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—— • ——
YÖNETMELİKLER

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/5/2013 tarihli ve 28650 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aile ve

Sosyal Politikalar Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin geçici 3 üncü maddesi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Ek-2’de yer alan Hizmet Puanı Değerlendirme Formunda

belirtilen fiili hizmet süresine ilişkin puan hesaplanırken, ilçelerde geçirilen her bir gün için

farklı katsayı uygulanmasına 1/1/2016 tarihinden sonra ilçelerde çalışma kayıtları esas alınmak

sureti ile başlanır. 1/1/2016 tarihinden önceki hesaplamalarda ise il ve ilçe ayrımı yapılmaksızın

il merkezi için belirlenen katsayı kullanılır. Ancak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar

personelin hizmet puanına ilişkin kazanılmış hakları saklıdır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

17/5/2013 28650

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 9/7/2013 28702
2- 19/2/2014 28918

Sayfa : 2                                 RESMÎ GAZETE                             21 Haziran 2014 – Sayı : 29037



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
SIĞIR CİNSİ HAYVANLARIN TANIMLANMASI, TESCİLİ VE İZLENMESİ
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sığır Cinsi
Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Hayvan pasaportu: Bu Yönetmelik kapsamında Bakanlıkça belirlenen hayvana ait
bilgileri içeren İl/İlçe Müdürlüğü veya yetkilendirilmiş kurum veya kuruluş tarafından düzen-
lenen imzalı belgeyi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Sığır cinsi hayvanların tanımlanması doğumundan itibaren en geç 3 ay içinde, an-
cak 3 aydan önce hayvan doğduğu işletmeyi terk edecekse işletmeyi terk etmesinden önce ger-
çekleştirilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Tanımlanan sığır cinsi hayvanın her bir işletme değiştirmesinde hayvan pasaportu
hayvanın beraberinde bulundurulur. Sığır cinsi hayvanların alım veya satım sonucu işletme de-
ğiştirmelerinde alıcı ve satıcılar hayvanlara ait pasaportların kendileri ile ilgili kısımlarını im-
zalar ve pasaportun ilgili kısımları ile bildirim süresi içinde ilgili İl/İlçe Müdürlüğüne bildirimde
bulunur.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Plastik kulak küpeleri Bakanlık logosunu ihtiva eder.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.
“c) Pasaportu düzenleyen İl/İlçe Müdürlüğünün veya Bakanlıkça yetki verilen kurum

ve kuruluşun adı ve düzenleyenin imzası.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 70 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“(1) Hayvan sahibi, işletmesine ve işletmesinden yapılan sığır cinsi hayvan hareketlerini

yedi gün içinde, bu hayvanların doğumlarını, ölümlerini, işletmede zorunlu kesimlerini, yetiş-
tiricinin kendisine ve işletmesine ait bilgilerini otuz gün içinde ilgili İl/İlçe Müdürlüğüne bil-
dirir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Herhangi bir nedenle bu Yönetmelik hükümlerine uygun

olarak gerekli bildirimleri yapılmayan sığır cinsi hayvanların hareket, ölüm, kesim, işletmede
zorunlu kesimleri ile yetiştiricinin kendisine ve işletmesine ait bilgiler, 70 inci maddenin birinci
fıkrasında belirtilen bildirim süresine bakılmaksızın 31/12/2014 tarihine kadar güncellenir.”

MADDE 9 – Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesi 1/7/2014 tarihinde, diğer maddeleri
yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

2/12/2011 28130

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

25/12/2013 28862
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Milli Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe

giren Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin ikinci

fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri ve spor

liseleri,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi yürürlük-

ten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Rehberlik ve araştırma merkezleri bünyesinde hizmet veren özel eğitim değerlen-

dirme kurulu kararına göre özel eğitime ihtiyacı olan ve kaynaştırma yoluyla eğitim alacak öğ-

rencileri yetenek, sağlık ve ikamet durumlarını dikkate alarak Anadolu liseleri, Anadolu imam

hatip liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri ile mesleki ve

teknik eğitim merkezlerine dengeli bir şekilde yerleştirir. İl/ilçe özel eğitim hizmetleri kuruluyla

işbirliği yaparak gerekli önlemleri alır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Hazırlık sınıfı ve 9 uncu sınıflara her yıl alınacak öğrenci ve oluşturulacak şube sa-

yısı, okulun fizikî imkân ve donanımı dikkate alınarak komisyon tarafından tutanakla tespit

edilir. Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, spor liseleri ile güzel sanatlar liselerinde bir şubeye

alınacak öğrenci sayısı 30; Anadolu liselerinde, Anadolu imam hatip liselerinde, mesleki ve

teknik Anadolu liselerinde, çok programlı Anadolu liselerinde ve mesleki ve teknik eğitim mer-

kezlerinde ise bir şubeye alınacak öğrenci sayısı 34’tür. Sınıf tekrarına kalan öğrenciler bu sa-

yıya dâhil edilmez.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ Ana-

dolu öğretmen” ibaresi madde metninden çıkarılmış, aynı fıkranın (a) bendi ile beşinci fıkra

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Okulların her birinin kendi arasında ve fen liseleri ile sosyal bilimler liselerinden

Anadolu liselerine her sınıf seviyesinde”

“(5) Askeri lise ve polis kolejlerinden mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu dışındaki

diğer okullara nakil ve geçişlerde nakil ve geçiş şartlarını taşımaları kaydıyla birinci fıkranın

(b) bendi, mesleki ve teknik ortaöğretim programı uygulayan okullara nakil ve geçişlerde ise

ikinci fıkranın (b) bendi hükümleri uygulanır. Ancak bu okullardan Anadolu liselerine her sınıf

seviyesinde nakil ve geçiş yapılır.”
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MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(4) a) Nakil ve geçiş başvurusu, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Şubat aylarında haftada bir,

diğer aylarda ise ayda bir kez olmak üzere veli tarafından öğrencinin öğrenim gördüğü okul mü-

dürlüğüne yapılır. Öğrencinin nakil şartlarını taşıması hâlinde başvurusu okul müdürlüğünce nak-

len gidilmek istenilen okul müdürlüğüne e-Okul sistemi üzerinden iletilir. Onay veya ret işlemi

nakil istenilen okul müdürlüğünce e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilir.

b) Her yıl Bakanlıkça yayımlanan tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre yapılan merkezi

yerleştirme işleminin tamamlanmasından sonra hazırlık/dokuzuncu sınıfta yerleştirme dönemi

için açık kontenjan bulunması halinde Eylül ayının sonuna kadar taban puana bakılmaksızın

puan üstünlüğüne göre yapılan nakil ve geçişlerin onay işlemleri Bakanlıkça yürütülür. Okul-

ların hazırlık/dokuzuncu sınıflarına ait nakle esas taban puanları Ekim ayı başında ilan edilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 4 üncü madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Anadolu imam hatip liselerinde, mesleki ve teknik Anadolu

liselerinde, çok programlı Anadolu liseleri ile mesleki ve teknik eğitim merkezlerinde öğrenci

sayısının fazla, derslik sayısının yetersiz olduğu durumlarda, öğrenci kontenjanı veya bir şu-

bedeki öğrenci sayısı en fazla 4 yıl için Bakanlıkça artırılabilir. Sınıf tekrarına kalan öğrenciler

bu sayıya dâhil edilmez.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

—— • ——
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünden:

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/11/2006 tarihli ve 26361 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

Petrolleri Anonim Ortaklığı Personel Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer

alan “kulede” ibaresinden sonra gelmek üzere “ya da sismik arama gemisinde” ibaresi eklen-

miştir. 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel

Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

29/11/2006 26361

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 18/2/2009 27145
2- 31/7/2009 27305
3- 29/4/2014 28986
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TEBLİĞLER

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2014/8)

Başvuru

MADDE 1 – (1) Yerli üreticiler tarafından, Gümrük Tarife Cetvelinde 4802.55.15.10.00,

4802.55.25.10.00, 4802.55.30.10.00, 4802.55.90.10.00, 4802.56.20.20.00, 4802.56.80.10.00,

4802.57.00.10.00, 4802.58.10.10.00 ve 4802.58.90.10.00 gümrük tarife istatistik pozisyonla-

rında sınıflandırılan eşyanın ithalatında son yıllarda artış olduğu, yerli üretimin bu ithalattan

ciddi zarar gördüğü ve ciddi zarar tehdidine maruz kaldığı belirtilerek, ithalatta korunma ön-

lemlerine ilişkin mevzuat çerçevesinde, söz konusu eşyanın ithalatında korunma önlemi alın-

ması için Ekonomi Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğüne (Genel Müdürlük) baş-

vuruda bulunulmuştur. Söz konusu başvurunun gizli olmayan özetine Bakanlığın internet sitesi

(http://www.ekonomi.gov.tr) “Ticaret Politikası Savunma Araçları” sayfasında yer alan “Ko-

runma Önlemleri” bağlantısından ulaşılabilmektedir.

Ön inceleme

MADDE 2 – (1) Başvuru konusu ürünün ithalatı 2009-2013 yılları arasında, 2011 yılı

dışında mutlak ve yerli üretime göre nispi olarak artış göstermiştir.

(2) 2011 yılı sonrasında ithal birim fiyatları düşmüştür.

(3) Yerli üreticilerin ekonomik göstergelerinde bozulmalar olduğu tespit edilmiştir.

Karar

MADDE 3 – (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, başvuru ko-

nusu eşyanın ithalatında 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Korunma Önlemleri Yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde korunma önlemi so-

ruşturması (soruşturma) açılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar vermiştir.

Soruşturmanın yürütülmesi

MADDE 4 – (1) Soruşturma, Yönetmeliğin ilgili hükümleri kapsamında Genel Mü-

dürlük tarafından yürütülür. Soruşturma ile ilgili tüm yazışmalar aşağıda belirtilen yetkili merci

ile yapılır.

T.C. Ekonomi Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Korunma Önlemleri Dairesi

İnönü Bulvarı No: 36, 06510 Emek/ANKARA

Tel:   (+90 312) 204 77 03/204 75 31    Faks: (+90 312) 212 87 65

E-Ağ: http://www.ekonomi.gov.tr

E-Posta: korunma@ekonomi.gov.tr
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İlgili taraflar

MADDE 5 – (1) Ekte yer alan “İlgili Taraf Başvuru Formu”nu doldurarak bu Tebliğ’in

yayımı tarihinden itibaren yirmi gün içinde Genel Müdürlüğe gönderenler soruşturma kapsa-

mında ilgili taraf olarak kabul edilirler.

Görüşlerin sunulması ve bilgi verilmesi

MADDE 6 – (1) “İlgili Taraf Başvuru Formu”nu doldurarak 5 inci maddede belirtilen

süre içerisinde gönderenlere http://www.ekonomi.gov.tr/ithgozetim/index.cfm adresinden ula-

şılabilen “İlgili Taraf Soru Formu”na giriş yapabilecekleri kullanıcı adı ve şifre Genel Müdür-

lükçe bildirilir. Kullanıcı adı, “İlgili Taraf Başvuru Formu”nda beyan edilen e-posta adresi ola-

rak belirlenir. İlgili tarafların, bildirilen kullanıcı adı ve şifreyi kullanarak “İlgili Taraf Soru

Formu”nu elektronik ortamda bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren otuz gün içinde doldur-

maları gerekmektedir. “İlgili Taraf Soru Formu”nun doldurulmasıyla ilgili olarak Genel Mü-

dürlük ile temas kurulması mümkün bulunmaktadır.

(2) Bakanlık gerekli görmesi halinde ilgililerden ek bilgi ve belge isteyebilir.

İlgili tarafların dinlenmesi

MADDE 7 – (1) İlgili taraflar, varsa sözlü olarak dinlenme taleplerini de ilgili taraf

başvuru formunda belirtmek suretiyle yetkili merciye iletir. Talep edilmesi halinde düzenlene-

cek olan dinleme toplantısının yapılacağı yer ve tarih ile soruşturmaya ilişkin diğer duyurular

1 inci maddede bağlantısı belirtilen Bakanlığın internet sitesinde ilân edilir.

Gizlilik

MADDE 8 – (1) Soruşturma sırasında ilgili taraflarca verilen bilgiler Yönetmeliğin 6 ncı

maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde gizli olarak değerlendirilir.

Bilgi verilmemesi veya hatalı bilgi verilmesi

MADDE 9 – (1) Yönetmeliğin 4 üncü maddesi uyarınca, soruşturmanın herhangi bir

aşamasında Genel Müdürlükçe istenen bilgilerin öngörülen süre içinde temin edilememesi ya

da soruşturmanın engellendiğinin anlaşılması halinde soruşturma mevcut veriler üzerinden so-

nuçlandırılır. Genel Müdürlükçe ilgililer tarafından sağlanan bilgilerin yanlış olduğu tespit edil-

diği takdirde bu bilgiler dikkate alınmaz.

Soruşturmanın süresi

MADDE 10 – (1) Soruşturma, Genel Müdürlükçe yürütülerek dokuz ay içinde tamam-

lanır. Gerekli hallerde bu süre altı ay uzatılabilir.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

YEM KATKILARI VE PREMİKSLERİN ÜRETİMİ, İTHALATI, İHRACATI,

SATIŞI VE KULLANIMI HAKKINDA TEBLİĞ’İN (TEBLİĞ NO: 2002/66)

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2014/29)

MADDE 1 – 18/12/2002 tarihli ve 24967 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yem Kat-

kıları ve Premikslerin Üretimi, İthalatı, İhracatı, Satışı ve Kullanımı Hakkında Tebliğ (Tebliğ

No: 2002/66) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

—— • ——
Maliye Bakanlığından:

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 12)

1. Konu

31/5/2013 tarihli ve 28663 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Terö-

rizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 14 üncü maddesinde malvarlığının dondurulması karar-

larının yerine getirilmesinden Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının (Başkanlık) so-

rumlu olduğu düzenlenmiştir.

Yönetmeliğin 15 inci maddesinde ise dondurulmasına karar verilen malvarlığının, mül-

kiyeti ilgili gerçek veya tüzel kişide kalmak üzere, Yönetmelikte düzenlenen esaslar çerçeve-

sinde Başkanlığın izniyle yönetileceğine ilişkin hususlar yer almaktadır. Ayrıca Yönetmeliğin

16 ncı maddesinde, anılan hususlara ilişkin Başkanlığın görev ve yetkileri belirtilmiştir.

Bu Tebliğin konusunu, malvarlıklarının dondurulması kararlarının gereğinin, 7/2/2013

tarihli ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun (Kanun) ve Yö-

netmelik hükümlerine uygun olarak nezdinde malvarlığı bulunduran ya da malvarlığı kaydı

tutan kişi, kurum ve kuruluşlarca (uygulayıcılar) yerine getirilmesi ve dondurulan malvarlık-

larının Başkanlıkça verilecek izin kapsamında Kanun hükümlerine uygun olarak yönetilmesine

ilişkin açıklamalar oluşturmaktadır.
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2. Uygulayıcıların Yükümlülükleri

2.1. Başkanlığa Bildirim Yapılması

Başkanlık malvarlığının dondurulması kararlarını;

a) Taşınmazların dondurulmasını sağlamak üzere, tapu kütüğüne şerh verilmesi talebiyle

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne,

b) Kara, deniz ve hava ulaşım araçlarının dondurulmasını sağlamak üzere bunların ka-

yıtlı bulunduğu sicillere şerh verilmesi talebiyle Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

ve İçişleri Bakanlığının ilgili birimlerine ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne,

c) Her türlü hesap, hak ve alacakların dondurulmasını sağlamak üzere banka veya diğer

malî kurumlara,

ç) Şirketteki ortaklık paylarının dondurulmasını sağlamak üzere, ilgili şirket yönetimi

ve şirketin kayıtlı bulunduğu ticaret sicil müdürlüğü ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığına,

d) Gerekli gördüğü ilgili gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına,

bildirir.

Başkanlıkça bildirimde bulunulan uygulayıcılardan; nezdinde malvarlığı bulundurma-

yanlar ya da malvarlığı kaydı bulunmayanlar buna ilişkin bilgiyi, malvarlığı ya da malvarlığı

kaydı bulunanlar ise dondurma işleminin yapıldığına ve dondurulan malvarlığına ilişkin bilgi-

leri, resmi talebin kendilerine ulaşmasını takiben yedi gün içinde kendilerine yapılan bildirimde

kullanılan tebliğ yöntemini kullanarak Başkanlığa bildirirler.

Nezdinde malvarlığı bulunduğunu ya da malvarlığı kaydı tuttuğunu Başkanlığa bildiren

uygulayıcılar, dondurma kararının kaldırılması halinde, bu kararın uygulandığına dair bilgiyi

de yukarıda belirtilen usul ve esaslar dâhilinde Başkanlığa iletirler.

Bu kapsamda asgari olarak aşağıdaki bilgiler ile gerekli görülen diğer bilgiler Başkan-

lığa iletilir:

a) Taşınmazlar için tapu senedinde yer alan bilgiler ile var ise taşınmaz üzerindeki diğer

şerh ve kayıtlar,

b) Kara, deniz ve hava ulaşım araçları için ilgili sicillerinde yer alan kayıt bilgileri ile

var ise bunlar üzerindeki diğer şerh ve kayıtlar,

c) Banka ve diğer mali kurumlardaki malvarlıkları için iş ilişkisinin türü, müşteri/hesap

numarası, hak ve alacakların miktar/tutar ya da bakiyesi,

ç) Şirketlerdeki ortaklık payları için, şirketin unvanı, vergi kimlik numarası, ortaklık

payları ve ortaklığa ilişkin diğer kayıt ve şerhler.
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2.2. Yüz Yüze Olmayan Sistemlerin Engellenmesi

Finansal kuruluşlar tarafından malvarlığı dondurulan kişi, kuruluş veya organizasyon-

lara ait tüm kredi ve banka kartları bloke edilir, bunların kullandıkları internet bankacılığı veya

yüz yüze olmayan diğer tüm sistemlere erişimler engellenir.

2.3. Müşterek Hesapların Dondurulması

Malvarlığı dondurma kararına konu kişi, kuruluş veya organizasyonların üçüncü kişiler

ile müştereken sahip oldukları hesapların tamamı dondurulur. Dondurulan hesapların diğer his-

sedarları bu hesaplar üzerindeki haklarını ve bunların dayanağına ilişkin bilgi ve belgeleri Baş-

kanlığa bildirirler. Hakkında malvarlığının dondurulması kararı verilen kişi, kuruluş veya or-

ganizasyonlar, müşterek hesapların diğer hissedarlarına olan borçlarını Başkanlıkça izin veril-

mesi halinde banka hesabı üzerinden öderler.

2.4. Malvarlığında Artış Meydana Gelmesi

Dondurulan malvarlığında herhangi bir artış meydana gelmesi hâlinde, bu artışlar da

malvarlığının dondurulması hükümlerine tabidir. Bu nedenle dondurulan malvarlıklarından

elde edilecek faiz, kar payı, temettü ve diğer her türlü gelirlere Başkanlığın izin verdiği haller

dışında erişim mümkün değildir.

Örnek 1

Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihte hakkında malvarlığının dondurulması kararı ve-

rilen kişinin XYZ bankasında malvarlığı bulunmadığı hususu banka tarafından yedi gün içeri-

sinde Başkanlığa bildirilmiştir. Daha sonraki bir tarihte XYZ bankasına malvarlığı dondurulan

kişinin ismine havale/EFT gelmiştir. Bu durumda, gelen havale/EFT tutarı dondurulur ve durum

ivedilikle Başkanlığa bildirilerek Başkanlığın talimatına göre hareket edilir.

Örnek 2

Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihte hakkında malvarlığının dondurulması kararı ve-

rilen kişinin XYZ bankasında sıfır bakiyeli bir hesabının bulunduğu başkaca bir malvarlığı bu-

lunmadığı hususu banka tarafından yedi gün içerisinde Başkanlığa bildirilmiştir. Daha sonraki

bir tarihte malvarlığı dondurulan kişinin XYZ Bankasındaki hesabına bir havale/EFT gelmesi

durumunda ise hesaptaki bu artış malvarlığının dondurulması hükümlerine tabi tutularak yedi

gün içerisinde Başkanlığa bildirilir.

Örnek 3

Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihte hakkında malvarlığının dondurulması kararı ve-

rilen kişinin XYZ bankasında vadeli mevduat hesabı bulunduğu banka tarafından yedi gün içe-

risinde Başkanlığa bildirilmiştir. Dondurma kararından sonra bu hesaba ilişkin olarak işleyen

faiz de hesaba ilave edilir ve dondurma hükümlerine tabi tutulur.
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2.5. Dondurma İşleminin Gerçekleştirilmesinde Tereddütlü Haller

Uygulayıcılar, Bakanlar Kurulu dondurma kararları eklerinde yayımlanan ve Başkan-

lığın internet sitesinde de güncel haline yer verilen listedeki bilgilerin kendilerinde bulunan

bilgiler ile eşleşmesi halinde ilgili kişi, kuruluş ve organizasyonlara ait malvarlıklarını dondu-

rurlar.

Listede bulunan bir kişinin ayırt edici bilgisi (doğum tarihi, doğum yeri, pasaport veya

ulusal kimlik numarası gibi) bulunmaması halinde ise bu kişinin ismiyle veya kullandığı/bilinen

diğer adlarıyla eşleşenlerin malvarlıkları dondurulur.

Diğer taraftan, malvarlığı dondurulan kişi tarafından kendisinin Birleşmiş Milletler Gü-

venlik Konseyi (BMGK) Kararı ile listelenen kişi olmadığı, isim benzerliği, yanlış veya eksik

kimlik bilgileri ve benzeri sebebiyle hatalı dondurma işlemi yapıldığı iddia edilmesi durumunda

itirazın gerekçeleriyle birlikte yazılı olarak varsa ilgili belgelerin de eklenmesi suretiyle Baş-

kanlığa yapılması gerekmektedir. Başkanlık tarafından itirazın uygun görülmesi halinde durum,

ilgili uygulayıcılara ivedilikle bildirilerek hatalı dondurma işleminin düzeltilmesi sağlanır.

3. Dondurulan Malvarlıklarına Erişim

3.1. Genel Hususlar

Dondurulmasına karar verilen malvarlığı üzerindeki tasarruf yetkisi ancak Başkanlığın

vereceği izin ile kullanılabilir. Başkanlıkça izin verilen haller dışında, malvarlığı dondurulanlar

bu malvarlığının ortadan kaldırılmasına, tüketilmesine, dönüştürülmesine, transferine, devir

ve temlik edilmesine veya sair tasarruflara yönelik işlemlerde bulunamazlar. Uygulayıcılar da

bu tür işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlayamaz ve kolaylaştıramazlar.

Hakkında malvarlığı dondurma kararı verilmiş olanlar tüm hak, alacak ve borçları ile

diğer malvarlığı değerlerini ve bunların dayanağına ilişkin bilgi ve belgeleri; bunlardan alacağı

veya bunlara borcu olanlar ise, alacak veya borcun miktarı ile dayanağına ilişkin bilgi ve bel-

geleri, Başkanlığın internet sitesinde yayımlanan formları doldurmak suretiyle kararın Resmî

Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde elektronik ortamda ve yazı ile

Başkanlığa bildirirler.

Dondurulan malvarlıklarına erişim prosedürlerinin düzenlendiği BMGK’nın 1452

(2002) sayılı Kararında; söz konusu prosedürlerin 1267 ve 1373 sayılı BMGK Kararları ve

bunların müteakip kararları uyarınca dondurulan malvarlıklarına uygulanacağı öngörülmekte-

dir. Bu nedenle Başkanlık, 1267 ve 1373 sayılı BMGK Kararları uyarınca dondurulan malvar-

lıklarına erişime izin verirken, BMGK’nın 1452 (2002) sayılı kararı ile müteakip kararlarında

öngörülen prosedürleri de gözetecektir.
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3.2. Dondurulan Malvarlıklarına Erişimin Amacı

Dondurulan malvarlıklarına ilişkin olarak Başkanlık;

a) Malvarlığı dondurulan gerçek kişinin ve bakmakla yükümlü olduğu yakınlarının as-

gari geçimlerini sağlamak üzere; gıda, kira, konut kredisi, sağlık, eğitim, sigorta primi, avu-

katlık ve mahkeme masrafları gibi temel harcamaların yapılmasına,

b) Ticari işletmeler ve diğer tüzel kişilerin faaliyetlerine devam etmelerini ve mevcut

durumlarının korunmasını temin etmek üzere; mal ve hizmet alım satımı ile bakım, işletim,

onarım giderleri, defter ve belgelerde kayıtlı borçlar, kira, kredi, kayyım hizmeti, sigorta primi,

avukatlık ücreti, ücret ve maaş gibi zorunlu ödemelerin gerçekleştirilmesine,

c) Malvarlığını yönetime ilişkin Başkanlıkça talep edilen bilirkişi, yeminli mali müşavir,

ekspertiz vb. raporlara ilişkin ücretlerin ödenmesine,

ç) Dondurma kararı öncesinde doğmuş olan borçların malvarlığı dondurulanlar tara-

fından ilgililere ödenmesine

izin verebilir. Başkanlık vereceği izinlerde malvarlığı değerinin korunması hususunu

da dikkate alır.

3.3. Dondurulan Malvarlıklarından Yapılacak Zorunlu Ödemeler

Kanunun 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası gereğince dondurulan malvarlığından

ödenmesi gereken vergi, resim, harç, kira, sosyal güvenlik primi gibi kamu kurumu veya kamu

kurumu niteliğindeki kuruluşlara yapılacak her türlü zorunlu ödemelerin izne tabi tutulabileceği

hükme bağlanmış olup bu kapsamda söz konusu yapılacak ödemeler de Başkanlık izniyle ya-

pılacak işlemler kapsamına alınmıştır.

Ancak finansal kuruluşlar nezdinde bulunan hesaplardan yapılacak vergi ve fon gibi

her türlü kaynaktan kesintiler ilgili finansal kuruluş tarafından izne tabi olmaksızın yapılır.

3.4. Dondurulan Malvarlıklarına Erişim İzni Verilmesi

3.4.1. Gerçek Kişiler Bakımından

3.4.1.1. Genel Hususlar

İzin başvuruları, Başkanlığın internet sitesinde yayımlanan formlar ve tevsik edici bel-

gelerin Başkanlığa tevdi edilmesi suretiyle gerçekleştirilir.

Başkanlık asgari geçim düzeyine ilişkin bir belirlemede bulunmak için; beyanları, izin

başvuruları kapsamında kendisine intikal eden bilgi ve belgeleri ve gerektiğinde ilgili kurum

ve kuruluşlardan temin edeceği diğer bilgi ve belgeleri dikkate alarak malvarlıklarına erişime

izin verebilecektir. Verilecek izin kapsamında Başkanlık, 1452 (2002) sayılı BMGK Kararında

ve müteakip kararlarında öngörülen izin prosedürlerini de gözetir.
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Malvarlığı dondurulan gerçek kişinin ve bakmakla yükümlü olduğu yakınlarının asgari

geçimlerini sağlamak üzere Başkanlık tarafından belirlenen tutarda yıllık izin belgesi verilebilir.

Verilen izin kapsamında gerçekleştirilen işlemler uygulayıcılar tarafından ivedilikle Başkanlığa

bildirilir.

Gerek görülen hâllerde verilen iznin kapsamı veya süresi değiştirilebilir veya verilen

izin iptal edilebilir. Değişiklik veya iptal kararı, izin kararının bildirilmesinde uygulanan usul

ve esaslara uygun olarak Başkanlıkça ilgili taraflara bildirilir.

Ayrıca Başkanlık tarafından belirli koşullar veya sınırlar dâhilinde bir defaya mahsus

veya süreli olarak da izin verilebilir.

3.4.1.2. Banka veya Diğer Finans Kurumlarındaki Hesapların Kullanılması

Banka veya diğer finans kurumlarındaki hesaplar üzerindeki tasarruf yetkisinin kulla-

nılması bakımından gerçek kişiler için Başkanlıkça izin belgesi düzenlenir. İzin belgesinde, iş-

lem yapılabilecek banka/finansal kuruluş adı,  şubesi ve hesap bilgileri belirtilir.

Başkanlık tarafından bu kapsamda düzenlenen izin belgelerinin bir nüshası malvarlığı

dondurulan kişiye verilir. Diğer nüsha ise nezdinde malvarlığı bulunduran ya da malvarlığı

kaydı tutan kuruma Başkanlıkça intikal ettirilir.

İzin belgesi alan kişiler ancak izin belgesinin aslını ilgili kuruma ibraz ederek işlem

yapabilirler. İlgili kurum, kendisine müracaat eden kişinin işlemini yapmadan önce ibraz edilen

izin belgesini kendisindeki nüsha ile karşılaştırarak teyidini yapar.

Malvarlığı dondurulan kişi tarafından, izin belgesi olmaksızın veya izin belgesinde be-

lirtilen işlemler dışında bir işlemin gerçekleştirilmesi için talepte bulunulması halinde, talebe

konu işlem gerçekleştirilmez ve durum banka/finansal kurum tarafından ivedilikle Başkanlığa

bildirilir.

Banka/finansal kurumlarca kişinin talebine göre izin belgesinde belirtilen koşullar dâ-

hilinde topluca veya parçalar halinde nakit olarak ödeme yapılır. Parçalar halinde yapılan öde-

melerde izin belgesinde belirlenen tutarın aşılmaması için banka/finansal kurumlar gerekli ted-

birleri alırlar.

İzin verilmesi halinde; vergi, resim, harç, kira, sosyal güvenlik primi gibi kamu kurumu

veya kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara yapılacak zorunlu ödemeler ilgili kuruluşun banka

hesabına yapılır. Bu izin kapsamında kişiye nakden ödeme yapılamaz. Ödemeye ilişkin mas-

raflar dondurulan hesaptan karşılanır.

Ayrıca, asgari geçim için verilen miktarın önemli bir bölümünü teşkil eden gıda hari-

cindeki kira, konut kredisi, sağlık, eğitim, sigorta primi, avukatlık ve mahkeme masrafları gibi

hususlarda gerçekleştirilecek ödemeler de banka hesapları üzerinden yapılır.
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3.4.2. Gerçek Kişi Dışında Kalanlar Bakımından

3.4.2.1. Genel Hususlar

Şahıs işletmeleri, ticaret şirketleri, tüzel kişiler veya tüzel kişiliği haiz olmayan kurum

ve kuruluşlar Başkanlığın internet sitesinde yayımlanan formları doldurmak suretiyle yapa-

cakları izin başvurularında;

a) Son iki yıla ilişkin mali tablo, defter, belge ve kayıtları,

b) Bir yıl içerisinde yapmaları gereken ödemeleri aylık dönemler itibarıyla gösterir

tablo ile bu ödemeleri tevsik edici belge ve kayıtları,

c) İzin kapsamında işlem yapılacak banka hesap bilgilerini,

ç) Tüzel kişiyi temsile yetkili kişinin kimlik belgesinin örneğini,

Başkanlığa ibraz ederler. İhtiyaç halinde belgelerin değerlendirilmesine ilişkin olarak

yeminli mali müşavir, bağımsız denetçi veya Başkanlıkça uygun görülecek diğer birimler ta-

rafından düzenlenecek raporlar Başkanlıkça talep edilebilir.

Başkanlık izin başvurusunun değerlendirilmesi sırasında BMGK’nın 1452 (2002) sayılı

kararı ile müteakip kararlarında öngörülen prosedürleri de gözetir. Bu kapsamda Başkanlık ta-

rafından uygun görülmesi halinde, tasarruf yetkisinin kullanılması için harcama tutarı ve dö-

nemlerini içeren izin belgesi düzenlenir.

Ayrıca Başkanlık tarafından belirli koşullar veya sınırlar dâhilinde bir defaya mahsus

veya süreli olarak da izin verilebilir.

3.4.2.2. Banka veya Diğer Finans Kurumlarındaki Hesapların Kullanılması

İzin belirli koşullar veya sınırlar dâhilinde bir defaya mahsus ya da süreli olarak veri-

lebilir. Başkanlıkça düzenlenen izin belgesinin bir nüshası başvuru sahibine verilir. Bir nüshası

ise izin kapsamında işlem yapılacak olan hesabın bulunduğu banka/finansal kuruluşa Başkanlık

tarafından intikal ettirilir. İzin belgesinde, işlem yapılabilecek banka/finansal kuruluş adı,  şu-

besi ve hesap bilgileri belirtilir.

İlgili banka/finansal kuruluş, izin belgesi ile kendisine müracaat eden kişinin işlemini

yapmadan önce; izin belgesinin aslı üzerinden kendindeki nüsha ile teyidini yapar. İzin belgesi

kapsamında yapılacak tüm işlemler banka hesapları üzerinden yapılır. Tüzel kişiyi temsile yet-

kili kişiye nakden ödeme yapılamaz.

Malvarlığı dondurulan şahıs işletmeleri, ticaret şirketleri, tüzel kişiler veya tüzel kişiliği

haiz olmayan kurum ve kuruluşlara dondurma kararının Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten

itibaren yapılacak her türlü ödeme, ancak bunlara ait bir banka hesabına yapılabilir. Bu kap-

samda malvarlığı dondurulan şahıs işletmeleri, ticaret şirketleri, tüzel kişiler veya tüzel kişiliği

haiz olmayan kurum ve kuruluşlar, faaliyetlerinin devamını temin etmek üzere mal ve hizmet
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alım satımı yaparken veya alacaklarının tahsilini yaparken nakit kabul edemezler. Bunlar tara-

fından yapılacak tüm tahsilatlar pos cihazları kullanılarak ya da banka hesapları üzerinden ya-

pılabilir.

Şahıs işletmeleri, ticaret şirketleri, tüzel kişiler veya tüzel kişiliği haiz olmayan kurum

ve kuruluşlar, izin kapsamında gerçekleştirdikleri işlemler ile Başkanlıkça istenen mali tablo,

bilgi ve belgeleri kendilerinden istenen şekil, kapsam ve sürelerde Başkanlığa bildirir.

Başkanlık, gerek gördüğü hâllerde malvarlığına erişim çerçevesinde verdiği iznin kap-

samını veya süresini değiştirebilir veya izni iptal edebilir.  Değişiklik veya iptal kararı, izin ka-

rarının bildirilmesinde uygulanan usul ve esaslara uygun olarak Başkanlıkça ilgili taraflara bil-

dirilir.

3.4.3. Kıymetli Evrak Üzerindeki Tasarruf Yetkisinin Kullanılması

Malvarlığı dondurulan kişi, kuruluş veya organizasyonlar kıymetli evrak üzerindeki ta-

sarruf yetkisini ancak bu kıymetli evraka ilişkin olarak Başkanlıkça düzenlenen izin belgesi

ile birlikte kullanabilirler.

Malvarlığı dondurulan kişi, kuruluş veya organizasyonlara kararın Resmî Gazete’de

yayımlandığı tarihten sonra finansal kuruluşlar tarafından çek karnesi verilemez. Bu tarihten

önce verilmiş olan çek karnelerine ilişkin bilgiler, resmi talebin kendilerine ulaşmasını takiben

yedi gün içinde finansal kuruluşlar tarafından kendilerine yapılan bildirimde kullanılan tebliğ

yöntemi kullanılarak Başkanlığa bildirilir. Yine bu tarihten sonra malvarlığı dondurulan kişi

tarafından izin belgesi olmaksızın kendi namına veya hamiline düzenlenmiş bir çekin finansal

kuruluş nezdinde tahsile verilmesi halinde çek ödenmez ve durum Başkanlığa bildirilir.

Malvarlığının dondurulması kararından sonra malvarlığı dondurulan kişi tarafından ka-

rara aykırı olarak yapılan her türlü işlem hükümsüzdür.

3.4.4. Kiralık Kasa Mevcutları Üzerindeki Tasarruf Yetkisinin Kullanılması

Kiralık kasa mevcutları üzerindeki tasarruf yetkisinin kullanılmasına Başkanlıkça izin

verilmesi halinde; kiralık kasa, malvarlığı dondurulan kişi ile banka görevlisi ve Başkanlıkça

görevlendirilen kişinin nezaretinde açılır. Muhteviyatı tutanakla tespit edilir. Kiralık kasa içe-

risindeki malvarlığından Başkanlık izni çerçevesinde kişiye verilecek olan kısım alınarak kalan

kısım kasada muhafaza edilir. Kasa muhteviyatı ile alınan kısma ilişkin tespitler bir tutanağa

bağlanarak taraflarca imzalanır ve Başkanlığa intikal ettirilir.

3.4.5. Taşınırlar, Taşınmazlar veya Şirketlerdeki Ortaklık Payları Üzerindeki

Tasarruf Yetkisinin Kullanılması

Malvarlığı dondurulan kişi, kuruluş veya organizasyon; taşınır, taşınmaz veya şirket-

lerdeki ortaklık payının satışı işlemleri için, satış bedeli ve alıcıya ilişkin vatandaşlık numarası,

vergi kimlik numarası, isim, unvan ve adres bilgileri ile birlikte Başkanlığın internet sitesinde

yayımlanan formları doldurmak suretiyle izin başvurusu yapar.
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Başkanlık gerek görmesi halinde malvarlığının satışına ilişkin izin başvurusunda işleme

konu malvarlığının gerçek değerini tespit edebilmek amacıyla malvarlığı dondurulanlardan

ekspertiz, bilirkişi ya da benzeri bir rapor talep edebilir.

Başkanlık, başvuruyu uygun görmesi halinde düzenleyeceği izin belgesinin bir nüsha-

sını alıcıya, bir nüshasını satıcıya, bir diğer nüshasını ise nezdinde malvarlığı bulunduran ya

da malvarlığı kaydı tutan kuruluşa gönderir. İzin belgesinde ödemenin yapılacağı banka hesa-

bına ilişkin bilgilere de yer verilir.

İlgili kuruluş, izin belgesi ile kendisine müracaat eden kişinin işlemini yapmadan önce;

izin belgesinin aslı üzerinden kendindeki nüsha ile teyidini yapar ve izin belgesinde belirtilen

banka hesabına alıcı tarafından bedelin yatırılmış olduğunu tevsik eden dekontun aslını alır.

Teyidi müteakiben devre ilişkin işlemler gerçekleştirilerek ilgili evrakın bir örneği Başkanlığa

gönderilir.

Malvarlığı dondurulanlar taşınır ve taşınmazların kiraya verilmesi ve benzeri hak tesisleri

için, Başkanlığın internet sitesinde yayımlanan formları doldurmak suretiyle izin başvurusunda

bulunabilirler. İzin başvurusunda taşınır veya taşınmazın kiraya verileceği kişinin vatandaşlık

numarası, vergi kimlik numarası, isim, unvan ve adres bilgileri ile kira bedeline yer verilir.

Başkanlık gerek görmesi halinde malvarlığının kiralanmasına ilişkin izin başvurusunda

işleme konu malvarlığının gerçek değerini tespit edebilmek amacıyla malvarlığı dondurulan-

lardan ekspertiz, bilirkişi ya da benzeri bir rapor talep edebilir.

Başkanlık, başvuruyu uygun görmesi halinde düzenleyeceği izin belgesinin bir nüsha-

sını başvuruda bulunan kişiye, bir nüshasını da kiralayan kişiye gönderir. İzin belgesinde öde-

menin yapılacağı hesaba ilişkin bilgilere yer verilir.

Malvarlığı dondurulan kişi, kuruluş veya organizasyon; sözleşme metninin bir örneği,

sözleşme gereğince karşılık olarak ödenmesi gereken para ve sair malvarlığı değerine, ödeme

takvimine, ödemenin yapılacağı banka hesabına ilişkin bilgileri, hakkın tesis edildiği tarihten

itibaren en geç on beş gün içinde Başkanlığa verir. Bu kapsamda yapılacak her türlü ödeme,

ancak bu kişilere ait izin belgesinde belirtilen banka hesabına yapılabilir.

Başkanlık, gerek gördüğü hâllerde malvarlığı üzerindeki tasarruf yetkisinin kullanılması

yönünde verdiği iznin kapsamını veya süresini değiştirebilir veya izni iptal edebilir. Değişiklik

veya iptal kararı, izin kararının bildirilmesinde uygulanan usul ve esaslara uygun olarak Başkan-

lıkça ilgili taraflara bildirilir.
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4. Denetim ve Ceza

Kanunun 15 inci maddesinde;

“(1) Bu Kanun hükümlerine göre malvarlığının dondurulmasıyla ilgili alınan kararın

gereğini yerine getirmeyen veya yerine getirmekte ihmal veya gecikme gösteren kişilere, fiil

daha ağır bir cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, altı aydan iki yıla kadar

hapis veya adli para cezası verilir.

(2) Birinci fıkra kapsamında malvarlığının dondurulmasıyla ilgili alınan kararın gereğini

yerine getirmeyen kişinin, bir tüzel kişinin organ veya temsilcisi olması veya organ veya tem-

silcisi olmamakla birlikte, tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde görev üstlenmiş bulunması

hâlinde ayrıca bu tüzel kişiye on bin liradan yüz bin liraya kadar idari para cezası verilir.”

hükmü yer almaktadır.

Nezdinde malvarlığı bulunduran ya da malvarlığı kaydı tutan kişi, kurum ve kuruluş-

ların dondurma kararına uygun hareket edip etmediği ve dondurulan malvarlığının yönetiminin

ilgililerince Kanun hükümlerine uygun olarak yerine getirilip getirilmediği, gerektiğinde ilgili

defter, belge ve kayıtlar üzerinde araştırma ve incelemelerde bulunmak suretiyle Başkanlıkça

denetlenir. Başkanlık denetim görevini, denetim elemanları ve Başkanlıkta istihdam edilen ma-

liye uzmanları vasıtasıyla yerine getirir.

Kanun hükümlerine göre malvarlığının dondurulmasıyla ilgili alınan kararın gereğinin

yerine getirilmemesi veya yerine getirmekte ihmal veya gecikme gösterilmesi halinde yukarıda

belirtilen cezalar uygulanır.

Tebliğ olunur.

—— • ——
KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 5905 Karar Tarihi: 19/6/2014

Kurul Başkanlığının 18/6/2014 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 13/6/2014 tarih

ve 20008792-101.01.05[44]-18362 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; 

Türkiye İş Bankası A.Ş.’ye 5411 sayılı Bankacılık Kanununun geçici 3 üncü maddesi

ve 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi uyarınca hızlı para transfer işlemlerine aracılık

edilmesi hususunda izin verilmesine

karar verilmiştir.
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2014 Haziran Günsüzleri             HARUN 
1200-12 

T.C. 
Resmî Gazete 

İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

21 Haziran 2014 
CUMARTESİ Sayı : 29037 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
Gaziantep 1. Asliye Ceza Hakimliğinden: 
Esas No : 2013/1424  
Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Muhammet ve Zekiye oğlu 1980 D.lu 

Halep/SURİYE Nüf. kayıtlı olan İBRAHİM HAMİD hakkında 
Kaçakçılık suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 28/02/2014 tarih ve 

2013/1424 esas, 2014/279 karar sayılı ilamı ile sanığın beraatine ve sanıkta yakalanan kaçak 
mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 
7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 
CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 
takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 4988 

————— 
Esas No : 2013/1436 
Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Ahmad ve Rıgıh oğlu 1994 D.luHalep/SURİYE 

Nüf. kayıtlı olan TAHA ALNABHAN hakkında 
Kaçakçılık suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 28/02/2014 tarih ve 

2013/1436 esas, 2014/282 karar sayılı ilamı ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80.00 TL adli para 
cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. 
maddesi gereğince Müsaderesine karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 
7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 
CMUK’un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 
takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 4976 
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İzmir/Narlıdere Ege Ordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinden: 

EGE Ordusu K.lığı Askeri Mahkemesince verilen ve özeti aşağıya çıkarılan karar; sanık 

adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ edilememiştir. 

İş bu karar, Resmi Gazete’de ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün sonra ilgiliye tebliğ 

edilmiş sayılır. Tebliğden itibaren 1 hafta içerisinde, sanık veya katılan veya katılma isteği karara 

bağlanmamış, reddedilmiş veya katılan sıfatını alabilecek surette suçtan zarar görmüş bulunanlar, 

sanığın yasal temsilcisi veya sanığın eşi, sanık müdafi veya katılanın vekili, kararı veren askeri 

mahkemeye veya en yakın askeri veya adli yargı mercilerine bir dilekçe vermek veya askeri 

mahkeme veya askeri savcılık tutanak kâtibine bu hususta bir tutanak düzenlenmesi için yapılacak 

bir beyanla, tutuklular yönünden zabıt kâtibine veya tutuklu bulunduğu ceza ve tutuk evi 

müdürlüklerine yapılacak sözlü beyan veya verecekleri dilekçe ile veya asker kişiler yönünden en 

yakın askeri birlik komutanlığına veya askeri kurum amirliğine bir beyanda bulunmak suretiyle 

Askeri Yargıtay'da temyiz, Hava Eğitim Komutanlığı Askeri Mahkemesinde itiraz edilebilir. 

Esas/Karar No : 2011/711-279 Esas ve karar ve 2012/359 MÜT. 

Karar Tarihi : 31.12.2012 

Suç : İZİN TECAVÜZÜ 

Uygulanan K.Md. : AS.CK.66/1-b, 5237 TCK.nun, 62/1, 63 Maddeleri. 

Sanık Kimliği : Zafer AĞDAŞ; İlhan ve Mmahigül 0ğ. 1990 D.lu, 

ERZURUM/Şenkaya-Esenyurt Köyü Nüf. Nfs. Kyt. (TC. Kimlik 

No: 22969822752) 

Karar : 10 AY HAPİS 5 yıl süre ile 5271 Sayılı Kanunun 231/5-8-10. 

Maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLAMASININ GERİ 

BIRAKILMASINA) 4421 

————— 
EGE Ordusu K.lığı Askeri Mahkemesince verilen ve özeti aşağıya çıkarılan karar; sanık 

adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ edilememiştir. 

İş bu karar, Resmi Gazete’de ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün sonra ilgiliye tebliğ 

edilmiş sayılır. Tebliğden itibaren 1 hafta içerisinde, sanık veya katılan veya katılma isteği karara 

bağlanmamış, reddedilmiş veya katılan sıfatını alabilecek surette suçtan zarar görmüş bulunanlar, 

sanığın yasal temsilcisi veya sanığın eşi, sanık müdafi veya katılanın vekili, kararı veren askeri 

mahkemeye veya en yakın askeri veya adli yargı mercilerine bir dilekçe vermek veya askeri 

mahkeme veya askeri savcılık tutanak kâtibine bu hususta bir tutanak düzenlenmesi için yapılacak 

bir beyanla, tutuklular yönünden zabıt kâtibine veya tutuklu bulunduğu ceza ve tutuk evi 

müdürlüklerine yapılacak sözlü beyan veya verecekleri dilekçe ile veya asker kişiler yönünden en 

yakın askeri birlik komutanlığına veya askeri kurum amirliğine bir beyanda bulunmak suretiyle 

Askeri Yargıtay'da temyiz, Hava Eğitim Komutanlığı Askeri Mahkemesinde itiraz edilebilir. 

Esas/Karar No : 2011/330-47 Esas ve karar ve 2013/757 MÜT. 

Karar Tarihi : 25.07.2013 

Suç : firar 

Uygulanan K.Md. : AS.CK.66/1-a, 5237 TCK.nun , 62/1, 63, 52. Maddeleri. 

Sanık Kimliği : Mustafa ETİ; Şevket ve Nuran Oğ.1989 D.lu, SİVAS/Mrk. 

Küçükminare Mah Nüf. Nfs. Kyt. (TC.Kimlik No: 21224088636) 

Karar : 6.000.00 ALTI BİN TÜRK LİRA ADLİ PARA CEZASI 

 4422 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

450.000 TON KÖMÜRÜN TAŞINMASI VE BOŞALTILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

Müessesemize ait Eynez Yeraltı Kontrol Şube Müdürlüğüne bağlı stok sahalarından, 

Soma B Termik Santrali 1-4, Yırca Kapı ve 5-6 ünitelerine 450.000 ton kömürün taşınması ve 

boşaltılması ihalemiz, aşağıda belirtilen tarihte ihale dilecektir. 

1 - İdarenin Adresi : E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cd. No: 111   45500 

Soma/MANİSA 

a) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat)    Fax 612 20 13 - 613 20 13 

b) Elektronik posta adresi : elisatinalma@eli.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin a) 

 

 

Niteliği - Türü - Miktarı İ.K. No Dosya No 

İhale Tarihi 

ve Saati 

İşin 

Süresi 

 Eynez Yeraltı Kontrol Şube 

Müdürlüğüne bağlı stok sahalarından, 

Soma B Termik Santrali 1-4, Yırca 

Kapı ve 5-6 ünitelerine 450.000 ton 

kömürün taşınması ve boşaltılması 

hizmet alımı işi 

2014/69158 2014/1155 
30/06/2014 

14:00 

90 

gün 

 

b) Yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma/Manisa 

c) İşin süresi : İhale süresi takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir. 

d) İhale usulü : Açık ihale 

3 - İhalenin Yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü Komisyon Odası Soma/Manisa 

4 - İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cad. No: 111   45500 Soma/ 

Manisa, TKİ Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı (1102 nolu odadan), Ankara ve TKİ 

Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı İzmir Gümrük Şefliği Erzene Mh. 78 Sk. No. 3 

D.4 Bornova/İzmir adreslerinde görülebilir ve 100,00 TL bedelle aynı adreslerden temin 

edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler, 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi 

Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat 

vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 gündür. 

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve 

yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara 

tabi değildir.  

9 - Web Sitemiz : www.eli.gov.tr 5409/1-1 
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TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI  

İHTİYACI GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ EK MALZEMELERİ  

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Tunceli Üniversitesi Rektörlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ihtiyacı Güvenlik Kamera 

Sistemi Ek Malzemeleri teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale 

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

1 - İhale evrakı bedellidir. 

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

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

firmaların, ihale dokümana 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. İç zarfta yalnız teklif 

edilen fiyatın yazılı olduğu teklif mektubu, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik şartname Ofis 

Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname 

ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler 

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 30/06/2014 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, kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat 

ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 5355/1-1 
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MUHTELİF CİNS VE MİKTAR DONANIM SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Gölcük Deniz İkmal Merkezi Komutanlığı 

ihtiyacı olan muhtelif cins ve miktar donanım, kuruluşça istenen genel ve teknik özellikler 

listesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen 

şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İhale evrakı bedellidir.  

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

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

firmaların, ihale doküman bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur.  

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

konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İç zarfta yalnız teklif 

edilen fiyatın yazılı olduğu teklif mektubu, dış zarfta ise iç zarfla birlikte genel ve teknik 

özellikler ile Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten 

yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar 

listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 01.07.2014 günü, saat 12:00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin ihtiyaç sahibi kuruluşça 

istenen genel ve teknik özellikler listesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu 

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

teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 5356/1-1 
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KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü ihtiyacı olan kesintisiz güç 

kaynağı, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi 

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

1 - İhale evrakı bedellidir 

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

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

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

yatırmaları zorunludur.  

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

konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İç zarfta yalnız teklif 

edilen fiyatın yazılı olduğu teklif mektubu,  dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname ile Ofis 

Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname 

ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler 

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 30.06.2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14:00’de evvela dış zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin ihtiyaç sahibi kuruluşça 

hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit 

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

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 5357/1-1 
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MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme, firma numunesine, marka modeline, özelliklerine 

ve teknik şartnamesi ile ticari şartname esaslarına göre iç piyasadan açık teklif usulü ile satın 

alınacaktır. 

 

MALZEMENİN GRUBU MİKTARI 

NEYE GÖRE 

ALINACAĞI 

SON 

TEKLİF 

VERME 

TARİHİ 

KIRTASİYE MALZEMESİ 

Asetat filmi (selüloz 75 cmx20 m)  3.000 Metre P-22.b/27.11.1995 15.07.2014 

Asetat filmi (selüloz 110 cmx20 m) 4.000 Metre P-22.b/27.11.1995 15.07.2014 

Asetat filmi (PVC 75 cmx20 m) 5.000 Metre P-22.b/27.11.1995 15.07.2014 

Asetat filmi (PVC 110 cmx20 m) 7.000 Metre P-22.b/27.11.1995 15.07.2014 

İmza dosyası (dıştan körüklü 

10 yapraklı suni deri) 
10.000 Adet P-48.b/28.03.2007 14.07.2014 

İmza dosyası (dıştan körüklü 

10 yapraklı PVC) 
10.000 Adet P-48.b/28.03.2007 14.07.2014 

İmza dosyası (içten körüklü 

18 yapraklı PVC) 
10.000 Adet P-48.b/28.03.2007 14.07.2014 

İmza dosyası (içten körüklü 

10 yapraklı PVC) 
8.000 Adet P-48.b/28.03.2007 14.07.2014 

Deri kaplı bloknotluk 1.000 Adet Z-19.e/15.01.2013 14.07.2014 

Karton yarım telli dosya 

(240x324 mm) 
1.000.000 Adet P-49.b/22.05.2012 07.07.2014 

Plastik dosya gömleği (poşet tip 

235x305 mm) 
200.000 Paket I-14.c/28.01.2002 07.07.2014 

Dev ataş 20.000 Kutu K-01.c/24.04.2007 16.07.2014 

Sentetik silgi 200.000 Adet Firma numunesine göre 16.07.2014 

Cilt bezi (siyah) 2.000 Metre O-03.e/12.04.2007 15.07.2014 

Kopya kalemi (kırmızı) 40.000 Düzine G-07.b/03.01.2005 02.07.2014 

Kopya kalemi (mavi) 10.000 Düzine G-07.b/03.01.2005 02.07.2014 

Kopya kalemi (yeşil) 10.000 Düzine G-07.b/03.01.2005 02.07.2014 

Asetat kalemi (su bazlı siyah) 30.000 Adet Firma numunesine göre 04.07.2014 

Asetat kalemi (su bazlı kırmızı) 20.000 Adet Firma numunesine göre 04.07.2014 

Asetat kalemi (su bazlı mavi) 20.000 Adet Firma numunesine göre 04.07.2014 

Asetat kalemi ( siyah) 7.500 Adet G-05/24.12.1992 04.07.2014 

Asetat kalemi (kırmızı) 7.500 Adet G-05/24.12.1992 04.07.2014 

Asetat kalemi ( mavi) 5.000 Adet G-05/24.12.1992 04.07.2014 

İşaretleme kalemi (mavi) 30.000 Adet Marka Model esasına göre 02.07.2014 

İşaretleme kalemi (sarı) 40.000 Adet Marka Model esasına göre 02.07.2014 

İşaretleme kalemi (yeşil) 30.000 Adet Marka Model esasına göre 02.07.2014 

İşaretleme kalemi (turuncu) 30.000 Adet Marka Model esasına göre 02.07.2014 

Tükenmez kalem (cep tipi, plastik) 15.000 Adet G-01.e/14.02.2006 03.07.2014 
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MALZEMENİN GRUBU MİKTARI 

NEYE GÖRE 

ALINACAĞI 

SON 

TEKLİF 

VERME 

TARİHİ 

Roller kalemden (dokümantasyon 

kullanımı için kalıcı siyah renk 

mürekkepten değiştirilebilir refilli)  

50.000 Adet Marka Model esasına göre 03.07.2014 

Roller kalemden (dokümantasyon 

kullanımı için kalıcı mavi renk 

mürekkepten değiştirilebilir refilli) 

150.000 Adet Marka Model esasına göre 03.07.2014 

Beyaz yazı tahtası kalemi (siyah) 30.000 Adet G-16.a/19.01.2010 04.07.2014 

Beyaz yazı tahtası kalemi (mavi) 30.000 Adet G-16.a/19.01.2010 04.07.2014 

Beyaz yazı tahtası kalemi (kırmızı) 20.000 Adet G-16.a/19.01.2010 04.07.2014 

Beyaz yazı tahtası kalemi (yeşil) 5.000 Adet G-16.a/19.01.2010 04.07.2014 

Tek taraflı polistrol cetvel (30 cm.) 20.000 Adet M-03.b/10.04.2007 17.07.2014 

Tek taraflı polistrol cetvel (50 cm.) 7.500 Adet M-03.b/10.04.2007 17.07.2014 

Tek taraflı metakrilat cetvel (30 cm.) 5.000 Adet M-03.b/10.04.2007 17.07.2014 

Çift taraflı polistrol cetvel (30 cm.) 3.000 Adet M-03.b/10.04.2007 17.07.2014 

Istampa mürekkebi (siyah 50 ml) 10.000 Şişe B-05.e/15.06.2012 17.07.2014 

Istampa mürekkebi (siyah 500 ml) 500 Şişe B-05.e/15.06.2012 17.07.2014 

Istampa mürekkebi (kırmızı 50 ml) 10.000 Şişe B-05.e/15.06.2012 17.07.2014 

Tarih damgası (normal boy) 1.000 Adet I-16/06.06.2002 16.07.2014 

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL ŞARTNAME EKİ LİSTEDE 

BELİRTİLMİŞTİR. 

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

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. 

b) Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihaleye katılabilmeleri için ihale evrak 

bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir. 

c) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış 

zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. 

İhalenin bütünüyle iptali halinde, sipariş evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir. 

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

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

birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname 

ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.  

3 - Teklifler, son teklif verme günü en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz III 

Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki 

gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

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

dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları da 

açılacaktır. Numune istenerek ihalesine çıkılan malzeme için verilen firma numunelerinin 

istenilen şartlara uygunluğunun tespiti amacıyla ayrıca inceleme yapılacağından, fiyatla ilgili iç 
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zarflar bu inceleme sonuna kadar açılmayacaktır. İnceleme sonucu numuneleri istenilen şartlara 

uygun bulunan firmaların fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacak, 

numuneleri uygun bulunmayan firmaların iç zarfları ise açılmayarak firma yetkililerine diğer 

belge ve numunelerle birlikte iade edilecektir. Verilecek numuneler teslimata esas numune olarak 

değerlendirilecektir. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik 

araştırması yaptırılacaktır. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İstekliler, ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, her bir 

stok malzemenin tamamı için kısmi teklifte de bulunabilirler. 

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

tutarda son teklif verme tarihi itibariyle geçerli EN AZ 6 AY GEÇERLİ GEÇİCİ TEMİNAT 

verilecektir. Teminatın; banka teminat mektubu olması halinde, teminat mektubunda, “... 4734 ve 

4735 sayılı kanun ibaresi yerine, ilgili kanun ve şartname hükümlerini yerine getirmek üzere 

vermek zorunda olduğu ...”, ibaresi yer alacaktır. 

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

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 

9 - İşbu ihale, isteklilerin ilk tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri ve devamında sözlü 

olarak tekliflerini sürdürmeleri şeklinde olacaktır. Sözlü fiyat indirimine; istekli yetkililerinin 

(Vekaletname ve imza sirküleri ile birlikte) katılması gerekmekte olup, katılamaması halinde, 

teklif mektubunda yazılı fiyat geçerli olacaktır. 5358/1-1 

—— • —— 

KİRA SÖZLEŞMESİ KARŞILIĞINDA İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR 

Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 

İLİ : Kayseri 

İLÇESİ : Melikgazi 

MAHALLESİ : Tacettinveli 

CİNSİ : Arsa 

YÜZÖLÇÜMÜ : 2089,44 m2 

ADA NO : 5020 

PARSEL NO : 1 

MUHAMMEN BEDELİ : 3.454.750TL(üçmilyondörtyüzellidörtbinyediyüzelli) 

GEÇİCİ TEMİNAT : 103.642,5TL(yüzüçbinaltıyüzkırkikiliraellikuruş) 

İHALE GÜNÜ : 09/07/2014 Çarşamba 

İHALE SAATİ : 14:00 

Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaz Vakıflar Meclisinin 02/06/2014 tarih ve 260/218 

nolu kararı ile Başbakanlık Ekonomik, Sosyal ve Kültürel İşler Başkanlığı’nın 21.05.2014 tarih ve 

1217 sayılı oluruna istinaden; 

1 - Kira sözleşmesi süresinin; İnşaat yapım süresi 2 (iki) yıl ve işletme süresi 23 (yirmiüç) 

yıl olmak üzere toplam 25 (yirmibeş) yıl olması, 

Kira ödemelerinin sözleşme yapıldığı tarihten itibaren başlanmak üzere; 

a) İnşaat süresi olarak hesap olunan 2 (iki) yıllık sürenin, 1.yılı yıllık 105.000TL, 2. yılı 

yıllık 105.000 TL olarak tahsil edilmesi, 

b) 2. yılın bitimine müteakip başlayan 3. yıldan itibaren işin bitiş (25. Yılın sonuna kadar) 

süresinin sonuna kadar yıllık 260.000 TL kiranın her yıl için Türkiye İstatislik Kurumunca 

yayımlanan ‘ÜFE-Oniki Aylık Ortalamalara Göre Değişim (%) oranı dikkate alınarak 
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artırılmasıyla bulunacak bedelin yıllık kira olarak alınması (bir önceki yılın ÜFE oranında 

artırılmasıyla oluşacak kira miktarı daha fazla olması durumunda, fazla olan kira bedeli üzerinden 

kiranın devam etmesi), 

2 - Yüklenici tarafından tüm masrafların karşılanmak üzere; ilk 2 (iki) yıl içerisinde 

binanın tatbikat projelerinin hazırlanması, ilgili kurum ve kuruluşlara onaylatılması, inşaat 

ruhsatının alınması ve inşaat imalatlarının bitirilerek faaliyete geçirilmesi, aksi takdirde sözleşme 

fesih hakkının saklı tutulması, fesih halinde İdareye yatırılan kesin teminat ve aylıkları irat 

kaydedilmesi, 

3 - Yüklenici tarafından Vakıf taşınmazı üzerine haciz, ipotek, teminat vb yükümlülükler 

konulmaması, 

4 - İlgili mevzuata aykırı olarak herhangi bir nedenle kiralama süresi dolmadan vakıf 

taşınmazının tahliye edilmesi halinde, yapılmış olan masrafların talep edilmemesi, imalatın 

herhangi bir bedel talep edilmeden İdareye terk ve teberru edilmiş sayılarak, yatırılan teminat ve 

kiraların İdareye gelir kaydedilmesi, 

5 - İmar durumu gereği oluşabilecek brüt inşaat alanı m2’sinde büyüme olması durumunda 

kiranın brüt m2 oranındaki artışın toplam brüt inşaat alanına oranlanması suretiyle belirlenmesi, 

ayrıca binanın kullanım fonksiyonunun ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından zorunlu olarak 

değiştirilmesi halinde, mevcut kira gelirinin altında kalmamak kaydı ile aylık kira gelirinin 

yeniden belirlenmesi ve imar durumu gereği brüt inşaat alanı m2’sinde azalma olması halinde 

kirada değişiklik yapılmaması, 

6 - İnşaat bitirilip işletmeye açılıncaya kadar taşınmazın başka amaçla kullanılmaması, her 

türlü güvenliğin yüklenici tarafından alınması, inşaatın yapımı sırasında iş ve sosyal güvenlik 

bakımından her türlü tedbirin yüklenici tarafından alınarak sözleşme süresi olan 25 (yirmibeş) yıl 

sonunda taşınmazın bakımlı ve kullanılabilir şekilde İdareye teslim edilmesi, 

Şartları doğrultusunda söz konusu taşınmaz üzerine yapılacak yapının, imar durumuna 

uygun ‘İş Merkezi’ olarak kullanılmak üzere yapım karşılığı kiralama modeliyle 25 yıl süreli 

olarak, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi çerçevesinde kapalı teklif usulü ile 

kiraya verilmesi için ihaleye çıkartılmıştır. 

7 - İhale yukarıda belirlenen tarih ve saatte Sahabiye Mahallesi, Bor Sokak No: 4 

Kocasinan / KAYSERİ adresinde bulunan Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğünde toplanacak 

olan, İhale Komisyonunun huzurunda yapılacaktır. 

8 - İstekliler, İhale şartnamesini mesai saatleri içerisinde Kayseri Vakıflar Bölge 

Müdürlüğünde görebilirler ve TR 270001500158007297093243 nolu Vakıflar Bankası Kocasinan 

Şubesi hesabına 100,00 TL yatırarak aynı adresten temin edebilirler. 

9 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için İhale Şartnamesinin 6. maddesine göre 

hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 7. maddesi doğrultusunda ihale günü ve saatine 

kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyon 

Başkanlığına imza karşılığında teslim edeceklerdir. 

10 - İhaleye girebilme şartları; 

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

b) Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi. 

c) Verildiği tarih ile ihale tarihi arasındaki süre 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. 

d) Noter tasdikli imza sirkülerini veya imza beyannamesini vermesi. 
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e) İstekliler adına vekalet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 
noter tasdikli vekaletnameleri ile vekilin yine noter tasdikli imza beyannamesini vermesi. 

f) Ortak girişim olması halinde bu iş için şartname eki örneğe uygun noter tasdikli ortak 
girişim beyannamesini vermesi. 

g) İlgili Bankadan alınacak şartname eki örneğe uygun referans mektubu (muhammen 
bedelin %10'u kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisi) 

*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 vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair şartname 
eki örneğe uygun belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz 
edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi. 

ı) İlan tarihinden sonra Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun 
internet adresi üzerinden alınacak şartname eki örneğe uygun 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) Benzer iş ile ilgili iş bitirme belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti veya ihale üzerinde 
kalırsa Şartname 20. madde hükmünce temin edeceğine dair şartname eki örneğe uygun 
taahhütname, 

k) Şartname eki örneğine uygun teknik personel taahhütnamesi, 
l) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin şartname eki örneğe 

uygun yazılı beyanı. 
m) Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne ait Vakıfbank Kayseri / Kocasinan Şubesi 

TR270001500158007297093243 nolu banka hesabına nakit olarak yatırılmış geçici teminatın 
alındı makbuzu veya Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına 2886 sayılı Kanuna göre alınmış 
şartname eki örneğe uygun geçici teminat mektubu (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı) 

n) Teklifi mektubu (İhale şartnamesi 6. maddeye göre hazırlanmış) 
p) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı a, b, c, d, e, h, ı ve l bentlerinde 

belirtilen belgeleri vermek zorundadır. 
11 - Teklifler, İhale şartnamesinin 6. maddesine göre hazırlanacak ve 7. maddesine göre 

verilecektir. 
12 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek 

gecikmeler kabul edilmeyecektir. 
13 - Bu iş için yapılmış tüm ilan bedelleri sözleşme esnasında defaten istekli tarafından 

ödenecektir. 
14 - İdare, gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
İlan olunur. 5204/1-1 

—— • —— 
DÜZELTME İLANI 

Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikasından: 
İhale kayıt numarası : 2014/68199 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Sivrihisar Cad. No.195 ESKİŞEHİR 
b) Telefon ve faks numarası : 222 2302739 – 222 2302738 
c) Elektronik posta Adresi (varsa) : 
2 - İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 2014/2015 kampanya dönemi pancar boşaltma 

makinelerinin çalıştırılması  
b) Yapılacağı yer : Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası 
c) İşin süresi : Sözleşme tarihinden itibaren 260 gün 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası  
b) Tarih-Saati : 03.07.2014 - Perşembe günü 14.00 
4.3. İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler: 
İsteklinin, her vardiyada ve her bir seyyar pancar boşaltma makinesinde çalıştıracağı en az 

bir adet personelinin ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak alınmış benzer işlere ait operatör 
belgelerinin aslı veya noter tasdikli örneğinin ibrazı şarttır. 

Düzeltilen Madde ve/veya maddeler : Madde 4.3. 
İsteklinin, her vardiyada ve her bir seyyar pancar boşaltma makinesinde çalıştıracağı en az 

iki adet personelinin ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak alınmış benzer işlere ait operatör 
belgelerinin aslı veya noter tasdikli örneğinin ibrazı şarttır olarak düzeltilmiştir. 

 5411/1-1 
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TTK İHTİYACI OLARAK 129 ADET DERİ CEKET ALIMI 4734 SAYILI 

KAMU İHALE KANUNUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA 

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE OLACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 - İdarenin: 

İhale Kayıt No : 2014/66826 

a) Adresi  : TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası : Tel : 0.372 252 00 00 ( 70 Hat) 

  Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi : Satınalma@taskomuru.gov.tr. 

2 - İhale konusu malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : DERİ CEKET 

  Miktarı: 129 Adet 

b) Teslim yeri  : Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve 

Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü, Tesellüm Şefliği 

Ambarı 

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 günde teslim 

edilecektir 

3 - İhalenin: 

a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 10/07/2014 - 15.00 

c) Dosya no  1432205 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: 

4-1 - İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

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

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) İdari şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 

durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna 

ilişkin yazılı taahhütname,  
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e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) İdari şartnamenin 55 inci maddesinde ayrıntısı belirtilen yeterlik belgeleri, 

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi ile 15.maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri ön görülmüş ise, 

isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum 

beyannamesi 

j) Bu şartnamenin 16.maddesinde belirtilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2 - Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler  

4.2.1 - Yok 

5 - Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir.  

6 - Bu ihalede kısmi teklif verilmeyecektir. 

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK görülebilir ve 

şartnameler 20,00-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, en geç 10.07.2014, saat 15.00’e kadar T.T.K. Satınalma Daire Başkanlığı 

Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125   67090 Zonguldak adresine verilebileceği gibi 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3' ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez 

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 işleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 

15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 5242/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Kuçuradi Felsefe ve İnsan Hakları Vakfı. 
VAKFEDENLER: İoana Kuçuradi, Kemal Akkurt, Tüten Ayla Anğ, Meral Çelikcan, 

Betül Çotuksöken, İsmail Hakkı Demirdöven, Özge Yücel Dericiler, Nuran Direk, Mehmet Sıdkı 
Erinç, Sevgi İyi, İbrahim Özden Kaboğlu, Zuhal Karahan, Abdullah Kaygı, Yusuf Mehmet 
Örnek, Aydın Adnan Sezgin, Fatma Hülya Şimga, Zerrin Tandoğan, Harun Tepe, Musa Toprak, 
Zeynep Ispir Toprak, Gülriz Uygur, Celal Oktay Yalın, Hülya Yetişken.  

VAKFIN İKAMETGAHI: Ankara 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Ankara 25. Asliye Hukuk Mahkemesinin 28/05/2014 tarih ve E. 2014/88 K. 2014/262 
sayılı kararı  

VAKFIN AMACI: Felsefe ve insan hakları alanlarında ayrı ayrı ve birbirine bağlantılı 
olarak eğitim ve araştırma yapmak, özellikle insan haklarının felsefi-etik eğitimini teşvik etmek 
ve yaygınlaştırmak; Türkiye’de ve dünyada bu alanlardaki gelişmeleri, dünya problemlerinin 
çözümüne ve insan haklarının korunmasına katkıları açısından izleyerek değerlendirmek ve bu 
gelişmelere katkıda bulunacak her türlü çalışmayı yapmaktır. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 50.000 TL Nakit. 
YÖNETİM KURULU :  
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın 

tasfiyesinden arta kalan mal ve haklar vakfın amacına uygun faaliyette bulunan, kurucu tarafından 
kurulmuş başka bir vakfa veya benzer amaçlı bir vakfa veya kamu yararına bir dernek olan 
Türkiye Felsefe Kurumu Derneğine devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 5350/1-1 
————— 

VAKFIN ADI: İkra Vakfı  
VAKFEDENLER: Mustafa İşler 
VAKFIN İKAMETGÂHI: Kırıkkale 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Kırıkkale 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 21/05/2014 tarih ve E: 2014/506, K: 2014/1029 
sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Yurt içinde yurt dışında insani, milli ve manevi değerlere sahip 
insanlar yetiştirmek. Her türlü bilimsel ve eğitim çalışmaları yapmak ve yaptırmak, yapanlara 
katkı sağlamak. İnsan hayatı için gerekli her türlü yardımı ihtiyaç sahiplerine sağlamak onlara 
yardım etmek. Milletimizin, devletimizin ve tüm insanlığın daha ileri medeniyet seviyesine 
ulaşması için gerekli her türlü katkıyı sağlamak. Bütün bu faaliyetleri yurt içinde ve yurt dışında 
sürdürmek. Ülke ve dünya turizmine katkı sağlamaktır. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 3.000-TL (üçbin) nakit. 
- Kırıkkale İli, Yahşihan İlçesi, Merkez Mahallesi, 329 ada, 17 parsel (eski 13 parsel) arsa 

niteliğinde taşınmaz. 
YÖNETİM KURULU: 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın herhangi 

bir sebeple sona ermesi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Anadolu 
Kimsesizleri Koruma Derneği’ne devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 5351/1-1 
————— 

VAKFIN ADI: Merkezefendi İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı. 
VAKFEDENLER: Şükrü Görücü, Muhammet Subaşıoğlu, Nesrin Köse Azman, Adem 

Kılınç, İzlem Kabalı, İbrahim Çakı, Hasan Hüseyin Ortanca.  
VAKFIN İKAMETGÂHI: Denizli. 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Denizli 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 05.06.2014 tarih, E: 2014/170 K: 2014/239 sayılı 
kararı. 

VAKFIN AMACI: 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunun 
amaç ve kapsamını giren faaliyet ve çalışmalar yapmak, diğer kanun ve bu doğrultuda 
düzenlenmiş mevzuatla vakıflara açıkça tevdi edilmiş görevleri ifa etmektir. 
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VAKFIN MAL VARLIĞI: 50.000 TL (EllibinTL) nakit. 

YÖNETİM KURULU: 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Sosyal 

Yardımlaşma ve Dayanışma Fonuna intikal eder.  

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 5352/1-1 

————— 

VAKFIN ADI: Kur'an Çalışmaları Vakfı. 
VAKFEDENLER: Fahrettin YILDIZ, Yüksel GÖRGEÇ, Fahrettin ÖZYAPAR, Kazım 

ŞİMŞEK, Yunus KARAN, Yaşar DEMİRCİ, Sabri KAYA, Hasan KAAN, Haydar TEMEL, 

İbrahim ÇAKMAK, Ahmet AYYILDIZ.  

VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul. 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Anadolu 28. Asliye Hukuk Mahkemesinin 25.02.2014 tarih, E: 2013/576 K: 2014/79 
sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Fikir, kültür ve sanat hayatımıza etkilerini göstermeye yardımcı olmak 

amacıyla İslamı gerçek kimliğiyle öğretmeyi, Kur'an-ı Kerim'i kendisine has orijinal yapısıyla 

tanıtmayı hedef alan, başta Müslümanlar olmak üzere bütün insanların Kuran'ı doğru 

anlamalarına katkı sağlayacak olan öğretici programlar düzenlenmek, günümüzde Kuran'ın 

anlaşılmasına yeni bir ivme ve boyut kazandıracak çalışmalar ve bilimsel araştırmalar yapmak, 
geçmiş ve çağdaş ilim ve fikir adamlarının yapmış ve yapmakta oldukları çalışmaları ile tanıtmak, 

Türkiye'de ve dünyada oluşturulan gündemleri takip edip bunları inceleyen ve çözüm yolları 

öneren ilim, fikir ve sanat ehlinin derin bilgi ve engin tecrübelerinden insanları azami ölçüde 

yararlandırmak, her türlü eğitim, fikri, ilmi, dini, sosyal, kültürel, ekonomi, sanat, çevre, insan 

sağlığı ve sportif alanlarda çeşitli araştırmalar yapmak, TV. ve radyo açmak hariç basılı, sesli, 

görüntülü ve internet ortamında neşriyat ve organizasyon yaparak ya da yaptırarak, toplumun ve 
insanlığın maddi ve manevi yönlerden gelişmesine, kalkınmasına ve ilerlemesine katkıda 

bulunmaktır. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 50.000 TL (EllibinTL) nakit. 

YÖNETİM KURULU: Yüksel GÖRGEÇ, Fahrettin ÖZYAPAR, Yunus KARAN, Osman 

ERTEM, Burhan Cahit AYDOĞAN 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Mütevelli 
Heyetince belirlenecek gayece aynı bir vakfa veya kuruluşa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 5353/1-1 

————— 

VAKFIN ADI: Mehmet Ali Eruslu Eğitim Sağlık ve Kültür Vakfı. 

VAKFEDENLER: Ökkaş ERUSLU, Zeki ERUSLU, Kahraman ERUSLU, Mustafa 

ERUSLU. 
VAKFIN İKAMETGÂHI: GAZİANTEP. 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Gaziantep 8. Asliye Hukuk Mahkemesinin 15/05/2014 tarih, E: 2014/40, K: 2014/397 

sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Eğitim, sağlık, kültür, sosyal ve ekonomik dayanışma ve 

yardımlaşmayı gerçekleştirmek üzere kurulan vakfın amacı; fakir, düşkün ve muhtaçlara her türlü 
yardımda bulunmak, kamu hizmetlerine yardımcı olmak maksadıyla her kademede eğitim, sağlık 

ve öğretim kurumları açmak. Kurulmuş ve kurulacak eğitim ve sağlık tesislerine katkıda 

bulunmak, orta ve yüksek dereceli okullara ve bütün mesleki okullara, üniversiteye devam eden 

talebelere yurtlar yapmak, yiyecek ve yatacak yer temin etmek, burs vermek. İslam dininin 

yaygınlaşması için camii, kuran kursu yaptırmak ve tamir ettirmek. 

VAKFIN MAL VARLIĞl: 100.000 TL nakit. 

YÖNETİM KURULU: Ökkaş ERUSLU, Zeki ERUSLU, Kahraman ERUSLU, Mustafa 

ERUSLU. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları mütevelli heyetinin kararı ile gayeleri aynı olan başka bir 

vakfa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 5354/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2011/91846 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü İl/İlçe Çankaya / ANKARA 

Adresi Çetin Emeç Bulvarı No:5  Tel-Faks (0312) 480 08 10 - (0312) 480 07 00 

Posta Kodu 06450 E-Mail yigm@csb.gov.tr 

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

Adı/Unvanı  

Meer Elektro Mekanik Elektrik Elektronik Doğalgaz 

İnşaat Taahhüt Danışmanlık İthalat İhracat Sanayi ve 

Ticaret Ltd.Şti. 

Adresi  
Odunluk Mah. Lefkoşa Cad. No:117/1 Nilüfer / 

BURSA 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
 Çekirge V.D. Vkn: 6130728135 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
 Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 

Ticaret/Esnaf Sicil No.  Tic. Sicil No:76798 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 5336/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı İspir Malmüdürlüğü İl/İlçe Erzurum/İspir 

Adresi Hükümet Konağı / İspir Tel-Faks 0442 451 30 25-0442 451 32 49 

Posta Kodu 25900 E-Mail murat_sahin@milliemlak.gov.tr 

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

Adı/Unvanı Çoruh Tarım ve Hayvancılık Ltd. Şti.  

Adresi Aşağı Mah. 25 Şubat Cad. İspir  

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 

2610386262  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 

İspir-271 / 20059  

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 (X) Bakanlık İhalelerinden (X) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 5338/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/151758 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Savunma Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Deniz İkmal Grup Komutanlığı İl/İlçe Pendik/İstanbul 

Adresi 
Deniz İkmal Grup Komutanlığı 

Pendik/İstanbul 
Tel-Faks 

262 414 11 29 

262 414 79 43 

Posta Kodu  E-Mail istanbul.dz.ikmal@dzkk.tsk.tr 

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

Adı/Unvanı 
Gedon Gemi Donatım ve Ticaret 

Anonim Şirketi 
Tevfik Lütfi Moran 

Adresi 
Kozyatağı, Sümko Sitesi, A7/12 

Kadıköy/İstanbul 

Str. Mircea cel Batran, Nr. 59, Bl. 

MV3A, Sc. A.Ap.25, Constanta 

Romanya 

T.C. Kimlik No.  17444282046 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
390 003 4601  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İstanbul Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
247143  

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 (  ) 

 5339/1-1 
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Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/74248 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Türkiye Elektrik İletim Anonim 

Şirketi 1. İletim Tesis ve İşletme 

Grup Müdürlüğü İstanbul 

(Davutpaşa) 

İl/İlçe İstanbul/Esenler 

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

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

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

Adı/Unvanı Aytekin Tekin  

Adresi 
Turan Güneş Bulvarı Cezayir  Caddesi 

2/17 Yıldız-Çankaya/Ankara 
 

T.C. Kimlik No. 32587882564  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
285440  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

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 (  ) 

 5424/1-1 
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İller Bankası Anonim Şirketinden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/6963 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
İLLER BANKASI A.Ş İHALE 

DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
İl/İlçe ANKARA/YENİMAHALLE 

Adresi 

Çamlıca Mah. Anadolu Bulvarı Ek 

Tesisleri A/1 Blok Macunköy 

Yenimahalle/ANKARA 

Tel 3125087702 

Posta Kodu 06200 E-Mail ihale@ilbank.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 
Binyapı İnşaat ve Nakliyat Sanayi 

Ticaret Limited Şirketi 
Necati AKSANGUR 

Adresi 
A.Gazi MH Fatih Bulvarı No:89 

K:4 d:7 Sultanbeyli İSTANBUL 
- 

T.C. Kimlik No. - 22633449384 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
1760388610 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İSTANBUL - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 646520 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay ( ) Yıl (X) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

1 (Bir) yıl 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden ( ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 5359/1-1 
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İller Bankası Anonim Şirketinden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/6963 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
İLLER BANKASI A.Ş İHALE 

DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
İl/İlçe ANKARA/YENİMAHALLE 

Adresi 

Çamlıca Mah. Anadolu Bulvarı Ek 

Tesisleri A/1 Blok Macunköy 

Yenimahalle/ANKARA 

Tel 3125087702 

Posta Kodu 06200 E-Mail ihale@ilbank.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 
Mensa İnşaat Turizm Sanayi 

Ticaret Limited Şirketi 
Mehmet Sıdık AKSANGUR 

Adresi 
A.Gazi MH Fatih Bulvarı No:89 

K:4 d:7 Sultanbeyli İSTANBUL 
- 

T.C. Kimlik No. - 22642449092 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
6150104189 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İSTANBUL - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 423699 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay ( ) Yıl (X) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

1 (Bir) yıl 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden ( ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 5360/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Bölge Müdürlüğü Orman İşletme Müdürlüğünden: 

 ANTALYA 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5364/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

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. 

 5396/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

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. 

 5396/2/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

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. 

 5397/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

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. 

 5398/1-1 



21 Haziran 2014 – Sayı : 29037 RESMÎ GAZETE Sayfa : 61 

 

İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

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. 

 5400/1/1-1 



Sayfa : 62 RESMÎ GAZETE 21 Haziran 2014 – Sayı : 29037 

 

İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 

 5400/2/1-1 



21 Haziran 2014 – Sayı : 29037 RESMÎ GAZETE Sayfa : 63 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

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. 

 5384/1-1 



Sayfa : 64 RESMÎ GAZETE 21 Haziran 2014 – Sayı : 29037 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

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. 

 5385/1-1 



21 Haziran 2014 – Sayı : 29037 RESMÎ GAZETE Sayfa : 65 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

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. 

 5386/1-1 



Sayfa : 66 RESMÎ GAZETE 21 Haziran 2014 – Sayı : 29037 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 

 5387/1-1 



21 Haziran 2014 – Sayı : 29037 RESMÎ GAZETE Sayfa : 67 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 

 5388/1-1 



Sayfa : 68 RESMÎ GAZETE 21 Haziran 2014 – Sayı : 29037 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 

 5391/1/1-1 



21 Haziran 2014 – Sayı : 29037 RESMÎ GAZETE Sayfa : 69 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 

 5391/2/1-1 



Sayfa : 70 RESMÎ GAZETE 21 Haziran 2014 – Sayı : 29037 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 

 5391/3/1-1 



21 Haziran 2014 – Sayı : 29037 RESMÎ GAZETE Sayfa : 71 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 

 5392/1/1-1 



Sayfa : 72 RESMÎ GAZETE 21 Haziran 2014 – Sayı : 29037 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 

 5392/2/1-1 



21 Haziran 2014 – Sayı : 29037 RESMÎ GAZETE Sayfa : 73 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 

 5392/3/1-1 



Sayfa : 74 RESMÎ GAZETE 21 Haziran 2014 – Sayı : 29037 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 

 5392/4/1-1 



21 Haziran 2014 – Sayı : 29037 RESMÎ GAZETE Sayfa : 75 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 

 5392/5/1-1 



Sayfa : 76 RESMÎ GAZETE 21 Haziran 2014 – Sayı : 29037 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 

 5393/1-1 



21 Haziran 2014 – Sayı : 29037 RESMÎ GAZETE Sayfa : 77 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

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

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI
2014/6447 Tunceli İli, Çemişgezek İlçesinde Tesis Edilecek Tagar Hidroelektrik

Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER
— Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Personel Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
— İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2014/8)
— Yem Katkıları ve Premikslerin Üretimi, İthalatı, İhracatı, Satışı ve Kullanımı

Hakkında Tebliğ’in (Tebliğ No: 2002/66) Yürürlükten Kaldırılmasına Dair
Tebliğ (No: 2014/29)

— Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 12)

KURUL KARARI
— Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 19/6/2014 Tarihli ve 5905

Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
— Anayasa Mahkemesinin  18/6/2014 Tarihli ve 2013/2814 Başvuru Numaralı

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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