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YÖNETMELİKLER
Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
AV TURİZMİ KAPSAMINDA AVLANMALARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 14/4/2016 tarihli ve 29684 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Av Turizmi
Kapsamında Avlanmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (f) ve (dd) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“f) Av organizatörü: Av organizasyonlarıyla ilgili işleri yürüten, av ve yaban hayatı gözlem turları ile fotoğraf ve film çekimlerinin yapılmasını düzenleyen veya yardımcı olan, bölge
müdürlüğü veya ildeki şube müdürlüklerince açılan sertifika programını başarıyla tamamlayıp
av organizatörü kimliği alan kişiyi,”
“dd) İldeki şube müdürlüğü: Bölge müdürlüğüne bağlı ildeki şube müdürlüğünü,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
“(4) Acentelere ilişkin güncel bilgiler, Genel Müdürlük internet sitesinden duyurulur
ve ilgililerce buradan takip edilir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 6 – (1) Av turizmi izin belgesi için başvuru, talebi içerir Av Turizmi İzin
Belgesi Başvuru Formu (Ek-19) ile yapılır.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasındaki “müdürlükten”
ibaresi “ildeki şube müdürlüğünden”, beşinci fıkrasındaki “müdürlüğe” ibaresi “ildeki şube
müdürlüğüne” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki
“öncesi müdürlüğe” ibaresi “öncesi ildeki şube müdürlüğüne” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki “müdürlükçe”
ibaresi “ildeki şube müdürlüğünce”, beşinci fıkrasındaki “müdürlüğe” ibaresi “ildeki şube müdürlüğüne” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkralarındaki
“müdürlüğe” ibaresi “ildeki şube müdürlüğüne” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki “müdürlüğe”
ibaresi “ildeki şube müdürlüğüne” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasındaki “müdürlükten”
ibaresi “ildeki şube müdürlüğünden” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki (ç) bendi
eklenmiş ve aynı maddenin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ç) Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan
belgeler ildeki şube müdürlüğünce kontrol edilir ve mevcut olmaması durumunda yerli avcı
tarafından ibraz edilir.”
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“(6) Acente tarafından avcı adına yapılacak başvurular; bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen usul doğrultusunda, avlanma izninin alınması, av organizasyonunun yürütülmesi, avlanma izin ve avlama ücretleriyle ilgili iş ve işlemlerin yapılması için
acentenin yetkili kılındığına ilişkin avcı tarafından verilen ait olduğu av yılı için geçerli olan
noter onaylı vekâletnameyle yapılır.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci, 19 uncu, 21 inci ve 22 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Yabancıların avlanma esasları
MADDE 20 – (1) 6458 sayılı Kanun kapsamında olan yabancılar ile Türklük belgesi
sahibi Batı Trakyalı Türkler avcılık belgesiyle avlanır.
a) Av turizmi kapsamındaki avlaklarda av ve yaban hayvanı türlerini seyahat acentesi
aracılığıyla ya da seyahat acentesine bağlı kalmaksızın Yabancı Avcılar İçin Özel Avlanma İzin
Belgesini (Ek-9) alarak avlayabilirler.
(2) Av turizmi kapsamında avına izin verilen türlere ilişkin kota başvurusu, avcılık belgesiyle birlikte Genel Müdürlüğe; yabancı avcılar için özel avlanma izin belgesi başvurusu,
Yabancı Avcılar İçin Özel Avlanma İzin Belgesi Başvuru Formu (Ek-10) ile ildeki şube müdürlüğüne yapılır.
(3) Yabancı avcılar için özel avlanma izin belgesi, ilgililere gönderilir.”
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Diplomatik kimlik sahibi kişiler için avlanma esasları
MADDE 23 – (1) Yabancı avcılık belgesi verilen Türkiye’deki diplomatik veya konsüler temsilciliklerle, uluslararası kuruluşlarda çalışan kırmızı bantlı kimlik kartı hamili görevliler ve karşılıklılık ilkesine bağlı olmak kaydıyla diplomatik ve konsüler temsilciliklerde
görev yapan yeşil bantlı kimlik hamili olanlar, acente aracılığıyla ya da acenteye bağlı kalmaksızın Komisyonca her av yılı için belirlenen avlaklarda Yabancı Avcılar İçin Özel Avlanma İzin
Belgesini (Ek-9) alarak avlanabilirler.
(2) İşletilen avlaklarda, ikili veya çok taraflı sözleşmeler ve karşılıklılık esaslarıyla ilgili
Dışişleri Bakanlığının görüşü doğrultusunda, bu Yönetmeliğin 23 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilenler ile devlet misafirlerinden avlanma izin ücreti veya avlama ücreti alınmayabilir. Bu kişilerin özel avlak ya da işlettirilen avlaklarda avlanmak istemeleri durumunda avlanma izin ücreti alınır, avlama ücreti ise özel avlak ya da işlettirilen örnek avlak sahibi tarafından belirlenir.
(3) Yabancı avcılar için özel avlanma izin belgesi başvurusu, Yabancı Avcılar İçin Özel
Avlanma İzin Belgesi Başvuru Formu (Ek-10) ile birlikte, avcı tarafından veya acente aracılığıyla Genel Müdürlüğe yapılır.
(4) Yabancı avcılar için özel avlanma izin belgesinin birer nüshası müdürlüğe ve Dışişleri Bakanlığına gönderilir.”
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MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin beşinci fıkrasındaki “müdürlüğe” ibaresi “ildeki şube müdürlüğüne” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki “müdürlükçe” ibaresi “ildeki şube müdürlüğünce” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin on birinci ve on ikinci fıkralarındaki “müdürlükçe” ibaresi “ildeki şube müdürlüğünce” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasındaki “müdürlük”
ibaresi “ildeki şube müdürlüğünün” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin üçüncü fıkrasındaki “müdürlük”
ibaresi “ildeki şube müdürlüğünün” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin ikinci fıkrasındaki “müdürlüğün”
ibaresi “ildeki şube müdürlüğünün”, dördüncü ve yedinci fıkralarındaki “müdürlükçe” ibaresi
“ildeki şube müdürlüğünce”, dördüncü fıkrasındaki “müdürlük” ibaresi “ildeki şube müdürlüğü” ve dokuzuncu fıkrasındaki “müdürlüğe” ibaresi “ildeki şube müdürlüğüne” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasındaki “müdürlükçe”
ibaresi “ildeki şube müdürlüğünce”, “müdürlük” ibaresi “ildeki şube müdürlüğünün” olarak
değiştirilmiştir.
MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki “müdürlükçe”
ibaresi “ildeki şube müdürlüğünce” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 46 – (1) Bölge müdürlükleri veya ildeki şube müdürlükleri, av organizatörü
belirlemek amacıyla av organizatörlüğü sertifika programı düzenler.
(2) Av organizatörlüğü sertifika programında; av turizmi ve mevzuatı, av turizmi uygulamaları, av turizminde düzenlenmesi zorunlu belgeler, av hukuku, uluslararası sözleşmeler;
av ve yaban hayatıyla ilgili genel bilgiler, ekoloji; trofe çıkarımı ve ölçümleri; iletişim, ilk yardım ve harita bilgisi; silah, ekipman, teçhizat ve optik aletler konuları ile av organizatörlerinin
görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin konular yer alır.
(3) Sertifika programı, teorik ve uygulamalı olmak üzere iki aşamalı olarak yapılır ve
program sonunda başarılı olanlara Bölgesel/Ulusal Av Organizatörü Kimlik Kartı (Ek-15) verilir. Av organizatörlerinin isimleri, Genel Müdürlüğe ve TÜRSAB’a bildirilir, Genel Müdürlük
ve ildeki şube müdürlüğü ile TÜRSAB’ın internet sitelerinde yayımlanır.
(4) Av organizatörü ve av kılavuzlarının kimlikleri, kimlik sahiplerinin talepleri üzerine
ildeki şube müdürlüğünce iptal edilir. Av organizatörü ve av kılavuzlarının kimlikleri aşağıdaki
durumlarda ildeki şube müdürlüğünce askıya alınır ya da iptal edilir:
a) Kanunda suç olarak belirlenen fiilleri işleyenlerin kimlikleri iptal edilir ve 10 yıl süre
ile yeni kimlik düzenlenmez. Belirtilen sürenin sonunda sertifika programına katılarak başarılı
olmaları halinde, bu kişilere yeniden kimlik verilebilir. Ancak bu kişilerin yeniden suç işlemesi
halinde kimlikleri süresiz olarak iptal edilir.

15 Mayıs 2018 – Sayı : 30422

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 13

b) İzinsiz ve yetkisiz av organizasyonu düzenleyenlerin kimlikleri ile Kanunda kabahat
olarak belirlenen fiilleri işleyenlerin kimlikleri, bu durumun tespiti tarihinden itibaren 3 yıl
süre ile askıya alınır.
(5) Av ve yaban hayatı konularında en az beş yıl süreyle çalışan Bakanlık personeli için
av organizatörü ve av kılavuzluğu sertifika programlarına katılım şartı aranmaz, Bakanlık personelinin talebi üzerine av organizatörlüğü için Genel Müdürlükçe, av kılavuzluğu için ildeki
şube müdürlüklerince kimlik kartı verilir.
(6) Sürdürülebilir avcılığın eğitilen kişilerce yapılması, belirlenen kurallar doğrultusunda av organizasyonlarının başarılı ve verimli sonuçlanmasını sağlamaya yönelik av kılavuzluğu sertifika programı ildeki şube müdürlüğü tarafından düzenlenir.
(7) Av kılavuzluğu sertifika programında; av turizmi ve mevzuat, av turizmi uygulamaları, av turizminde düzenlenmesi zorunlu belgeler, uluslararası sözleşmeler; yaban hayatı,
yaban ve av hayvanları bilgisi, ekoloji; harita bilgisi, takip, bulma ve belirleme; trofenin çıkartılması, trofe ölçümü; ilk yardım, iletişim; silah, ekipman, teçhizat, optik aletler bilgisi; av
kılavuzunun görev, sorumluluk ve yetkileri konuları yer alır.
(8) Av kılavuzluğu sertifika programı sonunda başarılı olanlara Av Kılavuzluğu Sertifikası (Ek-16) verilir. Sertifika sahibi av kılavuzlarına talepleri halinde görev yapabilmelerini
sağlayacak Av Kılavuzluğu Kimlik Kartı (Ek-17) verilir.
(9) Av organizatörü ve av kılavuzuyla ilgili; adayların seçimi, görev, sorumluluk ve çalışma ile uygulama konuları, sertifika programı, iptal ve askıya almalar, Genel Müdürlükçe çıkarılacak esaslar doğrultusunda belirlenir.”
MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin üçüncü fıkrasındaki “müdürlükten” ibaresi “ildeki şube müdürlüğünden” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin birinci fıkrasındaki “müdürlükçe”
ibaresi “ildeki şube müdürlüğünce” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-6 ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-15 ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin ekine Ek-19 eklenmiştir.
MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-7, Ek-8 ve Ek-11 yürürlükten
kaldırılmıştır.
MADDE 29 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 30 – Bu Yönetmelik hükümlerini Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
14/4/2016
29684
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
118/5/2017
30070
224/9/2017
30190
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
AVCI EĞİTİMİ VE AVCILIK BELGESİ VERİLMESİ USUL VE ESASLARI
HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Avcı Eğitimi
ve Avcılık Belgesi Verilmesi Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesine aşağıdaki bentler eklenmiştir.
“n) Saklı tutulan hakların kullanımına ilişkin belge sahibi: 29/5/2009 tarihli ve 5901
sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında saklı tutulan hakların kullanımına ilişkin belgeye sahip kişileri,
o) Batı Trakyalı Türk: Türklük belgesine sahip Batı Trakyalı Türkleri,
ö) Yabancı: Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişiyi,
p) Kırmızı veya yeşil bantlı kimlik kartı hamili: Türkiye’deki diplomatik veya konsüler
temsilciliklerle, uluslararası kuruluşlarda çalışan kırmızı bantlı kimlik kartı hamili görevliler
ve karşılıklılık ilkesine bağlı olmak kaydıyla diplomatik ve konsüler temsilciliklerde görev yapan yeşil bantlı kimlik hamili olan kişileri,
r) Yabancı avcılık belgesi: Türkiye’deki diplomatik veya konsüler temsilciliklerle, uluslararası kuruluşlarda çalışan kırmızı bantlı kimlik kartı hamili görevliler ve karşılıklılık ilkesine
bağlı olmak kaydıyla diplomatik ve konsüler temsilciliklerde görev yapan yeşil bantlı kimlik
hamili olan kişilere av organizasyonuna katılabilmeleri maksadıyla verilen belgeyi,
s) Avlak Yönetim Bilgi Sistemi (AVBİS): Planlı ve kotalı avcılık çerçevesinde avlaklarda kota kullanım izninin alındığı; tür, avlak, zaman ve miktar bilgilerinin kayıt edilerek muhafaza edildiği Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce uygulanan elektronik sistemi,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 9 – Avcı eğitimi kursuna on sekiz yaşını doldurmuş ve okur-yazar olmak kaydıyla aşağıda belirtilen kişiler başvuruda bulunabilirler:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları,
b) Saklı tutulan hakların kullanımına ilişkin belge sahibi kişiler,
c) Batı Trakyalı Türkler,
ç) Yabancı ve kırmızı veya yeşil bantlı kimlik kartı hamili olanlardan;
1) Herhangi bir avcı eğitimi almamış olan kişiler,
2) Kendi ülkesi veya başka bir ülkeden eğitim almış avcılık belgesine sahip kişilerden
42/A maddesine göre avcılık eğitim durumunun Türkiye’de düzenlenen kurs programına uygunluğu kabul edilmeyen kişiler.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 10 – Başvuruda aşağıdaki belgeler istenir:
a) Kimlik numarasını gösteren bir belge,
b) 2 adet fotoğraf.
Birinci fıkrada belirtilenlerin dışında ayrıca,
a) Saklı tutulan hakların kullanımına ilişkin belge sahibi kişilerden saklı tutulan hakların
kullanımına ilişkin belge,
b) Batı Trakyalı Türklerden Türklük belgesi,
c) Türkiye’de yaşayan yabancılardan ikamet veya çalışma izin belgesi,
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ç) Kırmızı veya yeşil bantlı kimlik kartı hamili olanlardan kimlik kartı,
istenir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 14 – Kurslarda dersler konu içeriğine bağlı olarak teorik ve uygulamalı olarak
işlenir. Teorik ve uygulamalı dersler, kurs programında belirtilir.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki “625 sayılı Kanun” ibaresi “5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 27 – Kurs sonunda kursiyerlerin başarısını tespit etmek üzere aşağıda belirtildiği şekilde sınav yapılır:
a) Teorik dersler için teori sınavı, uygulama dersleri için uygulama sınavı yapılır. Teorik
ve Uygulama sınavı ortalaması başarı puanı olarak kabul edilir.
b) Uygulama sınavı teori sınavı ile aynı gün içerisinde teori sınavı bitiminden sonra
veya en fazla 2 saat sonra yapılır.
c) Sınavlar merkez müdürü veya görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında,
şube müdürü veya görevlendirilen ilgili şef ve kursta görev yapan bir uzman veya usta öğreticiden oluşan üç kişilik komisyon tarafından gerçekleştirilir. Teori ve uygulama sınavları aynı
komisyonca veya farklı komisyon oluşturmak suretiyle de yapılabilir.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 29 – Sınavlarda başarı gösterenlere, kursun açıldığı merkezce düzenlenen “Avcı Eğitimi Kurs Bitirme Belgesi” verilir.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Avcılık belgesi başvurusu ve istenen belgeler
Madde 31 – Aşağıdaki belirtilen belgelerin kurum tarafından elektronik ortamda temin
edilmesi durumunda başvuru sahibinden istenmez. AVBİS’te yer alan ve kurum tarafından temin edilebilen bilgi ve belgeler ayrıca ilan edilir.
a) Avcı eğitimi kurs bitirme belgesi,
b) Avcılık belge harç makbuzu,
c) Biometrik vesikalık fotoğraf,
ç) Yivli veya yivsiz tüfek ruhsatnamesi.
Ayrıca, aşağıdaki bentlerde belirtilen şartlar dâhilinde maddenin birinci fıkrasında belirtilen bilgi ve belgelere karşılık veya ek olarak aşağıdaki belgeler de istenir:
a) Tüfek ruhsatnamesi olmaksızın avcılık belgesi almak isteyenlerden sağlık raporu istenir ve adli sicil kaydı sorgulanır. Sorgulamada sabıka kaydına rastlanırsa, bu sabıkadan dolayı
kişinin tüfek ruhsatnamesi alıp alamayacağına bakılır. Sabıkasından dolayı tüfek ruhsatnamesi
alamayacak olanlara avcılık belgesi verilmez.
b) Yabancı ile kırmızı veya yeşil bantlı kimlik kartı hamili kişilerden;
1) Diplomatik kimlik kartı,
2) Diplomatik kimlik sahibi kişinin uyruğunda olduğu ülkenin, o ülkede ikamet eden
Türk diplomatlara bu konuda yapılan uygulamanın nasıl olduğunu belirten Dışişleri Bakanlığının karşılıklılık esaslarıyla ilgili görüşü istenir. Karşılıklılık esaslarında belirtilen görüş dâhilinde 31 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen belgeler istenmez.
c) Yabancı, kırmızı veya yeşil bantlı kimlik kartı hamili kişiler; kendi ülkesi veya başka
ülkeden edindikleri eğitim konuları veya programını gösterir avcılık yapabileceğine dair belgenin Türkçe tercümesi ile başvuruda bulunması halinde; bu Yönetmeliğin 42/A maddesinin
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hükmü doğrultusunda eğitim konu ve programının kabul edilmesi halinde avcı eğitimi kurs bitirme belgesi istenmez, edindiği avcılık belgesi veya eğitim konularını gösteren belgeler avcı
eğitimi kurs bitirme belgesi yerine geçer.
Elektronik ortamda temin edilemeyen belgelerin aslı görülerek işlem tesis edilir ve şube
müdürü veya şef tarafından aslı görülmüştür ibareli bir sureti alınır.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Avcılık belgesi şekli, kayıt edilmesi, verilmesi ve düzenlenmesi
Madde 32 – Avcılık belgesinin şekli Bakanlıkça belirlenir.
Avcılık belgesi alan kişilere ait bilgiler şube müdürlüğünce veya şefliklerce AVBİS’e
kayıt edilir.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına, saklı tutulan hakların kullanımına ilişkin belge
sahibi kişilere, Batı Trakyalı Türklere ve yabancılara avcılık belgesi şube müdürlüğünce veya
Genel Müdürlükçe düzenlenir. Avcıya avcılık belgeleri şube müdürlüğü imzalı düzenlendiği
birimce posta yolu veya imza karşılığı elden verilir. Avcılık belgesinde kimlik numarası, avcılık
belge numarası, adı, soyadı, doğum tarihi, kan gurubu, anne-baba adı, fotoğraf, düzenleme tarihi, düzenleyen, veren makam ve avcının uyruğu belirtilir. Avcılık belgesinin elektronik ortamda düzenlenip karta basılması halinde avcılık belgesi avcıya ulaşıncaya kadar şube müdürlüğünce veya şeflikçe avcılık belgesindeki bilgilerin yer aldığı geçici belge verilir. Geçici belge
süresi 30 gündür ve bu süre belgede belirtilir.
Türkiye’deki diplomatik veya konsüler temsilciliklerle, uluslararası kuruluşlarda çalışan
kırmızı bantlı kimlik kartı hamili görevliler ve karşılıklılık ilkesine bağlı olmak kaydıyla diplomatik ve konsüler temsilciliklerde görev yapan yeşil bantlı kimlik hamili olanlara Genel Müdürlükçe yabancı avcılık belgesi verilir. Bu belgede avcılık belgesinde yer alan bilgilere ilave
olarak diplomatik kimlik hamili olduğu belirtilir.
Yabancı, kırmızı veya yeşil bantlı kimlik kartı hamili olanlara verilen avcılık belgesinin
süresi, kimlik kart süresi kadardır.
Türkiye’de faaliyet gösteren uluslararası kuruluş temsilcilikleri ile diplomatik veya
konsüler misyonlarda görev yapan kişilerin kırmızı bantlı kimlik sahibi veya karşılıklılık esasına göre yeşil bantlı kimlik kartı hamili olmaları zorunludur.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 34 – Avcılık belgelerine ilişkin kayıt ve dosyalar şube müdürlüklerince, yabancı avcılık belgeleri ile ilgili kayıt ve dosyalar Genel Müdürlükçe saklanır.
Avcılık belgesi kütük kayıt defteri, AVBİS üzerinden yılın son iş günü oluşturulur.
a) Sistem üzerinden oluşturulan kütük defterinin altı kapatılır ve “iş bu ….. yılına ait
kütük defteri …. kişiden ibarettir, kayıtlarımıza uygundur” ibaresi yazılarak son sayfası mühürlenir ve düzenleyen ile şube müdürünce imza edilir.
b) Her bir sayfasına “yıl/sayfa no” şeklinde sayı numarası verilerek mühürlenir ve imzalanır.
Yıl içerisinde yeni kayıt ve iptal edilen avcılık belge sahiplerine ait bilgiler Şube müdürlükleri veya şefliklerce Maliye Bakanlığı ilgili birimlerine “Yeni Belge Alan ve Belgesi
İptal Edilen Avcı Listesi Cetveli” ile bildirir.
Maliye Bakanlığı ilgili birimlerince AVBİS üzerinden veri paylaşımı sağlanması halinde
yeni kayıt ve iptal cetveli hazırlanmaz.”
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MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 35 – Belge; şube müdürlüklerince veya şefliklerce,
a) 4915 sayılı Kanun kapsamındaki cezalar çerçevesinde,
b) Kişinin veya varislerinin talepleri olması halinde,
iptal edilir.
İptal işlemlerinde avcının geriye dönük borcu olup olmadığına bakılmaz.”
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Avcılık belgelerinin vize süresi, vize edilmesi, kayıp veya yıpranma sebebiyle
yenilenmesi
Madde 36 – Avcılık belgesi her yıl vize edilir. Belgenin vize süresi, belgenin ilk verildiği veya vize edildiği tarihten itibaren bir yıldır. Vize süresi bitmiş avcıya avlanma izin kartı
satılmaz ve av dönemi süresince de AVBİS üzerinden avlanma izni verilmez.
Vize işlemi şahsen veya AVBİS üzerinden aşağıdaki şartlar dâhilinde yapılır:
a) Şahsen başvurular, şube müdürlüğüne veya şefliklere yapılır. Vize işlemi sırasında
avcı;
1) Geriye dönük harç borcunun bulunmaması halinde cari yıla ait harcın yatırıldığını
gösteren belgeyi,
2) Geriye dönük harç borcunun bulunması halinde cari yıl dâhil zaman aşımına uğramayan geriye dönük harç borcunun tamamının yatırıldığına dair belgeyi,
3) Yivli veya yivsiz tüfek ruhsatının süresinin dolmuş olması halinde; yeni ruhsatı,
4) Yivli veya yivsiz tüfek ruhsatı ibraz etmeksizin müracaat etmesi halinde, sağlık raporu ve silah ruhsatı almaya engel hali olmadığını ihtiva eden sabıka kaydını,
ibraz etmek zorundadır.
b) Avcının AVBİS üzerinden vize işlemi yapmak istemesi halinde;
1) Avcılık belgesi harç borcu olup olmadığı,
2) Yivli veya yivsiz tüfek ruhsat süresinin bitip bitmediği,
sistem tarafından kontrol edilir ve vize edilir. Eksik veya güncel olmayan ve belge var
ise vize edilmez.
Kayıp veya yıpranma durumunda yenilecek avcılık belgesi için maddenin (a) bendine
göre işlem yürütülür.”
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 15 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
31/12/2004
25687
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
128/5/2006
26181
231/7/2009
27305
315/3/2014
28942
49/3/2017
30002
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Sağlık Bakanlığından:
KONAKLAMALI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON
MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yataklı tedavi dışında kalan ayaktan sağlık
hizmetleri kapsamında verilecek konaklamalı fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetleriyle termal, engelli bakımı hizmetleri ve yaşlı bakımı hizmetlerinin birlikte verilebildiği konaklamalı
fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinin; açılmasına, kapsamına, taşıması gereken fiziki
şartlarına, asgari personel standartlarına, izinlerine, ruhsatlandırılmalarına, belgelendirilmelerine, faaliyetlerine ve denetlenmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı,
üniversiteler, belediyeler, gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından, konaklamalı
olarak, yataklı tedavi hizmetleri dışında kalan konaklamalı fizik tedavi ve rehabilitasyon, termal, engelli ve yaşlı bakımı hizmetlerini vermek üzere açılacak konaklamalı fizik tedavi ve
rehabilitasyon merkezlerini, bunların işletenlerini ve personelini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 3 üncü maddesi, 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve Ek 11 inci
maddesine; 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a),
(c), (e) ve (i) bentleri ile 40 ıncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
b) Engelli bakım merkezi: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından açılmış veya
ruhsatlandırılmış engelli bakım ve rehabilitasyon merkezlerini,
c) Genel Müdürlük: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,
ç) Konaklamalı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi: Bir konaklama tesisinde, fizik
tedavi ve rehabilitasyon merkezinin veya fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi yanında termal
merkez veya engelli veya yaşlı bakım merkezinden en az birinin hizmet verdiği merkezi; ya da,
bir engelli veya yaşlı bakım merkezinde, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinin veya fizik
tedavi ve rehabilitasyon merkezi yanında termal merkezin birlikte hizmet verdiği merkezi,
d) Konaklama tesisi: Konaklama hizmeti vermek üzere, Kültür ve Turizm Bakanlığı
tarafından turizm işletmesi belgesi düzenlenmiş asgari dört yıldız ve en az 25 (yirmi beş) yatak
kapasiteli tesisi,
e) Termal merkez: İlgili mevzuatına göre kaplıca tedavisi, kür ve benzeri hizmetleri
vermek üzere, Sağlık Bakanlığınca izin verilmiş ve/veya ruhsatlandırılmış merkezi,
f) Yaşlı bakım merkezi: Yaşlılara yönelik bakım ve rehabilitasyon hizmeti sunulmak
üzere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından açılmış veya ruhsatlandırılmış huzurevi,
bakım merkezi ile bakım ve rehabilitasyon merkezini,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Konaklamalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri
Konaklamalı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinin özellikleri
MADDE 5 – (1) Konaklamalı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezini oluşturan konaklama tesisi, konaklama ile ilgili mevzuatında yer alan fiziki şartları sağlamak zorundadır.
Ancak, hizmetin yürütülmesine aykırı düşmeyen bazı bölümler, konaklama tesisi ile fizik tedavi
ve rehabilitasyon merkezinin ortak kullanımına açılabilir.
(2) Konaklama tesisi veya engelli veya yaşlı bakım merkezi bünyesinde en az 25 (yirmi
beş) yatak kapasitesi olmalıdır. Konaklama hizmetinin verildiği bölümlerde engelliler ve yaşlılar için ilgili mevzuatına uygun olarak gerekli düzenlemeler yapılır.
(3) Konaklama bölümünde acil durumlar için hasta nakline uygun düzenlemeler yapılır.
(4) Konaklama tesisi ile fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi aynı binada olabilir. Başka merkez ile bağlantılı olmamak kaydıyla aynı yerleşke içerisinde de olabilir.
(5) Konaklamalı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinin içerisinde veya yerleşkesinde,
konaklamalı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinden hizmet alanların kullanımına sunulmak
üzere iş ve uğraş alanları, spor alanları ve buna benzer sosyal alanlar inşa edilebilir.
(6) Konaklama tesislerindeki diğer birimlerin çalışma saatleri, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinin çalışma programı ve saatleriyle uyumlu olarak düzenlenir. Konaklama
tesisi ile bünyesindeki fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri arasında kontrollü geçişin olduğu bölüm haricinde kontrolsüz geçiş bulunamaz.
(7) Konaklamalı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri, açıldıkları yerleşkenin dışına
taşınamaz, taşınma talebi durumunda yeniden değerlendirmeye alınır ve ruhsatlandırılır.
(8) Birden çok katı olan konaklamalı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi ile ilgili
konaklama alanlarında, hizmet alan kişilerin tekerlekli sandalye ile taşınmasını sağlayacak şekilde ilgili mevzuatına uygun asansör bulunur.
(9) Fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi ve ilgili konaklama alanlarında, merdivenler,
bina girişleri, koridorlar, banyo ve lavabolarda engelliler için ilgili mevzuatına uygun olarak
gerekli düzenlemeler yapılır.
Konaklamalı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinin idaresi
MADDE 6 – (1) Konaklamalı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi bünyesinde faaliyet gösterecek konaklama tesisi ve her bir merkez, kendi mevzuatına göre idare edilir. Konaklamalı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezini oluşturan konaklama tesisi ve/veya merkezlerin uyum içinde hizmetlerini yürütmesi esastır.
Konaklamalı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinin uluslararası sağlık turizmi
yetkisi
MADDE 7 – (1) Konaklamalı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezini oluşturan konaklama tesisi ve her bir merkezin, uluslararası sağlık turizmi yetki belgesi alma şartlarını taşıması kaydıyla, ilgili mevzuatına göre Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi alarak uluslararası sağlık turizmi faaliyeti gösterebilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezlerinin Konaklama Tesisinde Açılması
Açılması ve faaliyet esasları
MADDE 8 – (1) Konaklamalı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinde sadece akut
tedavisi tamamlanmış ve konaklamalı tesiste konaklayan ve tedavisi ilgili hekimi tarafından
planlanmış veya bu merkezin hekimlerince planlanacak kişilere yönelik hizmetler ilgili mevzuatına göre Bakanlıkça ruhsatlandırılması halinde verilebilir.
(2) Konaklamalı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinde, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinin ruhsata esas mevcut hekim kadro ve kapasiteleri kullanılarak hizmet sunulur.
(3) Fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi, ilgili mevzuatında yer alan fiziki ve tıbbi
donanım şartlarını sağlamak zorundadır.
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(4) Fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinde, konaklama tesisi bünyesinde olmaması
halinde, 16/10/2009 tarihli ve 27378 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde tanımlanan şartları
haiz, acil hallerde kendi hastalarına ilk yardım, temel yaşam desteği ve ileri kardiyak yaşam
desteği hizmetlerinin verilebildiği acil sağlık birimi oluşturulur.
(5) Konaklamalı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinin, bünyesinde hizmet alan
hastaların yatarak veya ileri teşhis ve tedaviye ihtiyaç duyması durumlarında hastalarını gönderilebileceği en az bir sağlık tesisiyle tedavi sözleşmesi yapmış olması zorunludur.
Personel esasları
MADDE 9 – (1) Konaklamalı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinde bu Yönetmeliğin ekindeki EK-1’de yer alan asgari personel bulunur. Mevcut ruhsatlı sağlık tesisleri ile
yapılacak işbirliği çerçevesinde açılacak fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinde, bu Yönetmeliğin eklerinden EK-1’deki asgari personel standardının altına düşmemek kaydıyla sağlık
tesisinin mevcut kadro ve kapasitesi kullanılır. Mesul müdür ilgili mevzuatına göre görevini
yürütür.
(2) Konaklamalı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinde, Bakanlığın planlamalarından istisna olarak, yabancıların çalışma izinlerine dair mevzuat çerçevesinde yabancı personel çalıştırılabilir. Ayrıca, diğer özel sağlık kuruluşlarıyla yapılacak kurumsal sözleşme çerçevesinde uzman hekim/hekim çalıştırılabilir.
Hizmet alımı yoluyla karşılanabilecek hizmetler
MADDE 10 – (1) Tıbbi laboratuvar ve görüntüleme hizmetleri, aynı il içerisindeki
diğer sağlık kuruluşlarından hizmet alımı yoluyla temin edilebilir. Aynı ilde bu hizmetlerin alınabileceği sağlık kuruluşunun olmaması hâlinde, bu hizmetler, en yakın başka bir ildeki sağlık
kuruluşundan alınabilir.
(2) Hizmetin satın alma yoluyla gördürülmesi halinde, hizmeti alan konaklamalı fizik
tedavi ve rehabilitasyon merkezi ile hizmeti veren sağlık kurum veya kuruluşu, bu uygulamadan
ve sonuçlarından müştereken sorumludur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Engelli Bakım Merkezleri, Yaşlı Bakım Merkezleri ile Termal Merkezler
Engelli bakım merkezleri ve yaşlı bakım merkezleri
MADDE 11 – (1) Engelli bakım merkezleri ile yaşlı bakım merkezleri, ilgili mevzuatında yer alan personel, fiziki ve tıbbi donanım şartlarını sağlamak zorundadır.
(2) Engelli bakım merkezleri ile yaşlı bakım merkezlerinde fizik tedavi ve rehabilitasyon
hizmetleri bu Yönetmeliğin 8 inci, 9 uncu ve 10 uncu maddelerine uygun olarak yürütülür.
Termal merkezler
MADDE 12 – (1) Termal merkezler, kaplıca tedavisi, kür ve benzeri hizmetler sunmak
üzere, 24/7/2001 tarihli ve 24472 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kaplıcalar Yönetmeliğine
uygun olarak konaklama tesisi bünyesinde veya engelli bakım merkezi ile yaşlı bakım merkezi
bünyesinde açılabilir.
(2) Termal merkezlerde fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri bu Yönetmeliğin 8 inci,
9 uncu ve 10 uncu maddelerine uygun olarak yürütülür.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Başvuru, Gerekli Belgeler ve Konaklamalı Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon Merkezi Yetki Belgesi
Başvuru
MADDE 13 – (1) Konaklamalı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi başvuruları bu
Yönetmeliğin ekindeki EK-2’de yer alan belgeler ile Genel Müdürlüğe yapılır. EK-2’deki belgelerin ilk defa alınacağı durumlarda, diğer kurumlara başvuru yapılmadan Genel Müdürlüğe
başvuru yapılır ve başvuru işlemleri Genel Müdürlükçe takip edilir.
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Yetkilendirme
MADDE 14 – (1) Bakanlık tarafından bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıdığı tespit
edilen konaklamalı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerine, EK-3’de yer alan “Konaklamalı
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Yetki Belgesi” düzenlenir.
(2) Konaklamalı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi yetki belgesi verildiği tarihten
itibaren altı ay içerisinde faaliyete başlamayan merkezlerin yetki belgesi iptal edilir.
(3) Konaklamalı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezini oluşturan konaklama tesisi
veya merkezlerden birinin sahip değişikliği halinde Konaklamalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Yetki Belgesi iptal edilir ve yeni sahiplik adına bu Yönetmelik kapsamında yeniden başvuru yapılır.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Denetim ve müeyyideler
MADDE 15 – (1) Konaklamalı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerindeki sağlık
hizmetleri, Bakanlık tarafından ilgili mevzuatına göre yılda en az bir kez denetlenir. Konaklama
hizmetleri ile engelli ve yaşlı bakım hizmetlerinin denetimi, ilgili mevzuatına göre yürütülür.
(2) Bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uymayanlar ile yasaklara aykırı hareket
edenlere, fiilin niteliğine göre ilgili diğer mevzuatında belirlenen idari ve cezai müeyyideler
uygulanır.
(3) Bu Yönetmelik kapsamındaki birden fazla merkezle faaliyet gösterilen konaklamalı
fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinin faaliyetin durdurulması gereken hallerde yalnızca ilgili merkezin; tek merkezle faaliyet gösterildiği durumlarda konaklamalı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinin tamamının faaliyeti Bakanlıkça durdurulur.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
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Adnan Menderes Üniversitesinden:
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ
EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Adnan Menderes Üniversitesi Afet ve Acil
Durum Yönetimi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına,
yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Adnan Menderes Üniversitesi Afet ve Acil Durum
Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, etkinliklerine, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Acil durum: Toplumun tamamının veya belli kesimlerinin normal hayat ve faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan ve acil müdahaleyi gerektiren olayları ve bu olayların
oluşturduğu kriz halini,
b) Afet: Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan doğal,
teknolojik veya insan kaynaklı olayları,
c) Danışma Kurulu: Adnan Menderes Üniversitesi Afet ve Acil Durum Yönetimi Eğitim
Uygulama ve Araştırma Merkezinin Danışma Kurulunu,
ç) Merkez: Afet ve Acil Durum Yönetimi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,
d) Müdür: Merkezin Müdürünü,
e) Rektör: Adnan Menderes Üniversitesi Rektörünü,
f) Üniversite: Adnan Menderes Üniversitesini,
g) Yönetim Birimleri: Merkezin Yönetim Birimlerini,
ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; afet ve acil durum yönetim sürecinin temel unsurları
olan oluşum, risk-zarar azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme konularında Üniversitenin ilgili
akademik-idari birimlerinin ortak çalışmasıyla ve gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşları, özel
sektör ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde kentsel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde
bilimsel, eğitsel ve uygulamalı faaliyetlerde bulunmaktır. Bu çerçevede Merkezin amaçları şu
konuları kapsar:
a) Afet ve kaza yönetim sürecindeki konulara yönelik araştırma, inceleme ve uygulama
çalışmaları ile bilimsel bilginin üretilmesi, var olan bilgi birikimine ulaşılması ve yayılması,
bu üretim ve birikimin kamu ve toplum yararına kullanılması.
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b) Afet ve kaza yönetim sürecindeki konulara yönelik bilimsel araştırma projelerinin
ve sosyal sorumluluk projelerinin hazırlanması ve hayata geçirilmesi, yine çeşitli proje programlarından faydalanarak yeni tasarım, ürün ve yazılımların geliştirilmesi, ihtiyaç durumunda
danışmanlık hizmetlerinin verilmesi ve bu suretle kamu ve özel sektöre hizmet sunulması.
c) Afet ve kaza yönetim sürecindeki konulara yönelik; toplum bilinçlendirme eğitimleri
ve sertifikalı eğitim programlarının düzenlenmesi.
ç) Merkez bünyesinde operasyonel kabiliyeti olan afet ve acil durum yönetim ve müdahale biriminin oluşturulması ve gerekli malzeme, eğitim ve personel altyapısının sağlanması.
d) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuatlar uyarınca destek elemanı olarak belirlenen personelin eğitim ve tatbikatlarını yaptırmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet ve çalışma alanına giren afet ve kazalar; deprem,
heyelan, kaya düşmesi, volkanik patlamalar ve tsunami, çığ, sel, hava kirliliği, asit yağmurları,
orman yangınları, sert rüzgârlar, kuraklık, sıcak ve soğuk dalgası, kara kazaları, su kazaları,
kimyasal biyolojik radyoaktif - nükleer kaza ve saldırılar, maden kazaları, ulaşım kazaları, sanayi ve iş kazaları, yangın, salgın-bulaşıcı hastalıklar, göçler, savaşlar ve terör saldırılarıdır.
(2) Merkezin faaliyet alanları, birinci fıkrada belirtilen afet ve kazalara yönelik olarak
aşağıdaki hususları kapsar:
a) Afet yönetim sürecinin risk azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme aşamalarına
yönelik olarak bilimsel düzeyde araştırma, inceleme, uygulama, saha çalışmaları ve benzeri
akademik çalışmaların yapılması, desteklenmesi ve gerektiğinde ulusal ve uluslararası kurum,
kuruluş ve merkezlerle iletişim ve işbirliği içinde bu çalışmaların yürütülmesi.
b) Afet ve kaza yönetimi alanında; araştırma, uygulama ve diğer akademik çalışmalar
sonunda elde edilen bilimsel ve teknik bulgu ve sonuçların rapor, makale, bildiri, kitap, bülten,
dergi ve benzeri yayımlarla duyurulması, ulusal ve uluslararası platformlarda tartışmaya açılması ve kesinleşen sonuçların devletin ilgili birimlerine sunulması.
c) Ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, panel, kongre, sempozyum gibi
bilimsel toplantılar düzenlenmesi, düzenlenmesine katkı ve destek verilmesi, düzenlenen bu
tür faaliyetlere katınılması.
ç) Gerektiğinde Afet ve Acil Durum Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı, Türk Kızılay’ı, İş
Sağlığı ve Güvenliği birimleri ve benzeri kamu kurum ve kuruluşları, yetkin sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde çalışarak, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen ve hibelendirilen bilimsel araştırma ve uygulama projelerinin ve sosyal sorumluluk
projelerinin üretilmesi, hayata geçirilmesi.
d) Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör kuruluşlarının
ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda, ekonomik ve emniyetli çözümler sağlayacak etüt ve proje
çalışmaları yapılması, bilirkişilik ve danışmanlık hizmeti sunulması.
e) Afet ve kaza yönetiminin tüm araştırma konularına ilişkin olarak, bilgi teknolojisi
alanında yeni yazılımların geliştirilmesi, yeni cihaz, makine, ekipman ve malzemenin tasarımı
ve üretilmesi.
f) Afet ve kazalara yönelik riskler ve bu risklerden korunma konularında, farkındalık,
bilgilenme ve bilinçlenmeyi sağlayacak halk eğitimleri düzenlenmesi, bu konuda gerektiğinde
ilgili üniversite birimleri, öğrenci toplulukları ve diğer kamu ve özel kurumlarla ortak çalışılması.
g) Afetlerden korunma, müdahale ve iş sağlığı ve güvenliği konuları kapsamında; resmi
ve özel kuruluşlar ile Üniversite öğrencilerine ve personeline sertifikalı veya katılım belgeli
eğitim ve kurs programları düzenlenmesi, bu kapsamda özellikle uygulama ve beceri yeterliliği
gerektiren eğitim programları için ihtiyaç duyulacak, uzman ve eğitici kadronun istihdam edilmesi ve yetiştirilmesi, bu uygulama eğitimleri için gerekli diğer kaynakların ve alanların temin
ve tahsis edilmesi.
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ğ) Merkez bünyesinde kurulacak olan afet ve acil durum yönetimi biriminde afet ve
kazalara müdahale kabiliyeti olan müdahale ekiplerinin oluşturulması.
h) Merkezin kuruluş amacına ve Yüksek Öğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun
diğer çalışmaların yapılması.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür ve görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür; acil durum ve afet yönetimi konusunda bilimsel çalışmalar
yapmış Üniversite öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün, kesintisiz olarak üç aydan
fazla görevi başında bulunmaması durumunda, Rektör tarafından yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur.
(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu
üyeleri arasından en fazla iki kişi, Rektör tarafından üç yıl süre ile müdür yardımcısı olarak
görevlendirilebilir.
(3) Müdür yardımcıları, Müdürün verdiği görevleri yürütür ve Müdürün görevi başında
bulunmadığı zamanlarda yerine vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer. Süresi biten müdür yardımcısı da yeniden görevlendirilebilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcılarını değiştirebilir. Müdür ve
müdür yardımcılarının bulunmadığı durumlarda Yönetim Kurulu üyelerinden bir üye Müdüre
vekillik eder.
(4) Müdür, Merkezi temsil eder ve Merkezin amaçları doğrultusunda yönetimi ve işleyişinden birinci derecede sorumlu olup, bu yönde bütün tedbirleri alır ve uygular.
(5) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin bu Yönetmelik ve ilgili mevzuata uygun olarak çalışmasını sağlamak.
c) Gündemi belirleyerek Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantıya başkanlık
etmek.
ç) Yönetim Kurulunca alınan kararları hayata geçirmek.
d) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek, Merkezin birimleri arasında koordinasyonu
ve işbirliğini sağlamak.
e) Merkezin bilimsel, eğitsel ve uygulamalı faaliyetleri ile Merkezce desteklenen araştırma projelerinin yürütülüşünü ve işleyişini izlemek ve denetlemek, Yönetim Kuruluna bilgi
vermek.
f) Yönetim Kurulunca hazırlanan ve uygulamaya konulan etkinlikler hakkında Rektöre
bilgi vermek.
g) Merkezin personel ihtiyacını tespit etmek ve Yönetim Kurulunun görüşünü alarak
Rektörlüğe sunmak.
ğ) Merkez bünyesinde çalışan personelin görev ve sorumluluklarını belirlemek ve bu
görevlerin; bu Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre sürdürülüp, sürdürülmediğini denetlemek.
h) Her faaliyet dönemi sonunda Merkezin çalışmaları ile ilgili yıllık faaliyet raporunu
ve sonraki yıla ilişkin faaliyet programını Yönetim Kurulunun görüşünü alarak Rektörlüğe
sunmak.
ı) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.
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i) Merkezin yıllık ve uzun vadeli yatırım bütçelerini hazırlamak ve Yönetim Kurulunun
görüşünü alarak süresi içinde Rektöre sunmak.
j) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımını sağlamak amacıyla gerekli çalışmaları yapmak.
k) Danışma Kurulunun gündemini belirlemek.
l) Merkezce verilen hizmetleri planlamak ve uygulamaları denetlemek.
m) Her faaliyet dönemi sonunda ve ayrıca isteği durumunda Rektöre sunulmak üzere,
Merkezin araştırma ve uygulama faaliyetleri, işleyişi ve genel durumu hakkında Yönetim Kurulunun görüşünü de alarak rapor hazırlamak.
Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır.
(2) Yönetim Kurulu; Müdürün önerisi ile Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen
altı üye ve Müdür olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan boşalan üyelik için veya Üniversite dışında altı aydan uzun süreli
görevlendirilen üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni görevlendirme yapılır.
(3) Yönetim Kurulu, en az iki ayda bir toplanır. Toplantı günü ve yeri üyelere toplantı
tarihinden en az dört gün önce yazı ile bildirilir. Müdür gerekli gördüğünde Yönetim Kurulunu
olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır
ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Müdür, ihtiyaç duyulduğunda Merkezde çalışan
diğer uzman, eğitmen ve akademik personeli, görüş almak üzere oy hakkı olmadan, Yönetim
Kurulu toplantılarına davet edebilir. Müdürün olmadığı zamanlarda toplantıya müdür yardımcısı başkanlık eder.
(4) Yönetim Kurulunun görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Akademik bir organ olarak; Merkezin amacı ve faaliyet alanlarına ilişkin konularda
Üniversitenin ilgili birimleri, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları
ile birlikte yürütülecek yerel, ulusal, uluslararası bilimsel, eğitsel, uygulamalı faaliyetler için
gerekli esasları ve ilkeleri belirlemek, protokolleri hazırlamak ve gerekli diğer düzenlemeleri
yapmak.
b) Merkezin; bilimsel, eğitsel ve uygulamalı boyutta beş yıllık stratejik planını ve bu
plana bağlı yıllık planları ve programları hazırlayarak Rektörün onayına sunmak ve bu planların
uygulanmasını sağlamak.
c) Merkezin; planlanan faaliyetleri, uygulamaları, idari, mali ve bütçe konuları ile Yönetim Kurulunun, personel ve diğer kişi ve kurumların araştırma, eğitim, uygulama, danışmanlık ve bilimsel faaliyetler konularındaki görüş ve taleplerini değerlendirip karara bağlamak.
ç) Her faaliyet dönemi sonunda yıllık faaliyet raporlarını görüşüp karara bağlamak,
Rektörün onayına sunmak.
d) Merkez bünyesinde yapılacak çalışmaların ve projelerin konularına ve özelliklerine
göre yönetim birimlerine bağlı geçici veya sürekli çalışma grupları kurmak.
e) Yönetim birimleri ve çalışma gruplarının koordinasyonunu sağlamak.
f) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek karara bağlamak.
g) Merkezin idari ve teknik personel ihtiyaçlarını ve niteliklerini belirlemek, bu konuda
Rektöre görüş bildirmek.
ğ) Merkezin araç-gereç, malzeme, teçhizat ve benzeri diğer ihtiyaçları hakkında Rektöre
görüş bildirmek, Rektörün isteği halinde bu doğrultuda rapor oluşturmak.
h) İlgili mevzuatla verilecek diğer görevleri yapmak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; afetler ve afet yönetimi konusunda bilgi ve tecrübesi olan yurt içi ve yurt dışında çalışmalar yapmış birikimlerinden yararlanılabilecek Üniver-
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sitenin öğretim elemanları, mezunları ve Üniversite dışından yetkinliğini kanıtlamış kişiler arasından, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en
az yedi en çok onbeş üyeden oluşur. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan herhangi bir sebepten dolayı üyeliği sona eren üyenin yerine, geriye kalan
süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir. Kurula oy hakları olmaksızın Yönetim
Kurulu üyeleri de katılabilir.
(2) Rektör veya Rektörün görevlendireceği rektör yardımcısı, Danışma Kurulunun doğal başkanıdır. Müdür, Danışma Kurulu toplantılarına katılır ve Rektör veya rektör yardımcısının bulunmaması durumunda kurula vekâleten başkanlık eder. Danışma Kurulu, her faaliyet
yılında en az bir kez olağan olarak salt çoğunlukla toplanır. Rektör, gerekli gördüğü hallerde
Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.
(3) Danışma Kurulu üyeleri, görevlendirme tarihinden itibaren en geç bir ay içinde toplanır ve bir başkan yardımcısı ile bir raportör seçerler. Danışma Kurulu üyeliğine seçilme ve
üyeliğe son verme Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve Rektörün
onayı ile olur.
(4) Danışma Kurulu üyeleri kişisel görüşlerini yazılı olarak Müdüre sunabilirler.
(5) Danışma Kurulu, Merkezin stratejik planları ve etkinlik alanlarıyla ilgili konularda
değerlendirmeler yaparak, Yönetim Kuruluna görüş ve tavsiyelerde bulunur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Uygulama birimleri
MADDE 11 – (1) Merkezin bünyesinde gerçekleştirilecek bilimsel ve eğitsel uygulamalı çalışmaları ve diğer hizmetleri etkin ve verimli bir şekilde yürütmek amacıyla Yönetim
Kurulunun kararıyla uygulama birimleri kurulabilir. Uygulama birimlerinin başkanları Müdürün önerisi Yönetim Kurulunun onayı ile görevlendirilir.
(2) Her bir uygulama biriminin altında çalışma grupları oluşturulabilir. Bu çalışma gruplarının başkanları ilgili uygulama birim başkanının önerisi ve Yönetim Kurulu onayıyla görevlendirilir.
Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik, uzman ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektör
tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.
Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen bilimsel, eğitsel ve uygulamalı faaliyetler kapsamında alınan her türlü alet, donanım ve demirbaşlar, Merkez hizmetlerine ve gerektiğinde de Üniversitenin kullanımına tahsis edilir.
(2) Merkezin hizmetlerini yerine getirebilmesi için gerekli mekân, araç ve gereç ihtiyacı
ilgili mevzuat hükümlerine göre Rektörlük tarafından karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre
devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü
yürütür.
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Adnan Menderes Üniversitesinden:
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ MÜCEVHERAT UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Adnan Menderes Üniversitesi Mücevherat
Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının
görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Adnan Menderes Üniversitesi Mücevherat Uygulama
ve Araştırma Merkezinin amacı, faaliyet alanları, yönetim organları, bu organların görevleri
ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Adnan Menderes Üniversitesi Mücevherat Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Adnan Menderes Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Adnan Menderes Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Adnan Menderes Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Üniversite bünyesinde ön lisans, lisans ve lisansüstü değerli taş ve mücevherat eğitimlerini ve mesleki kuruluşları desteklemek, teşvik etmek ve bunun gerçekleşmesi için gerekli
ortam ve imkânları hazırlamak, çeşitlendirmek ve kalifiyelerinin artması için bu alanlara yönelik ön lisans, lisans ve lisansüstü sevilerde yeni yükseköğretim programlarının açılma süreçlerini teşvik ve kılavuzluk etmek.
b) Öğrencilere yönelik; kendi alanlarında disiplinler arası geniş kapsamlı ve ileri teknolojiye dayalı derslik, atölye ve akreditasyonlarını kazanmış laboratuvarlar kurarak ve çalıştırarak, modern işleme makineleri ve yöntemleri tasarlayıp, uygulayıp geliştirerek, bunları öğrenci ve üreticilere tanıtarak ve gerektiğinde onları eğiterek araştırma, geliştirme ve uygulama
imkânları vermek.
c) Üniversitede ve bölgede değerli taş ve mücevherat uygulama alanlarında araştırma
ve uygulama yapacak öğretim elemanı ve öğrenci yetişmesini desteklemek, ulusal ve uluslararası öğretim elemanı ve öğrenci değişimi programlarına daha etkin katılımı teşvik etmek ve
böylece; yabancı bilgi birikimini uygulamalı seviyede Türkiye’ye ve Üniversiteye kazandırmak.
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ç) Değerli taş ve mücevherat alanlarında çalışma kuruluşlarıyla işbirliği yaparak bu
alanda bilimsel etkinlikler organize etmek, yürütmek, etkinlikleri desteklemek, geliştirmek,
bilgi ve eleman değişiminde bulunmak.
d) Değerli taş ve mücevherat konularında kamu ve özel sektör kuruluşlarının karşılaştıkları sorunların çözümlerine yönelik araştırma ve incelemeler yapmak, danışmanlık ve bilirkişilik hizmeti vermek, proje ve benzeri çalışmaları yürütmek.
e) Yerel üreticiler ve özellikle engelliler ve/veya kadın girişimcilere yönelik değerli taşlar ve mücevherat alanlarında proje vb. rehberlik hizmetleri vermek, gerektiğinde bu amaçlara
yönelik ortak projeler üretmek ve uygulamak.
f) Yöre halkına ve üreticilere yönelik özel uzmanlık kazandırmaya yönelik kurslar ve
yaz-kış okulları düzenlemek, başarılı olanlara sertifika ve başarı belgeleri vermek.
g) Mücevherat ve doğal taş üretimine ilişkin standartlar ve sertifikasyonu oluşturmak,
sektörde ilgili bilimsel analizler sonucunda değerli taşların ve mücevherlerin sertifikasını oluşturmak.
ğ) Sektörde, standardizasyon ve sertifikasyonu oluşturmak, geliştirmek ve yasal boyutlarıyla uygulamaya konması için ilgili kamu ve özel sektör kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliğinde bulunmak.
h) Türkiye’de, değerli süstaşı olarak kullanılabilecek mineral, kayaç ve maden varlığı
potansiyelini araştırmak ve dökümünü çıkarmak, bunları işlemek için laboratuvarlar, tesisler
kurmak, işletmek, bu tesislerde değerli süstaşlarını işlemek, ekonomiye kazandırmak, katma
değer oluşturmak.
ı) Değerli taş ve mücevherlerin tarihsel gelişimini araştırmak, geliştirmek, envanterlerini
oluşturmak/tamamlamak ve bunun katma değerini artırmak için projeler geliştirmek. Etkinlik
alanı için müze, kitaplık ve arşiv oluşturmak.
i) Türkiye’de ve başka ülkelerde değerli taş ve mücevherat konularında elde edilen tecrübe ve bilgilerin derlenmesi amacı ile bilim dünyası ve özel sektör arasında ulusal ve uluslararası düzeyde iş birliğini araştırmak, geliştirmek için gerekli bilimsel ve yasal prosedürleri yerine getirmek.
j) Değerli taşlar ve mücevherat alanlarında kongre, konferans, sempozyum, seminer ve
benzeri ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek.
k) Gözlem raporu, haber bülteni, dergi, kitap, fotoğraf, film, video, CD, DVD ve benzeri
yayın organları ve düzenlenen mesleki birlikler ile işbirliği sayesinde el sanatları alanında yapılan araştırmaları duyurmak.
l) Tüm bu faaliyetlerin yapılabilmesi için gerekli olan fiziki ortamı tasarlayıp, üniversite
imkânları, ulusal ve uluslararası proje faaliyetleri ile oluşturmak.
m) Tüm bu faaliyetler için gerekli olan gözlemsel ve metrik verilerin üretilmesi için
gözlem, araştırma ve deney aletlerini üniversite imkânları, ulusal ve uluslararası proje faaliyetleri ile almak, kurmak, kullanmak, bakım ve onarımlarını sağlamak.
n) Merkezin amacı doğrultusunda diğer çalışmaları yapmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Üniversite bünyesinde değerli taş ve mücevherat konularında yürütülecek araştırmageliştirme, uygulama, eğitim ve yayım faaliyetlerini koordine etmek, ilgili akademik birimlerin
eğitim-öğretim, gezi, inceleme, staj, proje ve tez çalışması gibi faaliyetlerine destek vermek,
ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programlarında öngörülen uygulama dersleri, pratik çalışmalar, staj, tez ve araştırma projeleri için uygun yer, materyal ve hizmet sağlamak, modern
mücevherat işleme ve doğal taş işleme yöntemlerini araştırıp, uygulayıp geliştirmek, bunları
üretici ve öğrencilere tanıtmak ve gerektiğinde onları eğitmek, bölgesel ve ulusal kalkınmaya
katkı sağlayacak işbirliği mekanizmaları kurmak ve sürdürülebilir hale getirmek için gerekli
olan ileri teknoloji derslik, laboratuvar ve atölyelerden oluşan kurumsal ortamı oluşturmak.
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b) Bilimsel ve teknolojik yenilikleri takip ederek değerli taş ve mücevherat alanlarında,
çağdaş temel ve teknolojik uygulamalar yapmak, bu alanlardaki çalışmalara destek olmak ve
mücevherat işleme ve doğal taş üretimi yapmak.
c) Araştırma-Geliştirme çalışmaları yapmak, mücevherat işleme ve doğal taş üretimi
için altyapıyı kurmak, yeni teknikler, tasarımlar ve modelleri oluşturmak ve/veya oluşturulmasına katkı sağlamak.
ç) Mücevherat işleme ve doğal taş üretimine ilişkin proje ve rapor hazırlamak, test ve
deneyler yapmak, danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri vermek, sektörden kaynaklanan çevre
sorunlarının çözümüne yönelik projeler yürütmek, üniversite içi, engelli, kadın girişimciler,
vb. gibi yöresel atıl işgücüne ve bölge üreticilerine yönelik eğitim programları düzenlemek ve
bu konularda birimler arasında koordinasyon sağlamak.
d) Mücevherat ve doğal taş üretimine ilişkin ulusal ve uluslararası seviyede Üniversite
kamu ve özel sektör işbirliğinde bulunmak, projeli bilimsel araştırmaları desteklemek, yürütmek veya gerektiğinde ortak olmak.
e) Mücevherat ve doğal taş yüzeyler üretimine ilişkin standartlar ve sertifikasyonu oluşturmak, sektörde ilgili bilimsel analizler sonucunda değerli taşların sertifikasını oluşturmak,
sektörde, sertifikasyon olayını alışkanlıktan öte yasal boyutlarıyla uygulamaya konması için
ilgili kamu ve özel sektör kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliğinde bulunmak.
f) Merkezin amaçları doğrultusunda her türlü yayın yapılmasına imkan sağlamak, veri
ve dokümantasyon merkezi oluşturmak, ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, panel, konferans, sempozyum, çalıştay, kurs ve seminer tarzında eğitim amaçlı programlar düzenlemek, ilgili kamu ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği ve araştırma imkanlarını geliştirmek.
g) Araştırmacılara kaynak, araştırma materyali ve çalışma alanı sağlamak, burs vermek
ve araştırma-geliştirme faaliyetlerine destek sağlamak, projeli bilimsel araştırmalar yapmak.
ğ) Merkez faaliyetlerinin iş sağlığı ve güvenliği ile çevre bilinci ve çevre koruma ile ilgili kurallara uygunluğunu sağlamak ve bu konuda denetim yapmak.
h) Yönetim Kurulunca uygun görülen bu projelere ortak olmak veya desteklemek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür ve müdür yardımcıları
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyetleri ve amacına uygun bir bilim dalında çalışan Üniversitenin kadrolu öğretim elemanları arasından, üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir ve aynı usulle görevinden alınabilir. Müdür, Rektöre karşı sorumludur.
(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından üç kişiyi Müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün önerisi ile ilgili yönetim kurulu üyeleri arasından olmak üzere üç müdür yardımcısı Rektör tarafından görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de
kendiliğinden sona erer. Müdürün görevde olmadığı zamanlarda yerine müdür yardımcılarından
biri vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni müdür görevlendirilir. Görev süresi biten
müdür yardımcıları, aynı usullerle yeniden görevlendirilebilir veya görevinden alınabilir.
Müdür yardımcıları, müdüre karşı sorumludurlar.
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(3) Gerektiğinde; Müdür ve yardımcılarının görevlerine Rektör tarafından son verilebilir. Müdür ve yardımcıları aynı usullerle tekrar görevlendirilebilir.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak ve ilgili mevzuat hükümlerine göre Merkezi
yönetmek.
ç) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu üyelerini toplantıya davet etmek.
d) Yönetim ve Danışma Kurullarının toplantı gündemini belirlemek.
e) Yönetim ve Danışma Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak.
f) Merkezin idari ve diğer işlerini yürütmek.
g) Her yılın sonunda Merkezin çalışmaları ile ilgili yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki
yıla ait çalışma programını hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşlerini aldıktan sonra Rektörün
onayına sunmak.
ğ) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaç ve politikalarını ve bunlara dayalı eğitim,
araştırma ve geliştirme ile ilgili plan ve programlarını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak.
h) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini, ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.
ı) Merkezde ve bünyesindeki işletmelerde görev alacak personelin Rektörlükçe görevlendirilmelerini sağlamak.
i) Merkezin faaliyetlerinin yerinde ve zamanında yapılması için gerekli tedbirleri almak.
j) İlgili mevzuat hükümleriyle verilen diğer görevleri yürütmek.
Müdür yardımcılarının görevleri
MADDE 10 – (1) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:
a) Merkezin yönetim ve işleyişinde Müdüre yardımcı olmak.
b) Müdür tarafından belirlenen görevleri yürütmek.
c) Gerekli durumlarda Müdüre ve Yönetim Kurulu başkanlığına vekâlet etmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu Merkezin karar organıdır.
(2) Yönetim Kurulu, Müdür dahil yedi kişiden oluşur.
(3) Müdürün başkanlığında, üç müdür yardımcısı ile Merkezin faaliyet alanları ile ilgili
çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından, Müdür tarafından önerilen ve
Rektör tarafından görevlendirilen öğretim üyeleri olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.
(4) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak
üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilebilir.
(5) Yönetim Kurulu, en az yılda iki defa olağan olarak toplanır. Yönetim Kurulu, ihtiyaç
halinde Müdür tarafından doğrudan, üyelerin salt çoğunluğunun yazılı müracaatı ile olağanüstü
toplantıya çağrılabilir.
(6) Yönetim Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve salt çoğunlukla karar alır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararlar almak, Merkezin çalışma usul ve
esaslarını belirlemek, Merkezin işleyişi ve idaresi ile ilgili kısa, orta ve uzun vadeli plan ve
programlar yapmak.
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b) Müdürlüğün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait
çalışma programını düzenlemek.
c) Merkezde yürütülecek faaliyetlerle ilgili önerilerde bulunmak ve yapılan faaliyetleri
denetlemek.
ç) Merkezin faaliyet konularında iş birliği gerektiren çalışmaların yürütülebilmesi için
gerekli düzenlemeleri yapmak.
d) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak.
e) Yurt içindeki ve yurt dışındaki kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların ilkelerini tespit etmek ve protokollerini hazırlamak.
f) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak.
g) Müdürün ilgili mevzuat hükümleriyle gündeme alacağı diğer konuları görüşüp karara
bağlamak.
Danışma Kurulu
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Rektörün başkanlığında, Müdür, müdür yardımcıları ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen iki üye olmak üzere toplam yedi üyeden
oluşur.
(2) Danışma Kurulunun başkanı Rektördür. Rektörün katılmadığı toplantılarda ilgili
Rektör yardımcısı veya Müdür, Danışma Kuruluna başkanlık yapar.
(3) Danışma Kurulu Rektörün çağrısı üzerine yılda bir kez salt çoğunlukla olağan olarak
toplanır. Rektör gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya
çağırabilir.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevleri, Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmaktır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından
karşılanır.
Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 16 – (1) Rektör, Üniversite birimlerinde değerli taş ve mücevherat üretimi
ile ilgili olarak bulunan her türlü alet, ekipman, makine ile taşınır mal varlıklarını merkez hizmetlerinin kullanımına devir ve tahsis edebilir.
Harcama yetkilisi
MADDE 17 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Rektör
yardımcılarından birine ya da Müdüre devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun,
ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato ile Üniversite ve Merkez Yönetim Kurulu kararları
uygulanır.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü
yürütür.
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TEBLİĞ
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
ORGANİK ARICILIK YAPAN YETİŞTİRİCİLERİN DESTEKLENMESİNE
DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/23)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, organik arı yetiştiriciliğinin geliştirilmesi, doğal
kaynakların korunması, gıda güvenliğinin ve sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik organik
arıcılık yapan yetiştiricilerin desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, organik tarımı destekleme çalışmalarında görev alacak kurum ve kuruluşların belirlenmesi, organik arı yetiştiriciliği faaliyetinde bulunan yetiştiricilere
organik arılı kovan için yapılacak destekleme ödemelerine ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu
maddesi ile 21/2/2018 tarihli ve 2018/11460 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2018 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Arıcılık kayıt sistemi (AKS): Etiketlenmiş kovanlara ait bilgilerin merkezi bir veri
tabanında kayıt altına alındığı, izlendiği, raporlandığı Bakanlık kayıt sistemini,
b) Arılı kovan: Üreme kabiliyetini haiz ana arısı ve üç çerçevesi yavrulu olmak üzere nektar
akım döneminde en az yedi arılı çerçeveli (eski tip kolonilerde çerçeve aranmaz) arı ailesini,
c) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
ç) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,
d) BÜGEM: Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünü,
e) İl müdürlüğü: Bakanlık il müdürlüğünü,
f) İlçe müdürlüğü: Bakanlık ilçe müdürlüğünü,
g) İşletme: Arıların barındırıldığı, tutulduğu, bakıldığı veya beslendiği herhangi bir
tesis, kuruluş veya etrafı çevrili açık alan çiftliği durumundaki yerleri,
ğ) OAYYD: Organik Arıcılık Yapan Yetiştiricilerin Desteklemesini,
h) Organik tarım: Organik Tarım Yönetmeliğine göre yapılan tarımsal faaliyeti,
ı) Organik Tarım Bilgi Sistemi (OTBİS): Organik tarım yapan çiftçi, arazi, ürün, hayvansal üretim ve sertifika bilgilerinin bulunduğu Bakanlıkça oluşturulan veri tabanını,
i) Organik Tarım Yönetmeliği: 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliği,
j) Organik Ürün Sertifikası: Yetkilendirilmiş kuruluş tarafından bütün kontrol yöntemlerinin uygulanması sonucu üretilen ürünün Organik Tarım Yönetmeliğine uygun olduğunu
gösteren belgeyi,
k) Organik Tarım Birimleri (OTB): Bakanlık il müdürlüklerinde kurulu bulunan organik
tarım birimlerini,
l) OTBİS Raporu: OAYYD’de kullanılmak amacıyla, 31/12/2018 tarihi esas alınarak,
OTBİS’ten aktarılacak olan, organik tarım faaliyeti yapan yetiştiricilere ve OTBİS’te kayıtlı
kovanlarına ait elektronik ortamda tutulan bilgileri,
m) Uygunluk Belgesi: Yetiştiricinin, yetkilendirilmiş kuruluştan aldığı, organik süreçte
bulunan kovanlarının Organik Tarım Yönetmeliği hükümlerine göre uygun yetiştirildiğini gösteren ve bir örneği EK-2’de yer alan belgeyi,
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n) Yetiştirici: 1/12/2004 tarihli ve 5262 sayılı Organik Tarım Kanununda tanımlanan
müteşebbislerden organik arıcılık yapan kayıtlı gerçek veya tüzel kişileri,
o) Yetkilendirilmiş kuruluş: Kontrol ve sertifikasyon kuruluşu, kontrol kuruluşu veya
sertifikasyon kuruluşu olarak Bakanlık tarafından yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişileri,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Desteklemeye İlişkin Esaslar
Görevli kurum ve kuruluşlar
MADDE 5 – (1) OAYYD çalışmaları BÜGEM ve il/ilçe müdürlükleri ile yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yürütülür.
(2) Yetkilendirilmiş kuruluşlar;
a) OTBİS’e veri girişlerini yapmak,
b) OAYYD’den yararlanmak üzere başvuruda bulunan yetiştiricilerin bilgilerini OTBİS’e
kaydetmek ve başvuruya esas kontrolü yapılmış ve Organik Tarım Yönetmeliği hükümlerine
göre yetiştiriciliği yapılan arılı kovanlar için EK-2’de belirtilmiş uygunluk belgesini düzenlemek,
c) Askı sürecinde belirtilen süre sonuna kadar yapılacak itirazları değerlendirerek bu
Tebliğ hükümlerine uygun olan düzeltmeleri yapmak,
ile sorumludurlar.
(3) İl müdürlükleri, ilçe müdürlüklerinin destekleme sürecinde ihtiyaç duyacakları OTBİS
verilerini sağlamak üzere gerekli tedbirleri alır.
Organik arıcılık yapan yetiştiricilerin desteklenmesi
MADDE 6 – (1) Organik arıcılık yapan yetiştiricilerin desteklenmesi aşağıdaki esaslara
göre yapılır:
a) OAYYD ödemesi, Organik Tarım Yönetmeliğine göre organik arı yetiştiriciliği yapan, AKS’de ve OTBİS’te kayıtlı olup OTBİS raporunda statüsü organik olan ve bu Tebliğde
OAYYD uygulamaları ile ilgili belirtilen usul ve esaslara göre başvuru yapan yetiştiricilere
yapılır.
b) Organik arıcılık yapan yetiştiricilerin desteklenmesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, 3/9/2018 tarihinden itibaren 2/11/2018 günü mesai saati bitimine kadar EK-1’e uygun
OAYYD başvuru dilekçesi, EK-2’de kayıtlı uygunluk belgesi ve döner sermaye makbuz alındısı ile OTBİS’te kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlüklerine başvururlar. Organik arı yetiştiricileri
kayıtlı oldukları il/ilçe dışında bulunuyorlarsa başvurularını bulundukları il/ilçe müdürlüklerine,
arı konaklama belgesi ve veteriner sağlık raporu ile birlikte yapabilirler. Bu yetiştiricilerin desteklemeye ait müracaat başvurusu ve icmal işlemleri OTBİS’te kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlükleri tarafından yürütülür.
c) OTBİS’te kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlükleri dışında müracaat olması durumunda
il/ilçe müdürlükleri, gezginci organik arı yetiştiricilerinin desteklemeye konu olan belgelerinin,
(müracaata esas belgeler, Arılık ve Arılı Kovan Tespit Tutanağının) asıllarını veya onaylı suretlerini üreticinin işletmesinin OTBİS’te kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüğüne 7/12/2018 tarihine
kadar gönderir.
ç) Organik arıcılık yapan yetiştiricilerin desteklenmesi ödemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, AKS’de ve OTBİS’te kayıtlı olup OTBİS raporunda organik süreçte olan ve
yetkilendirilmiş kuruluşça kontrolü yapılmış ve Organik Tarım Yönetmeliği hükümlerine göre
uygun bulunmuş ve uygunluk belgesinde kayıtlı olan kovanlar ile arılıkta yapılan tespitte aynı
kovan numarasına sahip arılı kovanlar üzerinden desteklenir. Destekleme ödemesi Arılık ve
Arılı Kovan Tespit Tutanağında yer alan kovan sayısı üzerinden hesaplanır.
d) Organik arıcılık yapan yetiştiricilerin desteklenmesine dahil olacak arılı kovan, başvuru yapan yetiştirici adına aynı işletmede AKS’de ve OTBİS’te tanımlı olmalıdır.
e) OTBİS ve AKS’de bilgilerini tamamlatmak, gerekli güncellemeleri yaptırmak, istenen uygunluk belgesini ibraz etmek çiftçinin kendi sorumluluğundadır.
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f) Organik arıcılık yapan yetiştiriciler kovan tespitlerini dilekçe verdiği il/ilçe müdürlüğüne süresi içinde yaptırmak zorundadır. Tespit tarihi bitimi 30/11/2018’dir.
g) AKS ile ilgili tüm iş ve işlemler AKS Talimatı çerçevesinde gerçekleştirilir.
Askı işlemleri ve icmallerin hazırlanması
MADDE 7 – (1) OAYYD ödemesine esas icmal listesi, il müdürlükleri Hayvan Sağlığı
ve Yetiştiriciliği Şubesi ile organik tarım birimlerince ve ilçe müdürlükleri tarafından düzenlenir.
(2) Askı icmalleri 1/1/2019 tarihinden önce başlayamaz. İl/ilçe müdürlükleri tarafından,
OAYYD’ye hak kazanan arılı kovanlar en geç 7/1/2019 tarihine kadar değerlendirmeye alınarak
OAYYD ödemesi için İcmal-1’ler (EK-5) oluşturulur. Askıya çıkarılan icmaller, bu Tebliğde
belirtilen hükümlerin yerine getirilmesi halinde yararlanılabilecek OAYYD ödemesini ifade
eder. İl/ilçe müdürlükleri OAYYD için en geç 8/1/2019 tarihine kadar, ilçe merkezinin OAYYD
İcmal-1’ini ilçe merkezinde, köyün/mahallelerin OAYYD İcmal-1’ini ise kendi köyünde/mahallesinde ilgili ilçe müdürlükleri veya muhtarlıklar marifetiyle on gün süreyle askıya çıkarır.
Askıya çıkma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati tutanağa bağlanır. Tutanak muhtar
ve/veya aza tarafından güncel tarihle imzalanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz
ve herhangi bir hak doğurmaz. OTBİS’e kovan sayılarının eksik girilmesi durumunda, askı süresinde hatanın düzeltilmesi amacıyla başvurusu yapılmayan kovanın eksik kısmı için OAYYD
ödemesi yapılmaz. Askı sürecinde yapılacak itirazlara yetiştiricilerin, EK-3’te yer alan form
ve il/ilçe müdürlükleri tarafından düzenlenmiş AKS’den alınan işletme, yetiştirici ve kovan
kayıt bilgilerini gösterir belge ile sözleşmesinin olduğu yetkilendirilmiş kuruluşa müracaat
ederek bilgilerini düzelttirmesi kendi sorumluluğundadır. Yetkilendirilmiş kuruluşlar yetiştiricilerin talebi üzerine OTBİS’e veri girişini tamamlamak zorundadırlar. OAYYD için yetiştiriciler askı sürecinin sona eriş tarihinden itibaren on beş gün içerisinde bilgilerini sözleşmesinin
olduğu yetkilendirilmiş kuruluşa düzelttirmek ve il/ilçe müdürlüklerine müracaat ederek bilgilerini teyit ettirmek zorundadırlar. Bu durumdaki çiftçilerin gerekli düzelttirmeyi yaptırmamaları ve bilgilerini teyit ettirmemeleri halinde ödenemeyen OAYYD için daha sonra yapılacak
itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.
(3) OAYYD İcmal-1’lerinin askıda kalma süresi zarfında yapılan yazılı itirazlar il/ilçe
müdürlüklerine yapılacak olup, il/ilçe müdürlükleri tarafından çiftçilerin on beş gün içerisinde
yetkilendirilmiş kuruluşlarına başvurarak yaptırmış oldukları düzeltmelere ait son değerlendirmeler 4/2/2019 tarihine kadar yapılarak OTBİS’te ilgili bölüme kaydedilir.
(4) İncelenen yetiştirici dosyalarında gerçeğe aykırılığın bulunmaması ve askı süresince
itiraz edilmemesi ya da itirazların değerlendirilerek sonuçlandırılması halinde, OTBİS’ten alınan EK-6’daki İcmal-2 ilçe müdürlüklerince düzenlenip onaylanır ve il müdürlüklerine gönderilir. İlçe müdürlüklerinden alınan İcmal-2 ve il müdürlüklerinin onayladığı merkez ilçe İcmal-2’si ile OTBİS’ten alınan İcmal-3 uyumu kontrol edilir.
(5) Bu Tebliğdeki başvuru bitiş tarihinden sonra askı süresi içinde verilen itiraz dilekçelerinde talep edilen değişiklikler dışında yetiştiricinin beyanı ile AKS’de yapılacak güncellemeler OAYYD ödemesine esas teşkil etmez.
(6) Değerlendirme sonucunda OAYYD İcmal-1 düzeltilemez ya da bilgi ve belgelerle
ilgili aykırılık, şikâyet ve/veya ihbar bulunması nedeniyle İcmal-1 oluşturulamaz ise durum il
müdürlükleri OTB’lerine intikal ettirilir. İl müdürlükleri OTB’lerince çözümlenemeyen konular
BÜGEM’e gönderilir.
(7) İlçe müdürlüklerinden alınan İcmal-2’de gerçeğe aykırılık olması ya da il müdürlüklerine intikal eden şikâyet ve/veya ihbar olması durumunda, il müdürlükleri OTB’lerince
bu sorunlar çözülmeye çalışılır. Çözüme kavuşturulamayan konular ise BÜGEM’e gönderilir.
(8) OAYYD İcmal-2’de gerçeğe aykırılığın bulunmaması ya da il müdürlüklerine intikal
eden şikâyet ve/veya ihbarların, il müdürlüklerince çözümlenmesi hâlinde, ödemeye esas
OAYYD İcmal-3 (EK-7) BÜGEM’e gönderilir.
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Ödeme miktarı
MADDE 8 – (1) 6 ncı maddede belirtilen yetiştiricilere, OAYYD ödemesine hak kazanan organik arılı kovanlar için 10 TL/kovan üzerinden destekleme ödemesi yapılır.
Ödemeler için gerekli finansman ve ödeme planı
MADDE 9 – (1) OAYYD ödemesi için gerekli finansman bütçenin ilgili kalemine tahsis edilen ödeneklerden karşılanır. Ödemeler, Bakanlık tarafından Bankaya kaynak aktarılmasını müteakip, il/ilçe müdürlüklerince oluşturulan onaylı OAYYD ödeme İcmal-1’lerine göre,
Banka aracılığıyla, ilgili şubelerde daha önce yetiştiriciler adına açılan veya açılacak olan hesaplara yapılır. Çiftçilere yapılan toplam nakdi ödeme tutarının % 0,2’si bütçenin ilgili kaleminden Bankaya hizmet komisyonu olarak ödenir.
(2) OAYYD ödeme planı, OAYYD başvurusu yapan yetiştiricilere ait ön incelemenin
bitirilmesini müteakiben Bakanlık tarafından belirlenir. Ödemelere, kontrollerin tamamlanması
ve Bakanlık tarafından OAYYD ödemeleri ile ilgili talimatların Bankaya gönderilmesinden
sonra başlanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uygulamaların Kontrolü ve Uygulamalardan Yararlanamayacaklar
Yetki ve denetim
MADDE 10 – (1) İl/ilçe müdürlükleri, desteklemeler ile ilgili müracaat zamanı ve şartlarını, yerel duyuru imkânları ile yetiştiricilere duyurarak gerekli tedbirleri alır.
(2) Organik arı yetiştiriciliği yapan üreticilere ilişkin ön inceleme işlemleri OTB’lerce
yürütülür. OAYYD uygulamasına ilişkin olarak OTB üyeleri tarafından OAYYD müracaatları
başladıktan sonra ön inceleme başlatılır. Ödemeye esas icmaller BÜGEM’e gönderilmeden
önce, OTB’ler OAYYD için örnekleme seçim yöntemiyle en az % 25’e tekabül eden oranda
denetim yapar. Ön inceleme yapılan illerde/ilçelerde daha sonra tespit edilecek usulsüz işlemlere ilişkin sorumluluklar ortadan kalkmaz. Uygulamalar, ön incelemenin yanı sıra mevzuatın
öngördüğü her türlü denetime de tabidir.
(3) OAYYD ön incelemeleri OTB’nin görev ve yetkileri çerçevesinde gerçekleştirilir.
(4) Bu Tebliğde yer almayan teknik konularda Bakanlık genelgeleri ve talimatları uygulanır. Ancak, bu Tebliğde yer almayan hususlarda oluşacak problemlerin çözümünde, il müdürlükleri OTB’ leri yetkilidir.
(5) Destek ödemelerinin amacına uygun ve gerçek hak sahiplerine ödenmesi için, il
müdürlüğü gerekli tedbirleri alır.
(6) OTB üyeleri tarafından yapılacak olan ön inceleme kontrollerinde Organik Tarım
Yönetmeliğine aykırı bir durum bulunup bulunmadığı incelenir. Yetiştiricilerin OTBİS ve AKS
sistemine kayıt ettirdikleri bilgiler ile gerek görülmesi halinde yetkilendirilmiş kuruluşlardan
talep edilecek bilgilerde, gerçeğe aykırı beyan ya da verdikleri belgelerde sahte evrak tespit
edilmesi halinde, sorumlular hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda
bulunulur. Ayrıca, sorumluluğu tespit edilen kamu görevlileri hakkında da gerekli yasal işlemler
yürütülür. OTB üyeleri gelen münferit şikâyet ve ihbarları ayrıca değerlendirir.
Uygulama dışında kalacak yetiştiriciler
MADDE 11 – (1) Aşağıdaki yetiştiriciler OAYYD uygulamasından yararlanamaz:
a) OTBİS’te süresi içinde kayıtlı bilgilerini güncellemeyenler,
b) OAYYD uygulamasında 6 ncı maddede belirtilen yetiştiricilerden OTBİS Raporunda
kayıtlı olmayanlar,
c) 6 ncı maddede belirtilen yetiştiricilerden AKS sistemlerine kayıtlı olmayan ve süresi
içinde kayıtlı bilgilerini güncellemeyenler,
ç) 6 ncı maddede istenen belgelerle birlikte süresi içinde başvuru yapmayanlar,
d) Askı listelerinde isminin bulunmaması veya destekleme bilgilerinin hatalı olması
durumunda, askı süresi sonuna kadar hatalı kayıtların düzeltilmesi için yazılı başvuru yapmayanlar,
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e) 6 ncı maddede verilen süreler içerisinde yetkilendirilmiş kuruluşa müracaat ederek
OTBİS’te bilgilerini tamamlatmayanlar,
f) Organik Tarım Yönetmeliği hükümlerine göre organik tarımsal faaliyette bulunmayanlar,
g) OAYYD ödemesinden faydalanmak üzere başvuru yapan yetiştiricilerden gerçeğe
aykırı beyanda bulunan ve sahte belge ibraz edenler,
ğ) Bakanlıkça uygulanan tarımsal desteklemelerden beş yıl süre ile yararlandırmama
kararı verilmiş olanlar,
h) Kamu tüzel kişileri.
Desteklemeye tabi olmayacak arılı kovan
MADDE 12 – (1) Aşağıdaki arılı kovanlar OAYYD uygulaması kapsamı dışındadır;
a) Organik Tarım Yönetmeliği hükümlerine göre uygun olmayanlar,
b) OAYYD uygulamasında 6 ncı maddede belirtilenlerden OTBİS Raporunda kayıtlı
olmayanlar,
c) 6 ncı maddede belirtilen arılı kovanlardan AKS sistemlerine kayıtlı olmayanlar,
ç) OAYYD uygunluk belgesinde bulunmayanlar,
d) Askı listelerinde arılı kovan bilgilerinin hatalı veya eksik olması durumunda, askı
süresi sonuna kadar hatalı veya eksik kayıtların düzeltilmesi için bu Tebliğe uygun belgeler ile
yazılı başvurusu yapılmayanlar,
e) Askı sürecinde belirtilen hatalı veya eksik arılı kovanlardan yetkilendirilmiş kuruluşlara düzelttirilmeyenler,
f) Geçiş sürecinde bulunanlar,
g) Arılık ve Arılı Kovan Tespit Tutanağına (EK-4) göre uygun olmayanlar.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
İdari yaptırımlar
MADDE 13 – (1) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren
21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci
maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte, anılan Kanun hükümlerine göre geri
alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.
(2) Bu destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler ile idari hata sonucu sehven yapılan
fazla ödemeyi iade etmeyen üreticiler beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.
(3) Yetkilendirilmiş kuruluşlar OAYYD ödemeleri için düzenledikleri her türlü bilgi ve
belgelerden, ayrıca OAYYD ödemelerinde OTBİS’e eksik veya hatalı yapılan veri girişleri ile
düzeltmelerin zamanında yapılmasından sorumludurlar. Sorumluluklarını yerine getirmeyen
yetkilendirilmiş kuruluşlar hakkında 1/12/2004 tarihli ve 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu
ve Organik Tarım Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 14 – (1) 14/10/2017 tarihli ve 30210 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organik Arıcılık Yapan Yetiştiricilerin Desteklenmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2017/41) yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin 14 üncü maddesi hükümlerince yürürlükten kaldırılan Tebliğe göre yürütülen iş ve işlemler aynı Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.)

YARGI İLÂNLARI
Denizli 9. Asliye Ceza Mahkemesinden:
DOĞUM
S.

ESAS

KARAR

KARAR

MÜŞTEKİ ADI

BABA

YERİ-

NO

NO

NO

TARİHİ

SOYADI

ADI

TARİHİ

SUÇ
5237

1

2016/751

2018/159

22.02.2018

ALİ BASHİRİ

RAHMAT

TAHRAN

S.TCK.204/15271
S.CMK.231/8.MAD.
5237

2

2016/751

2018/159

22.02.2018

BEHNAM

BAĞHERİ

TAHRAN

S.TCK.204/15271
S.CMK.231/8.MAD.

CEZASI
HAGB,
HAGB
HAGB,
HAGB

Yukarıda açık kimliği yazılı sanıklar adına çıkartılan davetiyelerin bila tebliği iade
edildiği ve zabıtaca da yapılan araĢtırmada açık adresleri tespit edilemediğinden, 7201 Sayılı
Tebligat Kanununun 29 ve 30. maddeleri gereğince haklarında verilen hüküm Resmi Gazete’de
ilanen tebliğine, aynı Yasanın 31. maddesi gereğince Resmi Gazete’de ilanın yayınlandığı tarihten
itibaren 15 gün sonra tebliğ yapılmıĢ sayılacağı, ilan masraflarının sanıklardan tahsil olunacağı
hususu ilanen tebliğ olunur.
2893

—————

DOĞUM
S.

ESAS

KARAR

KARAR

MÜŞTEKİ ADI

BABA

YERİ-

NO

NO

NO

TARİHİ

SOYADI

ADI

TARİHİ

1

2

2015/193

2015/193

2017/95

2017/95

06.11.2015

06.11.2015

MALA
BIASHVILI
SOPIKO
MESKHI

GOCHA

SHOTA

RUSTAVİ
1990
GÜRCİSTAN
1984

SUÇ
5237
S.TCK.204/15271
S.CMK.231/8.MAD.
5237
S.TCK.204/15271
S.CMK.231/8.MAD.

CEZASI
HAGB,
HAGB
HAGB,
HAGB

Yukarıda açık kimliği yazılı sanıklar adına çıkartılan davetiyelerin bila tebliği iade
edildiği ve zabıtaca da yapılan araĢtırmada açık adresleri tespit edilemediğinden, 7201 Sayılı
Tebligat Kanununun 29 ve 30. maddeleri gereğince haklarında verilen hüküm Resmi Gazete’de
ilanen tebliğine, aynı Yasanın 31. maddesi gereğince Resmi Gazete’de ilanın yayınlandığı tarihten
itibaren 15 gün sonra tebliğ yapılmıĢ sayılacağı, ilan masraflarının sanıklardan tahsil olunacağı
hususu ilanen tebliğ olunur.
2892

—— • ——

Gaziosmanpaşa 2. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No : 2015/756
Karar No : 2017/356
Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı
19/10/2017 tarihli ilamı ile 157/1 maddesi gereğince Görevsizlik kararı verilen Yusuf ve ġükriye
oğlu, 20/08/1979 doğumlu, Artvin, Arhavi, Kavak Mah./köy nüfusuna kayıtlı ADEM
ĠSLAMOĞLU tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ. Gerekçeli karar tebliğ edilememiĢtir.
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ
GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına
karar verilmiĢ olup, Ġlan olunur.
3087
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
40 ADET KEMĠK DANSĠTOMETRĠ CĠHAZI
SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
ihtiyacı "40 Adet Kemik Dansitometri Cihazı", Ofisimiz tip ticari Ģartnamesi ile ihtiyaç sahibi
kurumca hazırlanan teknik Ģartnamelerine ve idari hususlara uygun olarak ve ihale ek Ģartlar
listesinde belirtilen Ģartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak
tekliflerini sürdüreceklerdir.
1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.
a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire
BaĢkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik Ģartnameler ile sair ihale
evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiĢ, çıktısı
alınabilmekte olup, BaĢkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif
verecek olan firmaların, Ģartname bedelini (140-TL) Ofis veznesine veya Ġhale Ek ġartlarında
belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dıĢ zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklifler iç içe konulmuĢ iki zarf (dıĢ zarf – iç zarf) halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA
YALNIZCA TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta
ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari Ģartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini
belirten yazı ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek Ģartlarda belirtilen belgeler
bulunacaktır.
3 - Teklifler, 28/05/2018 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu
Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Ġhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr
adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.
5 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menĢei teklif
mektuplarına belirtilecektir.
6 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale 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.

4312/1-1
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3 KALEM TIBBĠ CĠHAZ SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, T.C. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü Meram Tıp Fakültesi
Hastanesi BaĢmüdürlüğü ihtiyacı "3 Kalem Tıbbi Cihaz‖ Ofisimiz tip ticari Ģartnamesi ile ihtiyaç
sahibi kurumca hazırlanan teknik Ģartnamelerine uygun olarak ve ihale ek Ģartlar listesinde
belirtilen Ģartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak
tekliflerini sürdüreceklerdir.
1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.
a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire
BaĢkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik Ģartnameler ile sair ihale
evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiĢ, çıktısı
alınabilmekte olup, BaĢkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif
verecek olan firmaların, Ģartname bedelini Ofis veznesine veya Ġhale Ek ġartlarında belirtilen Ofis
banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dıĢ zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklifler iç içe konulmuĢ iki zarf (dıĢ zarf – iç zarf) halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA
YALNIZCA TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta
ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari Ģartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini
belirten yazı ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek Ģartlarda belirtilen belgeler
bulunacaktır.
3 - Teklifler, 25/05/2018 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu
Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Ġhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr
adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.
5 - Ġhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif
verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menĢei teklif mektuplarına
belirtilecektir.
6 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale 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.
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ITALGRU MARKA MHC VĠNÇLERĠNDE KULLANILACAK ÇELĠK HALAT ALIMI
AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ALINACAKTIR
Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) İzmir Liman İşletmesi
Müdürlüğünden:
Ġhale Kayıt No
: 2018/230993
1 - Ġdarenin:
a) Adresi
: TCDD Ġzmir Liman ĠĢletme Müdürlüğü /Atatürk
Caddesi No.97 Alsancak/ĠZMĠR
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 463 16 00 -05 hat/ Dah.82388-80003
Faks: 0232 463 22 48
c) Elektronik Posta Adresi
: izmirlimansatınalma@tcdd.gov.tr
2 - Ġhale konusu iĢin
adı ve miktarı
: ITALGRU Marka MHC Vinçlerinde Kullanılacak Çelik
Halat Alımı. Toplam 6 Adet (3 Adet Sağ Büküm 52 mm
Çapında 243 Metre (Kendinden Soketli) Çelik Halat - 3
Adet Sol Büküm 52 mm Çapında 243 Metre (Kendinden
Soketli) ) Çelik Halat )
3 - Ġhale Tarihi ve Saati:
a) Ġhale tarihi
: 06.06.2018
b) Ġhale Saati
: 14:00
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiĢtir.
5 - Tekliflerin, TCDD Ġzmir Liman ĠĢletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu
BaĢkanlığına 06.06.2018 ÇarĢamba günü saat 14.00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır.
6 - Ġhale dokümanı TCDD Ġzmir Liman ĠĢletmesi Müdürlüğü Ġhale Komisyonu Satın
Alma Servisi’nde görülebilir.
Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, TCDD
Ġzmir Liman ĠĢletmesi Müdürlüğü Muhasebe Veznesinden (KDV) Dahil 250.00.-TL
(ĠkiyüzelliTürkLirası) bedelle temin edilebilir.
7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara
tabi değildir.
4280/1-1
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AFYON FABRĠKA MÜDÜRLÜĞÜNÜN ĠHTĠYACI OLAN ÜRETĠM SAHALARININ
ISITMA VE HAVALANDIRMA SĠSTEMĠNĠN OLUġTURULMASI VE
DÜZENLENMESĠ HĠZMETĠ SATIN ALINACAKTIR
Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:
1 - Türk Kızılayı Mineralli Su ĠĢletmeleri Afyon Müdürlüğünün Ġhtiyacı olan Üretim
Sahalarının Isıtma Ve Havalandırma Sisteminin OluĢturulması ve Düzenlenmesi hizmeti kapalı
zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.
2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile
birlikte vereceklerdir.
3 - Ġhaleye ait Ģartnameler Mineralli Su ĠĢletmeleri Koordinatörlüğü FĠNANSBANK
ANKARA ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ TR48 0011 1000 0000 0037 3928 53 numaralı TL hesabına,
125,00 TL + KDV yatırılarak temin edilebilir.
Ġdari ve teknik Ģartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaĢılabilecektir.
4 - Firmaların tekliflerini en geç 07 HAZĠRAN 2018 saat 11:00’a kadar Gazlıgöl Beldesi
Fatih Mah. Kızılay sok. No:8/1 Ġhsaniye/AFYONKARAHĠSAR adresinde bulunan Türk Kızılayı
Mineralli Su ĠĢletmeleri Koordinatörlüğü evrak birimine vermiĢ/göndermiĢ olmaları
gerekmektedir.
5 - Ġhale Zarfı 07 HAZĠRAN 2018 günü saat 15:00’da Gazlıgöl Beldesi Fatih Mah.
Kızılay sok. No:8/1 Ġhsaniye/AFYONKARAHĠSAR adresinde bulunan Fabrika Müdürlüğü
Toplantı Salonunda açılacaktır.
6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.
7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
8 - Kurumumuz Kamu Ġhale Kanunlarına tabi değildir.
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MÜBADELE ĠLANI
İzmir Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünden:
AĢağıda cinsi, miktarı, durumu ve tahmini bedelleri belirtilen hurda malzemelerin, 4645
Sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan Yönetmeliğin 38. maddesi uyarınca mübadele usulü ile ihale
edilecektir.
1 - Ġdarenin
a) Adresi
: Ġzmir Ġl Emniyet Müdürlüğü Ġkmal ġube Müdürlüğü
1365 Sokak No:2/A Kat:2 Çankaya Ek Hizmet
Binası Konak/ĠZMĠR
b) Telefon ve Faks Numarası
: 0 232 489 05 00-4438 – Fax: 0 232 261 86 43
c) Elektronik Posta Adresi
: abdulmecid.soyturk@egm.gov.tr
2 - Mübadele KarĢılığında Verilecek Mal ve Malzemelerin;
Cinsi, Miktarı ve Durumu.
: Hurda durumdaki tahmini 75.000 Kg. elektrik,
elektronik, ahĢap, plastik, metal, demir ve metal oto
yedek parçaları ve tahmini 40.000 Kg. alüminyum
saç araç plakaları, seyirci tribünü ve kapı-pencere
çerçeveleri.
a) Tahmini Bedeli
: 298.500,00 TL.
3 - Mübadele KarĢılığında Alınacak
Mal ve Malzemelerin Özellikleri : En az (4) adet 2018 model Fiat Doblo Combi Easy
1.3 M.Jet 95 HP E6 marka panelvan tipi taĢıt, Lassa
marka (60) adet 195/65R15 95H XL GREENWAYS
ebatlarında araç lastiği.
a) Tahmini Bedeli
: 298.690,00 TL.
b) Teslim Etme ve
Teslim Alma Yeri

c) Teslim Etme Tarihi

d) Teslim Alma Tarihi

4 - Mübadelenin Yapılacağı Yer

: Ġzmir Ġl Emniyet Müdürlüğü Ġkmal ġube Müdürlüğü
1365 Sokak No:2/A Kat:2 Çankaya Ek Hizmet
Binası Konak/ĠZMĠR
: Mübadele karĢılığı alınacak olan mal ve malzemeler,
mübadele kararının tebliğinden itibaren (15) gün
içinde teslim edilecektir.
: Mübadelesi yapılan mal ve malzemeler mübadele
karĢılığı olan mal ve malzemelerin teslim edildiği
günü izleyen (15) günü içerisinde yüklenici
tarafından bulundukları yerlerden teslim alınması
zorunludur.
: Ġzmir Ġl Emniyet Müdürlüğü Ġkmal ġube Müdürlüğü

1365 Sokak No:2/A Kat:2 Çankaya Ek Hizmet
Binası Konak/ĠZMĠR
a) Tarihi ve Saati
: 31.05.2018 günü saat:14.00
5 - Mübadeleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:
Açık teklif suretiyle yapılacak mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kiĢiler;
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a) Teklif Mektubu,
b) Geçici Teminat Mektubu veya Geçici Teminatın ödendiğine dair ―Vezne Alındı
Makbuzu‖
c) Mübadele tarihinden önceki altı aylık süre içinde alınmıĢ tebligat adresini gösterir bir
belge,
d) BaĢkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletnamesi,
tüzel kiĢiliği temsilen katılanların ise Noterden onaylı imza sirküleri, gerçek kiĢi olması halinde
noter tasdikli imza beyannamesi.
e) Kimlikleri belirleyen fotoğraflı ve geçerli bir belge (Nüfus cüzdanı, ehliyet vb.)
f) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan
dolayı hükümlü bulunmadığına dair;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, kendisinin,
2) Tüzel kiĢi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Ģirket ise
yönetim kurulu üyelerinin, limitet Ģirket ise Ģirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının,
kolektif Ģirket ise ortaklarının tamamının, komandit Ģirkette ortakların hepsinin, komanditer
ortaklardan kendilerine Ģirketi temsil yetkisi verilmiĢ olan ortakların, kooperatiflerde yönetim
kurulu üyelerinden, Adalet Bakanlığı Adli Sicil Ġstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerinden,
ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ adli sicil belgesi.
g) Ġzmir Valiliğinin, 13.12.2016 tarih 83329911-530-82454 sayılı yazısı ekinde sunulan
ve mübadele dokümanı ile birlikte verilecek olan taahhütname istekliler tarafından imzalanarak
teklif zarfı ile birlikte teslim edilecektir.
6 - Mübadele, Ģartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli isteklilere açıktır.
7 - Mübadele dokümanı Ġzmir Ġl Emniyet Müdürlüğü Ġkmal ġube Müdürlüğü 1365 Sokak
No:2/A Kat:2 Çankaya Ek Hizmet Binası Konak/ĠZMĠR adresinde görülebilir veya Ġzmir
Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne 30 TL’nin yatırıldığına dair belgeyi ibraz etmek sureti ile
aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın
almaları zorunludur.
8 - Mübadelesi yapılacak olan mal ve malzemeler için kısmi teklif verilmeyecektir. Teklif
zarfları 31.05.2018 günü saat 14.00’e kadar Ġzmir Ġl Emniyet Müdürlüğü Ġkmal ġube Müdürlüğü
1365 Sokak No: 2/A Kat: 2 Çankaya Ek Hizmet Binası Konak/ĠZMĠR adresine teslim edilecektir.
9 - Mübadeleye kapalı zarf usulü teklifler alındıktan sonra açık artırma usulü ile devam
edilecektir. Teklifler komisyon önünde sözlü olarak verilecektir.
10 - Ġstekliler mal ve malzemeler için belirlenen tahmini bedelin %3’ünden (8.955,00 TL.)
den az olmamak kaydıyla kendilerinin
Belirleyeceği oranda geçici teminat vereceklerdir.
11 - SözleĢme yapılacak ancak notere tescil ettirilmeyecektir. SözleĢme yapma süresi
içinde Ģartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde
sözleĢme yapılması ve kesin teminatın yatırılması zorunlu değildir.
12 - Mal ve malzemelerin ayrıntılı özellikleri ile bulundukları yerler Ģartname ekinde ve
www.izmir.pol.tr web sitesinde görülebilecektir. Mal ve malzemeler, hafta içi 09.00 ile 17.00
saatleri arasında görülebilecektir.
13 - Verilecek teklifler en az 60 (altmıĢ) takvim günü geçerli olacaktır.
14 - Ġdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
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JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MĠNERALLĠ SU ARAMA
RUHSATLI SAHALAR ĠHALE EDĠLECEKTĠR
İstanbul Valiliğinden:
1 - Ġhale Konusu ĠĢler:
5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10 uncu
maddesinin 1 inci fıkrası (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17 nci
maddesi hükümleri kapsamında, aĢağıda bilgileri verilen Jeotermal Kaynaklar/ Doğal Mineralli
Sular Ruhsat sahalarının, 2886 sayılı Kanunun 45 inci maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü
ile ayrı ayrı ihaleleri yapılacaktır.
1 - Ġstanbul Ġli, Büyükçekmece Ġlçesi hudutları dahilinde 4861.52 hektar alana sahip, F20-c3,
F21-d4 paftalarında aĢağıda koordinatları verilen ve 3296556 EriĢim No’lu saha,

Sağa (Y)
Yukarı (X)

1. Nokta
623916
4550885

2. Nokta
630012
4553703

3. Nokta
630756
4551603

4. Nokta
627764
4550384

5. Nokta
628500
4547000

6. Nokta
628500
4543088

7. Nokta
620667
4546473

2 - Ġstanbul Ġli, Küçükçekmece Ġlçesi hudutları dahilinde 4940.93 hektar alana sahip, F21-c4,
F21-d1, F21-d3, F21-d4 paftalarında aĢağıda koordinatları verilen ve 3296555 EriĢim No’lu saha,

Sağa (Y)
Yukarı (X)

Sağa (Y)
Yukarı (X)

1.Nokta
646697
4545977
8.Nokta
635883
4553397

2.Nokta
645896
4545921
9.Nokta
635916
4554300

3.Nokta
645180
4549882
10.Nokta
645552
4553301

4.Nokta
641058
4550351
11.Nokta
650231
4545990

5.Nokta
641084
4550780
12.Nokta
646733
4545990

6.Nokta
635788
4550855
13.Nokta
646737
4545975

7.Nokta
635888
4553397
14.Nokta
646710
4545975

3 - Ġstanbul Ġli, ġile Ġlçesi, Ahmetli hudutları dahilinde 454.42 hektar alana sahip, F23d1
paftalarında aĢağıda koordinatları verilen ve 3309223 EriĢim No’lu saha,

Sağa (Y)
Yukarı (X)

1.Nokta
715463
4562500

2.Nokta
718981
4562500

3.Nokta
718989
4560919

4.Nokta
715463
4561500

4 - Ġstanbul Ġli, ġile Ġlçesi, ÇayırbaĢı hudutları dahilinde 3697.32 hektar alana sahip,
F23d2, F23d3 paftasında aĢağıda koordinatları verilen ve 3309226 EriĢim No’lu saha,

Sağa (Y)
Yukarı (X)

1. Nokta
724010
4560999

2. Nokta
728000
4561000

3. Nokta
728000
4554000

4. Nokta
721000
4554000

5. Nokta
721000
4557005

6. Nokta
724010
4557005

5 - Ġstanbul Ġli, ġile Ġlçesi, Sofular hudutları dahilinde 1075.00 hektar alana sahip, F22c2,
F23d1 paftalarında aĢağıda koordinatları verilen ve 3316275 EriĢim No’lu saha,

Sağa (Y)
Yukarı (X)

1.Nokta
706000
4563500

2.Nokta
710000
4562500

3.Nokta
710000
4560000

4.Nokta
705000
4561500
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6 - Ġstanbul Ġli, Büyükçekmece Ġlçesi hudutları dahilinde 874.52 hektar alana sahip, F21d4
paftasında aĢağıda koordinatları verilen ve 3320051 EriĢim No’lu saha,
1.Nokta
630368
4546999

Sağa (Y)
Yukarı (X)

2.Nokta
628913
4550852

3.Nokta
630756
4551603

4.Nokta
632388
4546999

Ġstanbul Ġli, Çatalca Ġlçesi, Akalan hudutları dahilinde 222.91 hektar alana sahip, F20b3
paftalarında aĢağıda koordinatları verilen ve 3324294 EriĢim No’lu saha,
Sağa (Y)
Yukarı (X)

1. Nokta
621741
4568952

2. Nokta
621444
4568500

3. Nokta
619031
4568499

4. Nokta
621061
4569943

5. Nokta
621741
4569500

7 - Ġstanbul Ġli, Beykoz Ġlçesi, Kaynarca hudutları dahilinde 4000.10 hektar alana sahip,
F22c1-F22d2 paftalarında aĢağıda koordinatları verilen ve 3326967 EriĢim No’lu saha,
Sağa (Y)
Yukarı (X)
Sağa (Y)
Yukarı (X)

1.Nokta
691000
4561000
8.Nokta
691000
4566000

2.Nokta
689000
4560999

3.Nokta
689000
4562000

4.Nokta
682000
4562000

5.Nokta
682000
4564000

6.Nokta
681000
4564000

7.Nokta
681000
4566000

8 - Ġstanbul Ġli, Silivri Ġlçesi, Seymen hudutları dahilinde 4645.00 hektar alana sahip,
F20c1- F20d2-F20d3-F20c4 paftalarında aĢağıda koordinatları verilen ve 3349263 EriĢim No’lu
saha,
Sağa (Y)
Yukarı (X)
Sağa (Y)
Yukarı (X)

1.Nokta
604000
4563000
8.Nokta
604000
4552000

2.Nokta
608545
4563000

3.Nokta
608545
4562000

4.Nokta
605000
4562000

5.Nokta
605000
4561000

6.Nokta
608545
4561000

7.Nokta
608545
4552000

9 - Ġstanbul Ġli, Silivri Ġlçesi, Seymen hudutları dahilinde 4999.50 hektar alana sahip,
F20d4-F20d1 paftalarında aĢağıda koordinatları verilen ve 3349264 EriĢim No’lu saha,

Sağa (Y)
Yukarı (X)

1. Nokta
589455
4563000

2. Nokta
594000
4563000

3. Nokta
594000
4552000

4. Nokta
589455
4552000

2 - Tahmin edilen Bedel:

ĠLÇE

ERĠġĠM
NO

ALAN
(HEKTAR)

MUHANMEN
BEDEL

GEÇĠCĠ
TEMĠNAT

ĠHALE
TARĠHĠ

ĠHALE
SAATĠ

1

Büyükçekmece

3296556

4861,52

111,917.01TL

3,357.51
TL

30.05.2018

09:30

2

Küçükçekmece

3296555

4940,93

113,708.26TL

3,411.25
TL

30.05.2018

09:40

3

ġile-Ahmetli

3309223

454,42

36,091.13TL

1,082.73
TL

30.05.2018

09:50
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ĠLÇE

ERĠġĠM
NO

ALAN
(HEKTAR)

MUHANMEN
BEDEL

GEÇĠCĠ
TEMĠNAT

ĠHALE
TARĠHĠ

ĠHALE
SAATĠ

4

ġile-ÇayırbaĢı

3309226

3697,32

85,656.15TL

2,569.68
TL

30.05.2018

10:00

5

ġile-Sofular

3316275

1075,00

36,091.13TL

1,082.73
TL

30.05.2018

10:10

6

Büyükçekmece

3320051

874,52

36,091.13TL

1,082.73
TL

30.05.2018

10:20

7

ÇatalcaAkalan

3324294

222,91

36,091.13TL

1,082.73
TL

30.05.2018

10:30

8

BeykozKaynarca

3326967

4000,10

92,485.96TL

2,774.58
TL

30.05.2018

10:40

9

Silivri-Seymen

3349263

4645,00

107,032.97TL

3,210.99
TL

30.05.2018

10:50

10

Silivri-Seymen

3349264

4999,50

115,029.42TL

3,450.88
TL

30.05.2018

11:00

3 - Ġhale ġartname ve Eklerinin:
a) Alınacağı Yer
: Ġstanbul Valiliği Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon
BaĢkanlığı - Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür
Varlıkları Müdürlüğü - Hirka-i ġerif Mah. Adnan
Menderes Vatan Bulvarı No: 64 Fatih-ĠSTANBUL
b) Hangi ġartlarda Alınacağı : - Ġhaleye gidecek olan isteklilerin Ģartname ve eklerini,
500,00.-TL bedel karĢılığında satın almaları zorunludur.
- Ġstenildiğinde Ġhale Ģartname ve ekleri ücretsiz olarak
mesai saatleri içerisinde yukarıda yazılı adreste
görülebilir.
- ġartname bedeli Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon
BaĢkanlığının Vakıfbank TR910001500158007305
441172 IBAN no’lu hesabına yatırılacaktır.
4 - Ġhalenin:
a) Yapılacağı Yer
: Ġstanbul Valiliği Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon
BaĢkanlığı - Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür
Varlıkları Müdürlüğü toplantı salonu. Ġstanbul Valiliği
Ek Hizmet Binası, Hirka-i ġerif Mah. Adnan Menderes
Vatan Bulvarı No: 64 Fatih/ĠSTANBUL
b) Yapılacağı Tarih/Saat
: Yukarıda belirtilen tarih ve saatte ayrı ayrı yapılacaktır.
c) Usulü
: 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 45 inci maddesine
göre Açık Teklif Artırma Usulü
5 - Tekliflerin:
a) Verileceği Yer
: Ġstanbul Valiliği Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon
BaĢkanlığı - Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür
Varlıkları Müdürlüğü toplantı salonu. Ġstanbul Valiliği
Ek Hizmet Binası, Hirka-i ġerif Mah. Adnan Menderes
Vatan Bulvarı No: 64 Fatih/ĠSTANBUL adresinde
toplanacak komisyona verilecektir.
b) Son Teklif Verme Tarih/Saat : 30.05.2018 ÇarĢamba günü ihale saatine kadar.
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6 - Ġhaleye Katılma Belgeleri:
Ġhaleye katılacaklar aĢağıdaki belgeleri teklif zarfı içerisinde komisyona sunacaklardır.
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası,
b) Gerçek kiĢi istekliler;
1- Yılı içerisinde alınmıĢ yerleĢim yeri belgesi.
2- Noter onaylı Ġmza Sirkülerinin aslı veya kurumca onaylı sureti
3- T.C. kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmıĢ onaylı nüfus cüzdanı sureti.
c) Tüzel kiĢi istekliler;
1- Tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, Ġlk ilan
veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair
belge
2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları
tevsik eden belgeler ile Yönetimin noter onaylı imza sirkülerinin aslı veya kurumca onaylı sureti
3- Bağlı olduğu vergi dairesi, Ġli ve vergi numarasını gösterir, yıl içerisinde alınmıĢ,
onaylı vergi levhası
d) Ġstekliler adına vekâleten iĢtirak ediliyorsa istekli adına teklifte bulunacak olan kiĢilerin
vekâletnameleri ile vekâleten iĢtirak edenlerin noter onaylı imza sirkülerinin aslı veya kurumca
onaylı sureti,
e) Ortak giriĢim olması halinde, noter tasdikli ortak giriĢim beyannamesi,
f) Yurt dıĢından yapılacak olan baĢvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C.
BaĢkonsolosluklarınca veya T.C. DıĢiĢleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir.
g) Ġstanbul Valiliği Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon BaĢkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat
ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünden alınan, okuyup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmıĢ
ihale Ģartnamesi
h) Ġhale konusu iĢe ait yukarıda belirtilen geçici teminat miktarının Yatırım Ġzleme ve
Koordinasyon BaĢkanlığının Vakıfbank TR910001500158007305441172 IBAN no’lu hesabına
yatırıldığına dair makbuz veya banka teminat mektubu.
ı) ġartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu.
i) 15 gün içerisinde alınmıĢ vergi borcu yoktur yazısı.
7 - Ġsteklilerin 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4 üncü
maddesinde belirtilen; medeni hakları kullanmaya ehil Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢı olması,
statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer
alan Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuĢ tüzel kiĢiliği haiz Ģirket olması
gerekmektedir.
8 - Ġhaleye katılmak isteyenlerin, ihale Ģartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını
veya noter tasdikli suretlerini sıra numaralı alındılar karĢılığında en geç ihale saatine kadar, ihale
komisyonu baĢkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.
9 - Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak
müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
10 - Komisyon, ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.
Ġlan olunur.

4183/1-1

15 Mayıs 2018 – Sayı : 30422

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 59

HĠZMET SATIN ALINACAKTIR
TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:
ĠĢletmemiz ihtiyacı olan ve aĢağıda 1 (bir) adet hizmet alımı iĢi ile ilgili ihale açık ihale
usulü ile aĢağıda belirtilen tarihte ihale edilecektir.
1 - Ġdarenin
: E.L.Ġ. Müdürlüğü Atatürk Cad. No: 111

a) Adresi

45500 Soma/

MANĠSA
b) Telefon ve faks numarası

: (236) 613 23 26 (4 hat) Fax 612 20 13 - 613 20 13

c) Elektronik posta adresi

: elisatinalma@eli.gov.tr

2 - Ġhale konusu hizmetin a)Ġhale Kayıt
Niteliği - Türü - Miktarı
Eynez

Yeraltı

Kontrol

No

Dosya No

Ġhale Tarih

ĠĢin

ve Saati

Süresi

ġube

Müdürlüğüne bağlı stok sahalarından,
1- Soma B Termik Santrali 1-4, Yırca 2018-232560

2018-749

kapı ve 5-6 ünitelerine 220.000 ton

01.06.2018
15:00

60 gün

kömürün taĢınması ve boĢaltılması iĢi.
b) Yapılacağı yer

: ELĠ Müdürlüğü SOMA/MANĠSA.

c) ĠĢin süresi

: Ġhale süreleri takvim günü olup, yukarıda belirtilmiĢtir.

d) Ġhale usulü

: Açık ihale

3 - Ġhalenin Yapılacağı yer: ELĠ Müdürlüğü Komisyon odası Soma / MANĠSA
4 - Ġhale dokümanı; ELĠ Müdürlüğü Atatürk Cad. No: 111

45500 Soma / MANĠSA,

adresinde görülebilir. Ġhale dokümanlarının Ģartnamelerini 170,00 TL karĢılığı aynı adresten
temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
5 - Teklifler 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri ĠĢletmesi
Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.
6 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir.
7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süreleri, ihale tarihinden itibaren 90 gündür.
8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu Ġhale 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
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TTK MÜESSESELERĠ ĠHTĠYACI OLARAK ÇEġĠTLĠ CĠNS, BOY VE ÇAPLARDA
MADEN DĠREĞĠ NAKLĠ HĠZMET ALIMI ĠġĠ 4734 SAYILI KANUNUN 3/G
MADDESĠ ĠSTĠSNA KAPSAMINDA HER MÜESSESE ĠÇĠN AYRI,
AYRI AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:
Karadon Müessesesi
Ġhale Kayıt No

: 2018/233742

Amasra Müessesesi
Ġhale Kayıt No

: 2018/233994

Armutcuk Müessesesi
Ġhale Kayıt No

: 2018/233973

Kozlu Müessesesi
Ġhale Kayıt No

: 2018/233947

1 - Ġdarenin:
a) Adresi

: Türkiye TaĢkömürü 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@taĢkömürü.gov.tr

2 - Ġhale Konusu Malın
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Karadon Müessesesi için
Kozlu Müessesesi için

17.150 m3
13.450 m3

Armutçuk Müessesesi için 4.098 m3
Amasra Müessesesi için

3.700 m3

b) Teslim Yeri

: Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Müesseseleri

c) Teslim Tarihi

: Yüklenici: TTK tarafından kendisine faks veya PTT yolu

Direk harmanları
ile yapılacak tebligat teslim yerine geçer. Nakliyatın
baĢlangıç tarihi; tebligatın PTT idaresine teslim tarihini
takip eden günden itibaren 10. (onuncu) güne karĢılık
gelen tarih olarak alınacaktır. Direklerin teslim alınmasına
veya TTK kömür havzasına geliĢi daha önce olsa dahi
taĢıma süresi bu tarihten baĢlamak üzere hesaplanır.
Yüklenici nakliyatın baĢlangıç tarihinden baĢlamak üzere
teslim aldığı maden direklerini 50 (elli) gün zarfında TTK
Kömür havzasına nakledecektir. TaĢıma iĢi 30 Haziran 2019
tarihine kadar bitirilecektir.
3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı Yer

: Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Toplantı salonu
ZONGULDAK
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: Karadon müessesesi 04/06/2018 Pazartesi saat 15.00
Kozlu müessesesi
04/06/2018 Pazartesi saat 15.00
Armutçuk müessesesi 05/06/2018 Salı
saat 15.00
Amasra müessesesi
06/06/2018 ÇarĢamba saat 15.00
4 - Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri:
4.1. Ġsteklilerin Ġhaleye katılabilmeleri için aĢağıda 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 kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel
kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen teklif mektubu,
e) Ġdari Ģartnamede belirlenen geçici teminat,
f) Ġdari Ģartnamenin 55 inci maddesinde ayrıntısı belirtilen yeterlik belgeleri,
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
i) Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde Ģekli ve içeriği idari ġartnamede belirlenen iĢ
ortaklığı beyannamesi
j) Bu Ģartnamenin 16. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere
yaptırmayı düĢündükleri iĢlere ait önerileri ve iĢlerin listesi
k) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge,
Ġsteklinin ortak giriĢim 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 iliĢkin aranacak belgeler
a) Ġstekliler, UlaĢtırma Bakanlığından alınmıĢ ve firmaya ait, ticari amaçlı taĢıma
yapabileceğine dair Karayolları taĢıma belgesi (K,L,R vb) ni teklifleri ile birlikte sunulacaktır.
b) Ġstekliler taĢıma belgesinde yer alan araçların listesini ve toplam kapasitelerini
belirtecek Ģekilde teklifleri ile birlikte mutlaka sunacaklardır. Maden direği taĢıma iĢi, bu
listelerde belirtilen araçların dıĢında baĢka araçlarla yapılmayacaktır.
c) Ġstekliler, Karayolları taĢıma belgelerinde belirtilen kapasitelerine uygun Ģekilde
ihaleye teklif vereceklerdir. TaĢıma Kapasitesine uygun teklif vermeyen isteklilerin teklifleri
geçersiz sayılacaktır.
5 - Ġhaleye, Ģartnamemizdeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli ve yabancı istekliler
katılabilecektir.
b) Tarihi ve Saati
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6 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi
BaĢkanlığı MithatpaĢa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK adresinde görülebilir ve
Ģartnamelerin her biri 200,00- TL karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek
olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7 - Teklifler, Karadon ve Kozlu, Müessesesi Direk nakli ihaleleri için 04.06.2018, saat
15.00’e kadar, Armutçuk Müessesesi Direk nakli ihalesi için 05.06.2018, saat 15.00’e kadar
Amasra Müessesesi Direk nakli ihalesi için 06.06.2018, saat 15.00’e kadar T.T.K. Satınalma Daire
BaĢkanlığı Bülent Ecevit Cad. No: 125 Mithat paĢa 67090 Zonguldak adresine verilebileceği gibi
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikmelerden Kurumumuz mesul değildir.
8 - Ġstekliler tekliflerini, her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen birim
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme düzenlenecektir.
Teklifler, miktarı, cinsi ve taĢınacağı orman iĢletmesi belirtilen maden direklerin den;
Çam cins maden direği verecek olan Orman iĢletmeleri için Çam cins teklif birim fiyatı
3
(TL/m ) olarak,
Sert cins maden direği verecek olan Orman ĠĢletmeleri için sert cins teklif birim fiyatı
(TL/m`) olarak yükleme ve taĢıma bedeli dahil Ģekilde, verilecektir.
HER MÜESSESE AYRI BĠR ĠHALE KONUSU OLUP, ĠSTEKLĠLER HER MÜESSESE
ĠÇĠN AYRI, AYRI TEKLĠF MEKTUBU VE GEÇĠCĠ TEMĠNAT VERECEKLERDĠR
Her Müessese ihalesi içinde yer alan orman iĢletmesi bazında kısmi teklif verilebilecek
olup, her orman iĢletmesinden taĢınacak maden direklerinin ihalesinin bir isteklinin taahhüdüne
bağlanması esastır. Teklifler, Orman iĢletmeleri bazında ayrı olarak değerlendirilecektir. Ġstekliler
birden fazla orman iĢletmesine teklif verebileceklerdir. Ġstekliler taĢıma iĢini yapmak istedikleri
Orman iĢletmesi veya Orman ĠĢletmeleri için teklif verecek olup, ‖Birim fiyat teklif Cetveli‖nde
yer alan tüm orman iĢletmelerine teklif verme zorunluluğu yoktur.
Ġstekliler ihaledeki tekliflerini Karayolları TaĢıma belgesindeki ―Ġstiap Haddi‖ni dikkate
alarak yapacaklardır. Ġsteklinin taĢıma kapasitesine uygun olmayan teklifler geçersiz sayılacaktır.
9 - Ġstekliler 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 dıĢı bırakılacaktır.
10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi)
takvim günü olmalıdır.
11 - Bu ihaleye Konsorsiyum olarak teklif verilemez.
12 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aĢağıdaki
maddeler uygulanır.
12.1.1. Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde
4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
12.1.2. SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden
yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet alımları ve Yapım iĢleri ile ilgili Yönetmeliğimizin
15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
Ġlan olunur.
4275/1-1
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TTK ĠHTĠYACI OLARAK BASINÇLI HAVALI CARASKAL
4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESĠ KAPSAMINDA
AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:
1 - Ġdarenin
a) Adresi
: Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
Bağlık Cad. Yayla Mah. Ġhsan Soyak Sok. No: 2
ZONGULDAK
b) Telefon ve Faks Numarası
:Tel: 0 372.252 40 00 (70 hat) Fax:0 372 251 19 00
c) Elektronik Posta Adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr
2 - Ġhale konusu iĢin nev’i
Malzemenin Cinsi:
Miktarı:
a) Niteliği, Türü ve Miktarı
Basınçlı Havalı Caraskal
2 Kalem
(22 Adet)
b) Teslim Yeri
: Yerli yükleniciler için: TTK Genel Müdürlüğü
Makine ve Ġkmal Daire BaĢkanlığı Muayene ve
Tesellüm ĠĢleri ġube Müdürlüğü Tesellüm ġefliği
Ambarı.
Yabancı yükleniciler için: SözleĢmede belirtilen
teslim limanı.
c) Teslim Tarihi
: Yerli yükleniciler için: SözleĢmenin imzalanmasına
müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine
veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak iĢe
baĢlama talimatının tebliğinden itibaren 150 takvim
günüdür.
Yabancı yükleniciler için: SözleĢmenin imzalanmasını
müteakip 150 takvim günüdür.
3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı Yer
: TTK Satınalma Daire BaĢkanlığı ZONGULDAK
b) Tarihi ve Saati
: 20.06.2018 ÇarĢamba saat 15.00
c) Dosya No
: 33 - TTK/1570
4 - Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri
4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda 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 kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel
kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu,
e) ġartnamede belirlenen geçici teminat,
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f) ġartnamenin 55. maddesinde belirtilen yeterlilik belgeleri
Caraskallara ait aĢağıda belirtilen belgeler teklifleri ile birlikte;
a) ATEX direktifine göre Avrupa Konseyince onaylanmıĢ bir Akredite kuruluĢ tarafından
tanzim edilen, malzemenin grup - 1 gazlı (metan) ortamlara uygunluğunu gösteren ve ihale tarihi
itibariyle geçerli olan belgelerini,
(Belgenin üzerinde geçerlilik tarihine iliĢkin herhangi bir bilgi bulunmuyorsa belgeye
ilave olarak belgenin ihale tarihi itibariyle geçerli olduğu belirtilen akredite kuruluĢun yazısı)
b) 2014/34/AT ye göre düzenlenmiĢ AB Uygunluk Beyanını (Declaration of conformity)
c) Teknik Ģartname ve ekli soru formu cevapları verilecektir.
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
i) Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde Ģekli ve içeriği bu ġartnamede belirlenen iĢ
ortaklığı beyannamesi,
j) ġartnamenin 16. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere
yaptırmayı düĢündükleri iĢlere ait önerileri ve iĢlerin listesi,
k) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge,
Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça
ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
l) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif yerli malı teklif eden yerli firmaya %15 oranında
fiyat avantajı uygulamak koĢuluyla, en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir.
5 - Bu ihalede kısmi teklif verilebilecektir.
6 - Ġhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır.
7 - Ġhale dokümanı TTK Satınalma Daire BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi MithatpaĢa
Mahallesi 67090 - Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad. (AĢkaabat Cad.) 19. Sok.
No: 22 Bahçelievler /ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 150,00 TL karĢılığı
temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler 20.06.2018 ÇarĢamba saat 15.00’e kadar TTK Satınalma Daire BaĢkanlığı
Bülent Ecevit Caddesi MithatpaĢa Mahallesi 67090 - Zonguldak adresine verilebilecek ve posta
vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.
9 - Ġstekliler tekliflerini, her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen birim
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢmesi düzenlenecektir.
10 - Ġstekliler 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 dıĢı bırakılacaktır.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü
olmalıdır.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç
4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabii değildir
13.1.1. Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde
4734 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
131.2. SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden
yasaklama iĢlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım iĢleri ile ilgili yönetmeliğimizin
15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
Ġlan olunur.
4277/1-1
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KĠREÇTAġI ALINACAKTIR
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Malatya Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
KireçtaĢı Alımı, T.ġ.F.A.ġ. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık
ihale usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır:
Ġhale kayıt numarası
: 2018/225816
1 - Ġdarenin
a) Adresi
: Özalper Mahallesi Karakavak Mevkii Ankara
Asfaltı Üzeri YEġĠLYURT/MALATYA
b) Telefon ve faks numarası
: 0 422 212 10 44 - 0 422 212 10 52
c) Elektronik posta adresi
: malatyaseker@turkseker.gov.tr
ç) Ġhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)
:
2 - Ġhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Fabrikamız sahasında teslim esasına göre 8.000 Ton
KireçtaĢı alımı;
b) Teslim yerleri
: Malatya ġeker Fabrikası stok sahasında teslim
c) Teslim tarihi
: 01/10/2018 - 30/11/2018Tarihler arasında termin
programına göre teslim edilecektir.
3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı yer
: Malatya ġeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
: 28/05/2018 - 14:00
4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılımında aranacak zorunlu belgeler:
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf
ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya
kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu,
d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
e) Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde Ģekli ve içeriği Ģartnamede belirtilen iĢ ortaklığı
beyannamesi,
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f) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
veya yeminli mali müĢavir ya da serbest muhasebeci mali müĢavir veya noter tarafından ilk ilan
tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak
bu Ģartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması
gereken kriterler
4.2.1. Rapor: Ġstekli taĢın fiziksel ve kimyasal olarak Ģeker sanayinde kullanılabilir
olduğunu belgeleyecektir. Teslim edilecek taĢın fiziksel özelliklerini gösteren MTA’dan alınmıĢ
veya kimyasal özelliklerini gösteren Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. ġeker Enstitüsü’nden veya
Fabrikalarımız laboratuarlarında alınmıĢ rapor olacaktır.
4.2.2. ĠĢ deneyim belgeleri
Yurt içinde veya yurt dıĢında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleĢme
kapsamında gerçekleĢtirilen ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin olarak, teklif edilen bedelin
%30’undan az olmamak üzere;
a) Ġlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beĢ yıl içinde kesin kabul iĢlemleri
tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iĢ deneyimini gösteren belgelerin,
b) Devredilen iĢlerde sözleĢme bedelinin en az %80’ inin tamamlanması Ģartıyla, ilk ilan
veya davet tarihinden geriye doğru son beĢ yıl içinde kesin kabul iĢlemleri tamamlanan mal
alımlarıyla ilgili iĢ deneyimini gösteren belgelerin (Standart Form - TġFAġ M/ĠĢ Bitirme Belgesi
Formu), verilmesi zorunludur.
4.2.3. ĠĢletme Ruhsatı
4.2.4. ĠĢletme Ġzin Belgesi
4.2.5. Bu ihalede benzer iĢ olarak, KireçtaĢı istihraç ve nakliyesi‖ veya ―Mucur ve Balast
üretimi‖ benzer iĢtir.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7 - Ġhale dokümanı, Malatya ġeker Fabrikası Ticaret Servisi Özalper Mah. Karakavak
Mevkii Ankara Asfaltı Üzeri YeĢilyurt/ Malatya adresinde görülebilir ve 200,00 Türk Lirası
karĢılığında satın alınabilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları
zorunludur.
8 - Teklifler, 28/05/2018 Pazartesi Günü Saat 14:00’e kadar Malatya ġeker Fabrikası
HaberleĢme Servisi Özalper Mah. Karakavak Mevkii Ankara Asfaltı Üzeri YeĢilyurt/Malatya
adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Tekliflerin posta
ile gönderilmesi halinde, olabilecek gecikmelerden Ġdaremiz sorumlu tutulmayacaktır.
9 - Ġstekliler tekliflerini, iĢ kalemleri için birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ġhale
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iĢ kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır.
Bu ihalede, iĢin tamamı için teklif verilecektir.
10 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü
olmalıdır.
12 - ĠĢ bu Ģartname konusu mal alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı
Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa tabi olmayıp, Ġdare
ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
4198/1-1
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JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Afyonkarahisar İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:
5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1.
fıkrası (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi hükümleri
kapsamında, aĢağıda bilgileri verilen 8 (Sekiz) Adet Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat sahası,
2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ihalesi yapılacaktır.
1) Afyonkarahisar Ġli, Merkez Ġlçesi, 1449,88- hektar alana sahip, K25-d1, K24-c2
paftalarında aĢağıda koordinatları verilen 392 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.
1. Nokta
282326
4288791

Sağa (Y)
Yukarı (X)

2. Nokta
285300
4287480

3. Nokta
282433
4282168

4. Nokta
280985
4283560

2) Afyonkarahisar Ġli, Ġscehisar Ġlçesi, 2152,51-hektar alana sahip, K25-a3, K25-b4
paftalarında aĢağıda koordinatları verilen 341 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.
Poligon: 1

Sağa (Y)
Yukarı (X)
Sağa (Y)
Yukarı (X)

1. Nokta
304000
4301000
7. Nokta
299000
4304000

2. Nokta
301048
4301000
8. Nokta
304000
4304000

3. Nokta
301013
4300992

4. Nokta
301000
4300907

5. Nokta
301000
4300000

6. Nokta
299000
4300000

Poligon: 2
Sağa (Y)
Yukarı (X)

1. Nokta
305406
4302000

2. Nokta
305000
4301906

3. Nokta
305000
4302000

1. Nokta
305000
4298335

2. Nokta
305000
4296000

3. Nokta
304574
4296000

Poligon: 3
Sağa (Y)
Yukarı (X)

4. Nokta
301365
4297227

3) Afyonkarahisar Ġli, Merkez Ġlçesi, Köprülü Köyü, 302,1- hektar alana sahip, K24-b3,
K24-b4 paftalarında aĢağıda koordinatları verilen 199 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı
Saha.
Sağa (Y)
Yukarı (X)
Sağa (Y)
Yukarı (X)

1. Nokta
272500
4303500
7. Nokta
272000
4300000

2. Nokta
272500
4303250
8. Nokta
272000
4304000

3. Nokta
273000
4300850

4. Nokta
273000
4300233

5. Nokta
273206
4300223

6. Nokta
273870
4300000

4) Afyonkarahisar Ġli, Sandıklı Ġlçesi, 1235- hektar alana sahip, L24-a1 paftasında aĢağıda
koordinatları verilen 340 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.
Sağa (Y)
Yukarı (X)

1. Nokta
258000
4251177

2. Nokta
254000
4251300

3. Nokta
254000
4253990

4. Nokta
258000
4254662
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5) Afyonkarahisar Ġli, SinanpaĢa Ġlçesi, Serban Kasabası, 4849,46- hektar alana sahip,
K24-c1, K24-c4, K24-d3 paftalarında aĢağıda koordinatları verilen 331 No’lu Jeotermal Kaynak
Arama Ruhsatlı Saha.
1. Nokta
261540
4280710

Sağa (Y)
Yukarı (X)

2. Nokta
269715
4282100

3. Nokta
268455
4276055

4. Nokta
259330
4275065

6) Afyonkarahisar Ġli, Sandıklı Ġlçesi, Alagöz Köyü, 4866,49- hektar alana sahip, K24-d3,
K24-d4, L24-a1 paftalarında aĢağıda koordinatları verilen 332 No’lu Jeotermal Kaynak Arama
Ruhsatlı Saha.
1. Nokta
254280
4273190

Sağa (Y)
Yukarı (X)

2. Nokta
256290
4269500

3. Nokta
247635
4262980

4. Nokta
245615
4267745

7) Afyonkarahisar Ġli, Bayat Ġlçesi, 3900- hektar alana sahip, J25-c3, K25-b2 paftalarında
aĢağıda koordinatları verilen 333 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.
Sağa (Y)
Yukarı (X)
Sağa (Y)
Yukarı (X)

1. Nokta
317000
4313000
7. Nokta
322000
4311000

2. Nokta
319000
4313000
8. Nokta
317000
4311000

3. Nokta
319000
4316000

4. Nokta
317000
4316000

5. Nokta
317000
4320000

6. Nokta
322000
4320000

8) Afyonkarahisar Ġli, Bayat Ġlçesi, 4673- hektar alana sahip, J25-c3, J26-d4, K25-b2,
K26-a1 paftalarında aĢağıda koordinatları verilen 334 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı
Saha.
Sağa (Y)
Yukarı (X)
Sağa (Y)
Yukarı (X)

1. Nokta
324000
4320000
7. Nokta
327500
4311000

2. Nokta
323600
4318850
8. Nokta
322000
4311000

3. Nokta
324700
4318850
9. Nokta
322000
4320000

4. Nokta
325000
4319000

5. Nokta
327000
4319700

6. Nokta
327500
4319850

JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSATLI SAHALARIN MUHAMMEN BEDELLERĠ
Alan

Muhammen

Geçici

Ġhale

Ġhale

S.N

Ġlçe

Köyü / Kasabası

(Hektar)

Bedel (¨)

Teminat (¨)

Tarihi

Saati

1

Merkez

Büyükkalecik

1449,88

34.000,00

1.020,00

30/05/2018

11.00

2

Ġscehisar

--

2152,51

48.700,00

1.461,00

30/05/2018

11.00

3

Merkez

Köprülü

302,1

34.000,00

1.020,00

30/05/2018

11.00

4

Sandıklı

--

1235

34.000,00

1.020,00

30/05/2018

11.00

5

SinanpaĢa

Serban Kasabası

4849,46

109.650,00

3.289,50

30/05/2018

11.00

6

Sandıklı

Alagöz

4866,49

110.050,00

3.301,50

30/05/2018

11.00

7

Bayat

--

3900

88.200,00

2.646,00

30/05/2018

11.00

8

Bayat

--

4673

105.660,00

3.169,80

30/05/2018

11.00
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Ġhale ġartname ve Eklerinin Alınacağı Yer ve Hangi ġartlarda Alınacağı: Ġhaleye girecek
olan istekliler, ihale Ģartname ve eklerini ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde Merkez Dörtyol
Mahallesi Küçükçobanlı Yolu Küme Evler No: 1 adresinde bulunan Afyonkarahisar Ġl Özel
Ġdaresi Encümen Müdürlüğünde görebilirler.
Ġhalenin Yapılacağı ve Tekliflerin Verilebileceği Yer: Dörtyol Mahallesi Küçükçobanlı
Yolu Küme Evler No: 1’de bulunan Afyonkarahisar Ġl Özel Ġdaresi Encümen Müdürlüğü (Ġhale Ġl
Encümeni Toplantı Salonunda yapılacaktır.)
Yapılacağı Tarih/Saat: Yukarıda belirtilen tarih ve saatte ayrı ayrı yapılacaktır.
Usulü:2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü.
Son Teklif Verme Tarih/Saati: 30/05/2018 ÇarĢamba Günü ihale saatine kadar.
Ġhaleye Katılma Belgeleri :
Ġhaleye katılacaklar aĢağıdaki belgeleri zarf içerisinde komisyona sunacaklardır.
Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası.
Gerçek kiĢi istekliler;
1 - Yıl içerisinde alınmıĢ yerleĢim yeri belgesi.
2 - Noter tasdikli imza beyannamesi.
3 - T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmıĢ, onaylı nüfus cüzdanı sureti.
4 - Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye iliĢkin noter
tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
Tüzel KiĢi Ġstekliler;
1) ġirketin kuruluĢ statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar
ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 maddesine haiz olduğunu (statüsünde jeotermal
kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan) gösterir Ticaret
Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti. Belirtilen ifadenin olmaması durumunda ticaret sicil
gazetesinde 5686 sayılı yasanın 4/2. maddesine göre statü değiĢikliği yapacağına dair
taahhütname.
2) Yönetimin onaylı imza sirküleri.
3) Ġhaleye tüzel kiĢilik adına, yetkili olarak katılacakların noter tasdikli yetki belgeleri ve
imza sirküleri, vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri.
* Ġhale konusu iĢe ait yukarıda belirtilen muhammen bedelin %3’ü oranında geçici
teminat. (Ziraat Bankası TR 700001000021364301215012 Ġban nolu Ġl Özel Ġdare Hesabına
yatırılacak)
* KesinleĢmiĢ Vergi Borcu olmadığına dair ihale tarihi itibarıyla alınmıĢ belge.
* KesinleĢmiĢ Sosyal Güvenlik borcu olmadığına dair ihale tarihi itibarıyla alınmıĢ belge.
* Ġhale bedeli ve KDV peĢin olarak ödenecektir.
* Yukarıda belirtilen muhammen bedel tutarlarından KDV hariç olup ihale bedeli
üzerinden KDV ayrıca ödenecektir.
* Ġhaleye katılmak isteyenlerin, ihale Ģartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını
veya noter tasdikli suretlerini en geç ihale saatine kadar, ihale komisyonu baĢkanlığına teslim
etmeleri gerekmektedir.
* Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak
müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
* Ġdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedel tespitinde serbesttir.
* Ġlan olunur.
4274/1-1
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
VAKFIN ADI: Yeni Türkiye Eğitim Vakfı. (YETEV)
VAKFEDENLER: Necmeddin Bilal ERDOĞAN.
VAKFIN ĠKAMETGÂHI: Ġstanbul.
VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE
NO’SU: Ġstanbul Anadolu 12. Asliye Hukuk Mahkemesinin 27.04.2018 tarihinde kesinleĢen
09.04.2018 tarihli ve E:2018/149, K:2018/137 kararı.
VAKFIN AMACI: Devletin Kamu hizmetlerindeki yükünü azaltmak amacıyla ―eğitim‖in
geliĢmesi için her türlü katkıda bulunmak ile eğitim hizmetlerini ifa etmek ve gençliğin geliĢimine
katkı sağlamak ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleĢtirmektir.
VAKFIN MAL VARLIĞI: 500.000,00 TL (BeĢyüzbinTürkLirası) Nakit.
YÖNETĠM KURULU: Necmeddin Bilal ERDOĞAN, Hikmet Cem OCAKÇI, Ramazan
SALMAN.
VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ: Tasfiyesinde arta
kalan mal ve hakları Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfına devredilir.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.
4307/1-1

—————
VAKFIN ADI: Nassel Hizmet Vakfı.
VAKFEDENLER: Emad Abdulkadir A Almuhaıdıb, Ahmed Saleh A.Alrammah.
VAKFIN ĠKAMETGAHI: Ġstanbul.
VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE
NO’SU: Küçükçekmece 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 15/11/2017 tarihinde kesinleĢen
13/10/2017 tarihli tavzih kararlı ve 29/09/2017 tarihli ve E:2017/123, K:2017/385 sayılı kararı.
VAKFIN AMACI: Devletin kamu görevi yükünü azaltmak amacıyla; Eğitim, Sağlık,
Spor, Ġnsani yardım, Tarım, Kültür ve Turizm, Ġbadethane tesisleri ve iĢletmesi yapmak ve
yaptırmak ve senette yazılı diğer amaçları gerçekleĢtirmektir.
VAKFIN MAL VARLIĞI: 1.000.000,00 TL (BĠRMĠLYONTÜRKLĠRASI).
YÖNETĠM KURULU: Emad Abdulkadir A Almuhaıdıb, Ahmed Saleh A. Alrammah,
Güney Ġkiz, Osman Bozkurt, Mehmet Sekmen.
VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ:
Fesih halinde vakfa ait mallar Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı’na devredilir.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.
4308/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:
3194 Sayılı Ġmar Kanununun ilgili hükümlerine uygun olarak görev ve sorumluluklarını
yerine getirmedikleri idarelerince tespit edilen aĢağıdaki yapı müteahhitlerinin yetki belge
numaraları, aynı Kanunun 42 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası doğrultusunda, karĢılarında yazılı
Bakanlık Makamının Olurları ve sürelerle iptal edilmiĢtir.
Antalya Kepez Belediyesi - 21K-IIIa Pafta, 3909 Ada, 4 Parsel - Gökhan AKSOY
(0007110283970448) - 07.05.2018 tarihli ve 80532 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.
Antalya Konyaaltı Belediyesi - 4288 Ada, 19 Parsel - DARITAġ ĠnĢ. Taah. Müt. San. ve
Tic.

Ltd.

ġti.

(0007315619762340)

ġirket

-

Müdürü

Süleyman

Nazif

ALTINTAġ

(0007110070654311) - 07.05.2018 tarihli ve 80548 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.
Ġstanbul Çekmeköy Belediyesi - F22D25D2D Pafta, 325 Ada, 1 Parsel - Ġsmet TORUN
(0034111289104056) - 07.05.2018 tarihli ve 80588 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.
Antalya Kepez Belediyesi - 025-A-10-D-1-A Pafta, 27672 Ada, 12 Parsel - ANTPARK
ĠnĢ. Eml. Mob. Gıda Oto. TaĢ. Turz. San. Tic. Ltd. ġti. (0007315595852112) - ġirket Müdürleri
Aziz DOĞAN ve Kerim YÜKSEL - 07.05.2018 tarihli ve 80578 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.
Antalya Kepez Belediyesi - 025-A-10-B-4-C Pafta, 10143 Ada, 07 Parsel - Tekin
ARSLAN (0007110140193648) - 07.05.2018 tarihli ve 80563 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.
Ġstanbul

Çekmeköy Belediyesi

-

526

Ada,

5 Parsel

-

Bahattin

ÇĠLTEPE

(0034110310518720) - 07.05.2018 tarihli ve 80558 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.
Kocaeli Darıca Belediyesi - 30K-3A pafta, 2115 Ada, 9 Parsel - BM ĠnĢ. Tic. Ltd. ġti.
(0041315616411138) - ġirket Müdürü Cafer ġAHĠN - 07.05.2018 tarihli ve 80547 sayılı Bakan
Oluru ile 1 (bir) yıl.
Ankara Altındağ Belediyesi - 24367 Ada, 3 Parsel - COġKUN Dekorasyon ĠnĢ. Gıda Tic.
Ltd. ġti. (0006311533952466) - ġirket Müdürü Fevziye COġKUN - 07.05.2018 tarihli ve 80493
sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.
Tekirdağ Çerkezköy Belediyesi - 702 Ada, 13 Parsel - F.H.T Metal Alüm. Plas. ĠnĢ. Eml.
Gıda

San.

Tic.

Ltd.

ġti.

(0059311579813704)

-

ġirket

Müdürü

Ali

YILDIRIM

(0059110033940703) - 07.05.2018 tarihli ve 80538 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.
Ġstanbul Bağcılar Belediyesi - 801 Ada, 5 Parsel - Murat YILDIZ (0034111583144748) 07.05.2018 tarihli ve 80500 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.
Bursa Ġnegöl Belediyesi - 56 Pafta, 342 Ada, 77 Parsel - SĠNAN ĠnĢ. Eml. ve Mob. San.
Tic. Ltd. ġti. (0016311262344165) - ġirket Müdürü Vedat ARSLAN - 07.05.2018 tarihli ve
80474 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.
Yalova Merkez Belediyesi - 188 Ada, 10 Parsel - ZAR Elk. Elktr. Mak. ĠnĢ. Mob. Oto
Kiralama Ġç ve DıĢ Tic. A.ġ. (0035213220395757) - Yönetim Kurulu Üyeleri Erdem KIZILAY
ve Mehmet Zeki KIZILAY - 07.05.2018 tarihli ve 80569 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.
Ankara Etimesgut Belediyesi - 45455 Ada, 9 Parsel; 45459 Ada, 16 Parsel; 45454 Ada, 7
Parsel; - 66KM-IVD pafta, 45557 Ada, 5 Parsel - YILMAZOĞULLARI AĢevi Gıda San. Tic.
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Ltd. ġti. (0006315054085530) - ġirket Müdürü GülĢen ÇAPKU - 07.05.2018 tarihli ve 80564
sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.
Antalya Kepez Belediyesi - 27187 Ada, 01 Parsel - OLĠMPĠK Gayr. ĠnĢ. Tur. Deri Teks.
Hediye. EĢya Kuyum. Oto. Ġth. Ġhr. San. Paz. Tic. Ltd. ġti. - ġirket Müdürü Mahmut DURAN 07.05.2018 tarihli ve 80299 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.
Antalya Kepez Belediyesi - 025-A-10-B-4-D Pafta, 27191 Ada, 07 Parsel - Ceyhan
ÖZCAN (0007112996482122) - 07.05.2018 tarihli ve 80301 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.
Antalya Kepez Belediyesi - 025-A-10-B-4-C Pafta, 11084 Ada, 08 Parsel - Lokman
KESER (0007110339826212) - 07.05.2018 tarihli ve 80304 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.
Ġstanbul Bağcılar Belediyesi - F21C22B2C Pafta, 468 Ada, 2 Parsel - Mustafa ÖVECEK
(0034111443891348) - 07.05.2018 tarihli ve 80302 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.
Ġstanbul Çekmeköy Belediyesi - F22D25D2A Pafta, 215 Ada, 11 Parsel - ASV GÜVEN
Kırt. ĠnĢ. San. Tic. Ltd. ġti. (0034311208586103) - ġirket Müdürü Durcan ASAV- 07.05.2018
tarihli ve 80303 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.
Ayrıca, Bilecik Osmaneli Belediyesi - 30L-II-A Pafta, 333 Ada, 7 Parseldeki yapının yapı
müteahhidi Adil AĞDAĞ (0011111507531730) hakkında 29.01.2018 tarihli ve 30316 sayılı
Resmi Gazete ilanı ile 5 (beĢ) yıl süre ile tesis edilen yetki belge iptal iĢleminin, söz konusu
yapıdaki görev ve sorumlulukların yerine getirildiği Belediyesince bildirildiğinden, Bakanlık
Makamının 07.05.2018 tarihli ve 80297 sayılı Oluru ile kaldırılmasına,
Söz konusu yapı müteahhitlerinin yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması
dıĢında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına,
Yetki belge numarası olmayan gerçek ve tüzel kiĢiler ile Ģirket müdürlerinin yetki belge
numarası almak üzere Ġl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde iptal süresince verilmemesine,
Ġptal sürelerinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına
Karar verilmiĢtir.
Ġlgililere duyurulur.

4281/1-1

—— • ——
Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:
Yenimahalle Ġlçesi, 60317 adanın kuzeydoğusundaki park alanında trafo yeri ayrılmasına
iliĢkin 1/1000 Ölçekli uygulama imar planı değiĢikliği Belediyemiz Ġmar ve ġehircilik
Müdürlüğü, Planlama ġubesi Ġlan Panosuna asılmıĢtır.
Ġlgililere ilanen duyurulur.

4268/1-1

—— • ——
Yenimahalle Belediye Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünden:
Yenimahalle Ġlçesi Ġvedik-Ġmar 43389/1 ada parseli kapsayan Yenimahalle Belediye
Encümenimizin 05.04.2018 tarih ve 342/837 sayılı kararı ve Ankara BüyükĢehir Belediye
Encümeninin 19.04.2018 tarih ve 800/2091 sayılı kararıyla onaylanan 84094/3 no'lu Parselasyon
Planı Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıĢtır.
Ġlgililere ilan olunur.
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Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)
2. Yasaklama Kararı Veren

2016/568669
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Bakanlık/Kurum
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin

Maden Tetkik ve Arama Genel
Adı

Müdürlüğü / Makina Ġkmal Daire

Ġl/Ġlçe

ANKARA / ÇANKAYA

BaĢkanlığı
Üniversiteler Mahallesi
Adresi

Dumlupınar Bulvarı No:139

Tel-Faks

Çankaya/ANKARA
Posta Kodu

06800

E-Mail

0 (312) 201 20 55/
0 (312) 285 42 70 - 285 58 14
umut.basokur@mta.gov.tr

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Spektra Jeotek San. ve Tic. A.ġ.

Agah Levent OKAY

BaĢkent Organize Sanayi Bölgesi

BaĢkent Organize Sanayi Bölgesi

Ġsmet Ġnönü Bulvarı No: 18

Ġsmet Ġnönü Bulvarı No: 18

Malıköy-Temelli-Sincan/Ankara

Malıköy-Temelli-Sincan/Ankara

Adresi
T.C. Kimlik No.

12773224750

Vergi Kimlik/

7810022532

Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu

Ankara Ticaret Odası

Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi

Ay

58707
( )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı

a-4734
KĠK

( )

b-4735
KĠSK

(X)

c-2886 DĠK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm Ġhalelerden

( )

Tüm Ġhalelerden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4304/1-1
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İçişleri Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4290/1-1
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İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4284/1-1
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İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4305/1/1-1
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İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4305/2/1-1
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İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4306/1-1
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4286/1/1-1
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4286/2/1-1
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4287/1-1

Sayfa : 92

RESMÎ GAZETE

15 Mayıs 2018 – Sayı : 30422

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4288/1-1

15 Mayıs 2018 – Sayı : 30422

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 93

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4289/1/1-1

Sayfa : 94

RESMÎ GAZETE

15 Mayıs 2018 – Sayı : 30422

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4289/2/1-1

15 Mayıs 2018 – Sayı : 30422

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 95

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4289/3/1-1

Sayfa : 96

RESMÎ GAZETE

15 Mayıs 2018 – Sayı : 30422

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4291/1-1

15 Mayıs 2018 – Sayı : 30422

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 97

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4292/1-1

Sayfa : 98

RESMÎ GAZETE

15 Mayıs 2018 – Sayı : 30422

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4293/1-1

15 Mayıs 2018 – Sayı : 30422

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 99

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4294/1-1

Sayfa : 100

RESMÎ GAZETE

15 Mayıs 2018 – Sayı : 30422

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4295/1-1

15 Mayıs 2018 – Sayı : 30422

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 101

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4296/1-1

Sayfa : 102

RESMÎ GAZETE

15 Mayıs 2018 – Sayı : 30422

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4297/1-1

15 Mayıs 2018 – Sayı : 30422

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 103

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4298/1-1

Sayfa : 104

RESMÎ GAZETE

15 Mayıs 2018 – Sayı : 30422

Sağlık Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4299/1-1

15 Mayıs 2018 – Sayı : 30422

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 105

Sağlık Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4300/1-1

Sayfa : 106

RESMÎ GAZETE

15 Mayıs 2018 – Sayı : 30422

Sağlık Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4301/1-1

15 Mayıs 2018 – Sayı : 30422

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 107

Sağlık Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4302/1-1

Sayfa : 108

RESMÎ GAZETE

15 Mayıs 2018 – Sayı : 30422

Sağlık Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4303/1-1

15 Mayıs 2018 – Sayı : 30422

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 109

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4327/1/1-1

Sayfa : 110

RESMÎ GAZETE

15 Mayıs 2018 – Sayı : 30422

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4327/2/1-1

15 Mayıs 2018 – Sayı : 30422

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 111

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4327/3/1-1

Sayfa : 112

RESMÎ GAZETE

15 Mayıs 2018 – Sayı : 30422

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4327/4/1-1

15 Mayıs 2018 – Sayı : 30422

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 113

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4327/5/1-1

Sayfa : 114

RESMÎ GAZETE

15 Mayıs 2018 – Sayı : 30422

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4327/6/1-1

15 Mayıs 2018 – Sayı : 30422

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 115

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4327/7/1-1

Sayfa : 116

RESMÎ GAZETE

15 Mayıs 2018 – Sayı : 30422

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4327/8/1-1

15 Mayıs 2018 – Sayı : 30422

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 117

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4327/9/1-1

Sayfa : 118

RESMÎ GAZETE

15 Mayıs 2018 – Sayı : 30422

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4327/10/1-1

15 Mayıs 2018 – Sayı : 30422

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 119

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4327/11/1-1

Sayfa : 120

RESMÎ GAZETE

15 Mayıs 2018 – Sayı : 30422

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4327/12/1-1

15 Mayıs 2018 – Sayı : 30422

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 121

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4327/13/1-1

Sayfa : 122

RESMÎ GAZETE

15 Mayıs 2018 – Sayı : 30422

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4327/14/1-1

15 Mayıs 2018 – Sayı : 30422

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 123

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4327/15/1-1

Sayfa : 124

RESMÎ GAZETE

15 Mayıs 2018 – Sayı : 30422

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4327/16/1-1

15 Mayıs 2018 – Sayı : 30422

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 125

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4327/17/1-1

Sayfa : 126

RESMÎ GAZETE

15 Mayıs 2018 – Sayı : 30422

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4327/18/1-1

15 Mayıs 2018 – Sayı : 30422

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 127

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4327/19/1-1

Sayfa : 128

RESMÎ GAZETE

15 Mayıs 2018 – Sayı : 30422

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4327/20/1-1

15 Mayıs 2018 – Sayı : 30422

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 129

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4327/21/1-1

Sayfa : 130

RESMÎ GAZETE

15 Mayıs 2018 – Sayı : 30422

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4327/22/1-1

15 Mayıs 2018 – Sayı : 30422

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 131

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4327/23/1-1

Sayfa : 132

RESMÎ GAZETE

15 Mayıs 2018 – Sayı : 30422

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4327/24/1-1

15 Mayıs 2018 – Sayı : 30422

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 133

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4327/25/1-1

Sayfa : 134

RESMÎ GAZETE

15 Mayıs 2018 – Sayı : 30422

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4327/26/1-1

15 Mayıs 2018 – Sayı : 30422

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 135

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4327/27/1-1

Sayfa : 136

RESMÎ GAZETE

15 Mayıs 2018 – Sayı : 30422

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4327/28/1-1

15 Mayıs 2018 – Sayı : 30422

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 137

Ege Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletme
Müdürlüğünden:

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4316/1-1

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 138

15 Mayıs 2018 – Sayı : 30422

Milli Eğitim Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)
2. Yasaklama Kararı Veren

Milli Eğitim Bakanlığı

Bakanlık/Kurum
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
Adı

Adresi
Posta Kodu

Abant

Ġzzet

Baysal

Üniversitesi

Rektörlüğü
Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi
Gölköy Kampüsü
14280

Ġl/Ġlçe

Tel-Faks

Adı/Unvanı

0374 253 46 39
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Ali KAHVE - Rose Bayan Kuaförü
Batıkent Yeni Batı Mah. 294. Sok.

Adresi

Uğrak ÇarĢısı No: 14/11

T.C. Kimlik No.

37732504124

Vergi Kimlik/

4880332929

Mükellefiyet No.

Ankara Kuaförler Güzellik salonları ve

Kayıtlı Olduğu

Manikürcüler Esnaf ve Sanatkarlar

Ticaret/Esnaf Odası

Odası

Ticaret/Esnaf Sicil No.
Süresi

0374 254 10 00

E-Mail

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi

6. Yasaklama

BOLU/Merkez

Ay

06/254129
( )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı

a-4734
KĠK

( )

b-4735
KĠSK

( )

c-2886 DĠK

(X) d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm Ġhalelerden

(X) Tüm Ġhalelerden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

(X) Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

(X) Kurum Ġhalelerinden

( )

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4315/1-1

15 Mayıs 2018 – Sayı : 30422

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 139

Karabük Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından:

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4314/1-1

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 140

15 Mayıs 2018 – Sayı : 30422

İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme
ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığının web
sayfasında yayımlanarak yürürlüğe giren ―T.C. Ġbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyeleri
Yükseltilme ve Atanma KoĢulları‖ uyarınca aĢağıda belirtilen sayıda ''Öğretim Üyesi'' alınacaktır.

Fakülte

Bölüm

Uzmanlık Alanı

Yönetim Bilimleri Fakültesi

* ĠĢletme

Muhasebe ve Finans

Kadro Unvanı Kadro Sayısı
Prof. Dr.

1

BaĢvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 (onbeĢ) gündür.
BaĢvuruda Gerekli Belgeler:
- Öğretim Üyesi BaĢvuru Formu ve Dilekçesi
- ÖzgeçmiĢ (YÖK Formatında)
- Nüfus Cüzdan Sureti/Fotokopisi
- Fotoğraf (2 Adet)
- Noter Onaylı Diploma Fotokopileri (Uzmanlık Belgesi, Doçentlik Belgesi)
- Prof. Doç. Dr. Öğr. Üyesi Atama Yazıları (Varsa), Yurt dıĢından alınan diploma var ise,
Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik Belgesi
- Bilimsel ÇalıĢma ve Yayınlarını Kapsayan, Profesör Ġçin: 6 (Altı) takım dosya, Doçent
Ġçin: 4 (Dört) takım dosya, Dr. Öğr. Üyesi Ġçin: 4 (Dört) takım dosya
- KPDS/YDS/YÖKDĠL veya EĢdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil
Sınavına ĠliĢkin Belge (Varsa)-Ġng.
- Diğer aranan nitelikler, uzmanlık alanı ile baĢvuru evrakları için üniversitemizden bilgi
alınması gerekmektedir.
-* Resmi Gazete Tarihi: 23.03.2016 Sayısı: 29662 yayımlanan Yükseköğretim
Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara
ĠliĢkin Yönetmeliğin madde 8’deki Ģartları taĢıyor olmak. (Ġng.)
- BaĢvurular ġahsen Yapılacaktır.
- Ġlana baĢvuru için gerekli belge ve bilgilere Üniversitemiz web sayfası
http://www.ihu.edu.tr/akademik/basvuru dan ulaĢılabilir.
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