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BURDUR ĠLĠ KEMER ĠLÇESĠNDEKĠ  

 DOĞAL MĠNERALLĠ SU ĠġLETME HAKKININ  

ĠHALE EDĠLMESĠNE DAĠR 

ġARTNAME 

 
I- ĠHALENĠN KONUSU ve TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR  

 

Ġhaleyi Yapan Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler:  

 

Madde 1. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler: 

 

1.1. İdarenin: 

 

a) Adı                                                   : BURDUR İL ÖZEL İDARESİ  

b) Adresi                                              : Bahçelievler Mah. Bülent Ecevit Bulvarı  

       No: 30 15100 Merkez / BURDUR  

 

1.2. Ġstekli’ler ihaleye ilişkin bilgileri aşağıda belirtilen Müdürlükle irtibat kurmak suretiyle 

temin edebilirler. 

 

a) Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü  : Bahçelievler Mah. Bülent Ecevit Bulvarı           

                                                                         No: 30 Kat: 3 15100 Merkez / BURDUR                                                                        

b) Telefon No                                        : 0 248 233 18 69  

c) Faks No                                             : 0 248 233 53 64 

d) Elektronik posta adresi      : bilgi@burdurozid.gov.tr 

 

Madde 2. Ġhalenin Konusu: 

 

İhalenin konusu, hükümden düşmüş işletme ruhsatı sonucunda İli, İlçesi, Köyü, mevkii ve 

koordinatları verilen Doğal Mineralli Su İşletme sahasının kullanım hakkının, 5686 sayılı 

Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu’nun 10.madde 1.fıkra (c) bendi 

maddesi ile söz konusu Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi kapsamında ihale 

edilerek işletmeye açılmasıdır. 

 

Ġli : BURDUR 

Ġlçesi : KEMER 

Belde : - 

Köyü : - 

Kaynağın Cinsi : Doğal Mineralli Su 

Ruhsat Numarası : 2014/001 (ER: 3274699) 

Ruhsat Alanı (Hektar) : 1400  Hektar 

Ruhsatın Ait Olduğu Paftalar : N24a3-N24a4 
 
 

Ruhsat Koordinatları 

 

 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 

Sağa (Y)   241000   241000   246000     246000 

Yukarı(X) 4130900 4133700 4133700   4130900 

 

 

 



 2 

 

Madde 3. Ġhaleye ĠliĢkin Bilgiler: 
 

İhale Usulü                             : İhale, 2886 Sayılı Kanunun 45 ve ilgili maddelerinde belirtilen  

                                                  açık teklif usulüne göre yapılacaktır.  

İhalenin Yapılacağı Adres      :Burdur İl Özel İdaresi İl Encümeni Toplantı Salonu. 

 

II- TANIMLAR: 

 

Madde 4. Tanımlar: 

 

Kurum                  : BURDUR İL ÖZEL İDARESİ 

 

ĠSTEKLĠ              : 5686 sayılı Kanun’ca çıkılan ihaleye teklif veren gerçek veya tüzel  

                                      kişiyi, 

 

ARAMACI               : Verdiği teklif uygun bulunarak kendisi ile sözleşme imzalanan  

                                     gerçek veya tüzel kişiyi, 

 

KANUN             : Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu’nu, 

 

YÖNETMELĠK       : Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama  

                                      Yönetmeliği’ni, 

 

ĠDARE                      : Burdur İl Özel İdaresi’ni, 

 

ĠġLETME              : Arama faaliyetleri sonucunda elde edilen kaynağın üretim, kullanım, 

reenjeksiyon, enjeksiyon, deşarj ve bu faaliyetlere yönelik sondaj 

çalışmalarını içeren projede belirtilen ruhsat sahibinin ve/veya 

sözleşmeler yoluyla kaynağı kullanan gerçek ve tüzel kişilerin 

faaliyetlerinin bütününü, 

 

ĠĢletme Faaliyet Raporu : İşletme faaliyeti döneminde ruhsat sahipleri tarafından yılda bir 

kez işletme projesine göre yapılmış olan faaliyetlere ilişkin bilgi ve 

belgeleri içeren ve teknik sorumlu tarafından Ek-12 Formuna uygun 

olarak hazırlanarak idareye iki nüsha olarak verilen ve bir nüshası 

idare tarafından MTA’ya gönderilmesi gereken raporu, 

 

ĠĢletme Ruhsatı      : Belirli bir alanda akışkanın üretilebilmesi ve değerlendirilmesi için 

projeye dayalı verilen izin belgesini, 

 

Koruma Alanları Etüt Raporu : Kaynağın işletmeye alınmasından önce bu Yönetmelikte 

belirtilen ilgili format ve kriterlere göre jeoloji mühendisi tarafından 

Ek-13 formuna uygun olarak hazırlanan ve MTA’nın görüşü alınarak 

İdare tarafından onaylanan raporu, 

 

Proje                : Kaynaktan yararlanmak amacıyla yapılacak çalışmaları düzenleyen, 

belirlenen usul ve esaslara göre hazırlanan, arama ve işletme 

dönemindeki faaliyetlerin başlaması, gelişimi ve bitirilmesi ile ilgili 

süreleri içeren, beyan niteliğindeki metni,   

  

Saha                  :  1/25.000 ölçekli pafta no.su ve sınır koordinatları verilen, içerisinde 

işletmeye yönelik arama kuyuları açılabilecek, bu şartnameye 

işletme hakkı ihale edilecek alanı, 
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III- ĠHALEYE KATILMAYA ĠLĠġKĠN HUSUSLAR 

 

Madde 5. Ġhaleye Katılacaklarda Aranacak Nitelik ve ġartlar: 

 

Ġstekli’de aranacak nitelik ve şartlar aşağıda verilmiştir: 

 

       1.  Saha’nın kullanım hakkı; medeni hakları kullanmaya ehil T. C. vatandaşlarına, Türkiye 

Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliğe haiz şirketlere, bu hususta yetkisi bulunan 

kamu iktisadi teşebbüsleri ile müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile diğer kamu kurum, 

kuruluş ve idarelerine verilir.  

 
     2.  İhale dosyasını incelemek. 

 
Madde 6. Ġhaleye Katılamayacak Olanlar: 

 

Doğal Mineralli Su Saha’sının kullanım hakkının ihalesine aşağıda belirtilen özel ve tüzel 

kişiler doğrudan veya dolaylı katılamazlar. 

 

1. İdare’nin merkez ve taşra teşkilatında çalışan memur, sözleşmeli 

ve işçi statüsündeki tüm personeli ihaleye katılamaz. 

  
2. Yürürlükteki kanun hükümleri gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine 

katılmaları yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına 

giren suçlardan ve organize suçlardan hükümlü bulunanlar, 

 

3. Yetkili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler, 

 

4. (1). bentte belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye 

kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri, 

5. (1) ve (4) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim 

kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin %10 undan fazlasına sahip 

olmadıkları anonim şirketler hariç). 

6. Daha önce İdarenin açmış olduğu İhaleye girip sözleşmesi fesh edilerek teminatı gelir 

kaydedilenler ile bu şirketlere ortak olanlar, temsilciliğini yapanlar, fesih sebebi 

ortadan kalkmadığı sürece ihaleye katılamazlar.  

7. İdareye borcu olanlar borcunu ödemedikçe ihaleye katılamazlar. 

8.   2886 sayılı Kanunun 6. maddesinde belirtilenler ihaleye katılamazlar. 

 

Ayrıca, İdare bünyesinde bulunan veya İdare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa 

olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları 

şirketler bu ihaleye katılamazlar. 

 

Yukarıdaki yasaklara rağmen ihaleye katılan ĠSTEKLĠ’ler, ihale dışı bırakılarak geçici 

teminatları gelir kaydedilir. Bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit 

edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmış ise sözleşmesi iptal edilir, 

sözleşme bedelinin %10 (on)’u ödenmiş olan peşinattan kesilerek İdare’ce irat kaydedilir 

ve peşinatın kalanı ödenir. Bu durumda olanlar İdareye karşı hiçbir hak talep edemez.    
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IV- TEKLĠFLERĠN HAZIRLANMASI ve SUNULMASINA ĠLĠġKĠN HUSUSLAR 

 

Madde 7. Tekliflerin Kapsamı: 

 

İhale kapsamında yer alan sahanın tamamı için teklif verilecektir.  

 

Madde 8. Teklifle Birlikte Verilmesi Gerekli Belgeler: 

 

ĠSTEKLĠ’lerin ihaleye katılımında aranacak ve teklifle birlikte verilmesi gereken zorunlu 

belgeler aşağıda verilmiştir: 

 

1. Tebligat için adres bildirimi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa 

elektronik posta adresi. 

 

2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası 

Belgesi; 

 

- Gerçek kişi olması halinde ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 

alınmış, T.C. Kimlik numarasını içerir onaylı nüfus cüzdan sureti, 

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

Ticaret ve/veya Sanayi Odası’ndan ilk ilan veya ilan tarihinin içerisinde bulunduğu 

yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Güncel Ticaret Sicil 

Onaylı). 

- Tüzel kişiler için bağlı olduğu Vergi dairesi ili ve numarasını gösterir belge 

 

3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza bildirimi ya da imza sirküleri; 

 

- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir 

Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin 

noter tasdikli imza sirküleri. 

 

     Ġstekli’nin “iş ortaklığı” olması halinde, 2. ve 3. bentlerde yeralan belgelerin her bir ortak 

tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

 

4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, Ġstekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. 

 

5. Ġstekli’nin iş ortaklığı olması halinde,  iş ortaklığı beyannamesi.  

 

6. Geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu. 

 

7. Her sayfası imzalanmış olan Şartname. 

 

8.  Ġstekli’nin teklifte bulunduğu sahayı ne şekilde değerlendireceğine dair özet bilgi ve 

yapacağı işlemlere ilişkin termin planı ( termin planı Ġdare’ye verilecek Proje’de yer 

alacak termin programının aynı olacaktır). 
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Madde 9. ĠĢ Ortaklığı: 

 

9.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi “iş ortaklığı” oluşturmak suretiyle ihaleye teklif 

verebilir. 

 

9.2. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek Ġstekli’ler, iş ortaklığı yaptıklarına 

dair, pilot ortağın da belirtildiği, iş ortaklığı beyannamesini teklifleri ile birlikte sunacaklardır. 

 

9.3. İhalenin iş ortaklığı üzerine kalması halinde, iş ortaklığı ile sözleşme imzalanmadan önce, 

noter tasdikli ortaklık sözleşmesinin Ġdare’ye verilmesi zorunludur. 

 

9.4. İş ortaklığı beyannamesinde ve sözleşmesinde, iş ortaklığını oluşturan gerçek ve tüzel 

kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları 

belirtilecektir. 

 

9.5. İş ortaklığında pilot ortak en çok hisseye sahip ve diğer ortakların nam ve hesabına 

hareket etmeye yetkili olmalıdır. Ortakların hisse oranları, ortaklık beyannamesinde ve 

sözleşmesinde gösterilecektir. 

 

Madde 10. Tekliflerin Sunulma ġekli: 

 

10.1. Teklifler 2886 sayılı kanunun 45 v.d. maddelerindeki usule göre verilecektir. 

 

10.2. Ġstekli’ler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış 

örneklerini vermek zorundadır. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir 

şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz 

edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir. 

 

 Ancak, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi Nizamnamesi’nin 9. maddesinde yeralan hüküm 

çerçevesinde Gazete İdaresi’nce veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı odalarca 

“aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak Ġstekli’lere verilen Ticaret Gazetesi suretleri ile 

bunların noter onaylı suretleri kabul edilecektir. 

 

Madde 11. Tekliflerin Geçerlilik Süresi: 

 

Tekliflerin geçerlilik süresi, teklifin verilme tarihinden itibaren 60 (altmış) gün olacaktır. 

Ġdare’ce ihtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek 

kaydıyla uzatılabilir.  

 

Madde 12. Geçici Teminat: 

 

12.1. ĠSTEKLĠ’ler, muhammen bedelin %3’ünden az olmamak üzere Türk Lirası olarak, 

geçici teminat vereceklerdir. Muhammen bedelin %3’ünden az tutarda geçici teminat veren 

ĠSTEKLĠ’lerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

 

12.2. Ġstekli’nin iş ortaklığı olması halinde toplam teminat miktarı, ortaklık oranına 

bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. 

 

12.3. Geçici teminat mektubunun geçerlilik süresi, tekliflerin geçerlilik süresinin bitiminden 

itibaren 30 (otuz) günden az olmamak üzere Ġstekli’lerce belirlenecektir. Tekliflerin geçerlilik 

süresinin yine aynı maddede belirtildiği gibi uzatılması durumunda, geçici teminat 

mektubunun geçerlilik süresi de aynı süre kadar uzatılacaktır. 
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Madde 13. Geçici Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler: 

 

Aşağıdaki değerler geçici teminat olarak kabul edilecektir: 

 

1. Türk Lirası, 

2. Usulüne uygun olarak ve Türk Lirası cinsinden düzenlenmiş banka teminat mektubu. 

 

 

Madde 14. Geçici Teminatın Teslim ġekli: 

 

14.1. Geçici teminat Türk Lirası olarak ………………….. Bankası ………… Şubesi-

………… nezdindeki ………………………….. no.lu hesabına yatırılacaktır. 

 

 

Madde 15. Geçici Teminatın Ġade Edilmesi: 

 

İhale sonuçlandıktan sonra, ihaleyi kazanan Ġstekli ile ekonomik açıdan en avantajlı 2. ve 3. 

tekliflerin sahipleri Ġstekli’ler dışındaki Ġstekli’lerin geçici teminatları derhal iade edilecektir. 

 

İhale üzerinde kalan ĠSTEKLĠ ile sözleşmenin imzalanmasını takiben tüm geçici teminatlar 

iade edilecektir.  

 

Her ne surette olursa olsun, Ġdare’ce alınan geçici teminatlar üçüncü şahıslar tarafından haciz 

edilemez veya üzerlerine ihtiyati tedbir konulamaz.  

 

Madde 16. Ödeme ġekli: 

 

İhale üzerinde kalan istekli ihale bedelinin tamamını sözleşmenin imza işleminden önce bir 

defada peşin olarak ödeyecektir. 

 

Madde 17. Ġstekli’nin Teklifinden Dönebilme Yetkisi: 

 

Ġstekli’ler tekliflerini İhale Komisyonuna verdikten sonra tekliflerinden geri dönemezler. 

Tekliflerinden geri dönen Ġstekli’lerin geçici teminatı protesto çekmeye, ihtar yapmaya ve 

mahkemeden karar almaya gerek kalmaksızın Ġdare’ce irat kaydedilir.  

V-TEKLĠFLERĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ ve SÖZLEġME YAPILMASINA  

ĠLĠġKĠN HUSUSLAR 

 

Madde 18. Ġdare’nin Serbestliği: 

 

Ġdare,  ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Tekliflerin istenmesi ile ilgili işlemler Ġdare’nin 

satış, pazarlık veya başka işlemler hakkında bir taahhüde girdiği anlamını taşımaz. 

 

İdare ekte bulunan ihaleye ilişkin bilgilerin doğru veya eksiksiz olduğuna dair hiçbir beyan ve 

taahhütte bulunmaz ve ekteki bilgiler dahilinde yapılmış (açık veya zımni) herhangi bir beyan 

veya bu bilgilerdeki herhangi bir eksiklikten sorumlu değildir. 

 

İhale dokümanında belirtilen esaslarda Ġdare tarafından istendiği takdirde ihale gününe kadar 

Ġstekli’lere bildirilmek kaydıyla değişiklik yapılabilir. 

 

Ġdare gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına 

engel olan ve düzeltilmesi mümkün olmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği 

hallerde, ihale saatinden önce ihaleyi iptal edebilir. İptal nedeniyle Ġdare’den herhangi bir hak 
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talebinde bulunulamaz. 

 

Madde 19. Tekliflerin Değerlendirilmesi: 

 

Teklifler ihale şartlarına uygunluk ve sağlayacağı ekonomik avantajlar açısından incelenecek 

olup Ġstekli tarafından şartnamede ve/veya sözleşme taslağında yapılacak ilaveler veya 

değişiklikler geçerli kabul edilmeyecektir. Ġstekli bu belgeleri imzalamakla kabul etmiş 

sayılır. Teklifler 2886 sayılı yasanın 47. v.d. maddelerindeki usule göre değerlendirilecektir.  

 

Madde 20. Ġhalenin Karara Bağlanması:  
 

Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en yüksek fiyat esasına göre belirlenecektir. 

İhale komisyonu kararı, gerekli onayların alınmasını müteakip kesinleşerek Ġstekli’lere 

duyurulacaktır. 

 

Madde 21. SözleĢmeye Davet: 

 

İhale üzerinde kalan Ġstekli iadeli taahhütlü mektupla sözleşme imzalamaya davet edilecektir. 

Ġstekli, tebliğ tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde; 

 

- Sözleşme bedelinin tamamını ödeyerek ve 2886 sayılı kanunun 54. maddesine uygun 

olarak belirtilen kesin teminatı İdareye sunarak noter kanalı ile sözleşmeyi imzalamak 

zorundadır. 

 

 

Ġstekli bu yükümlülüğünü yerine getirmediği takdirde, protesto çekmeye, ihtarda bulunmaya 

ve mahkemeden hüküm almaya gerek kalmaksızın, bu ihaledeki tüm haklarını kaybeder ve 

geçici teminatı Ġdare lehine irat kaydedilir. 2286 sayılı Kanunun 84. maddesine göre 

yasaklama işlemleri yapılır. Bu durumda ekonomik açıdan en avantajlı 2. veya 3. teklif sahibi 

Ġstekli ile sözleşmeye davet edilir. Sözleşme imzalanması konusunda 2. veya 3. Ġstekli de 

aynen 1. Ġstekli’nin tabi olduğu koşullara tabidir. 2.veya 3. İstekli de sözleşme imzalamaz ise 

saha açık hale gelir, Mapeg’e bildirilir.  

 

Madde 22. Ġdare’nin SözleĢme Ġmzalanmasından Sarfınazar Etmesi: 

 

İhale kararından sonra sözleşme yapılmamasını gerektiren bir durumun ortaya çıkması, İhale 

kararının karar tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) iş günü içinde ita amirince 

onaylanmaması veya iptal edilmesi nedeniyle Ġdare’nin sözleşme imzalanmasından sarfınazar 

etmesi halinde Ġstekli’nin teminat mektubu iade edilecektir.     

 

 

Madde 23. SözleĢme Masrafları: 

 

Sözleşmenin yapılmasına ait her türlü vergi, resim, harçlar ve noter masrafları ile diğer 

giderler Ġstekli’ye aittir. 
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VI- DĠĞER HUSUSLAR 

 

Madde 24. Saha içerisinde bulunan özel durum: 

 

Söz konusu işletme ruhsat sahası içerisinde (1400 Ha.’lık alanda) Y:244323 – X:4131880 

koordinatında 5686 sayılı kanun ve yönetmeliği gereğince doğal mineralli su kapsamında yer 

almayan doğal çıkış halinde bir kaynak suyu bulunmaktadır. İdarece bu kaynaktan 167 sayılı 

kanun kapsamında gerekli kiralama işlemi yapılması halinde ihaleyi alan istekli tarafından bu 

kaynak üzerinde herhangi bir hak talebinde bulunulamaz. Bu kaynak suyu üzerindeki 

kiralama iş ve işlemlerine ihaleyi alan istekli tarafından herhangi bir itiraz veya hak talebinde 

bulunulamaz. İhale yada sözleşme sonrası saha içerisinde oluşabilecek hukuki ihtilaflar ya da 

yargı kararları nedeniyle İdareye hiçbir yükümlülük ve sorumluluk yükletilemez. İdare 

sorumlu değildir. 

 

Madde 25. AnlaĢmazlıkların Çözümü: 

 

Her türlü anlaşmazlığın çözümünde Burdur Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

 

Madde 26. Ġhale Dosyasının Kapsamı: 

 

İhale Dosyası aşağıda belirtilen dokümanlardan ibarettir: 

 

 -     Müracaat Dilekçesi. 

- Şartname  

- Bilgi Form A 

- İş ortaklığı beyannamesi (Ortaklık Durum Belgesi). 

- Geçici Teminat Mektubu Örneği. 

- Kesin Teminat Mektubu Örneği. 

     

Bu İhale Şartnamesi 26 maddeden ibarettir. 

                                                                                            

                      ĠSTEKLĠ 

 

26 maddeden oluşan bu şartnameyi ve eklerini okudum. 

Şartlarını aynen kabul ediyorum. 

 

                       

Kiracının (Tüzel kiĢiliklerde yetkili temsilcinin) 

Adı ve Soyadı : ........................................................................................................  

Ticaret Ünvanı : ........................................................................................................  

T.C. Kimlik No : ........................................................................................................  

Vergi Kimlik No : ........................................................................................................  

Telefon Numarası     :  .......................................................................................................  

Faks Numarası : ........................................................................................................  

E-Posta Adresi : ........................................................................................................  

Tebligat Adresi : 

Ġmza Tarihi : 

Ġmzası : 

 


