci maddesinde tadat edilen ve stoğunda C şekeri bulunan tedarik-
çilerden herhangi birini tahsisat belgesine istinaden satış yapmak üzere tespit etmeye yetkilidir.
Kurum bu yetkiyi; imalatçı-ihracatçı bazında tahsis edilen C şekeri miktarını, tedarikçinin C
şekeri stok miktarını ve adına tahsisat belgesi düzenlenmiş imalatçı-ihracatçının tedarikçiye
erişebilme imkânlarını gözeterek kullanır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde, 4634 sayılı Şeker Kanunu,

ilgili mevzuat ve Kurul kararları uygulanır.
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce 135/1 sayılı İma-

latçı-İhracatçıların, Şekerli Mamul İhracatı Karşılığında C Şekeri Taleplerinin Karşılanması
Şartları ve Uygulama Esaslarına Dair Karar’a göre düzenlenmiş bulunan tahsisat belgesi iş-
lemleri için anılan Karar hükümleri geçerlidir.

Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Şeker Kurulu yürütür.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

TARİH : 20/2/2013

KARAR NO : 2013/ÖİB-K-08

KONU : Gayrimenkul A.Ş.’ye ait taşınmazların özelleştirilmesi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;

1. Gayrimenkul A.Ş.’ye ait aşağıdaki taşınmazların “Satış” yöntemiyle ve “Pazarlık

Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmelerini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde

belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihaleler sonucunda İhale Komisyonunca;

− Ankara İli, Keçiören İlçesi, Aşağı Eğlence Mahallesi, 9389 ada, 16  no.lu parseldeki

753 m2 yüzölçümlü gayrimenkulün 1.606.000.- (Birmilyonaltıyüzaltıbin) Türk Lirası bedelle

en yüksek teklifi veren Mehmet SARIŞEN’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına,

Mehmet SARIŞEN’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri ye-

rine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline,

− Ankara İli, Keçiören İlçesi, Aşağı Eğlence Mahallesi, 9389 ada, 17 no.lu parseldeki

631 m2 yüzölçümlü gayrimenkulün 1.130.000.- (Birmilyonyüzotuzbin) Türk Lirası bedelle en

yüksek teklifi veren Mehmet SARIŞEN’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Mehmet

SARIŞEN’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getir-

memesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline

dair verilen kararların onaylanmasına,

2. İşbu Karar gereklerinin ve satışa konu gayrimenkullerin devir işlemlerinin İhale Şart-

namesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 13/1/1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar

verilmiştir.
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içinde (kararın temyiz edilmemesi halinde hükmün kesinleşeceği ihtar olunur.) mahkememize| 
dilekçe vermek veya zabıt katibince tutanağa geçirilip Hakim onayına sunulacak sözlü beyanda 
bulunmak suretiyle temyiz kanun yolu açık olmak üzere sanığın gıyabında verilen hüküm adresi 
meçhul sanığa tebliğ edilememiştir. 

7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ve müteakip maddeleri gereğince kararın Resmi 
Gazete’de İlanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ve 
hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 1067 

—— • —— 
Doğubayazıt Sulh Ceza Hakimliğinden: 
ESAS NO : 2012/233 
KARAR NO : 2012/382 
DAVACI : K.H. 
SANIK : ALİ TAGHISOY, Mahammad Hasan ve Sudape oğlu, 21/05/1958 

ŞERUR doğumlu, 
SUÇ : 5683 sayılı Kanuna Aykırılık 
SUÇ TARİHİ : 16/02/2011 
SUÇ YERİ : DOĞUBAYAZIT 
KARAR TARİHİ : 25/12/2012 
Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında 5683 sayılı 

kanuna muhalefet suçundan kamu davası açılmış olmakla Mahkememizce yapılan yargılama 
sonunda sanık hakkında neticeten idari yaptırım kararı uygulanmasına yer olmadığına kararı 
verilmiş olup sanık bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı 
maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun 
yoluna başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur. 383 
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Doğubayazıt Sulh Ceza Hakimliğinden: 
Esas No : 2012/253 
Karar No : 2012/373 
Davacı : K.H. 
Sanık : ZEYAODDIN NEWRALI, Mohammad Ali ve Masume oğlu, 1975 İRAN 

doğumlu, 
Suç : 5683 sayılı Kanuna Aykırılık 
Suç Tarihi : 02/02/2012 
Suç Yeri : DOĞUBAYAZIT 
Karar Tarihi : 24/12/2012 
Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında 5683 sayılı 

kanuna muhalefet suçundan kamu davası açılmış olmakla Mahkememizce yapılan yargılama 
sonunda sanık hakkında neticeten 2.000,00 TL idari para cezası kararı verilmiş olup sanık 
bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan 
suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna başvurulamadığı 
takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur. 394 

————— 
Esas No : 2012/222 
Karar No : 2012/393 
Davacı : K.H. 
Sanık : GULCHIRA SIRDEKOVA, Şükrüllah ve Narhal kızı, 1960 

TÜRKMABAD doğumlu, 
Suç : 5683 sayılı Kanuna Aykırılık 
Suç Tarihi : 29/11/2011 
Suç Yeri : AĞRI/DOĞUBAYAZIT 
Karar Tarihi : 26/12/2012 
Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında 5683 sayılı 

kanuna muhalefet suçundan kamu davası açılmış olmakla Mahkememizce yapılan yargılama 
sonunda sanık hakkında neticeten 2.000,00 TL idari para cezası kararı verilmiş olup sanık 
bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan 
suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna başvurulamadığı 
takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur. 393 

————— 
Esas No : 2012/196 
Karar No : 2012/386 
Davacı : K.H. 
Sanık : RAHIME ISMAYILOVA, Cemşit ve Terane kızı, 12/03/1986 ŞERUR 

doğumlu, 
Suç : 5683 sayılı Kanuna Aykırılık 
Suç Tarihi : 16/02/2010 
Suç Yeri : DOĞUBAYAZIT 
Karar Tarihi : 26/12/2012 
Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında 5683 sayılı 

kanuna muhalefet suçundan kamu davası açılmış olmakla Mahkememizce yapılan yargılama 
sonunda sanık hakkında neticeten 2.000,00 TL idari para cezası kararı verilmiş olup sanık 
bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan 
suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna başvurulamadığı 
takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur. 392 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
YENİYAPAN İSTASYONUNDA 15.000 M³ BALAST ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan: 
İhale Kayıt No : 2013/21890 
İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İŞLETMESİ 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve 

Hizmet Alım İhale Komisyonu Behiçbey/ 
ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 211 14 49 - 211 12 25 
c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr/ 
İhale konusu malın adı ve miktarı : YENİYAPAN İSTASYONUNDA 15.000 M³ 

BALAST ALIMI İŞİ 
1 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

2 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 
Komisyonu bürosuna 14.03.2013 perşembe günü saat: 11:00 e kadar verilmiş veya gelmiş olması 
şarttır. 

3 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 
Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 
almaları zorunlu olup TCDD işletmesi 2. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV- Dahil 
100,00-TL bedelle temin edilebilir. 

4 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  
5 - İstekliler İhale tarihinden en az 3 gün önce 2. Bölge Yol Servis Müdürlüğüne 

başvurarak ocak numunesi alınacaktır. 
6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 1450/1-1 
————— 

DE 24000 TİPİ LOKOMOTİFLERİN(60 ADET) MARŞ MOTORLARININ ONARIM VE 
REVİZYONU YAPTIRILACAKTIR 

İhale Kayıt No : 2013/22207 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İŞLETMESİ 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve 

Hizmet Alım İhale Komisyonu Behiçbey/ 
ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 211 14 49 - 211 12 25 
c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr/ 
İhale konusu malın adı ve miktarı : DE 24000 TİPİ LOKOMOTİFLERİN (60 ADET 

MARŞ) MOTORLARININ ONARIM ve 
REVİZYONU 

2 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 
Komisyonu bürosuna 14.03.2013 saat:10:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 
Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 
almaları zorunlu olup TCDD işletmesi 2. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV- Dahil 
50,00.-TL bedelle temin edilebilir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 1451/1-1 
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MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLGİ SİSTEM SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihtiyacı 65’er adet 

Taşınabilir Dizüstü Bilgisayar, 27 inch Monitör, Kablolu Klavye, Kablolu Mouse kuruluşça 

hazırlanan teknik şartnamelerine ve istenilen marka uygun olarak, Ofis'imiz tip ticari şartnamesi 

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

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

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

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartnamesi, Ofis tıp 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, 06/03/2013 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 teknik şartnamesine ve 

markaya uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile 

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

teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, 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. 

 1520/1-1 
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MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR, MONİTÖR, ETHERNET AĞ KABLOSU 

VE TABLET BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü ihtiyacı olan muhtelif cins ve 
miktar masaüstü bilgisayar, monitör, Ethernet ağ kablosu ve tablet bilgisayar kuruluşça hazırlanan 
teknik şartnamelerine uygun olarak, Ofis'imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde 

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

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 
firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 
zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İC ZARFTA YALNIZ 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik şartnamesi, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 
edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 07/03/2013 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 teknik şartnamesine 
uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 
zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif 

sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, 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. 

 1521/1-1 
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GÖKKUŞAĞI SATIŞ MAĞAZASI GÜÇ PANOLARININ ONARIMI YAPILACAKTIR 
Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen Gökkuşağı satış mağazası güç panolarının 

onarımı, teklif alma usulüyle alınacaktır. 
2 - Şartname bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğünden temin 

edilebilir. 
3 - Teklifler en geç 04.03.2013 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Fabrikamız 

Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir. 
4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
ADRES : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş 
   Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 
   Tel : 397 33 65 – 66 Faks : 397 33 71 - 74 1412/1-1 

————— 
GÖKKUŞAĞI SATIŞ MAĞAZASI ÇEVRE VE REKLAM PANOLARININ 

AYDINLATILMASI YAPILACAKTIR 
1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen Gökkuşağı satış mağazası çevre ve reklam 

panolarının aydınlatılması, teklif alma usulüyle alınacaktır. 
2 - Şartname bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğünden temin 

edilebilir. 
3 - Teklifler en geç 04.03.2013 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Fabrikamız 

Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir. 
4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
ADRES : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş 
   Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 
   Tel : 397 33 65 – 66 Faks : 397 33 71 - 74 1413/1-1 

—— • —— 
DE 24000 LOKOMOTİFLERE AİT BOSCH TB 72 TİPİ ARIZALI MARŞ MOTORU TAMİR, 

BAKIM VE ONARIM YAPILMASI HİZMET ALIM İŞİ SATIN ALINACAKTIR 
TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2013/19536 
İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. 

GAR/AFYONKARAHİSAR 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21-0 272 214 19 43 
c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr. (tcddihalekomisyonuafyon@mynet.com) 
1 - İhale konusu hizmetin adı ve miktarı: 60 Adet (± % 20 toleranslı) DE 24000 

lokomotiflere ait BOSCH TB 72 tipi arızalı marş motoru tamir, bakım ve onarım yapılacaktır. 
2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 
Başkanlığına ihale tarihi olan 19/03/2013 günü saat 15.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması 
şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 
Bürosu-AYONKARAHİSAR adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü 
Afyonkarahisar Veznesinden KDV dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 1479/1-1 



23 Şubat 2013 – Sayı : 28568 RESMÎ GAZETE Sayfa : 59 

 

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI 3 TARIM İŞLETMESİNİN 
2013 YILI İSTİHSALİ 462 TON KOYUN SÜTÜ SATILACAKTIR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
1 - Aşağıda adı belirtilen 3 Tarım İşletmesinde 2013 yılında üretilecek tahmini 462 ton 

koyun sütü ihale ile satılacaktır. 
2 - İhale 12/03/2013 Salı günü saat 14.30’da TARIM İŞLETMELERİ GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ (Karanfil Sokak No:62 Bakanlıklar-ANKARA) İHALE SALONUNDA Merkez 
Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.  

İhale, açık artırma usulü ile yapılacaktır. 
3 - TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR  
İşletmeler bazında tahmin edilen yıllık süt üretim miktarı, muhammen bedel ve geçici 

teminat tutarı, aşağıdaki gibidir. 
 

İŞLETME 
ADI CİNSİ 

TAHMİNİ 
BİR YILLIK 
MİK. (Kg.) 

MUHAMMEN 
TUTARI 

(TL) 

GEÇİCİ 
TEMİNAT 
(% 5) (TL) 

Altınova TİM. 
Gözlü TİM. 
Polatlı TİM. 

Koyun 
Sütü 

462.000 565.000,00 28.250,00 

 
4 - Koyun Sütünün sağımı ve nakliyesi müşteriye ait olmak üzere, koyun sütü satış 

fiyatının belirlenmesinde; Altınova, Anadolu ve Koçaş Tarım İşletmesi Müdürlüklerinin inek sütü 
satış fiyatı ortalaması (TL./Kg.) o dönem için esas alınacak fiyat olacaktır. Koyun sütü satış 
ihalesinde verilecek teklifler, üç işletmenin ortalama inek sütü satış fiyatı +%....... artırım şeklinde 
yapılacaktır. 

Bu artırım oranı %25’in altında olmayacaktır. İhalede belirlenecek %...... (Yüzde………) 
artırım oranı sabit bir değer olup, bir (1) yıl süreyle geçerli olacaktır. Fiyat teklifleri üç işletmenin 
istihsal edeceği sütün tamamına verilecek olup, kısmi teklif kabul edilmeyecektir.  

5 - Geçici teminat, muhammen bedelin %5’i tutarındadır.  
6 - İhale şartnamesi Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok.No:62 Bakanlıklar/ 

ANKARA) ve İlgili İşletme Müdürlüklerinden temin edilebilir.  
7 - TİGEM İktisadi Devlet Teşekkülü olup 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna tabi değildir. 

Yapılan ihale satış işlemi olduğundan 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa da tabi olmayıp, ihale 
TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.  

İlan olunur. 
ADRES: 
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ 
Karanfil Sok. N0: 62 
Bakanlıklar/ANKARA 
Tel: 0 312 417 84 70-80 
Fax: 0 312 425 59 55 1493/1-1 
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78.000 M3 BALAST SATIN ALINACAKTIR 
TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden: 
İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. 

GAR/AFYONKARAHİSAR 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21-0 272 214 19 43 
c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr. 
  (tcddihalekomisyonuafyon@mynet.com) 
1 - İhale konusu malın adı ve miktarı, ihale kayıt no, ihale tarih ve saati, ihale dokümanı 

bedeli: 
 

S. 

No 

İhale Kayıt 

No İşin Adı-Ayrıntıları 

İhale 

Tarihi 

İhale 

Saati 

İhale 

Doküman 

Bedeli 

1- 2013/19095 

TCDD Karakuyu İstasyonunda teslim edilmek 

üzere 20.000 M3, (Teknik şartnameye göre- 

volkanik kökenli- bazalt, granit, granodiyorit, 

gabro, diyabaz olacaktır) alım işi. 

21/03/2013 14/30 
150,00 

TL 

2- 2013/19103 

TCDD Çobanlar İstasyonunda teslim edilmek 

üzere 58.000 M3, (Teknik şartnameye göre- 

volkanik kökenli- bazalt, granit, granodiyorit, 

gabro, diyabaz olacaktır) alım işi. 

21/03/2013 15/30 
250,00 

TL 

 
2 - Yukarıda ayrıntıları yazılı (2) adet balast mal alımımız yerli isteklilerden teklif 

alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen 
belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 
Başkanlığı-Afyonkarahisar adresine yukarıda belirtilen ihale gün ve saatlerine kadar verilmiş 
veya gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 
Bürosu-Afyonkarahisar adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 
satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV 
dahil yukarıda belirtilen bedellerden temin edilebilir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 
7 - Balast numuneleri ihale tarihinden enaz üç gün önce TCDD Jeoteknik Hizmetler 

Müdürlüğü ve Ankara Üniversitesi Yer Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (YEBİM) 
Birimine teslim edilmiş olacaktır. 1480/1-1 



23 Şubat 2013 – Sayı : 28568 RESMÎ GAZETE Sayfa : 61 

 

TEİAŞ 11. İLETİM TESİS VE İŞLETME GRUP MÜDÜRLÜĞÜ/KAYSERİ MERKEZ 

AMBARINDA BULUNAN ATIK YAĞLARIN SATIŞI YAPILACAKTIR 

TEİAŞ 11. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden: 

Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Atık Yağları; Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca “Atık 

Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ile 30.07.2008 tarih ve 26952 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Atık Yağların Kontrolü Yönetmenliği” hükümlerine 

göre satışı yapılacaktır. Satış ihalesine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

Satış Kayıt Numarası : 2013/2 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Osman Kavuncu Bulvarı 7.Km. No: 269 - 

Melikgazi / KAYSERİ 

b) Telefon ve faks numarası : 0352 331 12 76 - 0352 331 12 82 

c) Elektronik posta adresi : teias11.iletim@ttmail.com 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

İnternet adresi (varsa)  : 

2 - İhale konusu satış işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : I. Kategori Atık Trafo (İzolasyon) Yağı. 

 

SIRA 

NO MAMÜL MİKTARI BULUNDUĞU YER 

ATIK 

KODU 

1 
I. Kategori Atık 

Yağ 

225 Varil (Yaklaşık 

35.000 Kğ) 

Grup Müdürlüğümüz Merkez 

Ambarında 
13.03.06 

 

b) Teslim edileceği yer : Grup Müdürlüğümüz Merkez Ambarı 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 

işgünü içinde teslimata başlanacaktır. 

ç) İşin süresi : Tesellümden itibaren 10 iş günüdür. 

3 - Satış İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TEİAŞ 11.İletim Tesis ve İşletme Grup 

Müdürlüğü-İhale Toplantı Salonu- Osman 

Kavuncu Bulvarı 7. Km. No 269 - Melikgazi / 

KAYSERİ 

b) Tarihi ve saati : 11.03.2013 - 14.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

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

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili 
meslek odasından, ilk ilan tarihinin 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) Satış dokümanı ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
ç) Satış dokümanı ekinde yer alan standart forma uygun geçici teminat mektubu veya 

geçici teminat mektupları dışındaki teminatların, Müdürlüğümüz Muhasebe servisine yatırıldığını 
gösteren makbuzlar, 

d) Teklif İsteme Şartnamesinin 10. maddesinde belirtilen, yeterlik belgeleri, 
e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 
4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından Teklif İsteme Şartnamesi 10. maddesinin (a), 

(b) ve (c) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. 
4.3. Yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. İstekliler, Şekli ve içeriği Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ile Atık 

Yağların Kontrolü Yönetmeliğinde belirlenen; Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bu alıma uygun 
olarak düzenlenmiş İzin/Lisansına sahip olmaları gerekmektedir. Teklif ekinde aslı veya Noter 
onaylı sureti veya aslı idarece görülmüştür ibareli sureti sunulması zorunludur. Satışa konu olan 
malzemelerle ilgili lisans belgelerinde atık kodlarını taşımayan ve/veya atık listesini sunmayan 
isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. 

a) Tehlikeli Atık Bertaraf Lisansı 
b) Tehlikeli Atık Geri Kazanım Lisansı 
c) Tehlikeli Atık Ara Depolama Lisansı 
İsteklilerin (a, b, c) bendindeki belgelerden birini sunmaları yeterlidir. İş ortaklıklarında 

ortaklardan her biri ( a, b, c ) bendindeki belgelerden birini sunmak zorundadır. 
Lisansların geçerlilik süreleri ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü 

olması zorunludur. 
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5 - Satış, açık arttırma sonucunda, en yüksek fiyatla teklifte bulunan istekliye 

bırakılacaktır. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1 - İhale dokümanı, TEİAŞ 11. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü (Satın Alma ve 

Ticaret Şefliği) Osman Kavuncu Bulvarı 7. Km. No: 269 - Melikgazi / KAYSERİ adresinde 

görülebilir ve 50,00.-TL. (Elli Türk Lirası) karşılığında satın alınabilir. İhale dokümanının posta 

yoluyla satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı 

dahil 65,00 TL. doküman bedelini Vakıflar Bankası Kayseri / Yeni Sanayi Şubesi TR77 0001 

5001 5800 7286 5336 02 nolu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın 

almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının 

gönderileceği adresin belirtildiği talep başvurularını, idarenin yukarıda yer alan faks numarasına 

ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. Dokümanın ulaşmamasından veya geç 

ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı İdare hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklif, ihale tarihinde saat 12.00’ye kadar TEİAŞ 11. İletim Tesis ve İşletme Grup 

Müdürlüğü Muhaberat Servisi- Osman Kavuncu Cd. 7. Km No: 269 Melikgazi/KAYSERİ 

adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Satış sonrası istekliyle, her 

bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan 

toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif 

verilecektir. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

Geçici teminat mektubunun süresi 09/06/2013 tarihinden önce olmayacak şekilde 

verilmelidir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim 

günüdür. 

12 - İhale konusu malzemelerin teslimatı, nakledilmesi, berterafı, geri dönüşümü, ara 

depolama tesisine teslim edilmesi işleriyle ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca çıkarılan 

ve ihale tarihi itibariyle yürürlükte olan mevzuat uygulanacaktır. Bu şartnamede hüküm 

bulunmayan hallerde Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü İhtiyaç Fazlası 

(Ölü Stok) ve İhtiyaç Dışı (Kullanılamaz) Malzemeler, İhtiyaç Fazlası, Ekonomik Ömrünü 

Doldurmuş, Hurda Taşıt ve İş Makineleri Değerlendirme Yönetmeliği hükümleri uygulanacaktır. 

 1558/1-1 
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR 
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Kristal Şeker Tahmil Tahliye hizmet alımı işi T.Ş.F.A.Ş Mal ve Hizmet Alımı 

Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı 
bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt No : 2013 / 18927 
1  -İdarenin 
a) Adresi : 500 Evler Mh. Şeker Sk. Adana Yolu Üzeri 9. Km No: 1 

Ereğli / Konya 
b) Telefon No : 0 332 734 59 30-36 
c) Faks No : 0 332 734 59 38 
d) Web Adresi : - 
2 - İhale konusu Hizmetin 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Fabrika ambarları ve kiralık depolarda Toplam 290.000 

Ton K.Şeker Tahmil - Tahliye işi. 
b) Yapılacağı Yer : Ereğli Şeker Fabrikası ve bağlı ambarlar 
c) İşin Süresi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlama 

tarihinden itibaren 365 (üçyüzaltmışbeş) gündür. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : Ereğli Şeker Fabrikası toplantı Salonu 
b) Tarih - Saati : 08.03.2013 - 14.00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4-1. İhaleye katılma şartları ve istenen belgeler. 
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ile ilgili meslek odası 

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

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

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

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza 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 yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil gazetesi, bu 
bilgilerin tamamının bir Ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin 
noter tasdikli imza sirküleri, 

c) Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
d) Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat 
e) İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin 

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

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 
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h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter 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. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 
4.2.1. İsteklinin ortak girişim (iş ortaklığı) olması halinde, iş ortaklığının her bir ortağı 

tarafından 4.1.nci maddenin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması 
zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan 
belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) 
bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

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

4.3.1. İş Deneyim Belgeleri: 
İsteklinin, ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde bir bedel içeren, Kamu veya 

Özel sektörde bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu işe veya benzer işlere ait en 
az %80’i oranında gerçekleştirdiği, iş deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %30 oranından 
az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi, 

4.4. Benzer işler; Her türlü tahmil-tahliye işleri kabul edilecektir. 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; Sadece en düşük fiyat esasına göre 

belirlenecektir. 
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması; 
7.1 - İhale dokümanı Ereğli Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir ve KDV. 

dahil 100,00 TL. karşılığı aynı adresten temin edilebilir. 
7.2 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8 - Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Ereğli Şeker Fabrikası Haberleşme servisi 

adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden 
teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir, kısmi teklif verilemez 
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim 

günü olmalıdır. 
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
13 - Diğer Hususlar 
13.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin 

veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 
13.2. Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur hizmet alımı 4734 ve 4735 sayılı 

kanunlara tabi değildir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 
 1478/1-1 
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15 HP VE 20 HP HAVA MOTORU YEDEKLERİ SATIN ALINACAKTIR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından: 
İşin Adı : 15 HP VE 20 HP HAVA MOTORU YEDEKLERİ alımı 4734 sayılı kanunun 

3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  
İhale kayıt numarası  : 2013/17334 
Dosya no  : 1321018 
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  : 15 HP VE 20 HP HAVA MOTORU YEDEKLERİ     

(16 KALEM) 
b) Teslim yeri  : Bülent Ecevit Caddesi’ndeki TTK Makine ve İkmal 

Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube 
Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarıdır. 

c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasına müteakip 60 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  : 07.03.2013 Perşembe 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; 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif her tip hava motoru yedekleri için toplamda en 

düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 
7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

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

8 - Teklifler en geç 07.03.2013 Perşembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 
Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli 
- taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 
sorumlu değildir.  

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

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

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

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

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

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

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

İlan olunur. 1340/1-1 
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YAPIM KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR 
Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 
Bölge Müdürlüğümüzce, aşağıda yeri ve nitelikleri belirtilen taşınmaz, ihale 

şartnamesinde belirtilen şartlar gereği, Yapım Karşılığı Uzun Süreli Kiralama Modeli 
çerçevesinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre, kapalı teklif usulü ile 
inşaat yapım süreleri dahil toplam 49 (kırkdokuz) yıllığına “Özel Hastane” yapılmak üzere kiraya 
verilmesi için ihaleye çıkarılmıştır. 

 

İDARENİN ADRESİ 
Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü Kamberiye 
Mahallesi Kadri Eroğan Caddesi No: 8 P.K: 63040 
ŞANLIURFA 

İLETİŞİM BİLGİLERİ 
Telefon Faks: E-Posta 

4143170026/27 4143134526 sanliurfa@vgm.gov.tr 

İŞİN ADI VE NİTELİĞİ 
Şanlıurfa İli, Merkez İlçesi Paşabağı Mahallesinde Özel 
Hastane yapılmak üzere inşaat yapım ve işletme şartlı 
olarak 49 yıl süreyle kiralama işi 

İLİ / İLÇESİ Şanlıurfa / Merkez 
MAHALLE / MEVKİİ Paşabağı / Bamyasuyu 
ADA / PARSEL 1199 / 1 1200 / 1 1201 / 1 1202 / 1 
YÜZÖLÇÜMÜ 3560,12 m² 3239,00 m² 4268,00 m² 3768,26 m² 
TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜ 14835,38 m²  

MUHAMMEN  
İNŞAAT BEDELİ 

52 640 481,20 TL 
(Elliikimilyonaltıyüzkırkbindörtyüzseksenbir Türk Lirası 
Yirmi Kuruş) 

GEÇİCİ TEMİNAT 
1 579 214,44 -TL 
(Birmilyonbeşyüzyetmişdokuzbinikiyüzondört Türk Lirası 
Kırkdört Kuruş) 

İHALE GÜNÜ, SAATİ VE 
USULÜ 08.03.2013 Cuma günü, saat:10:00 Kapalı Teklif Usulü 

İHALE DOKÜMANI 
SATIŞ BEDELİ 200,00 TL (İkiyüz) Türk Lirası 

İHALENİN YAPILACAĞI 
YER 

Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü Kamberiye 
Mahallesi Kadri Eroğan Caddesi No: 8 P.K: 63040 
Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğü Kat: 5 ŞANLIURFA 

 
I) Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaz, üzerine Vakıflar Meclisinin 24.07.2012 tarih 

360 sayı, 05.02.2013 tarih ve 76 sayılı kararlarına ve Vakıflar Kanunu’nun 20. maddesine 
istinaden; 

1 - Mevcut imar durumuna uygun ve uygulama projelerinin hazırlanması, taşınmazın 
yatırıma hazır hale getirilmesi ile başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere, Belediye, Tapu Sicil, 
Kadastro ve diğer resmi kurum ve kuruluşlarda yapılacak her türlü işlemlerin ve proje bedelleri 
dahil, her türlü imar plan tadilatlarının, haritacılık faaliyetlerinin, ifraz, tevhit, ihdas, terkin, cins 
değişikliği ile ilgili bütün iş ve işlemlerin yüklenicisi tarafından yapılması, tapu kaydında bulunan 
beyan ve şerhlerin kaldırılma işlemlerinin İdaremizin bilgisi ve onayı dahilinde yüklenici 
tarafından yürütülmesi, her türlü finansmanının yüklenici kiracı tarafından karşılanması, 
yapılacak yapı ile ilgili gerekli tüm izin, ruhsat ve belgelerin mahalli belediyesi ile yatırımla ilgili 
diğer tüm kamu ve kuruluşlarına onaylatılması, onaylanacak bu projelere göre inşaatın 
gerçekleştirilmesi, yer teslim tarihinden itibaren mevcut imar durumundaki şartlar doğrultusunda 
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yüklenicisi tarafından hazırlanacak projelerin belirtilmiş olan 4 yıllık inşaat süresi içerisinde 
kısımlar halinde bitirilebileceğinin, projenin belirlenmiş olan inşaat süresi içerisinde 
bitirilememesi durumunda şartnamede belirtilmiş olan cezai işlemlerin uygulanacağının, 4 yıllık 
inşaat süresinde inşaatın tamamlanamayarak tesisin hizmete açılamaması durumunda sözleşmenin 
fesih edilerek teminat ve İdareye yatırılan kiraların irat kaydedilmesi, yapılmış olan imalatların da 
İdareye terk ve teberru edilmiş sayılması, 

2 - Söz konusu tesise ait imalatların kısmi olarak tamamlanıp kısmi olarak da işletmeye 
açılması durumunda, yüklenici her halükarda ihale sonrasında belirlenecek olan işletme süresine 
ait kira bedelini tesisin kısmi işletmeye açıldığı tarihten itibaren ödemekle yükümlü olduğu, 

3 - Kira bedellerinin, sözleşme tarihinden itibaren başlatılması, kira bedellerinin ise, 
a) İlk 4 yıl için aylık sabit 1 500,00 TL 
b) 5’ inci yıldan itibaren aylık 63 000,00 TL, sözleşme süresi sonuna kadar aylık kiranın, 

her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedeline, Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan “ÜFE 
(Oniki aylık ortalamalara göre değişim % oranı) dikkate alınarak belirlenecek bedel kadar olması, 

c) Yapılacak “Özel Hastane” için belirlenmiş olan dört senelik inşaat süresinden daha 
erken bir sürede tamamlanıp hasta kabul etmeye başlanması halinde ise, hasta kabulüne başlanılan 
tarihten hemen sonra gelen aydan itibaren 5’ inci yıl için belirlenmiş aylık kira bedeli olan 63 
000,00 TL ye, ihaledeki artış oranı da eklenerek belirlenecek kira bedelinin aylık kira bedeli 
olarak alınmaya başlanılması, müteakip yıllar için ise; sözleşme süresinin sonuna kadar aylık 
kiranın, her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedeline, Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan 
“ÜFE (Oniki aylık ortalamalara göre değişim % oranı) dikkate alınarak belirlenecek bedelden kira 
alınması, 

4 - İşletme süresi sonunda tesisin, çalışır ve bakımlı bir vaziyette, hiçbir hak ve bedel 
talebinde bulunulmadan en geç 1 ay içerisinde İdaremize teslim edilmesi, 

5 - İşin yüklenicisi tarafından Vakıf taşınmazlar üzerine haciz, ipotek, teminat v.b. 
yükümlülükleri konulmaması 

6 - İlgili mevzuata aykırı diğer bir nedenle yargı kararına istinaden kira süresi dolmadan 
tahliye edilmesi halinde yapılmış olan masrafların talep edilmemesi ve imalatların İdareye tek ve 
teberru edilmiş sayılması, 

7 - Yüklenicinin imar plan tadilatına giderek her türlü kat, bina veya tesis eklemesi 
durumunda, yapılacak eklenti ve kısımların belirlenmiş olan yaklaşık inşaat maliyetini, inşaat 
süresini ve kiralama süresini değiştirmeyeceği, 

8 - İdaremizce belirlenecek zaman aralıklarında tesis içerisindeki demirbaşların ve yapı 
elemanlarının tespitlerinin yapılmasına işletmeci tarafından izin verilmesi, 

9 - Yapılacak mülkiyet düzenlemelerinde yola terkin olacak vakıf parsellerinin bedelinin, 
ekspertiz değeri üzerinden yüklenici tarafından İdaremize ödenmesi ile ihdas olacak alanların 
bedelinin yine yüklenici tarafından ödenmek suretiyle belediyesinden satın alınarak vakfı adına 
tescil ettirilmesi, 

10 - İnşaat bitirilip işletmeye açılıncaya kadar taşınmazın başka amaçla kullanılmaması, 
11 - Sözleşme imzalandıktan sonra taşınmazın imar durumunda meydana gelebilecek 

değişiklik nedeniyle veya başka bir nedenle inşaat alanının artması durumunda aylık kira 
bedelinin de aynı oranda arttırılması, 

12 - Sözleşme süresi sonunda taşınmazın bakımlı bir şekilde ve bila bedel İdarenin 
tasarrufuna terk edilmesi, 

Şartlarıyla, inşaat süresi de dahil toplam 49 (kırkdokuz) yıl süre ile yapım karşılığı uzun 
süreli kira ihalesine çıkarılmıştır. 

II) İhale, yukarıda belirlenen tarih ve saatte, Kamberiye Mahallesi Kadri Eroğan Caddesi 
No:8 63040 Şanlıurfa adresinde bulunan Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasında 
toplanacak olan İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 
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III) İhale dosyası, mesai saatleri içerisinde Kamberiye Mahallesi Kadri Eroğan Caddesi 
No:8 63040 Şanlıurfa adresinde bulunan Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğünde görülebilir ve 
200,00 (ikiyüz) TL karşılığında temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını 
satın almaları zorunludur. 

IV) Nakit teminat ve dosya bedeli Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Vakıflar 
Bankası Şanlıurfa Şubesinde bulunan TR16 0001 5001 5800 7277 8250 70 IBAN nolu hesabına 
yatırılacaktır. 

V) İhaleye iştirak edecek istekliler, İhale Şartnamesinin 6.maddesine göre hazırlayacakları 
tekliflerini, aynı şartnamenin 7.maddesi doğrultusunda 08.03.2013 Cuma günü saat 10:00’a kadar 
sıra numaralı alındı karşılığında Kamberiye Mahallesi Kadri Eroğan Caddesi No:8   63040 
Şanlıurfa adresinde bulunan Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına 
imza karşılığında teslim edeceklerdir. 

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

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içermektedir: 
a) Kanuni ikametgâh belgesini vermesi, (Şirketlerde bu belge aranmayacaktır.) 
b) Türkiye`de tebligat için adres beyanı vermesi, (Beyanda telefon, faks, var ise elektronik 

posta adresi bilgilerinin belirtilmesi gerekmektedir.) 
c) Verildiği tarih ile ihale tarihi arasındaki süre 6 (altı) ayı geçmemek kaydıyla, ihalenin 

ilan edildiği yıla ait Ticaret ve Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasından alacakları 
belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi, 

c1) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer 
mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir 
Makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair 
belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel 
kişilerin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye 
Cumhuriyeti dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 

c2) Gerçek kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odası 
siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi, 

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirkülerini veya imza 
beyannamesini vermesi, 

d1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi vermesi, 
d2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişinin yönetimdeki görevlerini 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 sirkülerini vermesi, 

(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin 
bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nca 
onaylanmış olması gerekir.) 

e) İstekliler adına vekalet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 
noter tasdikli vekaletnameleri ile vekilin yine noter tasdikli imza beyannamesini vermesi, 
(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin, bu tüzel kişiliğin 
bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nca 
onaylanmış olması gerekir.) 

f) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için ortak girişim beyannamesini vermesi, 
g) İlk ilan tarihinden sonra alınmış Muhammen bedelin %10`undan az olmamak üzere 

kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini yada serbest 
mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak banka referans mektubunun aslını 
vermesi, 
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*İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan kişilerden herhangi biri 
bu değeri tek başına karşılayabileceği gibi, ayrı ayrı da karşılayabilirler. 

h) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair 
belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla 
İdarece tasdikli suretinin verilmesi veya Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi 
üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgeyi vermesi, 

ı) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik 
Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin veya e-Borcu 
Yoktur Belgesinin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi 
şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi, 

j) İsteklinin iştigal konuları arasında inşaat bulunmaması halinde inşaatı benzer iş bitirme 
belgesine sahip alt yükleniciye yaptıracağına dair taahhütname vermesi, 

k) İstekli, inşaat ruhsatını aldığı tarihten itibaren, geçici kabul yapılıncaya kadar nitelik ve 
sayısı sözleşme taslağının 15.Maddesinde belirtilen teknik elemanları bulunduracağına dair teknik 
personel taahhütnamesi vermesi, 

l) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı beyanı 
vermesi, 

m) İş adına alınmış ve işbu şartnamenin 6. maddesinde yazılı 1 579 214,44 -TL 
(Birmilyonbeşyüzyetmiş dokuzbinikiyüzondört Türk Lirası Kırkdört Kuruş olup Bu bedel 
muhammen inşaat bedelinin %3’ünü teşkil etmektedir.) tutarındaki teminat mektubu veya nakit 
yatırılması halinde teminatın Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Vakıflar Bankası Şanlıurfa 
Şubesinde bulunan TR16 0001 5001 5800 7277 8250 70 İBAN nolu banka hesabına yatırıldığına 
dair banka dekontunu vermesi, (Banka Teminat Mektubu sunulması halinde teminat mektubu 
limit içi süresiz olarak alınmış olacaktır.) 

n) İç Zarf (Ekli örneğine uygun Teklifi Mektubu) 
o) İhale dokümanı satın alındığına dair belgeyi vermesi, (Vakıflar Bankası Şanlıurfa 

Şubesinde bulunan TR16 0001 5001 5800 7277 8250 70 İBAN nolu banka hesabına yatırılabilir.) 
p) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına ilişkin yazılı beyanı. 
r) İsteklinin bu ihaleye ilişkin inşaat yapım ve işletme şartlı kiralama işine ait ihale 

şartnamesini kaşelemek suretiyle imzalanmış olarak verilmesi, 
Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı a,b,c,d,e,h,ı,l ve p bentlerinde belirtilen 

belgeleri vermek zorundadır. 
İstekliler, yukarıda istenilen belgeleri, dış zarfın içerisine koyduktan sonra zarf kapatılıp, 

üzerine isteklinin adı ve soyadı, ticaret ünvanı, açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu 
yazılarak en geç 08.03.2013 Cuma günü ve saat 10.00’a kadar İhale Komisyon Başkanlığına 
vermek zorundadır. 

VII) Teklif zarfı verildikten sonra, dosya içerisinden herhangi bir evrakın alınması, 
değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak başvurular değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

VIII) Bu işin ihalesine katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına 
vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 

IX) Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek 
gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

X) İşbu ilana ait ilan bedelleri dahil tüm giderler (karar pulu bedeli, damga vergisi v.s.) 
ihale üzerinde kalan kişi veya firmalardan sözleşme yapılmadan önce tahsil edilecektir. 

XI) İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
İlan olunur. 1483/1-1 
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PATİNAJ KUMU SATIN ALINACAKTIR 
TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Başkanlığından: 
İhale Kayıt No : 2013/18185 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve 

Hizmet Alımı İhale Komisyonu Başkanlığı/ 
ADANA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0322 4575354 (dahili 4249) 0322 4531195 
c) Elektronik Posta Adresi : 
2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : 800.000 Kg Patinaj Kumu Alımı 
3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 
Başkanlığına 05/03/2013 günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dökümanı TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 
bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunlu 
olup TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 250,00 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. 1522/1-1 

—— •• —— 
ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: 
DUYURU 

Antalya Barosu Başkanlığından alınan 05.02.2012 gün ve 2010/79 sayılı yazıda; Kadir ve 
Songül Oğlu, 1977 doğumlu, Kars İli, Selim İlçesi; Benliahmet Mah.; Cilt No: 13, Aile Kütük 
No:29; Sıra No:137'de kayıtlı Murat TANRI VERDİ'nin, Baro Yönetim Kurulu'nun 24.05.2012 
gün ve 21/12 sayılı kararıyla; Avukatlık Yasası'nın 74. maddesi gereğince, adının bir daha 
yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN İPTALİNE karar verildiği 
ve bu kararın kesinleştiği bildirilmiştir. 

Adı geçenin avukatlık yapma hakkının söz konusu kararla kaldırıldığı ve bundan sonra 
avukatlara ait hak ve yetkileri kullanamayacağı hususu, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği'nin 27. 
maddesinin son fıkrası uyarınca duyurulur. 1537/1-1 

—— • —— 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: 
Batman ili nüfusuna kayıtlı 06.11.1970 doğumlu Mehmet Emin oğlu Abdulhakim 

Kangül'ün Rusya Federasyonu'ndaki Mahaçkala Dağıstan Devlet Pedagoji Üniversitesi'nden 
aldığı diploması ile ilgili olarak, Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan yazıda adı geçenin anılan 
üniversitede okumadığı ve 10.07.1999'da seri AVS 0284944, kayıt no. 595 numaralı diploma 
taraflarınca verilmediği bildirildiğinden Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 13.06.2000 tarihli 
kararı ile "Türkçe Öğretmenliği" alanında düzenlenmiş olan 8522 seri numaralı lisans diploma 
denklik belgesinin Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 30.01.2013 tarihli kararı ile iptal 
edilmesine karar verildiğinin adı geçene ve ilgili olabilecek kurum ve kuruluşlara duyurulmasıyla 
ilgili işlemler başlatılmıştır 

İlanen duyurulur. 1531/1-1 
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Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Geylani İlim, Kültür ve Eğitim Vakfı 
VAKFEDENLER: Muhiddin USTA 
VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Bakırköy 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 01/02/2013 tarih ve E: 2013/37, K: 2013/27 
sayılı kararı.  

VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİHİ VE YEVMİYE NO’SU: İstanbul 39. 
Noterliğince düzenlenen 21/01/2013 tarih ve 0998 yevmiye nolu vakıf senedi ile aynı Noterliğin 
29/01/2013 tarih ve 01338 yevmiye nolu tadil senedi, 

VAKFIN AMACI: Vakıf tasavvuf tarihinin önemli simalarından olan ve Anadolu 
kültürünün şekillenmesinde önemli bir etkiye sahip bulunan Abdulkadir Geylani’nin (Ö.1166) ve 
Muhammed Kadiri’nin (Ö.1223) hayatlarını, eserlerini, düşüncelerini, nesillerini, takipçilerini ve 
bunların Türk Kültürü, Dünya Kültürleri ve İslam medeniyeti üzerlerindeki tesirlerini bilimsel 
verilere dayalı olarak araştırır ve inceler. Tasavvuf Kültürü, müziği ve ritüelleri üzerinde 
araştırma ve çalışmalar yaparak Tasavvuf Kültürünün günümüz dünyasında bir kültür mirası 
olarak daha iyi ve doğru bir şekilde anlaşılıp yorumlanabilmesi için bilimsel, sosyal ve kültürel 
etkinlikler yaparak bu alanda fikir ve hizmet üretmeyi gaye edinir. Toplumumuzun bilinç 
düzeyini arttırmak için eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunarak; bunun için gerekli maddi ve 
manevi şartları ve imkanları sağlayarak Türk Eğitimine yararlı olmayı amaçlar.  

VAKFIN MAL VARLIĞI : 50.000,00-TL Nakit  
VAKFIN ORGANLARI : Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu, Denetçiler 
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 1506/1-1 

—— • —— 
Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 
21.02.2013 ve 28566 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Üniversitemize alınacak öğretim 

üyeleri ile ilgili ilanda Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı bir adet doçent kadrosunun açıklama 
kısmına “Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı için alınacak olup, Çocuk Ürolojisi uzmanı olma şartı 
aranacaktır.” yazılması gerekirken yazılmadığı anlaşılmıştır. İlanın ilgili bölümü aşağıdaki şekilde 
düzeltilmiştir. 
 

Birimi Unvan Adet Açıklama 
Tıp Fakültesi     

Üroloji ABD Doçent 1 Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı için alınacak olup, 
Çocuk Ürolojisi uzmanı olma şartı aranacaktır. 

 1569/1-1 

—— • —— 
Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden: 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik 

hükümleri doğrultusunda (daimi statüde) öğretim üyesi alınacaktır. Ayrıntılı bilgi Üniversitemiz  
(www.erciyes.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında mevcuttur. 

İlan olunur. 
 

BİRİMİ BÖL/ABD/ASD/PROG UNVANI DRC ADET AÇIKLAMA 

Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Profesör 1 1 Göz Hastalıkları 
Uzmanı Olmak. 

 1494/1-1 
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Gazipaşa Belediye Başkanlığından: 
MİMARİ PROJE YARIŞMASI 

Gazipaşa, Mersin- Antalya transit yolu çevresinde gelişmiş, Alanya’ya 45 km mesafede, 
tarım ağırlıklı üretimi olan, 22.000 nüfuslu bir Akdeniz kıyı yerleşimidir. Kentin, sahip olduğu 
eşsiz doğal ve kültürel değerlerinin yanı sıra, yeni açılan havalimanı ve planlanan turizm alanları 
ile birlikte bir cazibe merkezi haline gelmesi beklenmektedir. Yarışmanın konusu, bölgenin sahip 
olduğu değerleri ve gelişim potansiyelini göz önünde bulundurarak Gazipaşa kenti için belediye 
hizmet binası, ticari birimler ve sosyal tesisler tasarlanmasıdır. Gazipaşa ilçesinin tarihsel 
birikiminden yola çıkılarak; turizm olanakları da göz önünde bulundurularak, kültür, bilim ve 
sanat çevrelerinin geliştirilmesine, ekonomik, işlevsel ve yenilikçi çözümlerin seçilmesine, güzel 
sanatların teşvikine, etik değerlerin yerleşmesine uygun ortam sağlamaktır. 

Yarışmada, söz konusu işlevlerin tutarlı ve sürdürülebilir bir çerçevede kent hayatına 
katkı sağlayacak ve kent hayatı ile bütünleşecek bir şekilde bir araya getirilmesi, halkın gündelik 
hayatının parçası olabilecek, Gazipaşa kent dinamikleri ve alanın yakın çevre etkileşimlerini de 
dikkate alan, ticaret ve sosyal işlevlerle bütünleşmiş, bir belediye kompleksi amaçlanmaktadır. 

Gazipaşa Belediyesi’nce, gelişmeleri simgelemek, çağdaş bir kentte olması gereken bir 
belediye kompleksi elde etmek düşüncesiyle yarışma şartnamesinde verilen 1/1000'lik imar 
paftalarında sınırları belirlenmiş alanda, Mimarlar Odası Antalya Şubesi koordinasyonunda Kamu 
İhale Kurumu Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve 
Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği uyarınca serbest, ulusal ve tek 
kademeli olarak, “Antalya Gazipaşa Belediye Hizmet Binası, Ticaret Merkezi ve Yakın Çevresi 
Ulusal Mimari Proje Yarışması” açılmıştır. 

YARIŞMAYA KATILMA KOŞULLARI: 
Yarışmacıların, TMMOB Mimarlar Odası üyesi olması, şartname alarak adres bırakmaları 

ve şartnamenin 3. Maddesinde belirtilen yarışma yönetmeliğinin 15. maddesine istinaden 
aşağıdaki koşulları karşılaması gerekir. 

A. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği – Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten 
men cezalısı durumunda olmamak, 

B. Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak, 
C. Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. Dereceden akrabaları, 

ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak, 
D. Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak, 
E. Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (ekip olarak 

katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir), 
F. Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, 

sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak, 
G. Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında 

olmamak. 
 

JÜRİ ÜYELERİNİN VE RAPORTÖRLERİN İSİM VE KİMLİKLERİ 
 

Danışma Jüri Üyeleri   
1. Cemburak Özgenç Gazipaşa Belediye Başkanı 
2. Esin Bilgiç Mimar 
3. Ömer Yılmaz Mimar 
4. Durmuş Ali Toker Harita Teknisyeni 
5. Özge Köksal Mimar 
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Asil Jüri Üyeleri 

1. Nevzat Oğuz Özer Mimar 

2. Ömer Selçuk Baz Mimar 

3. Hüseyin Kahvecioğlu Mimar 

4. Şevkiye Erdal Mimar 

5. Evrim Soysal İnşaat Mühendisi 

 

Yedek Jüri Üyeleri 

1. Ervin Garip Mimar 

2. Tan Kamil Gürer Mimar 

3. Ömür Selçuk Topaloğlu İnşaat Mühendisi 

 

Raportörler 

1 - Nisa YILMAZ ERKOVAN Mimar 

2 - Evşen KUZU ÖZDEMİR Mimar 

 

Raportör Yardımcıları 

1. Mehmet BAYRU Mimar 

2. Arzu ERALP Şehir Plancısı 

 

ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ: 

Jüri yarışmaya katılan projelerin değerlendirilmesi sonucunda üç derece ve dört mansiyon 

olmak üzere yedi proje seçecektir.  

 

ÖDÜLLER:   

1. Ödül : 25.000 TL 

2. Ödül : 18.000 TL 

3. Ödül : 12.000 TL 

Mansiyon : 4 X 7.500 TL 
 

25 Şubat 2013-Pazartesi günü başlayan, 21 Mayıs 2013 Salı günü tamamlanacak olan 

yarışma ile ilgili yarışma dosyası, Antalya Gazipaşa Belediyesi Yarışma Raportörlüğünden (Yeni 

Mahalle Cumhuriyet Meydanı Gazipaşa/Antalya) ve Mimarlar Odası Antalya Şubesinden 50,00 

TL.- karşılığı alınabilir. Ayrıca yarışma şartnamesi, TMMOB Mimarlar Odası Antalya şubesi 

(www.antmimod.org.tr) ve Gazipaşa belediyesi web sitesinden(www.gazipasa.bel.tr) görülebilir. 

Gazipaşa Belediyesi – Yeni Mahalle Cumhuriyet Meydanı Gazipaşa/Antalya  

Mimarlar Odası Antalya Şubesi-Meltem Mh.3808 Sok. No.8 - ANTALYA 

 1516/1-1 
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Başbakanlıktan: 
SÖZLEŞMELİ ARŞİV PERSONELİ GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 

Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nde (Cumhuriyet Arşivi Daire 
Başkanlığı’nda “Ankara” ve Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı’nda “İstanbul”) 3056 Sayılı 
Kanun’un 35 inci maddesine göre çalıştırılmak üzere, Kırk (40) adet Sözleşmeli Arşiv Personeli 
kadrosu için giriş sınavı yapılacaktır. 

1 - GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI 
1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları 

haiz olmak, 
2 - Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin; Arap Dili ve 

Edebiyatı, Arşivcilik, Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Fars Dili ve 
Edebiyatı, İlahiyat, Tarih, Tarih Öğretmenliği, Sanat Tarihi, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve 
Edebiyatı Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği veya bunlara denkliği 
yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birisini bitirmiş 
olmak, 

3 - Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; 07-08 Temmuz 2012 tarihlerinde 
yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında KPSSP:2, KPSSP:3 veya KPSSP:4 puan türlerinden 
70 ve üzerinde puan almak kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak 
sıralanması neticesinde alınacak toplam Sözleşmeli Arşiv Personeli sayısının 5 katı aday arasına 
girmek (sonuncu aday ile aynı puana sahip olanlar da giriş sınavına çağrılacaktır), 

4 - Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak, 
5 - Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek daimi vücut veya akıl hastalığı veya 

vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak, 
6 - Giriş Sınavına süresi içinde başvurmak ve Giriş Sınavı için istenen belgeleri Kuruma 

vermiş olmak. 
2 - BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE SINAVA GİRİŞ 
Adaylar başvurularını 01-15 Mart 2013 tarihleri arasında http://www.basbakanlik.gov.tr/ 

ve http://www.devletarsivleri.gov.tr İnternet adreslerinden “Sözleşmeli Arşiv Personeli Başvuru 
Formu”nu doldurmak suretiyle elektronik ortamda yapacaklardır. Başvuru formuna yüklenilecek 
vesikalık fotoğraf, son 6 ay içinde çekilmiş ve adayı kolaylıkla tanıtabilecek nitelikte olacaktır. 
Adaylar internet üzerinden bilgilerini kaydedip Başvuru Formunun çıktısını alıp 
imzalayacaklardır. Giriş sınavına katılmaya hak kazandığı tespit edilen adayların listesi 18 Mart 
2013 tarihinden itibaren http://www.basbakanlik.gov.tr ve http://www.devletarsivleri.gov.tr 
adreslerinde, Ankara’da Genel Müdürlük ve İstanbul’da Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı hizmet 
binası girişlerinde ilan edildikten sonra, sınava girmeye hak kazanan bu adaylar; giriş sınavına 
katılabilmek için, yukarıda belirtilen başvuru formuna ilave olarak aşağıdaki belgeleri 19-29 Mart 
2013 tarihleri arasında (saat 9.30-17.00) Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Gayret Mahallesi 95. 
Sokak No: 3 Yenimahalle/ANKARA adresine kargo-taahhütlü posta, APS yoluyla veya elden 
teslim edeceklerdir. (Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.) Belgeleri elden teslim 
edenlere Sınav Giriş Belgesi kayıt esnasında elden, kargoyla ve posta yoluyla gönderenlere sınav 
günü sınavdan önce verilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır 

1 - Yüksek öğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin tasdikli fotokopisi (yabancı okul 
mezunları için denklik belgesi),  

2 - Adayın kendi el yazısı ile yazılmış; anne ve babasının adları ile meslek ve işleri, ilk, 
orta ve yüksek öğrenimini yaptığı okullar, yüksek öğrenimden sonra ne gibi işler yaptığı ve kendi 
hakkında bilgi verebilecek iki kişinin isimleri ile T.C. Kimlik Numarasının, iş ve ikametgâh 
adreslerinin de belirtildiği ve sağlık açısından görev yapmasına engel bir hali olmadığının beyan 
edildiği özgeçmiş formu (form http://www.basbakanlik.gov.tr ve http://www.devletarsivleri.gov.tr 
adreslerinden temin edilebilecektir.)  
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3 - KPSS Sonuç Belgesi. 
Yanlış beyan, eksik belge ve bilgileri bulunan başvurular ve şartları uymadığı halde 

yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 
3 - SINAV ŞEKLİ VE KONULARI 
Adaylar;  
a- Matbu ve el yazması Eski Türkçe (Osmanlıca) metin okuma ve transkripsiyon 

konularında yazılı sınav olacaklardır. 
b- Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün faaliyet alanı ile ilgili olarak arşivcilik, tarih, 

genel kültür ve muhakeme, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyetinin; Sözleşmeli Arşiv Personeline 
uygunluğunun değerlendirileceği sözlü sınava tabi tutulacaklardır. 

4 - SINAV YERİ VE TARİHİ 
08 Nisan 2013 tarihinde yazılı sınav, 10-12 Nisan 2013 tarihlerinde de sözlü sınav olmak 

kaydıyla Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Gayret Mahallesi 95. Sokak No:3 
Yenimahalle/Ankara adresinde yapılacaktır. Giriş Sınavına girmeye hak kazanan adaylar 08 
Nisan 2013 tarihinde saat 09:30'da yukarıda belirtilen adreste giriş belgesi ve nüfus cüzdanı veya 
sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle hazır bulunacaklardır. 

5 - SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI 
Adayların sözlü sınava katılabilmesi için yazılı sınavdan 100 tam puan üzerinden 70 puan 

almaları gerekmektedir.  
Yazılı sınavını kazanan adayların listesi 09 Nisan 2013 tarihinde http://www.basbakanlik.gov.tr 

ve http://www.devletarsivleri.gov.tr adreslerinde ve Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Gayret 
Mahallesi 95. Sokak No:3 hizmet binası girişinde duyurulacaktır. Adaylara ayrıca tebligat 
yapılmayacaktır. 

Sözlü sınava katılanların sınavda başarılı sayılabilmesi için Sınav Komisyonu üyelerinin 
her birinden 100 tam puan üzerinden en az 60 puan olmak kaydıyla ortalamanın 70 puan olması 
gerekir. 

Sınavda başarılı olanların sayısı; ilan edilen kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan 
alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen kadro sayısı kadar aday, giriş sınavını 
başarmış kabul edilecektir. Giriş sınavında 70 ve üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya 
giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir. Asil listenin dışında beş (5) kişilik 
yedek liste ilan edilecektir. Asil listedeki adaylardan süresi içinde başlamayanların yerine yedek 
listedeki adaylardan en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak atama 
yapılabilecektir. Yedek listedeki adayların hakları daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya 
herhangi bir öncelik teşkil etmeyecektir. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro 
sayısından daha az ise, sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilecektir. 

Nihai başarı listesi 15 Nisan 2013 tarihinde http://www.basbakanlik.gov.tr ve 
http://www.devletarsivleri.gov.tr adresleri ve Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nde (Cumhuriyet 
Arşivi Daire Başkanlığı “Ankara” ile Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı “İstanbul”) ilan edilecek 
olup, kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır. Kazanan adayların kendilerine 
bildirilen tarihe kadar müracaat etmeleri halinde atamaları yapılır. Başka bir kurumda çalışmakta 
iken sınavı kazanan adayların, bu görevlerinde olumsuz sicil ve mütalaa ile disiplin cezalarını 
değerlendirme hakkı saklıdır. 

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin 
sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. 
Bu kişiler, hiçbir hak talep edemeyecek ve haklarında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri 
uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulacaktır. 

Kamuoyuna duyurulur.  1294/2-2 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığı/Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/175038 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı/Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 

DSİ 2. Bölge Müdürlüğü 23. Şube 

Müdürlüğü 

İl/İlçe Uşak/Merkez 

Adresi 
Cumhuriyet Mah. Orhan Dengiz 

Bulvarı No: 254/F Merkez/Uşak 
Tel-Faks (276) 216 6367 – (276) 216 63 63 

Posta Kodu 64200 E-Mail 23.sube@dsi.gov.tr 

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

Adı/Unvanı Kaya Erdem  

Adresi 
Yeni Mah. Gazi Cad. Beyazıt Sok. 5/4 

Elazığ/Merkez 
 

T.C. Kimlik No. 35413342218  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
10178/010892  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 1571/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığı/Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/160179 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı/IV. Bölge Müdürlüğü Manisa 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı/IV. 

Bölge Müdürlüğü Manisa 
İl/İlçe Merkez 

Adresi 
Tevfikiye Mahallesi 3808 Sokak 

No: 2 Manisa 
Tel-Faks ()236) 237 – 1061 / (236) 237 – 0803 

Posta Kodu 45010 E-Mail mkandirmiş@ormans-ı.gov.tr 

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

Adı/Unvanı Cemal Akdoğan  

Adresi 

Kahraman Mah. Mithat Ünal Cad. 

Petunya Evleri Sitesi No: 41/10 

Güzelbahçe/İzmir 

 

T.C. Kimlik No. 22144894352  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
0220040380  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İzmir Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
1005541  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 1572/1-1 
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Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2011/180217 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Karadeniz Teknik Üniversitesi İl/İlçe Trabzon 

Adresi K.T.Ü. Kampüs Tel-Faks 0 462 0325 31 87 

Posta Kodu 61080 E-Mail  

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

Adı/Unvanı 
Vizyon Temizlik ve & Gıda (Ahmet 

Ercan) 
 

Adresi 
1 Nolu Beşirli Mah. Eyüpoğlu Cad. 

Park Apt. No: 3 Trabzon 
 

T.C. Kimlik No. 17495354570  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
3400079835 (Hızırbey V.D.)  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

Trabzon Bakkallar – Bayiler ve 

Sebzeciler Odası Başkan 
 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
8128  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

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. 

 1525/1-1 
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Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2011/176100 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Karadeniz Teknik Üniversitesi İl/İlçe Trabzon 

Adresi K.T.Ü. Kampüs Tel-Faks 0 462 0325 31 87 

Posta Kodu 61080 E-Mail  

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

Adı/Unvanı 
Bizim Medikal Tıbbi Gereçler İth. İhr. 

Tic. Ltd. Şti. 
 

Adresi 
Toklu Mah. 9 Nolu Sok. No: 8 

Trabzon 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
1780106570 (Hızırbey V.D.)  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
10538/Trabzon  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

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. 

 1529/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/51759 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Savunma Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
18’inci Mekanize Piyade Tugay 

Komutanlığı 
İl/İlçe Çanakkale/Gelibolu 

Adresi 
Hoca Hamza Mah. Tuğsavul Cad. 

15 
Tel-Faks 286 566 11 37 – 286 566 68 98 

Posta Kodu 17500 E-Mail  

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

Adı/Unvanı 
Karyağdı Elektrik İnşaat Turizm 

Medikal Ticaret Ltd. Şti. 
 

Adresi 
Şehit Teğmen Kalmaz Cad. Taşdöşeme 

Sok. No: 19/A Ulus/Ankara 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
5260072167  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
118058  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 1524/1/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/51759 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Savunma Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
18’inci Mekanize Piyade Tugay 

Komutanlığı 
İl/İlçe Çanakkale/Gelibolu 

Adresi 
Hoca Hamza Mah. Tuğsavul Cad. 

15 
Tel-Faks 286 566 11 37 – 286 566 68 98 

Posta Kodu 17500 E-Mail  

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

Adı/Unvanı 
Varyans Yapı Sanayi ve Ticaret Ltd. 

Şti. 
Ayten Doğan 

Adresi 
75. Yıl Mah. 1327/1 Sok. No: 6 D: 2 

Sultangazi/İstanbul 
 

T.C. Kimlik No.  37699547998 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
9240445196  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İstanbul Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
676120  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 1524/2/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/160798 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Zonguldak İl Özel İdaresi İl/İlçe Merkez/Zonguldak 

Adresi 

Mithatpaşa Mah. Ankara Cad.     

12 katlı İşhanı Kat: 8-9-10 No: 29 

Merkez-Zonguldak 67040 

Tel-Faks 0 372 253 12 64 – 0 372 253 47 52 

Posta Kodu 67013 E-Mail sertac.yavuz@icisleri.gov.tr 

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

Adı/Unvanı Erol Yaşa  

Adresi 

Meşrutiyet Mahallesi PTT Sokak 

Sönmezler İşhanı Kat: 5 D. No: 11 

Zonguldak 

 

T.C. Kimlik No. 102 211 259 70  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
939 007 64 62  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
3775/8775  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 1532/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Meram Belediyesi İl/İlçe Konya/Meram 

Adresi 
Şeyh Sadrettin Mah. Feritpaşa 

Cad. No: 18 
Tel-Faks (332) 320 10 00 

Posta Kodu 42060 E-Mail meram@meram.bel.tr 

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

Adı/Unvanı İsmail Aytemir  

Adresi 
Gödene Mah. 17338 Sok. No: 10 

Meram/Konya 
 

T.C. Kimlik No. 31364042788  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (X) 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. 

 1539/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı 

İl/İlçe Konya/Selçuklu 

Adresi 
Yenişehir Mah. Vatan Cad. 
Belediye Sarayı No: 2 

Tel-Faks (332) 221 14 92 – (332) 221 16 56 

Posta Kodu 42060 E-Mail maligelir@konya.bel.tr 

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

Adı/Unvanı Dilek Göner  

Adresi 
Bosna Hersek Mah. Şehit Ersen Şeker 
Cad .No: 25/7 Selçuklu/Konya 

 

T.C. Kimlik No. 50731388274  

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

  

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

  

6. Yasaklama 
Süresi 

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

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (X) Kurum İhalelerinden (  ) 

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. 

 1540/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Meram Belediyesi İl/İlçe Konya/Meram 

Adresi 
Şeyh Sadrettin Mah. Feritpaşa 

Cad. No: 18 
Tel-Faks (332) 320 10 00 

Posta Kodu 42060 E-Mail meram@meram.bel.tr 

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

Adı/Unvanı İsmail Yanık  

Adresi 
Alakova Mah. Dostluk Cad .No: 74/1 

Meram/Konya 
 

T.C. Kimlik No. 26849193024  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (X) 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. 

 1541/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Babaeski Belediye Başkanlığı İl/İlçe Kırklareli/Babaeski 

Adresi Hacı Hasan Mah. Fatih Cad. No: 34 Tel-Faks (288) 512 12 36 – (288) 512 41 20 

Posta Kodu 39200 E-Mail  

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

Adı/Unvanı Neliman Kırım  

Adresi Kurtuluş Mah. 316 Sok.  

T.C. Kimlik No. 31150988016  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
5570318274  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Babaeski Esnaf ve Sanatkarlar Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
39/43790  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (X) Kurum İhalelerinden (  ) 

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. 

 1542/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/168286 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Mersin İl Özel İdaresi İl/İlçe Mersin/Yenişehir 

Adresi 
Akkent Mah. Hüseyin Okan 

Merzeci Bul. 28. Cad. No: 662 
Tel-Faks 0 324 341 10 23 – 0 324 341 10 21 

Posta Kodu 33160 E-Mail ozelidare@mersinozelidare.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 
Mehmet Özşahin – Özşahin Reklam 

İnşaat Taahhüt 
 

Adresi 
Reşatbey Mah. Adalet Cad. Saray Ap. 

Kat: 2 Daire: 5 Seyhan/Adana 
 

T.C. Kimlik No. 280 696 60 928  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
280 696 60 928  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Adana Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
40830  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 1535/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/168286 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Mersin İl Özel İdaresi İl/İlçe Mersin/Yenişehir 

Adresi 
Akkent Mah. Hüseyin Okan 

Merzeci Bul. 28. Cad. No: 662 
Tel-Faks 0 324 341 10 23 – 0 324 341 10 21 

Posta Kodu 33160 E-Mail ozelidare@mersinozelidare.gov.tr 

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

Adı/Unvanı Ferhat Yüksekkaya  

Adresi 
Kurtuluş Mah. 64021 Sok. Fatih Ap. 

No: 3 Kat: 3/7 Seyhan/Adana 
 

T.C. Kimlik No. 243 206 14 822  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
992 004 3403  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Adana Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
Adana-57350  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 1535/2/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Babaeski Belediye Başkanlığı İl/İlçe Kırklareli/Babaeski 

Adresi Hacı Hasan Mah. Fatih Cad. No: 34 Tel-Faks (288) 512 12 36 – (288) 512 41 20 

Posta Kodu 39200 E-Mail  

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

Adı/Unvanı Ragıp Taylan  

Adresi 
Gazi Osman Paşa Mah. 650 Nolu Sok. 

No: 10 
 

T.C. Kimlik No. 27731098816  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
8320208826  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Babaeski Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
001947  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (X) 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. 

 1538/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Babaeski Belediye Başkanlığı İl/İlçe Kırklareli/Babaeski 

Adresi Hacı Hasan Mah. Fatih Cad. No: 34 Tel-Faks (288) 512 12 36 – (288) 512 41 20 

Posta Kodu 39200 E-Mail  

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

Adı/Unvanı 
Babaeski Roman Kültürünü Araş. 

Gelş. Ve Yard. Derneği 
 

Adresi 
Gazi Osman Paşa Mah. 650 Nolu Sok. 

No: 10 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
1280424299  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (X) 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. 

 1538/2/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Babaeski Belediye Başkanlığı İl/İlçe Kırklareli/Babaeski 

Adresi Hacı Hasan Mah. Fatih Cad. No: 34 Tel-Faks (288) 512 12 36 – (288) 512 41 20 

Posta Kodu 39200 E-Mail  

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

Adı/Unvanı Ayşe Puslu  

Adresi Hacı Hasan Mah. 658 Nolu Sok. No: 6  

T.C. Kimlik No. 30716343726  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (X) 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. 

 1538/3/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Babaeski Belediye Başkanlığı İl/İlçe Kırklareli/Babaeski 

Adresi Hacı Hasan Mah. Fatih Cad. No: 34 Tel-Faks (288) 512 12 36 – (288) 512 41 20 

Posta Kodu 39200 E-Mail  

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

Adı/Unvanı Arif Baş  

Adresi Hacı Hasan Mah. Şen Sok. No: 24/2  

T.C. Kimlik No. 49900359986  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
1430637862  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Babaeski Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
001838  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (X) 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. 

 1538/4/1-1 
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Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/40460 

2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Pamukkale Üniversitesi Sağlık 
Araştırma ve Uygulama Merkezi 
Müdürlüğü 

İl/İlçe Denizli/Merkez 

Adresi 
Yeni Hastane Binası Kınıklı 
Kampüsü Kınıklı Denizli 

Tel-Faks 444 0 728/258 212 06 41 

Posta Kodu 20000 E-Mail dssatinalma@pau.edu.tr 

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

Adı/Unvanı 
Özel Bil-Sa Tekstil Bilgisayar Sağlık 
Hizmetleri Tekstil Gıda Temizlik 
Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti. 

 

Adresi 
Altıntop Mah. 854 Sokak Cihan Apt. 
23/3 Denizli 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

685 037 17 44  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

Denizli Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

21068  

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. 

 1566/1-1 
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Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/30418 

2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Pamukkale Üniversitesi Sağlık 
Araştırma ve Uygulama Merkezi 
Müdürlüğü 

İl/İlçe Denizli/Merkez 

Adresi 
Yeni Hastane Binası Kınıklı 
Kampüsü Kınıklı Denizli 

Tel-Faks 444 0 728/258 212 06 41 

Posta Kodu 20000 E-Mail dssatinalma@pau.edu.tr 

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

Adı/Unvanı 
Özel Bil-Sa Tekstil Bilgisayar Sağlık 
Hizmetleri Tekstil Gıda Temizlik 
Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti. 

 

Adresi 
Altıntop Mah. 854 Sokak Cihan Apt. 
23/3 Denizli 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

685 037 17 44  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

Denizli Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

21068  

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. 

 1567/1-1 
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Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/137866 
2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Adnan Menderes Üniversitesi İdari 
ve Mali İşler Daire Başkanlığı 

İl/İlçe Merkez 

Adresi 
ADÜ Rektörlüğü İdari ve Mali 
İşler Daire Başkanlığı Kepez 
Mevkii/Aydın 

Tel-Faks (0256) 218 20 15-(0256) 213 27 42 

Posta Kodu 9010 E-Mail idarimali@adu.edu.tr 
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Özkoç Turizm Taşımacılık Akaryakıt 
Gıda, Tarım Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. 

Devane Koç 

Adresi 
Karacaoğlan Mah. 6253 Sok. No: 8/1 
Bornova/İzmir 

6436/1 Sok. No: 105/6         
Atakent/İzmir 

T.C. Kimlik No.  16861927202 
Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

662 008 4363  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

İzmir Ticaret Odası Kayıtlı Değil 

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

1   96332  

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (6) Yıl (  ) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(X) 
b-4735 
KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 
Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 
Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

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. 

 1555/1-1 
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Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/79054 
2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

Milli Eğitim Bakanlığı/Yükseköğretim Kurumları 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Mersin Üniversitesi Döner 
Sermaye İşletme Müdürlüğü 

İl/İlçe Mersin 

Adresi 

MEÜ. Sağlık Araştırma ve 
Uygulama Merkezi Müdürlüğü 
İhsaniye Mah. 4935 Sok. No: 3 
Mersin 

Tel-Faks 0324 336 10 51-0324 337 43 35 

Posta Kodu 33079/Mersin E-Mail  
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Element Medikal Turizm Tekstil Gıda 
İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi 

 

Adresi 
Nusratiye Mahallesi 5021 Sokak Balaban 
Apartmanı Kat: 2 Daire: 13 
Akdeniz/Mersin 

 

T.C. Kimlik No.   
Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

Liman Vergi Dairesi Mersin - 3310179937  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

Ticaret Sicil No: 22929 
Oda Sicil No: 25641 

 

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. 

 1563/1-1 
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Akdeniz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/33779 

2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. İl/İlçe Antalya 

Adresi 
Göksu Mah. Aspendos Bulvarı 
Demokrasi Kavşağı Antalya 

Tel-Faks 242 339 77 77 

Posta Kodu 7260 E-Mail akdeniz@akdenizedas.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 
DKR Elk. İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. 
Şti. 

Ali Değirmenci 

Adresi 
Ömerağa Mah. Hürriyet Cad. Şafak Apt. 
No: 125 K: 4 D: 14 İzmit/Kocaeli 

Döngel Mah. Yarbay Mustafa Cad. 
No: 29/3 Başiskele/Kocaeli 

T.C. Kimlik No.  14383729120 

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

Tepecik VD. 3020444953  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

Kocaeli Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

16530  

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. 

 1560/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   40 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2013/4286 Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketinin Kuruluş ve

Görevlerine İlişkin Esaslar Hakkında Karar
2013/4309 Basın İlan Kurumu Genel Kurulunda Boşalan Temsilciliklere

Yapılan Görevlendirmeler Hakkında Karar

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın Vekâlet Etmesine Dair

Tezkere

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’a, Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’ın

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’a, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

Nihat ERGÜN’ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer

ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Kalkınma Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI’nın Vekâlet Etmesine

Dair Tezkere
— Maliye Bakanlığına, Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın Vekâlet Etmesine

Dair Tezkere

YÖNETMELİK
— Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— İmalatçı-İhracatçıların, Şekerli Mamul İhracatı Karşılığında C Şekeri

Taleplerinin Karşılanması Şartları ve Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ
— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 20/2/2013 Tarihli ve 2013/ÖİB-K-08 Sayılı

Kararı

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

Senetlerinin Günlük Değerleri
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