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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

İçişleri Bakanlığından:

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI KIYAFET YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 –15/8/2007 tarihli ve 26614 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet

Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (i)

bendinde yer alan “Resmi kıyafetle birlikte kıyafetin içerisine” ibaresi “Bayanların şapka, kep

veya örgü bere altında yüzünü kapatmayacak şekilde başlarına taktıkları üniforma rengindeki

desensiz giysiler hariç, resmi kıyafetin içerisine” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

15/8/2007 26614

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 16/10/2010 27787
2- 19/3/2011 27879
3- 29/9/2012 28426
4- 8/11/2012 28461
5- 22/8/2015 29453

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

27 Ağustos 2016
CUMARTESİ

Sayı : 29814



Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünden:

TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ

AKADEMİK PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/4/1976 tarihli ve 15550 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye ve

Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Akademik Personel Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin

ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

“Adayların başvuruları, şahsen veya posta yoluyla ilanda belirtilen adrese ya da ilanda belir-

tildiği takdirde internet erişimi üzerinden yapılır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen sü-

reler içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (d) bentleri

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) İlana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.”

“d) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) en az 70 puan

almış olmak ve Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından

en az 70 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış

olmak gerekir. Ancak doktorasını tamamlamış olanlar ve Yükseköğretim Kurumlarında öğretim

elemanları kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanların başvurularında ALES şartı aranmaz.

Merkezi sınav muafiyetinden yararlananların ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında

ALES puanı 70 olarak kabul edilir. İstekliler, son başvurma günü akşamına kadar Enstitüye

başvurarak gerekli belgeleri sunarlar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasındaki “dört” ibareleri 

“on” olarak değiştirilmiş ve dördüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Değerlendirme puanı 70 puanın altında olanlar sınavlarda başarısız sayılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin başlığı “Ders verme” olarak de-

ğiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 36 – Enstitü öğretim elemanlarının Enstitü içindeki çalışmaları, yurt içinde

ve yurt dışında görevlendirilmeleri ve bilimsel denetimleri, üniversitelerde uygulanan esaslar

gözönünde tutularak Akademik Kurul'un görüşü ve İcra Komitesi'nin kararı ile saptanacak ilke

ve esaslar çerçevesinde yürütülür.

Enstitü öğretim elemanları tarafından, her yıl Aralık ayında eğitim-öğretim ile araştırma

ve yayın faaliyetleri hakkında faaliyet raporu düzenlenerek Genel Müdüre sunulur.

Genel Müdür, asistanlar yönünden görev ilişkisi kurulan öğretim üyelerinin de kanaatini

aldıktan sonra asistanların, okutmanların ve öğretim görevlilerinin değerlendirmelerini yaparak

görüşlerini İcra Komitesine sunar.”
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MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin ek 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında bulunan “Ayrıca

Rektörlükler aracılığıyla bu husus tüm üniversitelere duyurulur.” cümlesi “Ayrıca açılan pro-

fesörlük kadrosuna ilişkin ilan Enstitü internet adresinde ilan edilir.” olarak ve aynı fıkrada yer

alan  “Genel Müdürlüğe” ibaresi “Enstitüye” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin ek 2 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Öğretim Görevlisi kadrosuna atanabilmek için 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet

Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaya ek olarak, ALES

en az 70 puan, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavından

en az 65 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış

olmak gerekir. Ancak doktorasını tamamlamış olanlar ve Yükseköğretim Kurumlarında öğretim

elemanları kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanların başvurularında ALES şartı aranmaz.

Merkezi sınav muafiyetinden yararlananların ön değerlendirme aşamasında ALES puanı 70

olarak kabul edilir. Adayların en az yüksek lisans mezunu olması ve belgelendirmek kaydıyla

alanında en az iki yıl tecrübeli olması gerekir. Sınav Kurulu yazılı ve sözlü sınavın nesnel, öl-

çülebilir ve denetlenebilir olmasını sağlar. Raportör olarak belirlenen üye, sınavların soru ve

cevaplarını tutanak altına alır. Ön değerlendirmede; müracaat eden adaylar arasından ilan edilen

kadro sayısının on katına kadar adayı, ALES puanının % 60’ını ve yabancı dil puanının % 40’ını

dikkate alarak belirler ve Enstitünün internet sitesinde ilan eder. Bu sıralamaya göre son sırada

aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde, bu kişilerin tamamı sınava çağrılır. Baş-

vuru sayısının ilan edilen kadronun on katından az olması halinde adayların tamamı giriş sına-

vına alınır. Adayın, bilimsel eserlerinin yeterliliğinin yanısıra yapılacak yazılı ve sözlü bilim

sınavlarının her birinden en az 75’er puan alması ve vereceği deneme dersinden Sınav Kurulu

tarafından başarılı sayılması zorunludur. Sınavlarda başarılı olan adaylar, başarı puanları esas

alınarak ilan edilir. İlan edilen kadro sayısını geçmemek şartıyla yedek aday da ilan edilebilir.” 

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin ek 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Okutman kadrosuna atanabilmek için, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belir-

tilen genel şartları taşımaya ek olarak ALES’ten en az 70 puan, Yükseköğretim Kurulu tara-

fından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavından en az 65 puan veya eşdeğerliliği kabul

edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Ancak doktorasını tamam-

lamış olanlar ve Yükseköğretim Kurumlarında öğretim elemanları kadrolarında çalışmış veya

çalışmakta olanların başvurularında ALES şartı aranmaz. Merkezi sınav muafiyetinden yarar-

lananların ön değerlendirme aşamasında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. Yabancı dil okut-

manı kadrosuna atanabilmek için Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Ya-

bancı Dil Sınavından en az 90 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili

bir puan almış olmak gerekir. Okutman adaylarının en az yüksek lisans mezunu olması gerekir.

Sınav Kurulu yazılı ve/veya sözlü sınavın nesnel, ölçülebilir ve denetlenebilir olmasını sağlar.
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Raportör olarak belirlenen üye, sınavların soru ve cevaplarını tutanak altına alır. Sınav Kurulu

ön değerlendirmede; müracaat eden adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının on katına ka-

dar adayı, ALES puanının % 60’ını ve yabancı dil puanının % 40’ını dikkate alarak, yabancı

dil okutmanı kadrosunda ALES puanının % 40’ını ve yabancı dil puanının % 60’ını dikkate

alarak belirler ve Enstitünün internet sitesinde ilan eder. Bu sıralamaya göre son sırada aynı

puana sahip birden fazla adayın olması halinde, bu kişilerin tamamı sınava çağrılır. Başvuru

sayısının ilan edilen kadronun on katından az olması halinde adayların tamamı giriş sınavına

alınır. Giriş sınavı, Sınav Kurulu tarafından yazılı ve/veya sözlü olarak yapılır. Adayların yazılı

ve/veya sözlü sınavından en az 70, yabancı dil okutmanı kadrosunda ise adayların yazılı ve/veya

sözlü dil sınavından en az 90 puan alması zorunludur. Sınavlarda başarılı olan adaylar, başarı

puanları esas alınarak ilan edilir. İlan edilen kadro sayısını geçmemek şartıyla yedek aday da

ilan edilebilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin ek 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında bulunan

“Enstitüde ilan edilir.” ibaresi “Enstitü internet adresinde de ayrıca ilan edilir.” olarak değişti-

rilmiş,  “Ayrıca, duyurulmak üzere diğer üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitülerine gön-

derilir.” cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve üçüncü fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“b) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en

az 70 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin ek 5 inci maddesinin birinci fıkrasında bulunan “Ens-

titüde ilan edilir.” ibaresi “Enstitü internet adresinde de ayrıca ilan edilir.” olarak değiştirilmiş

ve “Ayrıca, duyurulmak üzere diğer üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitülerine gönderilir.”

cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Ens-

titüsü Genel Müdürü yürütür.

—— • ——
Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünden:

TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ eDEVLET MERKEZİ 

YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/6/2009 tarihli ve 27259 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü eDevlet Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Ensti-

tüsü Genel Müdürü yürütür.
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Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünden:

TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ İNSAN HAKLARI VE 

VATANDAŞLIK ÇALIŞMALARI MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/2/2010 tarihli ve 27499 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü İnsan Hakları ve Vatandaşlık Çalışmaları Merkezi Yö-

netmeliğinin ismi “İnsan Hakları, Vatandaşlık ve Göç Çalışmaları Merkezi Yönetmeliği” olarak

değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye’de insan hakları düşüncesinin ge-

lişmesine ve bu alanda kamu yönetiminin ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak, va-

tandaşlık ve göç yönetimi alanında akademik çalışmalar yapmak üzere Türkiye ve Orta Doğu

Amme İdaresi Enstitüsü İnsan Hakları, Vatandaşlık ve Göç Çalışmaları Merkezinin (İVGM)

kuruluşuna, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesidir.”      

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (ç), (d), (e)

ve (g)  bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“a) Danışma Kurulu: İnsan Hakları, Vatandaşlık ve Göç Çalışmaları Merkezi Danışma

Kurulunu,”

“ç) Merkez: Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü İnsan Hakları, Vatandaşlık

ve Göç Çalışmaları Merkezini,”

“d) Müdür: İnsan Hakları, Vatandaşlık ve Göç Çalışmaları Merkezi Müdürünü,”

“e) Program Kurulu: İnsan Hakları, Vatandaşlık ve Göç Çalışmaları Merkezi Program

Kurulunu,”

“g) İVGM: İnsan Hakları, Vatandaşlık ve Göç Çalışmaları Merkezini.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İnsan

Hakları ve Vatandaşlık” ibaresi “İnsan Hakları, Vatandaşlık ve Göç” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin  birinci fıkrasında bulunan “İVM”

ibaresi “İVGM” olarak değiştirilmiş; aynı fıkraya “insan hakları” ibaresinden sonra gelmek

üzere  “, vatandaşlık ve göç” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Ensti-

tüsü Genel Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

20/2/2010 27499
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Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünden: 

TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ 

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 18/1/2001 tarihli ve 24291 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Lisansüstü Öğretim Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 6 – Bu Yönetmelikte belirlenen yüksek lisans ve doktora programlarına ilişkin

akademik iş ve işlemleri yapmak üzere Program Kurulu görevlendirilir. Program Kurulu Genel

Müdür veya Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında toplanır. Öğretim ve Yetiştirme Şubesi

Müdürü Kurulun doğal üyesidir. Geri kalan üç üye Akademik Kurulun görüşüyle Yürütme Ku-

rulu tarafından Enstitü öğretim üyeleri arasından her bütçe yılı başında bir yıl için seçilir. Kurul

işin gerektirdiği hallerde Genel Müdür veya Genel Müdür Yardımcısının çağrısı üzerine top-

lanır. Akademik dönemin başında ve Kurul kararıyla Program Koordinatörleri tespit edilebilir.” 

MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 14 – Derslere devam zorunludur. Dönem içinde bir derse mazeretsiz olarak 6

saatten fazla devam etmeyen öğrenci dönem sonu sınavına giremez ve dersi tekrarlar. Devam-

sızlık nedeniyle üç dersten kalan, kurumlarından eğitim süresince izinli olduğuna dair belge

getirerek kayıt yaptırmış öğrencilerin durumu, çalıştıkları kuruma yazı ile bildirilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Derslerin final sınavına girme hakkı elde edenlerden final sınavında başarısız olan öğ-

renciler ile sınava girme şartlarını sağladığı halde final sınavına giremeyen öğrencilere başarısız

olduğu her ders için yaz okulu da dahil olmak üzere, dönem sonlarında bütünleme sınavı hakkı

Yürütme Kurulu kararıyla tanınabilir. Başarılı olunan derslerden not yükseltmek amacıyla bü-

tünleme sınavına girilemez. Final sınavında geçerli olan başarı kuralları bütünleme sınavlarında

da geçerlidir. Bütünleme sınavı notu final sınavı notu yerine geçer. Bütünleme sınavına gir-

meyen öğrenciler için telafi sınavı yapılamaz. Seminer, dönem projesi, yüksek lisans tezi ve

benzeri derslerin bütünleme sınavları yapılmaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“e) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Per-

sonel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) 55 puandan az olmamak üzere ALES

eşit ağırlıklı puan almış olmak ve sözlü sınav yapıldığı durumda, ALES sınav sonuç belgesini

en geç sözlü sınava kadar ibraz etmek, (Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde

Yönetim Kurulu kararıyla ALES puanı aranmayabilir. Yüksek lisans programlarına öğrenci

seçiminde Yürütme Kurulu tarafından giriş taban puanı konulabilir.)”

“h) Başka yükseköğretim kurumlarındaki tezli yüksek lisans programına veya doktora

programına kayıtlı olanlar, Enstitü tezli programlarına başvuramaz. Yönetim Kurulu kararıyla
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belirlenecek olan bilim dallarında başka yükseköğretim kurumlarında tezli ya da tezsiz lisans-

üstü programlara kayıtlı olanlar Enstitü tarafından gündüz yürütülen lisansüstü programlarına

başvuramaz, kayıt yaptıramaz ve devam edemez.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir. 

“Her ders saati bir kredidir. Öğrenci, dönemler arasında dengeli olmak üzere toplam

27 krediden az olmamak koşuluyla en az 9 ders ve kredisiz bir seminer dersi ile yine kredisiz

olan uzmanlık alanı dersini almak zorundadır. Yürütme Kurulu kararıyla kredi ve ders sayısı

artırılabilir. Öğrenciler, açılan seminer ve uzmanlık alanı dersi ile düzenlenen konferanslara

katılmak zorundadır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 32 – Tezli yüksek lisans programının süresi dört dönem olup program en çok

altı dönemde tamamlanır.

Dört dönem sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini ba-

şarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Enstitünün öngördüğü başarı koşullarını/öl-

çütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya

tez savunmasına girmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 33 – Kurumlarından eğitim süresince izinli olduğuna dair belge getirerek kayıt

yaptırmış öğrencilerin devam ettikleri birinci ve ikinci dönemlerde en az üçer, yaz okulunda

ise en az bir dersten başarılı olmaları gerekir. Bu koşulu yerine getirmeyenlerin durumu ku-

rumlarına yazıyla bildirilir.”

MADDE 8 – Bu Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tezli yüksek lisans programı öğrencileri en az iki tez konusu ile Enstitünün kadrosunda

bulunan bir öğretim üyesini tez danışmanı olarak en geç ikinci dönemin ilk haftasının sonuna

kadar Program Kuruluna önerir. Öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da

en geç ikinci dönemin sonuna kadar Program Kuruluna önerir. Tez danışmanı Yürütme Kurulu

onayı ile kesinleşir.”

“Tez danışmanı, Program Kurulunun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri ara-

sından seçilir. Enstitüde belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Prog-

ram Kurulunun belirlediği ilkeler çerçevesinde başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim

üyesi danışman olarak seçilebilir.” 

“Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ata-

nacak ikinci tez danışmanı, Enstitü kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden

olabilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Tez çalışması ara raporlarının değerlendirilmesinde üst üste iki ya da aralıklı olarak

üç kez başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.”
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MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 39 – Tez Kurulu üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten başlamak

üzere en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Kurul üyelerinin tezle ilgili

kişisel değerlendirme raporları, tez sınavı başlamadan önce, öğrencinin dosyasına konulmak

üzere teslim edilir.

Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru/yanıt bölümünden oluşur.

Tez sınavı, değerlendirme hariç izleyicilere açık yapılır.

Tez sınavının tamamlanmasından sonra, Kurul çoğunlukla kabul, ret ya da düzeltme

kararı verir. Kurul, karar tutanağını tez sınavını izleyen üç gün içinde, Öğrenci İşleri Müdür-

lüğüne teslim eder.

Tezi kabul edilen öğrenci, ilgili mevzuata göre hazırlanmış tezinin üç adet basılı ve bir

adet elektronik kopyasını en geç bir ay içinde Öğrenci İşleri Müdürlüğüne teslim eder. Program

Kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getir-

meyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından

yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Enstitü ile ilişiği kesilir.

Tezi reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan

tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul

edilmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası reddedilen öğrencinin tezli programla ilişkisi

kesilir. Ancak talepte bulunması halinde Program Kurulunun uygun görüşüyle tezsiz yüksek

lisans programının ders kredi yükü, dönem projesi yazımı ve bu Yönetmelik çerçevesindeki

diğer gereklerini yerine getirmek kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Her ders saati bir kredidir. Öğrenci, dönemler arasında dengeli olmak üzere toplam

33 krediden az olmamak koşuluyla en az 11 adet ders ve kredisiz bir dönem projesi dersi alır.

Yürütme Kurulu kararıyla kredi ve ders sayısı artırılabilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya Prog-

ram Kurulu tarafından belirlenen niteliklere sahip doktora derecesi olan bir öğretim görevlisini

en geç birinci dönemin sonuna kadar belirler.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 44 – Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, programa ilişkin

derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına ba-

kılmaksızın en az iki dönem, en çok üç dönemdir. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya prog-

ramı tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 45 – Kurumlarından eğitim süresince izinli olduğuna dair belge getirerek kayıt

yaptırmış öğrencilerin devam ettikleri birinci ve ikinci dönemlerde en az üçer, yaz okulunda

ise en az bir dersten başarılı olmaları gerekir. Bu koşulu yerine getirmeyenlerin durumu ku-

rumlarına yazıyla bildirilir.”
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MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 54 – Doktora programının süresiyle ilgili olarak aşağıdaki hükümler uygulanır:

a) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi

ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak

üzere her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz dönem olup azami ta-

mamlama süresi on iki dönem; lisans derecesi ile kabul edilenler için on dönem olup azami ta-

mamlama süresi on dört dönemdir.

b) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi

tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört dönem, lisans derecesi ile kabul edilenler

için altı dönemdir. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Enstitünün

öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

c) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi

kabul edilen, ancak tez çalışmasını (a) bendinde belirtilen on iki veya on dört dönem sonuna

kadar tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir son-

raki dönemde tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı

ile ilişiği kesilir.”

“Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci dönemin, lisans derecesi

ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci dönemin sonuna kadar yeterlik sınavına girmek

zorundadır.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 62 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“Program Kurulu, öğrencinin görüşünü alarak ve öğretim üyelerinin danışmanlık yü-

künü de göz önünde bulundurarak en geç ikinci dönemin sonuna kadar her öğrenci için bir tez

danışmanı ve öğrenci ile danışmanın birlikte belirleyeceği tez konusunu Yürütme Kuruluna

önerir.”

“Yürütme Kurulu, Enstitü öğretim üyeleri arasından bir danışmanı görevlendirir. Tez

konusunun niteliği gerektiriyorsa Program Kurulunun önerisi ve Yürütme Kurulunun kararıyla

ikinci danışman görevlendirilebilir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 65 inci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tez İzleme Kurulu, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul ya da reddine oy çoklu-

ğuyla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verir. Kararlar işlemin bitişini izleyen üç gün içinde

Öğrenci İşleri Müdürlüğüne bildirilir. Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın

birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.”

“Tez İzleme Kurulu, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kez olmak

üzere, yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce kurul üyelerine bir

rapor sunar. Bu raporda, yapılan çalışmalar özetlenir ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma

planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması kurul tarafından başarılı ya da başarısız olarak değer-

lendirilir. Kurul tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğren-

cinin Enstitü ile ilişiği kesilir.”
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MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 67 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen öğrencinin Enstitü

ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olama-

yanlar için talepleri halinde 54 üncü maddenin birinci fıkrasının (ç) bendine göre tezsiz yüksek

lisans diploması verilir.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçici Madde 4 – Bu maddenin yayımı tarihinde bu Yönetmelikte yapılan değişik-

liklerin uygulanması ve belirlenmiş süreler bu maddenin yayımı tarihinde başlar.

Bu maddenin yayımı tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıtlı

olan öğrenciler hakkında 24 üncü maddenin birinci fıkrasının (h) bendi uygulanmaz.

13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal

Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Ka-

rarnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanundan yararlanarak lisansüstü programlara

kayıt yaptırıp pasif öğrencilik statüsünde olanların talepleriyle öğrenciliklerinin aktif duruma

getirilmesi halinde bu maddenin yayımı tarihinde bu Yönetmelikte yapılan değişikliklerde be-

lirtilen süreler geçerlidir.”

MADDE 21 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 22 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Ens-

titüsü Genel Müdürü yürütür.

—— • ——
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

NUMARA TAŞINABİLİRLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/11/2015 tarihli ve 29546 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Numara

Taşınabilirliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin çerçeve 11 inci mad-

desinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) 2, 4 ve 6 ncı maddeleri 31/12/2017 tarihinde,”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

2/7/2009 27276

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 16/1/2015 29238
2- 28/11/2015 29546
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TEBLİĞLER

Ekonomi Bakanlığından:

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN

UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/1)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(NO: 2016/3)

MADDE 1 – 20/6/2012 tarihli ve 28329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırım-

larda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’e

aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Güneş enerjisi santrali yatırımları kapsamında 25/06/2016

tarihinden önce,

a) Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan lisans veya ön lisans almış olan firmalarca

temin edilecek güneş panellerinin,

b) Türkiye’ye sevk edilmek üzere yatırımcı firma adına bir taşıma belgesi düzenlenerek

yüklemesi yapılmış olan güneş panellerinin,

teşvik belgesi kapsamında ithal edilmesine ilişkin talepler, bu Tebliğin yayımı tarihinden

itibaren otuz gün içerisinde müracaat edilmesi halinde Bakanlıkça değerlendirilir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

20/6/2012 28329

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 10/4/2014 28968

2- 8/5/2014 28994

3- 25/9/2014 29130

4- 28/4/2016 29697

5- 25/6/2016 29753
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Maliye Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığından:

2016-2017 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA ORGANİZE SANAYİ

BÖLGELERİNDEKİ ÖZEL MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM

OKULLARINDA ÖĞRENİM GÖRECEK ÖĞRENCİLER

İÇİN EĞİTİM VE ÖĞRETİM DESTEĞİ

VERİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

Bilindiği üzere, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun

12 nci maddesinin üçüncü, beşinci ve altıncı fıkralarında;

“Bu Kanun kapsamında organize sanayi bölgelerinde açılan mesleki ve teknik eğitim

okullarında öğrenim gören her bir öğrenci için, 2012-2013 eğitim ve öğretim yılından başlamak

üzere, resmî okullarda öğrenim gören bir öğrencinin okul türüne göre Devlete maliyetinin bir

buçuk katını geçmemek üzere, her eğitim öğretim yılı itibarıyla Maliye Bakanlığı ile Bakanlık

tarafından müştereken belirlenen tutarda, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten

eğitim ve öğretim desteği yapılabilir.

Söz konusu eğitim öğretim hizmetini sunan veya yararlananların, gerçek dışı beyanda

bulunmak suretiyle fazladan ödemeye sebebiyet vermeleri durumunda bu tutarların, ödemenin

yapıldığı tarihten itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü

Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte bir ay

içinde ödenmesi, yapılacak tebligatla sebebiyet verenlerden istenir. Bu süre içinde ödenmemesi

hâlinde bu tutarlar, anılan Kanun hükümlerine göre Maliye Bakanlığına bağlı vergi daireleri

tarafından takip ve tahsil edilir. Bu fiillerin tekrarı hâlinde, ayrıca kurum açma izinleri iptal

edilir.

Bu konu ile ilgili öğrenci başarı durumu da dahil olmak üzere destek verilme kriterleri,

hangi eğitim ve öğretim alanlarına destek verileceğine dair kurallar ile diğer usul ve esaslar

Maliye Bakanlığı ve Bakanlıkça müştereken hazırlanan yönetmelikle belirlenir.”

hükümleri yer almaktadır.

5580 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda; 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin Ek 1 inci

maddesinin ikinci fıkrasında; “Eğitim ve öğretim desteği verilecek okul tür, alan ve dalları ile

her bir öğrenci için verilecek eğitim ve öğretim desteği tutarı, resmî okullarda öğrenim gören

bir öğrencinin okul türüne, alanına ve dalına göre Devlete maliyetinin bir buçuk katını

geçmemek üzere, bir önceki yılın verileri esas alınarak her yıl Temmuz ayında Maliye Bakanlığı

ve Bakanlıkça müştereken hazırlanacak olan tebliğde belirlenir.”

hükmüne yer verilmiştir.
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Bu kapsamda, eğitim ve öğretim desteği verilecek alanlar, destek tutarları ve bunlara

ilişkin diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir.

1- 5580 sayılı Kanun kapsamında organize sanayi bölgelerinde açılan özel her türdeki

mesleki ve teknik liselerde öğrenim gören her bir öğrenciye verilecek eğitim ve öğretim desteği

tutarları; 9 uncu sınıflarda her alan için aynı, 10, 11 ve 12 nci sınıflarda ise alanlara göre ayrı

ayrı olmak üzere aşağıda belirlenmiştir.

2- Eğitim öğretim desteği, yukarıda belirlenen alanların dallarında eğitim görecek

öğrencilere de uygulanır.

3- Belirlenen destek tutarları, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan

ödenekten karşılanır. Ödemeye ilişkin usulleri belirlemeye Millî Eğitim Bakanlığı yetkilidir.

4- Bu Tebliğde yer almayan hususlarda düzenleme yapmaya ve uygulamada ortaya

çıkabilecek tereddütleri gidermeye Maliye Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı yetkilidir.

5- Maliye Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanan bu

Tebliğ, 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı için geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe

girer.

6- Bu Tebliğ hükümleri Maliye Bakanı ve Millî Eğitim Bakanı tarafından yürütülür.

Tebliğ olunur.
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Maliye Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığından:

2016-2017 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ

DIŞINDA AÇILAN/AÇILACAK ÖZEL MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM

OKULLARINDA ÖĞRENİM GÖREN/GÖRECEK ÖĞRENCİLER

İÇİN EĞİTİM VE ÖĞRETİM DESTEĞİ

VERİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

Bilindiği üzere, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun

12 nci maddesinin üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralarında;

“Bu Kanun kapsamında organize sanayi bölgelerinde açılan mesleki ve teknik eğitim

okullarında öğrenim gören her bir öğrenci için, 2012-2013 eğitim ve öğretim yılından başlamak

üzere, resmî okullarda öğrenim gören bir öğrencinin okul türüne göre Devlete maliyetinin bir

buçuk katını geçmemek üzere, her eğitim öğretim yılı itibarıyla Maliye Bakanlığı ile Bakanlık

tarafından müştereken belirlenen tutarda, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten

eğitim ve öğretim desteği yapılabilir.

Bakanlar Kurulu kararıyla, bu Kanun kapsamında organize sanayi bölgeleri dışında

açılan mesleki ve teknik eğitim okullarında öğrenim gören öğrenciler için de altıncı fıkradaki

usul ve esaslar çerçevesinde eğitim ve öğretim desteği yapılabilir.

Söz konusu eğitim öğretim hizmetini sunan veya yararlananların, gerçek dışı beyanda

bulunmak suretiyle fazladan ödemeye sebebiyet vermeleri durumunda bu tutarların, ödemenin

yapıldığı tarihten itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü

Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte bir ay

içinde ödenmesi, yapılacak tebligatla sebebiyet verenlerden istenir. Bu süre içinde ödenmemesi

hâlinde bu tutarlar, anılan Kanun hükümlerine göre Maliye Bakanlığına bağlı vergi daireleri

tarafından takip ve tahsil edilir. Bu fiillerin tekrarı hâlinde, ayrıca kurum açma izinleri iptal

edilir.

Bu konu ile ilgili öğrenci başarı durumu da dâhil olmak üzere destek verilme kriterleri,

hangi eğitim ve öğretim alanlarına destek verileceğine dair kurallar ile diğer usul ve esaslar

Maliye Bakanlığı ve Bakanlıkça müştereken hazırlanan yönetmelikle belirlenir.”

hükümleri yer almaktadır.
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5580 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda; 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin Ek 1 inci

maddesinin birinci fıkrasının (a), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerinde;

“a) Okulun organize sanayi bölgesi içerisinde veya 21/3/2016 tarihli ve 2016/8660

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Organize Sanayi Bölgeleri Dışında Açılan

Özel Meslekî ve Teknik Eğitim Okullarında Öğrenim Gören Öğrencilere Eğitim Öğretim Des-

teği Verilmesine İlişkin Karar kapsamında 2016-2017 öğretim yılından itibaren uygulanmak

üzere organize sanayi bölgesi dışında açılmış olması,

c) Her bir öğrenci için verilecek eğitim ve öğretim desteği süresinin okulun öğretim

süresini aşmaması, nakil yoluyla gelen öğrenciler için ise okulun kalan öğretim süresinden

fazla olmaması,

ç) Öğrencinin, o eğitim ve öğretim yılının başlamasından en geç otuz gün içerisinde

okula kaydının veya eğitim ve öğretim desteği yapılan okullar dışındaki okullardan naklinin

yapılmış olması,

d) Öğrencinin okula devam ediyor olması

e) Organize sanayi bölgesi dışında açılacak özel meslekî ve teknik Anadolu liselerinde

okulun açıldığı il veya ilçe nüfusunun 20.000 ve üzerinde olması,

f) Organize sanayi bölgesi dışında açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde,

takviye kursları, yemek, servis, pansiyon hizmetleri hariç olmak üzere eğitim ve öğretim desteği

kapsamındaki öğrencilerden tebliğde desteklenecek alan/dallarda belirlenen eğitim öğretim

desteği tutarı kadar eğitim öğretim ücreti alınabilecek olması

şartıyla eğitim ve öğretim desteği yapılabilir.” hükmü ve aynı maddenin ikinci fıkra-

sında ise; “Eğitim ve öğretim desteği verilecek okul tür, alan ve dalları ile her bir öğrenci için

verilecek eğitim ve öğretim desteği tutarı, resmî okullarda öğrenim gören bir öğrencinin okul

türüne, alanına ve dalına göre Devlete maliyetinin bir buçuk katını geçmemek üzere, bir önceki

yılın verileri esas alınarak her yıl Temmuz ayında Maliye Bakanlığı ve Bakanlıkça müştereken

hazırlanacak olan tebliğde belirlenir.”

hükmüne yer verilmiştir.

Bu kapsamda, eğitim ve öğretim desteği verilecek alanlar, destek tutarları ve bunlara

ilişkin diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir.

1- 5580 sayılı Kanun kapsamında organize sanayi bölgeleri dışında açılan özel meslekî

ve teknik okullarının tabloda yer alan alan/dallarında öğrenim gören her bir öğrenciye verilecek
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eğitim ve öğretim desteği tutarları; 9 uncu sınıflar için aynı, 10, 11 ve 12 nci sınıflarda ise alan-

lara göre ayrı ayrı olmak üzere aşağıda belirlenmiştir.

2- Eğitim ve öğretim desteği, yukarıda belirlenen alanların dallarında eğitim görecek

öğrencilere de uygulanır.

3- Tabloda yer alan alan/dallarda açılan özel meslekî ve teknik okullarının öğrencilerinin

10 uncu sınıftan itibaren, okulun tabloda yer alan alan/dallarına devam etmesi hâlinde eğitim

ve öğretim desteği ödemesine devam edilecektir.

4- Bu Tebliğ kapsamında eğitim ve öğretim desteği alan öğrenciler ayrıca 5580 sayılı

Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında verilen eğitim ve öğretim desteğinden yararlanamazlar.

5- Belirlenen destek tutarları, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan öde-

nekten karşılanır. Ödemeye ilişkin usulleri belirlemeye Millî Eğitim Bakanlığı yetkilidir.

6- Bu Tebliğde yer almayan hususlarda düzenleme yapmaya ve uygulamada ortaya çı-

kabilecek tereddütleri gidermeye Maliye Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı yetkilidir.

7- Maliye Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanan bu

Tebliğ, 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı için geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe

girer.

8- Bu Tebliğ hükümleri Maliye Bakanı ve Millî Eğitim Bakanı tarafından yürütülür.

Tebliğ olunur.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 
Konya 6. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
ESAS NO  : 2015/740 
KARAR NO  : 2016/235 
DAVACI : K.H 
MÜŞTEKİLER : 1 - HASAN HÜSEYİN ÖZTÜRK 
  2 - DÜRDANE UZUNKAYA 
  3 - ŞERİFE UZUNKAYA 
SANIK : ALİ PEHLİVAN, Cafer ve Nimet oğlu 01/06/1981 D.lu Konya 

Doğanhisar Yenice Mah. Nüf. kayıtlı halen, Dumlupınar Mah. 
Nurhatun Sok. Dilek Ap. No. 11/12 SELÇUKLU/KONYA 

SUÇ : Silahla Tehdit, Korku, Kaygı ve panik yaratabilecek Tarzda 
Silahla Ateş etme, Hakaret 

SUÇ TARİHİ : 16/08/2015 
KARAR TARİHİ : 16/03/2016 
Sanığın sübut bulan eylemine 125/4, 43/2 maddeleri uyarınca uyan 5237 Sayılı TCK.nun 

106/2-a, 61, 125/1, 3 yıl 9 ay hapis ve 8 ay 22 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, Genel 
Güvenliği kasten tehlikeye sokma suçundan beraatine, dair gıyabi hüküm bütün aramalara rağmen 
bulunup kendisine tebliğ imkanı sağlanamadığından Resmi Gazete'de ilanen tebliğine karar 
verilmiş olmakla 7201 sayılı Kanunun 28 ve 29. maddeleri gereğince Resmi Gazete'nin ilk 
çıkacak nüshasında karar özetinin ilanına, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde tebligatın 
yapılmış sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 gün içerisinde taraflarca yasa yoluna 
başvurulabileceğine, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.  7681 

—— • —— 
Alanya 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
ESAS NO: 2014/215 
Mahkememizin 2014/215 esas, 2015/606 karar sayılı kararı ile sanık Oğulcan Kalyoncu 

hakkında Hırsızlık suçundan 1 yıl hapis para cezasına çevrilerek 6000.00 TL Adli Para Cezası ile 
Cezalandırılmasına karar verilmiş olup, gıyabında verilen karar sanık Oğuzhan Kalyoncu’ya 
tebliğ edilememiştir. 

Gıyabi hükmün 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28-29 maddeleri gereğince RESMİ 
GAZETE’DE yayınlanmak suretiyle sanık OĞULCAN KALYONCU’ya tebliğine ve kararın 
Resmi Gazete’de yayınına mütakip 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilan olunur. 

 6490 
—— • —— 

Ankara 9. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
ESAS NO : 2012/1299 
KARAR NO : 2013/576 
Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 

Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 28.10.2013 tarihli ilamı ile 142/l.b ve 
CMK’nun 231/5-8 maddesi gereğince hakkında 5 Yıl Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması 
Nedeniyle Denetimli Serbestlik Tedbirine hükmolunan Kako ve Şura kızı, 18.10.1951 doğumlu 
Gürcistan vatandaşı Nunu Esebua tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar tebliğ 
edilememiştir. 

7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 - 3l’inci maddeleri gereğince bu hüküm fıkrasının 
ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğin yapıldığı tarihten 
itibaren bir hafta içerisinde hükmü veren Mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine 
yapılacak bir beyanla, beyanının tutanağa geçirilip Hakime onaylatmak suretiyle, Ankara Nöbetçi 
Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yolu açık olduğu, itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleşmiş 
sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 6390 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
SOKAK ARMATÜRÜ ALIMI YAPILACAKTIR 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
1 - Fabrikamız çevre aydınlatmasında kullanılmak üzere 30 (Otuz) Adet sokak armatürü 

(100V) teklif alma yoluyla alınacaktır. 
2 - Şartname bedelsiz olarak fabrikamız Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin 

edilebilir. 
3 - Teklifler en geç 02.09.2016 Cuma günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Pazarlama 

ve Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir. 
4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 
 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 
 Tel : 397 33 65 - 66          Faks : 397 33 71 - 74 7791/1-1 

————— 
ATÖLYE TİPİ LED ARMATÜR ALIMI YAPILACAKTIR 

1 - Fabrikamız sevk alanının aydınlatmasında kullanılmak üzere 16 (Onaltı) Adet atölye 
tipi led armatür (50V) teklif alma yoluyla alınacaktır. 

2 - Şartname bedelsiz olarak fabrikamız Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin 
edilebilir. 

3 - Teklifler en geç 02.09.2016 Cuma günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Pazarlama 
ve Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir. 

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 
 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 
 Tel : 397 33 65 - 66          Faks : 397 33 71 - 74 7792/1-1 

————— 
REYON DOLABI ALINACAKTIR 

1 - Fabrikamız satış mağazamızda kullanılmak üzere 2 (İki) adet Reyon Dolabı, teklif 
alma yoluyla alınacaktır. 

2 - Şartname bedelsiz olarak fabrikamız Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin 
edilebilir.  

3 - Teklifler en geç 02.09.2016 Cuma günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Pazarlama 
ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 
 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 
 Tel : 397 33 65 - 66           Faks : 397 33 71 - 74 7793/1-1 

————— 
FABRİKA SİGORTASI, KÂR KAYBI VE İŞVEREN MALİ 

SORUMLULUK SİGORTASI YAPTIRILACAKTIR 
1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen fabrika sigortası, kâr kaybı ve işveren mali 

sorumluluk sigortası, teklif alma usulüyle yaptırılacaktır. 
2 - Şartname bedelsiz olarak fabrikamız Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin 

edilebilir. 
3 - Teklifler en geç 02.09.2016 Cuma günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Pazarlama 

ve Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir. 
4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 
 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 
 Tel : 397 33 65 - 66          Faks : 397 33 71 - 74 7794/1-1 
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KİRA KARŞILIĞI YAPIM MODELİ İLE KAFE-RESTORAN VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ 
YAPIMI VE 10 YILLIĞINA (İNŞAAT SÜRESİ DAHİL) İŞLETİLMESİ İŞİ 

İHALE EDİLECEKTİR 
Kütahya Belediye Başkanlığından: 
1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz İnköy Mahallesi, Akkent Mevkii 47 pafta, 2919 

parsel de kayıtlı bulunan alanda; Kira Karşılığı Yapım Modeli ile 770 m²’lik kapalı alana sahip 
tek katlı Kafe-Restoran ve Çevre Düzenlemesi yapımı ve -10- yıllığına (inşaat süresi dahil) 
işletilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince “Kapalı Teklif Usulü” 
ihaleye konulmuştur. 

İhale Tarihi / Günü : 08 Eylül 2016/Perşembe 
İhalenin Yapılacağı Yer : Kütahya Belediyesi Encümen Toplantı Salonu (Kat: 5) 
Arttırıma Konu olan Aylık  
Muhammen Bedel : 2.500,00.-TL  (K.D.V. hariç) İnşaat süresi 7 Ay'dır (Bu 

sürenin 2 ayı uygulama projelerinin hazırlanması idare 
olurunun alınması ve yapı ruhsatının alınması için ayrılmış, 
kalan 5 aylık süre ise inşaat faaliyetleri içindir.) İnşaat 
Süresince: Aylık Kira Bedeli: (K.D.V. hariç) 2.500,00.-TL 
olarak sabit kalacak olup; Tesisin projelerine göre yapımının 
tamamlanmasından sonra, ihalede belirlenen kira bedeli 
aylık olarak 1-yıl boyunca geçerli olacak, diğer yılların kira 
bedeli ÜFE -bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı- 
oranında arttırılacaktır. 

Geçici Teminat Bedeli :   9.000,00.-TL 
Özel Teminat Bedeli : 25.000,00.-TL 
İhale Saati : 14:00 
2 - İhalelere katılacaklardan istenen belgeler (İhaleye girebilme şartları) : 
a) Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası yazılı olan Nüfus Cüzdanı fotokopisi, 
b) Tebligat için yazılı olarak adres göstermesi, 
c) 2886 sayılı kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair yazılı beyanı, 
d) Vergi borcu olmadığına dair Vergi dairelerinden son üç (3) ay içinde alınmış belge, 
e) Prim borcu bulunmadığına dair S.G.K.'dan son üç (3) ay içinde alınmış belge, 
f) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, 
g) İhale ilan tarihinden sonra Belediyeye borcu bulunmadığına dair Kütahya Belediyesi 

Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belgenin aslı, 
h) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve 

Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi, 
i) Bu ihaleye katılacak olanların şirket olması halinde, şirketi temsil etme yetkisi ve 

yetkilinin noter tasdikli geçerliliği devam eden imza sirküsü,  
j) Bir başkası adına iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnamelerini, 
k) Geçici Teminatını ve Özel Teminatını yatırdığına dair makbuz veya Teminat Mektubu 

(süresiz) aslı, 
İhaleye katılmak isteyenler yukarıda belirtilen belgelerle birlikte Teklif Zarflarını 08 Eylül 

2016 tarihinde 14:00’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalem Şefliğine (Belediye Hizmet 
Binası 5. Kat) teslim edecek ve ihale saatinde istekliler ile birlikte Belediye Encümeni huzurunda 
zarflar açılacaktır. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek 
gecikmeler kabul edilmeyecektir. Saat ayarında PTT veya TRT idarelerinin saat ayarı esas alınır. 

Daha fazla bilgi almak ve şartnamelerini görmek isteyenlerin, mesai gün ve saatlerinde 
Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kiralama Servisine (Belediye Hizmet Binası 3. Kat) 
müracaatları ilan olunur. 7758/1-1 
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KAT KARŞILIĞI TOPLU KONUT İŞİ YAPTIRILACAKTIR 
Samandağ Belediye Başkanlığından: 
1 - Mülkiyeti Samandağ Belediyesine ait Hatay İli Samandağ İlçesi Zeytunlu Mahallesi 

194 ada 1 sayılı parselde bulunan arsanın üzerine; kat karşılığı Toplu Konut yapım işi, 2886 
Sayılı Devlet İhale kanununun 36 vd. Maddeleri uyarınca kapalı zarf teklif usulü ile ihaleye 
çıkarılmıştır. 

2 - İhale 08.09.2016 günü saat 14:00’de Samandağ Belediyesi hizmet binasında bulunan 
Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır. 

3 - İhaleye katılacak isteklilerden aşağıda sıralanan şartları taşıması ve istenen belgeleri 
ibraz etmesi şarttır. 

A. Kanuni ikametgâh sahibi olmak. 
B. Türkiye’de tebligat için adres göstermesi. 
C. Geçici teminatı yatırması ve şartnamede istenen diğer belgeleri eksiksiz vermesi. 
D. İmza sirküleri vermesi 
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri, 
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin (a) ve (b) bentlerdeki esaslara göre temin edecekleri belgeler. 
E. İstekli adına vekâleten ihaleye iştirak ediyorsa; istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi.  
F. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter onaylı ortak girişim Sözleşmesi vermesi. 
4 - İhaleyle ilgili geniş bilgi ve şartname fen işleri müdürlüğünde görülebilir, ihale 

dökümanı ise Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünden 500,00 TL bedelle temin edilebilir. 
5 - İnşaat alanı, tahmini bedel ve teminatlar: 
a) Meydan, peyzaj ve yaya yolları hariç toplam konut inşaat miktarı 22428 m²’dir. 
b) Tahmini bedel KDV hariç 17.736.562,50 TL 
(onyedimilyonyediyüzotuzaltıbinbeşyüzaltmışikiliraellikuruş) olup idari şartnamede 

belediyeye bırakılacak bağımsız bölümler üzerine ilave yazılı olarak bağımsız bölüm artırımı 
yapılacaktır. 

c) Geçici teminat ihale tahmini bedelin %3’ü olan 532.097,00 TL’dir. 
7 - Teklifler en geç 08.09.2016 saat 13:50’ye kadar Samandağ Belediyesi Yazı İşleri 

Müdürlüğü’ne verilecektir. 
8 - İşin süresi: İhaleyi alan yüklenici, ihalenin onayından sonra sözleşme imzalanmasına 

müteakip yer tesliminden itibaren: 
a) Yükleniciye kalan bağımsız bölümlerle birlikte inşaatın toplam süresi 540 takvim 

gününde tamamlanacaktır. 
b) Fenni yönden çalışılamayacak günler resmi ve dini tatil günleri olup bu süreler işin 

bitim süresinde dikkate alınmayacaktır. 
9 - Yapılacak olan toplu konutlara ait mimari, betonarme, mekanik, elektrik, sıhhi tesisat, 

yangın, kalorifer projeleri Belediyemizden temin edilecek olup İhale konusu iş süresince 
1 adet en az 8 yıl deneyimli inşaat mühendisi (şantiye şefi) 
1 adet en az 5 yıl deneyimli mimar 
1 adet en az 5 yıl deneyimli makine mühendisi 
1 adet en az 5 yıl deneyimli elektrik mühendisi’ni 
Sürekli bulunduracaktır. 
10 - İnşaata ait imar durumu (harçlar, ücretler, vs.), yapı ruhsatı (fenni mesuller, fenni 

mesul sicil durum belgeleri, inşaatla ait her türlü iş ve işlemler, harçlar, otopark ücretleri ve diğer 
ücretler vs.), yapı kullanma izin belgesi (Vergi Dairesi, SGK, her türlü harçlar, ücretler vs.), kat 
mülkiyeti (her türlü evrak ve işlemler, harçlar ücretler vs.) iş ve işlemleri ile masrafları, 
abonelikleri yüklenici tarafından ödenecektir. 

11 - İnşaat projelere ve teknik şartnameye uygun olarak yapılacaktır. 
12 - İhaleye ilişkin sözleşme gideri, vergi, resim ve harçlar ihaleyi alan tarafından 

ödenecektir. 
13 - Belediye Encümeni 2886 S.D.İ.K.nun 29. maddesi gereğince, ihaleyi yapıp 

yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir. 
İlan olunur. 7782/1-1 
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GENEL JEOKİMYA DERE SEDİMANI ÖRNEKLEMESİ HİZMETİ ALINACAKTIR 
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 
Genel Jeokimya Dere Sedimanı Örneklemesi hizmet alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15’inci maddesine göre açık 
ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2016/345120 
1 - İdarenin 
a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Daire Başkanlığı 

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139   
Çankaya / ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 201 20 53 - 0 312 285 42 70 
c) Elektronik posta adresi : 
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
    internet adresi (varsa) : 
2 - İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Hizmet Alımı, Toplam 520 adet 1/25.000 ölçekli 

(Yaklaşık 15.000 Adet Dere Sedimanı örneği) 
örneklemesinin yapılarak analize hazırlanması. 

b) Yapılacağı yer : Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Çorum, Yozgat, 
Zonguldak, Çankırı, Konya, Afyon, Eskişehir, Kırıkkale 
ve Ankara illeri sınırlarında 1/100.000 ölçekli D 30, 31, 
33 - E 28, 29, 30, 31, 32, 33 - F 28, 29, 30, 31, 32, 33 - 
G 30, 31, 32, 33 - H 30, 31, 32, 33 - I 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33 - J 27, 28, 29 - K 27, 28, 29 paftalarının kapsadığı 
alanlarda yapılacaktır. 

c) İşin süresi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip tebliğ tarihinden 
itibaren 10 (on) takvim günü içinde Proje Başkanı ile 
merkez belirlenip işe başlanacaktır. 

  İşin süresi, işe başlama tarihinden itibaren; 120 
(yüzyirmi) takvim günüdür. 

3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları. 
b) Tarihi ve saati : 07.09.2016 - 10:30 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 
olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
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4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif 
mektubu, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma 
uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İlgili Mali 
Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz, 
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 
belge. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler: 

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
İdaremizce mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir. 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Tekliflerin değerlendirilmesinde yerli 

istekliler lehine %15 fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150,00.- Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten (Makina İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü 205 Nolu Oda) satın 
alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube 

Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 
da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 
yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede 
işin tamamı için teklif verilebilecektir. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 7777/1-1 
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TAŞINMAZ 10 YILLIK SÜRE İLE KİRAYA VERİLECEKTİR 

Ünye Belediye Başkanlığından: 

MADDE 1 - Aşağıda açık adresleriyle belirtilen mülkiyeti Belediyemize ait taşınmaz 

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesine göre kapalı teklif usulü ile kiraya verilerek ihale 

edilecektir. 

MADDE 2 - İhale Ünye Belediye Başkanlığında 19/09/2016 tarihine rastlayan Pazartesi 

günü saat 14.00’de Belediye Hizmet binasında Belediye encümeni huzurunda yapılacaktır. 

MADDE 3 - Kiraya verilecek taşınmaz malın; 

MAHALLESİ / KÖYÜ:   MEVKİİ:   SOKAĞI:   CİNSİ:   NO: 

Ortayılmazlar Mah. Pelitlik sokak No: 38/A'da 810m2'lik alanda buluna taşınmaz 10 

Yıllık süre ile kiraya verilecektir. Taşınmazın 2016 yılı kira bedeli 208.000,-.-(iki yüz sekiz bin) TL 

olup müteakip yıl kira bedeline bir önceki yıl kira bedelinin % 10’u kadar artış tespiti edilecektir. 

İhalenin muhammen bedeli 10 yıllık kira bedelinin toplamı olup 2.080.000,00 TL (iki milyon 

seksen bin TL) dır. Taşınmazın yıllık kira bedeli 3 taksitte ödenecektir. 

MADDE 4 - İHALEYE GİRECEKLERDEN İSTENİLECEK BELGELER: 

A) GERÇEK KİŞİLERDEN: 

• İkametgah belgesi, 

• Nüfus cüzdan sureti, 

• Noter tasdikli imza beyannamesi, 

• Geçici teminat mektubu veya makbuzu, 

• Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi, 

• Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. 

B) TÜZEL KİŞİLERDEN: 

1 - İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan, 

ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

2 - Noter tasdikli imza sirküsü, (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı 

sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi), 

3 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu, 

4 - Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi, 

5 - Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. 

C) ORTAK GİRİŞİM OLMASI HALİNDE; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel 

kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler 

istenecektir. 

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya tasdikli sureti olmak kaydıyla; 
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Tüm isteklilerden Belediyemize ait vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge 

getirilecektir. Bu belgeyi getiremeyenler ihaleye katılamaz 

MADDE 5 - Aşağıdaki şahıslar, doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar: 

A - İdarenin; 

a) Harcama yetkilileri, 

b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli 

olanlar, 

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece 

dahil) kan ve sıhri hısımları, 

d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim 

kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç), 

B - 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 83, 84 ve 85’inci maddeleri ve diğer kanunlardaki 

hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar. 

MADDE 6 - Taşınmaz malın kira süresi sözleşmenin imzalanmasından itibaren 10 (on) 

yıldır. 

MADDE 7 - Geçici teminat 10 yıllık ihale bedeli üzerinden alınır. Nispeti %3 olan Geçici 

teminat bedeli, 62.400.- (altmış iki bin dört yüz) TL dir. 

MADDE 8 - Kesin teminat 10 yıllık kira ihale bedeli üzerinden alınır. Nispeti % 6 

kadardır. Ancak 2. ve mütakip yıllar kira dönemi başlangıçlarında o yıl aylık kira bedelindeki 

artış üzerinden, bir yıllık kira artışı hesaplanacak, bir yıllık toplam artış miktarı kadar her yıl ek 

kati teminat alınacaktır. Bu yükümlülüğü yerine getirilmemesi durumunda ihale tek taraflı fesh 

olunur. Teminat irat kaydedilir. . Kiracı fuzuli şagil durumuna düşer. Taşınmaz 2886 sayılı yasa 

hükümleri doğrultusunda tahliye olunur. 13. maddedeki cezai şart bu madde için de uygulanır. Ve 

kiracı bir daha ihaleye katılamaz. 

MADDE 9 - İhaleye katılabilmek için: 8.9.1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanununda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve yukarıda belirtilen nitelikleri haiz olmak 

şarttır. 

MADDE 10 - İstekliler tekliflerini ve ihaleye katılmak için istenilen belgeleri en geç ihale 

günü olan 19.09.2016 tarihinde, saat 12.00’ye kadar Ünye Belediyesi Mali Hizmetleri 

Müdürlüğüne teslim etmek zorundadır. İstekliler tekliflerini ve ihale katılmak için istenilen 

belgeleri iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler. 

(Posta ile gönderilen tekliflerinde yine aynı saate kadar Encümen komisyonuna ulaşması 

şarttır.) 

MADDE 11 - İstekliler daha geniş bilgiyi ve ihaleye ilişkin şartnameyi Belediyemiz Mali 

Hizmetleri Müdürlüğünden görebilir ve temin edebilirler. 

İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. 

Maddesi gereğince ilan olunur. 7667/1-1 
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KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
TP Batman Bölge Müdürlüğünden: 
Açık ihale usulü ile Operatörlü Fork-Lift, Beko Loder ve Yüklet İş Makineleri Kiralama 

işidir. 
İhale Kayıt No : 2016/327611 
1 - İdarenin 
a) Adresi : TP BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BATMAN 
b) Telefon ve faks numarası : (488) 213 27 10 (6 Hat) 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : www.aserol@tp.gov.tr 
2 - İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Türkiye Petrolleri Batman Bölge Müdürlüğüne bağlı 

Üretim Müdürlüğü ile İkmal ve BON Başmühendisliği 
Ünitelerinin bünyesinde çalıştırılmak üzere Operatörlü 
6 adet Forklift iş makinesi, Operatörlü 4 adet Backhoe 
Loder (Beko Loder) iş makinesi ve Operatörlü ve 
operatör Yardımcılı 5 adet Yüklet iş makinesi olmak 
üzere toplam 15 adet iş Makinesi kiralama işidir. İş 
Makinaları en az 2007 model ve üstü olacaktır. 

b) Yapılacağı yer : TP BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BATMAN 
c) İşin süresi ve başlama tarihi : SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI MÜTEAKKİP - 

İKİ YIL 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : TP BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BATMAN 
b) Tarihi ve saati : 22.09.2016   SAAT 14.00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

Belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 
olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 



Sayfa : 26 RESMÎ GAZETE 27 Ağustos 2016 – Sayı : 29814 

 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 
belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler: 

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul 

işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş 
veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler, 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
4.4.1. Her türlü İş makineleri veya Araç Kiralama İşi. 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TL (Türk Lirası) karşılığı TP 

BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-BON BAŞMÜHENDİSLİĞİ BATMAN adresinden satın 
alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TP BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - 

MUHABERAT ŞEFLİĞİ BATMAN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli 
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 
yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim 

günüdür. 
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza 

ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp 
İdaremiz, ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

İlan olunur. 7462/1-1 



27 Ağustos 2016 – Sayı : 29814 RESMÎ GAZETE Sayfa : 27 

 

HAVALI EL ALETLERİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 
İşin Adı: Havalı el aletleri alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan 

Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 
İhale kayıt numarası : 2016/335567 
Dosya no : 1627486 
1 - İDARENİN: 
a) Adres : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak 

No: 2    67090-ZONGULDAK 
b) Telefon ve Faks numarası : Tel: 0.372 252 40 00 (70 Hat) 
  Faks: 0.372 251 19 00 
c) Elektronik posta adresi: 
2 - İHALE KONUSU MALIN: 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Havalı el aletleri 6 kalem (58 adet) 
b) Teslim yeri : TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 
Tesellüm Şefliği ambarı Zonguldak. 

c) Teslim tarihi : İşe başlanmasına müteakip 45 takvim günüdür. 
3 - İHALENİN: 
a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi 
No: 125   ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 27.09.2016 Salı günü saat: 15:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 
4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

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

elektronik posta adresi, 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

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

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 
isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 
önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
f) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 
ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde 

(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif Yerli malı teklif eden yerli firmaya %15 oranında 

fiyat avantajı uygulamak koşuluyla en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 
7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 
Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 
görülebilir ve şartnameler 20.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 27.09.2016 Salı günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu 
Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü 
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu 
değildir.  

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 
ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.  

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 
takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
13. - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır; 
13.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
13.1.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 7759/1-1 
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EANOSS TİPİ VE RİLNSS TİPİ VAGONLARDA KULLANILMAK ÜZERE  
580 ADET TSI’LI ÇAP 920MM 22,5 TON DİNGİL BASINÇLI  

TEKERLEK TAKIMI (KOMPLE) SATIN ALINACAKTIR 
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2016/340565 
1 - İdarenin;  
a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0 (222) 225 99 56  
c) Elektronik Posta Adresi : tulomsas@tulomsas.com.tr 
2 - İhale konusu malın  
     adı ve miktarı : 580 Adet TSI’lı, Çap 920mm, 22,5 Ton Dingil Basınçlı 

Tekerlek Takımı (Komple)   
Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 

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

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 
Başkanlığına 28.09.2016 günü, saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.  

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 
Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 
Müdürlüğünden KDV. Dahil.200,- TL bedelle temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 7755/1-1 
—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
Altındağ Kültür Kalkınma ve Dayanışma Vakfı Ankara 10. Asliye Hukuk Mahkemesinin 

10.08.2016 tarihinde kesinleşen 15.06.2016 tarihinde tavzih edilen 17.05.2016 tarihli ve 
E:2015/494 K:2016/236 sayılı kararına istinaden dağılmıştır. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 7783/1-1 
—— • —— 

Yenimahalle Belediye Başkanlığından: 
İLANEN TEBLİGAT 

Belediyemiz Encümenince aşağıda adı ve soyadı bilinen son adresleri Encümen tarih ve 
sayısı ile ceza miktarı belirtilen mükellefe ait Encümen kararı ceza miktarının tahakkuk ettirilmesi 
için söz konusu kararın tebliğ edilmek üzere belirtilen adrese gönderilmiş ise de adresinde 
bulunamadığı, başka adresinin de tespit edilememesi nedeni ile ilgilisine tebliğ edilememiştir. 

Bu nedenle Söz konusu cezaya ait Encümen kararının ilgilisine ödeme emri 
düzenlenebilmesi için 7201 sayılı Tebligat Kanununun ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine 
kaim olmak üzere adı geçene ilanen tebliğ olunur.  

Ada 
Parsel Maliki Enc. Tarih/Sayı. 

Ceza Mik. 
(TL) Adres 

61123/3 
Yapı 

Müteahhidi 
Emin KESKİN 

02.06.2016/569 9.891,21 TL 

l. Adres: Ragıp Tüzün Mah. 
Taşkın Sok. No: 18/3 
Yenimahalle/ANKARA 
2. Adres: 4. Bölge 32924/13 
parsel Uyanış / Keçiören / 
ANKARA 

 7776/1-1 
—— • —— 

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 
Yeni Batı Mahallesi 43258 ada 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 

değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır. 
İlgililere ilanen duyurulur. 7774/1-1 

————— 
Kardelen Mahallesi 43235 ada 2 ve 4 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 

Planı değişikliği, Belediyemiz imar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır. 
İlgililere ilanen duyurulur. 7775/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Kapıdağ Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 944333, 944336 ve 

944339 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler 

doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Kapıdağ Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi 

uyarınca üç defa idari para cezası verilmesine sebep olan İbrahim BALYALI, (Mimar, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24172, Oda Sicil No: 10388) ve Vahit Kutlu SALTIK’ın 

(İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13020, Oda Sicil No: 11178) 4708 sayılı 

Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 8. fıkrası ve Yapı Denetimi Uygulama 

Yönetmeliğinin 6. maddesinin 7. fıkrası uyarınca denetçi belgelerinin iptal edilmesi, Buğra 

ERAKKUŞ’un (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 46726) üç yıl süre ile herhangi bir yapı 

denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı 

denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması 

Bakanlık Makamının 23.08.2016 tarihli ve 19874 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 7780/1/1-1 

————— 
21.07.2011 tarihli ve 28001 sayılı, 25.05.2013 tarihli ve 28657 sayılı, 17.07.2013 tarihli 

ve 28710 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyetleri üç defa geçici olarak durdurulan ve 

736 nolu yapı denetim izin belgesi iptal edilen Candaş Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından 

Bakanlığımız aleyhine açılan davada Ankara 1. İdare Mahkemesinin 18.09.2014 tarihli ve 

E.2012/413-K.2014/1493 sayılı iptal kararı ile Candaş Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis 

edilen geçici faaliyet durdurma işlemlerinden bir tanesinin iptal edilmesine hükmedildiğinden, bu 

işleme istinaden 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesi doğrultusunda Candaş 

Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında uygulanan 736 nolu yapı denetim izin belgesinin iptali işleminin 

iptal edilmesi, ancak Candaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin, mahkemenin iptal kararına konu olan 

geçici faaliyet durdurma cezaları dışında, 17.07.2013 tarihli ve 28710 sayılı, 01.08.2013 tarihli ve 

28725 sayılı, 15.08.2013 tarihli ve 28736 sayılı, 11.09.2013 tarihli ve 28762 sayılı, 09.11.2013 

tarihli ve 28816 sayılı, 02.01.2014 tarihli ve 28870 sayılı, 02.03.2014 tarihli ve 28929 sayılı, 

19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmi Gazete’lerde ilan edilen 35 (otuzbeş) adet geçici faaliyet 

durdurma cezası bulunduğundan, 736 nolu Yapı Denetim İzin Belgesi’nin iptal edilmesi Bakanlık 

Makamının 23.08.2016 tarihli ve 19873 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 7780/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden: 
Antalya İli, Kepez İlçesi, Şafak Mahallesi, 3359 ada, 12 no.’lu parsel üzerindeki yapıda 

görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere 
göre yerine getirmediği Kepez Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Sentez 
Kuyumculuk Turizm İnşaat Sanayi Tic. Ltd. Şti.’nin Yetki Belgesi Numarasının 
(0007311288748212); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 
İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
Şirket müdürü “Mehmet AYGÜL”e yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine 

müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine, 
İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 17.08.2016 tarihli ve 10822 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 7722/1/1-1 

————— 
Kocaeli İli, Derince İlçesi, Sırrıpaşa Mahallesi, 19K-1B pafta, 3133 ada 19 no.’lu parsel 

üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde 
belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Derince Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı 
Müteahhidi Bahadır Baran ÇABUK’un Yetki Belgesi Numarasının (0041112105952365); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 
İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 17.08.2016 tarihli ve 10821 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 7722/2/1-1 

————— 
Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Gebizli Mahallesi, 20L-IC pafta, 5318 ada 09 no.’lu parsel 

üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde 
belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Muratpaşa Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı 
Müteahhidi Şahferay İnşaat Gıda Trz. Elk. S.T.M.T.S.T.İ.İ. Ltd. Şti.’nin Yetki Belgesi 
Numarasının (0007315144956630); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 
İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
Şirket müdürleri “Uğur AYKAÇ” ve “Şahin AYKAÇ”a yetki belge numarası almak üzere 

İl Müdürlüklerine müracaat etmeleri halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile 
verilmemesine, 

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 17.08.2016 tarihli ve 10826 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 7722/3/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden: 
Aydın İli, Efeler İlçesi, Girne Mahallesi, 19K-I pafta, 1950 ada 20 no.’lu parsel üzerindeki 

yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen 
hükümlere göre yerine getirmediği Efeler Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi 
Memet Ali ÖZTÜRK’ün Yetki Belgesi Numarasının (0009110149153740); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 
İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 17.08.2016 tarihli ve 10827 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 7722/4/1-1 

————— 
Ankara İli, Mamak İlçesi, Yeni Bayındır Mahallesi, 39269 ada 11 no.’lu parsel üzerindeki 

yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen 
hükümlere göre yerine getirmediği Mamak Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi 
N.F.1 İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi’nin Yetki Belgesi Numarasının (0006311469998313); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 
İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
Şirket müdürü “Nevin UÇAR”a yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine 

müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine, 
İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 17.08.2016 tarihli ve 10796 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 7722/5/1-1 

————— 
Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Alsancak Mahallesi, 66KM-IVD pafta, 45595 ada 5 no.’lu 

parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci 
maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Etimesgut Belediye Başkanlığınca tespit 
edilen Yapı Müteahhidi N.S Terzioğulları İnşaat Gıda Hayvancılık Giyim Otomotiv Pazarlama 
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Yetki Belgesi Numarasının (0006315283417320); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 
İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
Şirket müdürü “Nuh TERZİ”ye yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine 

müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine, 
İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 17.08.2016 tarihli ve 10807 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 7722/6/1-1 

————— 
İstanbul İli, Pendik İlçesi, Esenler Mahallesi, G22B11A33 pafta, 6877 ada 18 no.’lu 

parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci 
maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Pendik Belediye Başkanlığınca tespit 
edilen Yapı Müteahhidi Timur BABAYİĞİT-DAS İnşaat Yapı Endüstri Malzemeleri Hırdavat 
Toptan Pazarlama’nın Yetki Belgesi Numarasının (0034111932684048); 
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Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 
İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 17.08.2016 tarihli ve 10813 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 7722/7/1-1 

————— 
Ankara İli, Mamak İlçesi, Durali ALIÇ Mahallesi, 36706 ada 3 no.’lu parsel üzerindeki 

yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen 
hükümlere göre yerine getirmediği Mamak Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi 
Arap KAMIŞLI-Kamışlı İnşaat Emlak’ın Yetki Belgesi Numarasının (0006111381048138); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 
İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 17.08.2016 tarihli ve 10814 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 7722/8/1-1 

————— 
Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Çamlıca Mahallesi, 20L-2C pafta, 9275 ada 19 parsel ve 

Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Çamlıca Mahallesi, 20L-2BC pafta, 9274 ada 23 parsel üzerindeki 
yapılara görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen 
hükümlere göre yerine getirmediği Tepebaşı Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı 
Müteahhidi Emrah SABAK’ın Yetki Belgesi Numarasının (0026112344247666); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 
İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 17.08.2016 tarihli ve 10817 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 7722/9/1-1 

————— 
Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Şirintepe Mahallesi, 21L-2C pafta, 8618 ada 1 no.lu parsel 

üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde 
belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Tepebaşı Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı 
Müteahhidi Mehmet BOLAT’ın Yetki Belgesi Numarasının (0026110130093757); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 
İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 17.08.2016 tarihli ve 10830 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 7722/10/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden: 
Antalya İli, Kepez İlçesi, Teomanpaşa Mahallesi, 10448 ada, 10 no.’lu parsel üzerindeki 

yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen 
hükümlere göre yerine getirmediği Kepez Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi 
Gülfer OCAKCI’nın Yetki Belgesi Numarasının (0007110016413102); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 
İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 17.08.2016 tarihli ve 10793 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 7722/11/1-1 

————— 
Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Yenibağlar Mahallesi, 150 pafta, 502 ada 9 no.’lu parsel 

üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde 
belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Tepebaşı Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı 
Müteahhidi Ahmet Burhan GERÇEK’in Yetki Belgesi Numarasının (0026110218747330); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 
İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 17.08.2016 tarihli ve 10794 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 7722/12/1-1 

————— 
Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Hoşnudiye Mahallesi, 91 pafta, 431 ada 29 parsel ve 

Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, 20M-1A pafta, 7456 ada 3 parsel üzerindeki 
yapılara görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen 
hükümlere göre yerine getirmediği Tepebaşı Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı 
Müteahhidi Gönenç ÜNAL’ın Yetki Belgesi Numarasının (0026110200521520); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 
İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 17.08.2016 tarihli ve 10799 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 7722/13/1-1 

————— 
Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Batıkent Mahallesi, 21L-3D pafta, 9225 ada 15 parsel 

üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde 
belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Tepebaşı Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı 
Müteahhidi Bilhan GAMAN’ın Yetki Belgesi Numarasının (0026110213975530); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 
İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
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Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 
iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 17.08.2016 tarihli ve 10800 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 7722/14/1-1 

————— 
Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Batıkent Mahallesi, 21L-3A pafta, 9249 ada, 20 no.’lu 

parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci 
maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Tepebaşı Belediye Başkanlığınca tespit 
edilen Yapı Müteahhidi İsmailhan İnşaat Tekstil Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Yetki 
Belgesi Numarasının (0026315385306165); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 
İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
Şirket müdürü “İlhan ATAM”a yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine 

müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine, 
İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 17.08.2016 tarihli ve 10802 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 7722/15/1-1 

————— 
Tekirdağ İli, Hayrabolu İlçesi, Kahya Mahallesi, 26 pafta, 114 ada, 19 no.’lu parsel 

üzerindeki yapıda 3194 sayılı İmar Kanununun 32 inci maddesine göre ruhsat ve eklerine aykırı 
imalatları Hayrabolu Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Özayçe Otomotiv 
Turizm İnşaat ve İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Yetki Belgesi 
Numarasının (0059315299678404); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre beş (5 yıl) süre ile iptal edilmesine, 
İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
Şirket müdürü “Hikmet GÜNDÜZ”ün şahıs şirketi olarak İl Müdürlüklerine müracaat 

etmesi halinde, yetki belge numarasının 5 (beş) yıl süre ile verilmemesine, 
İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 17.08.2016 tarihli ve 10834 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 7722/16/1-1 

————— 
Ankara İli, Sincan İlçesi, Gazi Mahallesi, 163 ada 1 no.’lu parsel üzerindeki yapıda görev 

ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre 
yerine getirmediği Sincan Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Ali DEDE’nin 
Yetki Belgesi Numarasının (0006110064111411); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 
İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 17.08.2016 tarihli ve 10805 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 7722/17/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden: 
Ankara ili, Mamak İlçesi, Mutlu Mahallesi, 37851 Ada, 19 no.’lu parsel üzerindeki yapıda 

görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun, 28 nci maddesinin onuncu fıkrasında 
belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Mamak Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi 
“Ayhan ÖZDEMİR”in Yetki Belge Numarasının (0010112670037602); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 
İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 17.08.2016 tarihli ve 10810 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 7722/18/1-1 

————— 
Ankara ili, Etimesgut İlçesi, Alsancak Mahallesi, 2141 Sokak, No:17, 66 KM-IVD pafta, 

45606 Ada, 10 no.’lu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar 
Kanununun, 28 nci maddesinin onuncu fıkrasında belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği 
Etimesgut Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi “Ahmet İNGAV”ın Yetki Belge 
Numarasının (0006111604047357); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 
İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 17.08.2016 tarihli ve 10823 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 7722/19/1-1 

————— 
Aydın ili, Efeler İlçesi, Efeler Mahallesi, 19K-III pafta, 2040 Ada, 24 no.’lu parsel 

üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun, 28 nci maddesinin 
onuncu fıkrasında belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Efeler Belediyesince tespit edilen 
Yapı Müteahhidi “Ayşe Hanım KAVURUCU-HAK YAPI”nın Yetki Belge Numarasının 
(0009111220648020); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 
İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 17.08.2016 tarihli ve 10811 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 7722/20/1-1 

————— 
Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 6.Cadde, 270 Sokak., No:35, H21-C-04-D-2-

C pafta, 978 ada, 9 no.’lu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar 
Kanununun, 28 nci maddesinin onuncu fıkrasında belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği 
Nilüfer Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Bozayka İnş. Müh.Tic.San.Ltd.Şti.’nin Yetki 
Belge Numarasının (0016315638916266); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 
İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
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Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 
iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 

Şirket müdürü olan “Yusuf KAHRAMAN”ın şahıs şirketi olarak İl Müdürlüklerine 
müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesi ve Yapı 
Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 17.08.2016 tarihli ve 10812 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 7722/21/1-1 

————— 
Aydın ili, Efeler İlçesi, Orta Mahallesi, 19L-III pafta, 900 Ada, 37 ve 38 no.’lu Parsel 

üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun, 28 nci maddesinin 
onuncu fıkrasında belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Efeler Belediyesince tespit edilen 
Yapı Müteahhidi “BRM Tur.Nak.İnş.Mal.İth.İhr.San.ve Tic.Ltd.Şti.’nin Yetki Belge Numarasının 
(0009311218578558); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 
İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
Şirket müdürü olan “Şakir NİYAZ”ın şahıs şirketi olarak İl Müdürlüklerine müracaat 

etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesi ve Yapı Müteahhitliği 
Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 17.08.2016 tarihli ve 10809 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 7722/22/1-1 

————— 
İstanbul ili, Bağcılar İlçesi, Demirkapı Mahallesi, Oya Sokak, No:22, F21C17C3D pafta, 

2979 Ada, 23 no.’lu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar 
Kanununun, 28 nci maddesinin onuncu fıkrasında belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği 
Bağcılar Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi “Dursun AYDIN-Aybulut İnşaat”ın Yetki 
Belge Numarasının (0034111464848766); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 
İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 17.08.2016 tarihli ve 10825 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 7722/23/1-1 

————— 
Bursa İli, Gemlik İlçesi, Dr.Ziya Kaya Mahallesi, 35. Sokak, 39 pafta, 529 ada, 77 no.’lu 

parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun, 28 nci 
maddesinin onuncu fıkrasında belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Gemlik Belediyesince 
tespit edilen Yapı Müteahhidi “Erdal Tunalı İnşaat ve İnşaat Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. 
Şti.’nin Yetki Belge Numarasının (0016311193667757); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 
İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
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Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 
iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 

Şirket müdürü olan “Erdal TUNALI”nın yetki belge numarasının (0016110033163065) 1 
(bir) yıl süre ile iptal edilmesini ve Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına 
işlenmesine, 

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 17.08.2016 tarihli ve 10828 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 7722/24/1-1 

————— 
Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Şafak Mahallesi, 842 Cad., No:65, 63 ada, 26 parsel ve Ankara 

İli, Gölbaşı İlçesi, Şafak Mahallesi, 848 Sok., No:3, 174 ada, 5 no.’lu parsel üzerindeki yapıların 
görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun, 28 nci maddesinin onuncu fıkrasında 
belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Gölbaşı Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi 
“Karalar Eml. İnş. Gıd. Hay. Mad. İth. İhr. Ltd. Şti”nin Yetki Belge Numarasının 
(0006315458144157); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 
İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
Şirket müdürü olan “Rüstem KARA”nın yetki belge numarasının (0006110322551730) 1 

(bir) yıl süre ile iptal edilmesini ve Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına 
işlenmesine, 

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 17.08.2016 tarihli ve 10803 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 7722/25/1-1 

————— 
Kocaeli İli, Gebze İlçesi, İnönü Mahallesi, 733 ada, 4 no.’lu parsel üzerindeki yapıda 

görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun, 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere 
göre yerine getirmediği; Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Güzeller Mahallesi, 315 ada, 3 no.lu parsel 
üzerindeki yapıda 3194 sayılı İmar Kanununun 32 inci maddesine göre ruhsat ve eklerine aykırı 
imalatları Gebze Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi “Onar Mad. Pvc. Gıda İnş. Nakl. 
San. ve Tic. Ltd. Şti.”nin Yetki Belge Numarasının (0041315213747547); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre 5 (beş yıl) süre ile iptal edilmesine, 
İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
Şirket müdürleri olan Sunay ONAR” ve “Yaşar ONAR”ın şahıs şirketi olarak İl 

Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesi 
ve Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 17.08.2016 tarihli ve 10808 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 7722/26/1-1 

————— 
Antalya ili, Kumluca İlçesi, 220IIIA pafta, 21 ada 8 parsel üzerindeki yapıların görev ve 

sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun, 28 nci maddesinin onuncu fıkrasında belirtilen 
hükümlere göre yerine getirmediği Kumluca Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Orve 
İnşaat Mim. Tic.Ltd.Şti.’nin Yetki Belge Numarasının (0007315238661012); 
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Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 
İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
Şirket müdürleri olan “Orkun ÇELİK” ve “Veli YAZICI”ın şahıs şirketi olarak İl 

Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesi 
ve Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 17.08.2016 tarihli ve 10801 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 7722/27/1-1 

————— 
İstanbul İli, Silivri İlçesi, Mimar Sinan Mah., Alp Sok. No:47, F20D20B2C pafta, 1748 

ada, 1 no.’lu parsel üzerinde bulunan yapıda, 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesine göre 
ruhsat ve eklerine aykırı imalatları Silivri Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Sunay 
KURT’un Yetki Belgesi Numarasının (0034812301332402); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre beş (5) yıl süre ile iptal edilmesine, 
İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 17.08.2016 tarihli ve 10795 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 7722/28/1-1 

————— 
Aydın İli, Efeler İlçesi, Mimar Sinan Mahallesi, 19J-III pafta, 6462 ada, 31 no.’lu parsel 

üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde 
belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Efeler Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi 
Ramazan SALIŞ’ın Yetki Belgesi Numarasının (0009110332628712); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 
İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 17.08.2016 tarihli ve 10824 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 7722/29/1-1 

————— 
Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Güzeloluk Mahallesi, 1890 Sokak, No: 6/10, 18M-IIA pafta, 

11158 ada, 3 no.’lu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar 
Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Muratpaşa 
Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Salim KOLBAKIR’ın Yetki Belgesi Numarasının 
(0007111044874521); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 
İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 17.08.2016 tarihli ve 10819 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 7722/30/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden: 
Bursa İli, İnegöl İlçesi, Yeni Mahalle, 2 pafta, - ada, 1715 no.’lu parsel ve Hamidiye 

Mahallesi, 69 pafta, 278 ada, 89 no.’lu parsel üzerindeki yapılarda görev ve sorumluluklarını 
3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği İnegöl 
Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Sinan İnş. Eml. ve Mo. Sa. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 
Yetki Belgesi Numarasının (0016311262344165); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 
İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
Şirket müdürü olan Vedat ARSLAN’ın ve Osman ARSLAN’ın şahış şirketi olarak İl 

Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile 
verilmemesine, 

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 17.08.2016 tarihli ve 10829 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 7722/31/1-1 

————— 
İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, 6 pafta, - ada, 956 no.’lu parsel üzerindeki yapıda görev ve 

sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine 
getirmediği Çekmeköy Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi. Şandalar İnş. Taah. San. ve 
Tic. Ltd. Şti.’nin Yetki Belge Numarasının (0034315024806756); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 
İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
Şirket müdürü olan Nihat ŞANDA’ya ait yetki belgesi numarasının (0034111018172412) 

1 (bir) yıl süre ile iptal edilmesi, şahıs şirketi olarak İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, 
yetki belgesi numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine, 

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 17.08.2016 tarihli ve 10815 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 7722/32/1-1 

————— 
İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Yayla Mah., Doğanay Sok., No:21, 30 pafta ,-- ada, 4219 no.’lu 

parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde 
belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Tuzla Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi 
Tuğba Oflu / Tuğba İnşaat Reklam ve Ajanslık Hizmetlerinin Yetki Belge Numarasının 
(0034112191804155); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 
İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
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Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 17.08.2016 tarihli ve 10816 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 7722/33/1-1 
————— 

Düzce İli, Çilimli İlçesi, Ulucami Mahallesi, 32 pafta, - ada, 2678 no.’lu parsel üzerindeki 

yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen 

hükümlere göre yerine getirmediği Çilimli Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Yunus 
ÖZTÜRK-ÖZTÜRK YAPI’nın Yetki Belge Numarasının (0081111179783457); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 
iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 17.08.2016 tarihli ve 10833 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 7722/34/1-1 
————— 

İzmir İli, Tire İlçesi, Atatürk Mahallesi, 3ILIIIA pafta, 1449 ada, 1 no.’lu parsel ve 

3ILIVC-3ILIVB pafta, 1475 ada, 7 no.’lu parseller üzerindeki yapılarda görev ve 

sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine 
getirmediği Tire Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Hüseyin AKYILDIZ’ın Yetki Belge 

Numarasının (0035110009035666); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 17.08.2016 tarihli ve 10806 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 7722/35/1-1 

————— 

Ankara İli, Kazan İlçesi, Fatih Mah., H29D04C01B pafta, 2422 ada, 12 no.’lu parsel 

üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde 
belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Kazan Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi 

İn Dekor İnş. Mob. Doğ. Mad. Eml. Oto. Yed. Par. İt. İh. San. Tic. Ltd. Şti.’nin Yetki Belgesi 

Numarasının (0006311331665757); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 
İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
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Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 
iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 

Şirket müdürü Cercis DEMİR’in şahıs şirketi olarak İl Müdürlüklerine müracaat etmeleri 
halinde, yetki belgesi numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine, 

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 17.08.2016 tarihli ve 10804 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 7722/36/1-1 

————— 
Ankara İli, Mamak İlçesi, Tuzluçayır Mahallesi, 589. Cad., No:5, 65-KT pafta, 36946 

ada, 15 no.’lu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 
28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Mamak Belediyesince tespit edilen 
Yapı Müteahhidi Gülercan İnş. Tur. Teks. İta. İhr. Gıda Yapı Malz. Tic. Ltd. Şti.’nin müteahhitlik 
faaliyetlerine devam etmek için İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belgesi 
numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine, 

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
Şirket müdürü Cemal GÜLER’in şahıs şirketi olarak İl Müdürlüklerine müracaat etmesi 

halinde, yetki belgesi numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine, 
İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 17.08.2016 tarihli ve 10820 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 7722/37/1-1 

————— 
Antalya İli, Kepez İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, 4351 Sokak, No:26, 21I-IIIC pafta, 2360 

ada, 2 no.’lu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. 
maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Kepez Belediyesince tespit edilen Yapı 
Müteahhidi Nevzat İNCE’nin Yetki Belge Numarasının (0007110272842038); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 
İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 17.08.2016 tarihli ve 10831 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 7722/38/1-1 

————— 
Ankara İli, Kazan İlçesi, Atatürk Mahallesi, H29D04C01D pafta, 1659 ada, 1 no.’lu 

parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde 
belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Kazan Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi 
Nejmi KÜLCÜ’nün Yetki Belge Numarasının (0006111298255203); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 
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İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 17.08.2016 tarihli ve 10832 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 7722/39/1-1 

————— 
Antalya İli, Manavgat İlçesi, Şelale Mahallesi, 31M-IA pafta, 1904 ada, 4 no.’lu parsel 

üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde 
belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Manavgat Belediyesince tespit edilen Yapı 
Müteahhidi Egeliler Eml. Otel. İnş. Turz. Tic. A.Ş.’nin Yetki Belgesi Numarasının 
(0007211800422630); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 
İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
Şirket müdürü olan Nurcan AKKAN’ın ve Hakan ŞENTÜRK’ün şahış şirketi olarak İl 

Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belgesi numarasının 1 (bir) yıl süre ile 
verilmemesine, 

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 17.08.2016 tarihli ve 10797 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 7722/40/1-1 

————— 
Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Bahçelievler Mah., -pafta, 110234 ada, 5 no.’lu parsel 

üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde 
belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Gölbaşı Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi 
Müteahhidi Kuban Tic. İnş. San. End. ve Tur. Ltd. Şti.’nin Yetki Belgesi Numarasının 
(0001315013346702); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 
İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
Şirket müdürü olan Mehmet Emin YAĞAN’a ait yetki belgesi numarasının 

(0006110251507602) 1 (bir) yıl süre ile iptal edilmesine, şirket müdürleri Nedim YAĞAN’ın ve 
Mehmet Emin YAĞAN’ın şahıs şirketi olarak İl Müdürlüklerine müracaat etmeleri halinde, yetki 
belgesi numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine, 

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 17.08.2016 tarihli ve 10818 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 7722/41/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7781/1-1 
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TCDD 2. Bölge Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2016/99699 
2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı/TCDD 2. Bölge 
Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin   
Adı TCDD 2. Bölge Müdürlüğü İl/İlçe ANKARA/Yenimahalle 

Adresi 
Anadolu Bulvarı üzeri 
Behiçbey/ANKARA 

Tel-Faks 0 312 211 14 49 - 0 312 211 12 25 

Posta Kodu 06105 E-Mail 2bolgekomisyon@gmail.com 
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek 
veya Tüzel Kişi 

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
EKOTERM DOĞALGAZ AMB. 
MALZ. GIDA İNŞ. TUR. SAN. VE 
TİC. LTD. ŞTİ 

SEÇİL ZEREN DOĞANAY 

Adresi 

ESTİM Toptancılar Sitesi D Blok 
No: 6 ODUNPAZARI/ ESKİŞEHİR 
TEL  : 0 222 228 09 62 
FAKS: 0 222 228 09 62 

LİMAN MAH. 31. SOKAK PINAR 
SİTESİ B BLOK NO: 19/C 
KONYAALTI/ANTALYA 

T.C. Kimlik No. - 11263970290 
Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

3300502884 
 

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf 
Odası 

Eskişehir Ticaret ve Sanayi Odası ESKİŞEHİR TİCARET ODASI 

Ticaret/Esnaf 
Sicil No. 

38443 38443 

6. 
Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın Dayanağı 
ve Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(X) 
b-4735 
KİSK 

(  ) 

  

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 
Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 
Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7796/1-1 
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Maliye Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7802/1/1-1 
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Maliye Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7802/2/1-1 
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Maliye Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7802/3/1-1 
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Maliye Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7802/4/1-1 
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Maliye Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7802/5/1-1 
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Maliye Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7802/6/1-1 
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Maliye Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7802/7/1-1 



Sayfa : 54 RESMÎ GAZETE 27 Ağustos 2016 – Sayı : 29814 

 

Maliye Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7802/8/1-1 



27 Ağustos 2016 – Sayı : 29814 RESMÎ GAZETE Sayfa : 55 

 

Maliye Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7802/9/1-1 



Sayfa : 56 RESMÎ GAZETE 27 Ağustos 2016 – Sayı : 29814 

 

Maliye Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7802/10/1-1 



27 Ağustos 2016 – Sayı : 29814 RESMÎ GAZETE Sayfa : 57 

 

Maliye Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7802/11/1-1 



Sayfa : 58 RESMÎ GAZETE 27 Ağustos 2016 – Sayı : 29814 

 

Maliye Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7802/12/1-1 



27 Ağustos 2016 – Sayı : 29814 RESMÎ GAZETE Sayfa : 59 

 

Maliye Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7802/13/1-1 



Sayfa : 60 RESMÎ GAZETE 27 Ağustos 2016 – Sayı : 29814 

 

Maliye Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7802/14/1-1 



27 Ağustos 2016 – Sayı : 29814 RESMÎ GAZETE Sayfa : 61 

 

Maliye Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7802/15/1-1 



Sayfa : 62 RESMÎ GAZETE 27 Ağustos 2016 – Sayı : 29814 

 

Maliye Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7802/16/1-1 



27 Ağustos 2016 – Sayı : 29814 RESMÎ GAZETE Sayfa : 63 

 

Maliye Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7802/17/1-1 



Sayfa : 64 RESMÎ GAZETE 27 Ağustos 2016 – Sayı : 29814 

 

Maliye Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7802/18/1-1 



27 Ağustos 2016 – Sayı : 29814 RESMÎ GAZETE Sayfa : 65 

 

Maliye Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7802/19/1-1 



Sayfa : 66 RESMÎ GAZETE 27 Ağustos 2016 – Sayı : 29814 

 

Maliye Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7802/20/1-1 



27 Ağustos 2016 – Sayı : 29814 RESMÎ GAZETE Sayfa : 67 

 

Maliye Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7802/21/1-1 



Sayfa : 68 RESMÎ GAZETE 27 Ağustos 2016 – Sayı : 29814 

 

Maliye Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7802/22/1-1 



27 Ağustos 2016 – Sayı : 29814 RESMÎ GAZETE Sayfa : 69 

 

Maliye Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7802/23/1-1 



Sayfa : 70 RESMÎ GAZETE 27 Ağustos 2016 – Sayı : 29814 

 

Maliye Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7802/24/1-1 



27 Ağustos 2016 – Sayı : 29814 RESMÎ GAZETE Sayfa : 71 

 

Maliye Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7802/25/1-1 
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Maliye Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7802/26/1-1 
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Maliye Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Maliye Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7802/28/1-1 
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Maliye Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Maliye Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7802/30/1-1 
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Maliye Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  20.00.984 
Toplantı Tarihi ve No : 28.04.2016 - 127 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No : 28.04.2016 - 5045 AYDIN 
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Çukurköy Mahallesinde bulunan, Aydın Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 15/02/2007 tarih ve 709 sayılı kararı ile tescil edilen 
Çukurköy Höyüğü I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarının koordinatlı kadastral harita üzerine 
aplikasyonunun, sit sınırları içerisinde yapılan imar uygulamalarına dayanak teşkil eden bilgi ve 
belgelerin ilgili Kadastro Müdürlüğünce, Pamukkale Belediye Meclisinin 08/12/2015 tarih ve 
2015/488 numaralı kararı ile onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin bilgi 
ve belgelerin ilgili Belediyesince hazırlanarak iletilmesinin talep edildiği Aydın Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 10/03/2016 tarih ve 4787 sayılı kararı gereğince iletilen 
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin iletildiği Pamukkale Belediye Başkanlığı İmar 
ve Şehircilik Müdürlüğünün 13/04/2016 tarih ve 5081 sayılı yazısı ve ekleri ile Aydın Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan 28/04/2016 tarihli rapor 
okundu. Ekleri ve konuya ilişkin tüm bilgi ve belgeleri üzerinde yapılan incelemeler ve 
görüşmeler sonucunda; 

Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Çukurköy Mahallesinde bulunan, Aydın Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 15/02/2007 tarih ve 709 sayılı kararı ile tescil edilen 
Çukurköy Höyüğü I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarının kararımız eki koordinatlı kadastral harita 
üzerine aplikasyonunun uygun olduğuna, sit sınırları içerisinde yapılacak her türlü fiziki ve inşai 
uygulama öncesinde Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine, Kurulumuzun 10/03/2016 tarih ve 
4787 sayılı kararı gereğince sit sınırları içerisinde yapılan imar uygulamalarına dayanak teşkil 
eden bilgi ve belgelerin ilgili Kadastro Müdürlüğünce hazırlanarak Kurulumuza iletilmesi 
gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
İSTANBUL II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 16.06.2015 - 251 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No : 16.06.2015 - 3504 İSTANBUL 
İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Sururi Mahallesi, 862 ada, 4 parsel sayılı yerde bulunan, 

İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 07.07.1993 tarih ve 4720 
sayılı kararı ile belirlenen Kentsel ve Tarihi Sit Alanı dışında kalan, Gayrimenkul Eski Eserler ve 
Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 12.05.1979 tarih ve 11158 sayılı kararı ile korunması gerekli kültür 
varlığı olarak tescil edilen, 18.07.2007 tarih ve 1157 sayılı Kurul kararıyla koruma grubu I olarak 
belirlenen Kasımpaşa Mevlevihanesinin koruma alanında kalan 13 parsele ilişkin Kurulumuzun 
02.04.2014 tarih ve 2179 sayılı kararı ile malikinin yaptığı itiraza 03.07.2014 tarih ve 308 sayılı 
Yüksek Kurul kararı alındığı belirtilerek, koruma alanında kalan diğer parsellere ilişkin yapılan 
uygulamalar ile ilgili inceleme yapılarak izinsiz uygulamalar hakkında belediyesine ve Genel 
Müdürlüğümüze bilgi verilmesinin istendiği Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 
23.07.2014 tarih ve 144467 sayılı yazısı, Müdürlük raportörlerinin 22.05.2015 tarihli raporu ve K-
A-715 numaralı dosyası eşliğinde okundu, yapılan görüşmeler sonucunda; 

İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Sururi Mahallesi, 862 ada, 4 parsel sayılı yerde bulunan 
Kasımpaşa Mevlevihanesinin ekli krokiye göre Kasımpaşa Mevlevihanesi Koruma Alanı olarak 
belirlenmesine, bu alanda yapılacak tüm işlemler öncesinde Kurul izni alınması gerektiğine, 
İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 03.03.2006 tarih ve 
79 sayılı kararının ikinci paragrafında Sururi Mahallesi, Kasımpaşa Mevlevihanesi Sokak, 104 
pafta, 862 ada olarak geçen kısmın Yahya Kahya Mahallesi, Sipahi Fırını Sokak, 108 pafta, 871 
ada olarak düzeltilmesine, 862 ada, 25, 26 ve 27 parsellerin tescilinin kaldırılmasına, 
belediyesinden 862 ada, 5, 6, 7 parseldeki yapıların +.00 kotlarının neden yüksek alındığına 
ilişkin ve 7 parseldeki yapının son katına ilişkin, 12 ve 22 parseldeki yapıların son katlarına, 16 
parseldeki yapının tam kata dönüştürülen çekme katına ve 19 parseldeki yapının tam kata 
dönüştürülen çekme katı ve üstüne eklenen son katlara ilişkin bilgi, belgelerin istenerek 1 (bir) ay 
içerisinde Müdürlüğümüze iletilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
İSTANBUL II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 13.05.2015 - 298 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No : 13.05.2015 - 4443 İSTANBUL 
İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Kaptanpaşa mahallesi, 1630 ada, 14 parselde bulunan, “Ahşap 

Evi olan Bostan” vasıflı 2.572 m2 yüzölçümlü, İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kurulu'nun 21.06.2000 tarih ve 11969 sayılı kararı ile tescillenen ve koruma grubu I 
olarak belirlenen 1467 ada 1 parseldeki Büyük Piyale Paşa Camii ve İstanbul II Numaralı Kültür 
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 23.10.2009 tarih ve 2987 sayılı kararı ile tescillenen ve 
koruma grubu I olarak belirlenen 1467 ada 11 parseldeki Büyük Piyale Paşa Türbesi'nin, 
Kurulumuzun 07/09/2015 tarih ve 3719 sayılı kararı ile tescil edilen 1467 ada 2, 3, 9 ve 10 
parsellerdeki bostan alanının komşuluğunda kalan, 28.11.2002 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli 
Dolapdere-Piyalepaşa Bulvarı ve Çevresi I. Etap Uygulama İmar Planında üzerinde kısmen eski 
eser görünümlü yapı lejantı bulunan park alanında kalan,  “İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 23.10.2009 tarih ve 2987 sayılı kararı uyarınca ... 
belediyesinden bilgi ve belge istenmesine, ... 1630 adaya ilişkin İstanbul I Numaralı Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 07.07.1993 tarih ve 4720 sayılı kararı uyarınca 
hazırlanacak projelerin Kurulumuza iletilmesine” hükmedilen alanda kalan taşınmaza ilişkin 
Beyoğlu Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 29.03.2016 tarih ve Ç-3671 sayılı 
yazısı kayıtlı başvuru, Müdürlük raportörlerinin 28.04.2016 tarihli raporu A-355, C-39 numaralı 
işlem dosyası eşliğinde okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Kaptanpaşa Mahallesi, 1467 ada 1 ve 11 parsellerde bulunan 
Piyalepaşa Camii ve Türbesi'ni çevreleyen, ekli krokide sınırları belirlenen alanın Piyalepaşa 
Camii ve Türbesi'nin koruma alanı olarak belirlenmesine, bu saha içerisindeki Kurulumuz görüşü 
alınmadan herhangi bir inşai ve fiziki müdahalede bulunulmamasına, koruma alanında kalan 1630 
ada, 14 parseldeki eski eser görünümlü yapı 2863 sayılı Yasanın 6. maddesinde tanımlanan 
özellikleri barındırmadığından yapının tesciline gerek olmadığına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  78.08/1925 
Toplantı Tarihi ve No : 30.06.2016 - 193 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No : 30.06.2016 - 3155 SAFRANBOLU 
Karabük İli, Safranbolu İlçesi, Tokatlı Köyü Uygulama İmar Planı Revizyonunun 

iletildiği Karabük İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü'nün 18/04/2016 tarih ve 
M.78.0.İÖİ.0.13.00.00-000-E.2335 sayılı yazısı, Kurulumuzun 05/04/2013 tarih ve 829 sayılı 
kararı ile Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 
28/06/2016 tarih ve 678 sayılı raporu okundu; ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Karabük İli, Safranbolu İlçesi, Tokatlı Köyü'ne yönelik korunması gerekli kültür varlığı 
olarak tescil edilen taşınmaz parselleri ile koruma alanlarını kapsayan uygulama imar planı 
revizyonunda; 

- Korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen yapıların plan ile korunmuş 
olduğunun anlaşıldığına, 

- Tokatlı Köyü Uygulama İmar Planı kapsamında korunması gerekli kültür varlığı olarak 
tescil edilen taşınmaz parsellerinde ve bu taşınmazların korunma alanlarında yapılacak her türlü 
uygulamanın (plan değişikliği, yola terk ve her türlü imar uygulamaları, yeni yapılanmalar vb.) 
ilgili idaresince Kurulumuza iletilmesi gerektiğine, 

- Bu bağlamda korunma alanında kalan parsellerde yeni yapılanma projelerinin 
Kurulumuzca değerlendirilmesinde; uygulama imar planında verilmiş kat yüksekliklerinde tescilli 
taşınmazlar ile konum, gabari ve siluet açılarından yapılacak değerlendirme neticesinde gerek 
görülmesi halinde değişikliğe gidilebileceğine, 

- 120 ada, 9 numaralı parselde kalan tescilli yapının güneyinden geçen yaya yoluna ilişkin 
plan gereği yapılacak inşai uygulamalarda, tescilli taşınmaza statik açıdan hiçbir zarar vermeden 
uygulama yapılmasına yönelik önlemlerin ilgili İdaresince alınması gerektiğine, 

Karabük İli, Safranbolu İlçesi, Tokatlı Köyü'ne bulunan Kurulumuzun 14/12/2011 tarih 
ve 139 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen 21 adet 
taşınmazın korunma alanı sınırının kararımız eki 1/1500 ölçekli haritada gösterildiği ve 
koordinatları belirtildiği şekilde belirlenmesine karar verildi. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

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

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

— Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik 

— Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Akademik Personel

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü eDevlet Merkezi

Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

— Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü İnsan Hakları ve Vatandaşlık

Çalışmaları Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Lisansüstü Öğretim

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

— Numara Taşınabilirliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

TEBLİĞLER

— Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin

Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/3)

— 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılında Organize Sanayi Bölgelerindeki Özel

Mesleki ve Teknik Eğitim Okullarında Öğrenim Görecek Öğrenciler İçin

Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ

— 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılında Organize Sanayi Bölgeleri Dışında

Açılan/Açılacak Özel Mesleki ve Teknik Eğitim Okullarında Öğrenim

Gören/Görecek Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin

Tebliğ

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


