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YÖNETMELİKLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/12/2012 tarihli ve 28498 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürür-

lüğe konulan 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fık-

rasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“ç) Alanda yapılacak inceleme neticesinde gözlemsel verilere dayanılarak hazırlanacak

gerekçe raporunu,

d) Alanın özelliğine göre Bakanlıkça istenecek sair bilgi ve belgeleri,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bakanlıkça;

a) Kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak

şekilde bozulduğu yerlerde;

1) Planlama veya altyapı hizmetlerinin yetersiz olması,

2) İmar mevzuatına aykırı yapılaşmanın bulunması,

3) Altyapı veya üstyapıda hasar meydana gelmiş olması,

sebeplerinden birinin veya bir kaçının bir arada bulunması halinde,
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b) Üzerindeki toplam yapı sayısının en az % 65’i imar mevzuatına aykırı olan veya
yapı ruhsatı alınmaksızın inşa edilmiş olmakla birlikte sonradan yapı ve iskân ruhsatı alan ya-
pılardan oluşan alanlarda,

uygulama bütünlüğü gözetilerek belirlenen alanlar, riskli alan olarak belirlenmek üzere
teklif olarak Bakanlar Kuruluna sunulur.

(3) TOKİ veya İdare, riskli alan belirlenmesine ilişkin bilgi ve belgeleri ihtiva eden
dosyaya istinaden Bakanlıktan riskli alan tespit talebinde bulunabilir. Bakanlıkça, uygun gö-
rülen talepler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının görüşü alınarak, teklif olarak Ba-
kanlar Kuruluna sunulur.

(4) Riskli alan belirlenmesi için alanda taşınmaz maliki olan gerçek veya özel hukuk
tüzel kişileri, riskli alan belirlenmesine ilişkin bilgi ve belgeleri ihtiva eden dosya ile birlikte
Bakanlık veya İdareden riskli alan tespit talebinde bulunabilir. İdareye yapılacak talepler Ba-
kanlığa iletilir. Bakanlıkça uygun görülen talepler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının
görüşü alınarak, teklif olarak Bakanlar Kuruluna sunulur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci,
altıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar
eklenmiştir.

“(2) Lisanslandırılan kurum ve kuruluşlarda riskli yapı tespitinde görev alacak mühendis-
lerin, ilgili meslek odalarına üyeliklerinin devam ediyor olması, mesleklerinde fiilen en az beş
yıl çalışmış olmaları, Bakanlıkça veya Bakanlıkça uygun görülen kurum ve kuruluşlarca dü-
zenlenecek eğitim programlarına katılmaları, eğitim sonunda yapılacak yazılı sınavda yüz üze-
rinden en az yetmiş puan alarak başarı belgesi almış olmaları ve bu hususları belgelendirmeleri
gerekir. Lisanslandırma talebinde bulunan üniversite adına riskli yapı tespitinde görev alacak
mühendislerin öğretim üyesi olması durumunda bu fıkrada belirtilen şatlar aranmaz.

(3) Lisanslandırılan kurum ve kuruluşlarda riskli yapı tespiti için en az bir inşaat mü-
hendisinin görevlendirilmesi mecburidir. İhtiyaca göre birden fazla inşaat mühendisi ile jeoloji
veya jeofizik mühendisi de görevlendirilebilir. Riskli yapı tespitinde görev alacak mühendisler,
aynı anda birden fazla lisanslı kuruluşta görev alamaz ve ortak olamazlar.

(4) Lisanslandırma için;
a) Lisanslandırma talebini içeren dilekçe,
b) Talepte bulunan kurum veya kuruluşa göre güncel tarihli ve onaylı olarak; ilgili mes-

lek odasından alınmış işyeri tescil belgesi veya ticaret veya sanayi odasına kayıt belgesi veya
faaliyet gösterdiği konuya ilişkin belge veya 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi
Hakkında Kanuna göre Bakanlıktan alınan izin belgesinin örneği,

c) Kurum veya kuruluşun ortaklarının ve yöneticilerinin adını, soyadını ve T.C. kimlik
numarasını gösteren ticaret sicil müdürlüğünden alınmış firma genel durum belgesi ve kurum
veya kuruluşun en son durumunu gösteren ticaret sicil gazetesinin aslı veya onaylı bir sureti,

ç) Kuruluşça yetkilendirilen şirket müdürü ve ortaklarının noter tasdikli imza sirküleri,
d) Riskli yapı tespitinde görev alacak mühendislere ilişkin;
1) İlgili meslek odasına üyeliklerinin devam ettiğine dair güncel tarihli oda kayıt bel-

gesi,
2) Mesleklerinde fiilen en az beş yıl çalıştıklarına dair ilgili kurum ve kuruluşlardan

alınacak belgeler,
3) Noter tasdikli imza beyanı,
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4) İnşaat mühendislerinin Bakanlıkça düzenlenen eğitim programlarına katılarak aldık-
ları başarı belgesi,

e) Ek-3’te yer alan taahhütname,
f) Lisans belgesi ücretinin yatırıldığına dair dekont,
ile birlikte Bakanlığa müracaatta bulunulur. Müracaatın uygun görülmesi hâlinde, B-4

formatında birinci sınıf hamur kâğıt üzerine ve Ek-1’deki şekil ve muhtevada Lisans belgesi
düzenlenir. 4708 sayılı Kanun kapsamındaki yapı denetimi ve laboratuvar kuruluşlarının li-
sanslandırılmasında, riskli yapı tespitinde görev alacak mühendis olarak denetçi belgesine sahip
bir mühendisin bildirilmesi durumunda, (d) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde
sayılan belgeler aranmaz.

(5) Riskli yapı tespitinde görev alacak mühendislerin mesleki deneyimleri;
a) Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışmış olan mühendisler için, çalıştıkları mesleki

ihtisas alanları ve çalışma süreleri belirtilecek şekilde görev yaptıkları kamu kurum ve kuru-
luşlarından alınacak belgeler,

b) Serbest olarak veya özel sektörde çalışan mühendisler için, çalıştıkları özel kuruluş-
lardan alınan ve çalışma alanı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları veya kamu kurumu niteli-
ğindeki meslek kuruluşlarınca onaylanan belgeler veya çalıştıkları özel kuruluşlardan alınan,
ilgilinin görevini, unvanını ve çalışma süresini belirten, firma yetkilisince imzalanmış, firmanın
sigorta sicil numarasının da yazıldığı belgeler,

ile belgelendirilir. Ayrıca, özel kuruluşlarda yapılan çalışmaları teyit etmek üzere ilgili
sosyal güvenlik kurumundan alınan belgelerin ibrazı gerekir.

(6) Lisanslandırılan kurum ve kuruluşlar; ortaklarında, ortaklarının ve kuruluşun adında
ve adreslerinde yapılan değişikliği, değişikliğin ticaret sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten
itibaren; riskli yapı tespitinde görev alacak mühendislerinde yapılan değişikliği ise, görevlen-
dirilen yeni mühendise ait bilgi ve belgeler ile birlikte değişikliğin yapıldığı tarihten itibaren
en geç otuz gün içinde yazılı olarak Bakanlığa bildirmek zorundadır.

(7) Bakanlık, riskli yapı tespitine ilişkin faaliyetleri denetleme yetkisine sahiptir.”
“(8) Lisanslı kurum ve kuruluşlara;
a) Aşağıda belirtilen hallerde elektronik yazılım sistemi üzerinden, yeni riskli yapı tes-

piti için yapı kaydı oluşturmaları ve işlem yapmaları izni verilmez:
1) Riskli yapı tespiti yapmak üzere en az bir inşaat mühendisinin görevlendirilmemiş

olması halinde görevlendirme yapılıncaya kadar.
2) Ortaklarında, mühendislerinde, ortaklarının ve kuruluşun adında ve tebligat adresi

ve benzeri bilgilerinde yapılan değişikliklerin süresi içinde Bakanlığa bildirilmemiş olması ha-
linde bildirinceye kadar.

3) 4708 sayılı Kanuna göre yeni iş almaktan men cezası alınmış olması halinde ceza
süresi bitinceye kadar.

4) Ortakları, yöneticileri veya mühendisleri hakkında ilgili meslek odasınca faaliyetten
geçici men nevinden ceza verilmiş olması halinde ceza süresinin sonuna kadar.

5) Ek-2’de yer alan Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslarda değişiklik ol-
ması durumunda, riskli yapı tespitinde görev alacak mühendislerin değişikliğin yapıldığı ta-
rihten itibaren 6 ay içerisinde yapılacak olan eğitimlerden birine katılmaması durumunda eği-
time katılıncaya kadar.
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b) Aşağıda belirtilen fiil ve hallerin tespit edilmesi halinde yazılı olarak uyarı cezası
verilir:

1) İncelenen yapıya ilişkin verilerin eksik veya yanlış alınarak riskli yapı tespiti yapıl-
ması.

2) Riskli yapı tespit raporunda teknik yönden tespit edilen eksikliklerin 7 nci maddenin
dördüncü fıkrasındaki süre içerisinde düzeltilmemesi.

3) Yapı maliki olmayan birinin talebine istinaden riskli yapı tespiti yapılması.
4) Daha önce riskli yapı tespiti yapılmış bir yapı hakkında ikinci kez riskli yapı tespiti

yapması.
c) Aşağıda belirtilen fiil ve hallerin tespit edilmesi halinde lisans iptali cezası verilir:
1) Lisans başvurusunda gerçeğe aykırı bilgi ve belge sunulduğunun tespit edilmesi.
2) Lisanslandırma şartlarının kaybedilmesi.
3) Risksiz bir yapının riskli veya riskli bir yapının risksiz olarak tespit edilmesi.
4) Mevcut olmayan bir yapı hakkında riskli yapı tespit raporu hazırlanması.
5) Daha önce iki kez yazılı olarak uyarı cezası alınmış olması.
6) Lisansı iptal edilmiş bir kuruluşun cezalı ortağının veya lisans iptaline sebep olan

mühendisinin ortak veya riskli yapı tespiti yapacak mühendis olarak görevlendirildiğinin tespit
edilmesi ve bu durumun lisanslı kuruluşa bildirildiği tarihten itibaren 15 gün içinde ortadan
kaldırılmamış olması.

(9) Lisansı iptal edilen kurum ve kuruluşlar için beş yıl süre ile yeni bir lisanslandırma
yapılmaz. Lisansı iptal edilen kuruluşun ortakları, bu kuruluştaki hisselerini devretseler dahi,
beş yıl süre ile başka bir lisanslı kuruluşa ortak olamazlar, riskli yapı tespitinde görev alamazlar
ve bu ortakların kurdukları kuruluşlara lisans verilmez. Lisansın iptaline sebep olan mühendis
beş yıl süre ile başka bir lisanslı kurum ve kuruluşta görev almaz, başka bir lisanslı kuruluşa
ortak olamaz ve bu mühendisin kurduğu kuruluşa lisans verilmez. Lisansın iptaline sebep olan
mühendisin durumu ilgili meslek odasına bildirilir. Meslek odası, bu mühendis hakkında kendi
mevzuatına göre işlem yaparak neticesini Bakanlığa bildirir.

(10) Lisansı iptal edilen kurum ve kuruluşlar, yeni riskli yapı tespiti işi almamak kay-
dıyla, daha önce hazırladıkları raporlarda tespit edilen eksiklikleri tamamlayıncaya kadar faa-
liyetlerine devam edebilirler.

(11) Yazılı olarak uyarı ve lisans iptali cezaları, cezayı gerektiren fiillerin tespit edil-
mesini müteakip lisanslı kurum veya kuruluşun savunması alınarak verilir ve yazılı olarak
tebliğ edilir.

(12) Lisanslı kuruluşun; lisans başvurusunda gerçeğe aykırı belge sunduğu tespit edilen
ortakları ve yöneticileri, gerçeğe aykırı olarak riskli yapı tespiti yapan veya mevcut olmayan
bir yapı hakkında riskli yapı tespit raporu hazırlayan mühendisi ile mevcut olmayan bir yapı
hakkında riskli yapı tespiti talebinde bulunan malik hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı
Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uyarınca Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulur.

(13) Lisanslı kurum ve kuruluşlarda riskli yapı tespitinde görev alacak mühendislerin
katılacağı eğitim ve sınav Bakanlığın belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde Bakanlıkça yapılır
veya yaptırılır. Eğitim programlarına katılıp başarı belgesi almayan inşaat mühendisleri riskli
yapı tespitinde görev alamaz. Ek-2’de yer alan Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esas-
larda değişiklik olması durumunda, riskli yapı tespitinde görev alacak mühendislerin değişik-
liğin yapıldığı tarihten itibaren 6 ay içerisinde yapılacak olan eğitimlerden birine katılması zo-
runludur.
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(14) Kanun ve Kanun uyarınca yürürlüğe konulmuş olan yönetmeliklere göre yapılacak
iş ve işlemler Bakanlıkça elektronik yazılım sistemi ile de takip edilebilir. Lisanslandırılmış
kurum ve kuruluşlara yapılacak bildirimler ve tebligatlar elektronik ortamda da yapılabilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 7 – (1) Riskli yapılar, Ek-2’de yer alan Riskli Yapıların Tespit Edilmesine

İlişkin Esaslara göre tespit edilir. Riskli yapı tespiti; kendi başına kullanılabilen, üstü örtülü ve
insanların içine girebilecekleri ve insanların oturma, çalışma, eğlenme veya dinlenmelerine
veya ibadet etmelerine yarayan yapılar ile hayvanların ve eşyaların korunmasına yarayan ya-
pılar hakkında yapılır. İnşaat halinde olup ikamet edilmeyen yapılar ile metrukluk veya başka
bir sebeple statik bakımdan yapı bütünlüğü bozulmuş olan yapılar riskli yapı tespitine konu
edilmez.

(2) Riskli yapıların tespiti;
a) Öncelikle yapı malikleri veya kanunî temsilcileri tarafından, masrafları kendilerine

ait olmak üzere yaptırılır. Riskli yapı tespiti talebi, talebe ilişkin dilekçe, güncel tapu durum
belgesi ve kimlik belgesinin fotokopisi ile yapılır. 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti
Kanunu uyarınca kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulmadığı için arsa paylı tapu var ise, arsa
üzerinde fiilen bulunan yapının riskli yapı tespiti, yapının sahibi olan arsa payı sahibince yap-
tırılır. Arsa üzerindeki yapının başkasına ait olması ve bunun da tapu kütüğünde belirtilmiş ol-
ması halinde, riskli yapı tespiti lehine şerh olan tarafça yaptırılır.

b) Süre verilerek maliklerden veya kanunî temsilcilerinden istenebilir. Verilen süre için-
de yaptırılmadığı takdirde, tespitler Bakanlıkça veya İdarece yapılır veya yaptırılır. Bakanlık,
belirlediği alanlardaki riskli yapıların tespitini süre vererek İdareden de isteyebilir.

(3) İtiraz veya yargı kararı üzerine yeniden rapor tanzim edilmesinin gerekmesi, raporun
gerçeğe aykırı düzenlendiğinin tespit edilmiş olması ve yapının risk durumunu etkileyebilecek
kasdi bir müdahale dışında somut bir hadisenin gerçekleşmiş olması halleri hariç olmak üzere,
her yapı için sadece bir adet riskli yapı tespiti raporu düzenlenebilir. Lisanslandırılmış kurum
ve kuruluşlar riskli yapı tespit talebi üzerine, o yapı hakkında daha önce riskli yapı tespit raporu
düzenlenip düzenlenmediğini elektronik yazılım sistemi üzerinden kontrol eder. Elektronik ya-
zılım sistemi üzerinden yapı kaydı oluşturulduktan sonra iki ay içerisinde riskli yapı tespitinin
yapılmaması halinde tespit başvurusunda bulunan malikin talebi üzerine oluşturulan yapı kaydı
elektronik yazılım sisteminden silinir. Riskli yapı tespit raporunda, tespite konu binanın Ulusal
Adres Veri Tabanında belirtilen adresinin ve bina kodunun yer alması zorunludur.

(4) Riskli yapı tespitine ilişkin raporların bir örneği, tespit tarihinden itibaren en geç
on iş günü içinde, tespiti yapan İdarece veya lisanslandırılmış kurum veya kuruluşça, tespite
konu yapının bulunduğu ildeki Müdürlüğe veya Bakanlıkça yetki devri yapılması durumunda
İdareye gönderilir. Raporlar Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde incelenir ve
herhangi bir eksiklik tespit edilmesi halinde gerekli düzeltmeler yapılmak üzere raporu düzen-
leyen kurum veya kuruluşa iade edilir. Yapılan incelemede raporlarda herhangi bir eksiklik yok
ise, riskli yapılar, Müdürlükçe en geç on iş günü içinde, tapu kütüğünün beyanlar hanesinde
belirtilmek üzere, ilgili tapu müdürlüğüne bildirir. Müdürlükçe veya riskli yapı tespitine karşı
yapılan itirazı inceleyen teknik heyetçe, riskli yapı tespit raporunda tespit edilen teknik ince-
leme eksikliklerinin tamamının, raporu düzenleyen kurum veya kuruluşa bildirildiği tarihten
itibaren otuz gün içinde düzeltilmesi ve raporun Müdürlüğe sunulması zorunludur. Lisanslı
kurum veya kuruluşun otuz günlük süre içerisinde gerekçeli talebi üzerine eksikliklerin gide-
rilmesi için ek süre verilebilir.
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(5) İlgili tapu müdürlüğünce, tapu kütüğüne işlenen belirtmeler, riskli yapı tespitine
karşı tebligat tarihinden itibaren onbeş gün içinde riskli yapının bulunduğu yerdeki Müdürlüğe
itiraz edilebileceği, aksi takdirde İdarece verilecek süre içinde riskli yapının yıktırılması ge-
rektiği de belirtilmek suretiyle, aynî ve şahsî hak sahiplerine 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı
Tebligat Kanununa göre tebliğ edilir ve yapılan bu tebligat yazılı olarak veya elektronik ortamda
Müdürlüğe bildirilir. Arsa paylı tapularda, arsa üzerindeki riskli yapının arsa malikleri dışındaki
bir başkasına ait olması durumunda Müdürlükçe tapu müdürlüğüne bildirilecek yapı sahibine;
arsa üzerinde birden fazla yapı olması ve riskli yapının arsa maliklerinden sadece bazılarına
ait olması durumunda ise sadece riskli yapının sahibi olan arsa hissedarlarına ve ilgili aynî ve
şahsî hak sahiplerine tebligat yapılır. Tapuda kayıtlı malikin ölmüş olması hâlinde, Bakanlık,
Müdürlük veya İdare tebligat işlemleri için 4721 sayılı Kanun hükümlerine göre mirasçılık
belgesi çıkartmaya, kayyım tayin ettirmeye veya tapuda kayıtlı son malike göre işlem yapmaya
yetkilidir.

(6) Riskli yapı tespitine karşı yapı malikleri veya kanunî temsilcilerince on beş gün
içinde yapının bulunduğu yerdeki Müdürlüğe verilecek bir dilekçe ile itiraz edilebilir. İtirazın
süresi içerisinde ve yapı malikince yapılıp yapılmadığı Müdürlükçe kontrol edilir. Süresi içinde
yapılmayan itirazlar ile yapı malikince veya malikin vefat etmiş olması halinde mirasçılarınca
yapılmayan itirazlar işleme alınmaz.

(7) Riskli yapı tespiti yapılan yapının bulunduğu ilde itirazı değerlendirecek teknik he-
yetin teşkil edilmemiş olması halinde, itiraz dilekçeleri ile itiraz edilen tespite ilişkin raporlar,
yapının bulunduğu yerdeki Müdürlükçe, o il için yetkilendirilmiş teknik heyetin bulunduğu il-
deki Müdürlüğe gönderilir.

(8) Riskli yapı tespiti neticesinin, itiraz üzerine veya yargı kararı ile değişmesi halinde,
durum aynı şekilde ilgili tapu müdürlüğüne bildirilir.

(9) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kap-
samında olan yapıların riskli yapı tespiti yapı maliklerinin talebine istinaden yapılır. Riskli yapı
tespitinin kesinleşmesinden sonra durum ilgili kültür varlıklarını koruma bölge kuruluna bil-
dirilir ve bu kurulun alacağı karara göre uygulama yapılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (ç) bentleri
ile üçüncü ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Altmış günden az olmamak üzere süre verilerek riskli yapıların tahliyesi ve yıktı-
rılması yapı maliklerinden istenir. Maliklere yapılacak tebligatta, riskli yapıyı kiracı veya sınırlı
ayni hak sahibi kullananlara tahliye için malik tarafından bildirim yapılması gerektiği belirtilir.
Malik tarafından kiracı veya sınırlı ayni hak sahibine tahliye için bildirim yapılmadığının tespit
edilmesi halinde bildirim idarece yapılır.”

“ç) (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şekilde verilen süreler içinde riskli yapıların malik-
lerince yıktırılmaması hâlinde, riskli yapılara elektrik, su ve doğal gaz verilmemesi ve verilen
hizmetlerin durdurulması ilgili kurum ve kuruluşlardan istenir. İdarenin talebi üzerine, ilgili
kurum ve kuruluşların riskli yapılara verilen elektrik, su ve doğal gaz gibi hizmetleri durdurması
zorunludur.”

“(3) Maliklere verilen süreler içerisinde maliklerce yıktırılmayan riskli yapılar mülki
amire bildirilir ve bu yapıların tahliyesi ve yıktırma işlemleri, mülkî amirler tarafından sağla-
nacak kolluk kuvveti desteği ile İdarece yapılır veya yaptırılır.”
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“(6) Müdürlük veya yetki devri yapılması durumunda İdare, yıktırılan riskli yapılara
ilişkin bilgileri elektronik yazılım sistemine kaydeder. İdare, tahliye ve yıkım işlemleri ger-
çekleştirilemeyen riskli yapılara ilişkin bilgi ve belgeleri, ikişer aylık periyotlar hâlinde Mü-
dürlüğe bildirir. Yukarıdaki fıkralara göre yıktırılamayan yapılar Bakanlıkça veya Müdürlükçe
yıkılır veya yıktırılır. Bakanlık veya İdare tarafından yapılan yıktırmanın masraflarından ma-
likler hisseleri oranında sorumludur. Yıktırma işleminin masrafı maliklerden genel hükümlere
göre tahsil edilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(4) Teknik heyet, üniversitelerden bildirilen dört üye ile ikisi inşaat mühendisi ve biri
de jeoloji veya jeofizik mühendisi olmak üzere, Bakanlık teşkilâtında görev yapan üç üyenin
iştiraki ile yedekleri ile birlikte yedi üyeli olarak teşkil edilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının üçüncü cümlesi
ile yedinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Toplantının yeri, günü ve saati Müdürlükçe en az üç gün önceden üyelere bildirilir.”
“(7) Teknik heyet, itiraz dilekçesinde gösterilen itiraz sebebi ile bağlı olmaksızın riskli

yapı tespit raporunun teknik yönden bütün unsurları ile Ek-2’de yer alan Riskli Yapıların Tespit
Edilmesine İlişkin Esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını inceler. Riskli yapı tespit
raporunda teknik yönden eksiklik tespit edilmesi halinde gerekli düzeltmelerin yapılması için
raporun lisanslı kurum veya kuruluşa gönderilmesine karar verilir ve rapordaki eksikliklerin
tamamının düzeltmesinin sağlanmasından sonra yapının riskli ya da risksiz olduğuna ilişkin
nihai karar verilir. Teknik heyet, gerek görmesi halinde itiraza konu edilen yapıyı bizzat yerinde
inceleyebilir veya yapının yerinde incelenmesini Müdürlükten isteyebilir. Ancak, yapının riskli
olup olmadığına ilişkin nihai karar, yapının riskli yapı tespiti yapıldığı tarihteki durumuna ve
özelliklerine göre verilir. Teknik heyetçe alınan kararlar, teknik gerekçeleri belirtilerek yazılır,
başkan ve üyelerce imzalanır. Bakanlığa ve tespiti yapan veya yaptıran İdareye tüm karalar iti-
raz eden malike ise sadece nihai karar bildirilir. Teknik heyetçe, karara bağlanan riskli yapı
tespit raporuna karşı başka bir malikçe yapılan itiraz üzerine yeniden inceleme yapılmaz.

(8) Hangi sebepten dolayı olursa olsun, yıllık izin, hastalık ve mazeret izinleri sebebiyle
bulunamama hâlleri hariç olmak üzere, bir yıl içinde sekiz veya üst üste üç toplantıya iştirak
etmeyen teknik heyet üyesinin üyeliği kendiliğinden sona erer. Üyeliği sona eren üyenin yerine
yeni üye görevlendirilir. Başkanın üyeliğinin sona ermesi durumlarında üyeler kendi araların-
dan birini yeni başkan olarak seçer.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci, üçüncü, yedinci, sekizinci
ve onuncu fıkraları ile dokuzuncu fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve
aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Riskli alanlar ve rezerv yapı alanlarında uygulama yapılan etapta veya adada, riskli
yapılarda ise bu yapıların bulunduğu parsellerde; yapıların yıktırılmış olması şartı aranmaksızın
ve yapının paydaşı olup olmadıkları gözetilmeksizin, parsellerin tevhit edilmesine, münferit
veya birleştirilerek veya imar adası bazında uygulama yapılmasına, ifraz, taksim, terk, ihdas
ve tapuya tescil işlemlerine, yeniden bina yaptırılmasına, payların satışına, kat karşılığı veya
hasılat paylaşımı ve diğer usuller ile yeniden değerlendirilmesine, bütün maliklerce oybirliği
ile karar verilememiş ise, anlaşma sağlanamayan maliklere ait taşınmazların değeri Sermaye
Piyasası Kuruluna kayıtlı olarak faaliyet gösteren lisanslı değerleme kuruluşlarına tespit ettirilir
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ve bu değer de gözetilerek oybirliği ile anlaşmaya çalışılır. Oybirliği ile anlaşma sağlanamaması
halinde yapılacak uygulamalara sahip oldukları hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki
çoğunluğu ile karar verilir. Bu karar anlaşma şartlarını ihtiva eden teklif ile birlikte karara ka-
tılmayanlara noter vasıtasıyla veya 7201 sayılı Kanuna göre tebliğ edilir ve bu tebliğde, onbeş
gün içinde kararın ve teklifin kabul edilmemesi halinde arsa paylarının, Bakanlıkça tespit edi-
lecek veya ettirilecek rayiç değerden az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer paydaşlara
açık artırma usulü ile satılacağı, paydaşlara satış gerçekleştirilemediği takdirde, bu payların,
rayiç bedeli Bakanlıkça ödenmek kaydı ile tapuda Hazine adına resen tescil edileceği bildirilir.

(3) Hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile alınan karara katılmayan
maliklerin arsa payları; 15/A maddesinde belirtilen usule göre, arsa payı değeri üzerinden an-
laşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılır. Paydaşlara satış gerçekleştirile-
mediği takdirde, bu paylar, rayiç bedeli Bakanlıkça ödenmek kaydı ile tapuda Hazine adına
resen tescil edilir ve en az üçte iki çoğunluk ile alınan karar çerçevesinde değerlendirilmek
üzere Bakanlığa tahsis edilmiş sayılır veya Bakanlıkça uygun görülenler TOKİ’ye veya İdareye
devredilir. Bu durumda, paydaşların kararı ile yapılan anlaşmaya uyularak işlem yapılır.”

“(7) Bir parselde birden fazla yapı bulunması ve bu yapıların tamamının riskli yapı ola-
rak tespit edilmiş olması halinde, yürütülecek uygulamalara yapının paydaşı olup olmadıkları
gözetilmeksizin sahip oldukları hisseleri oranında bütün maliklerin en az üçte iki çoğunluğu
ile karar verilir.

(8) Bir parselde birden fazla yapı bulunması ve bu yapılardan bazılarının riskli yapı
olarak tespit edilmiş olması halinde;

a) İlgili tapu müdürlüğünce, parsel üzerinde bulunan bütün yapıların değil, sadece riskli
olarak tespit edilen yapıların tapu kütüğüne yapının açık adresi belirtilerek riskli yapı-belirtmesi
işlenir.

b) Yürütülecek uygulamalara sahip oldukları hisseleri oranında riskli olarak tespit edilen
yapıların maliklerinin en az üçte iki çoğunluğu ile karar verilir.

c) Riskli olarak tespit edilen yapıların yeniden inşası için düzenlenecek yapı ruhsatı,
diğer maliklerin haklarının menfi olarak etkilenmemesi şartıyla, bütün maliklerin değil, sadece
riskli yapıların maliklerinin talep ve muvafakatine istinaden düzenlenir. Riskli yapıların yeniden
inşası için kurulacak kat irtifakında da, diğer maliklerin arsa payını etkilememesi kaydıyla sa-
dece riskli yapıların maliklerinin talep ve muvafakati aranır.

ç) Riskli olarak tespit edilen yapıların bulunduğu alanın risksiz olan veya riskli yapı
tespiti yapılmamış olan yapıların bulunduğu alandan ifrazı mümkün ise, ifraz, taksim, terk, ih-
das ve tapuya tescil işlemleri re’sen yapılır veya yaptırılır.”

“(10) Kanun kapsamındaki yapıların yıktırılmasından sonra bu taşınmazların sicilinde
bulunan ayni ve şahsi haklar ile temlik hakkını kısıtlayan veya yasaklayan her türlü şerh, his-
seler üzerinde devam eder. Bu haklar ve şerhler, tapuda, tevhit, ifraz, taksim, terk, tescil, kat
irtifakı ve kat mülkiyeti tesisine ilişkin işlemlerin yapılmasına engel teşkil etmez ve bu işlem-
lerde muvafakat aranmaz. Yeni kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesisi safhasında belirtilen haklar
ve şerhler, muvafakat aranmaksızın sadece sözkonusu haklar ve şerhlerden yükümlü olan ma-
like düşecek bağımsız bölümler üzerinde devam ettirilir.”
“Üzerindeki yapıların tamamının riskli yapı olarak tespit edilmiş olması şartı ile tevhidi müm-
kün olan birden fazla parselin tevhid edilmesi ile taksim, terk, ihdas ve tapuya tescil işlemlerine,
her parselde ayrı ayrı sahip oldukları hisseleri oranında maliklerin en az üçte iki çoğunluğu ile
karar verilir.”

27 Ekim 2016 – Sayı : 29870                                 RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 9



“(13) Arsa maliki ile yüklenici arasında düzenlenen kat karşılığı inşaat sözleşmesi veya
kat karşılığı temlik sözleşmesine istinaden inşa edilecek olan binaya ilişkin kat irtifakı veya
kat mülkiyeti tesisi işlemi, hak sahipleri adına, talep edilmesi halinde Bakanlık, TOKİ veya
İdare tarafından yapılır veya yaptırılır. Yapılacak talebe esas kat karşılığı inşaat sözleşmesi
veya kat karşılığı temlik sözleşmesinde hak sahiplerine isabet eden bağımsız bölümlerin belir-
lenmiş olması gerekmektedir. Tapuya tescil işlemlerinde elektronik ortamda düzenlenen ve
ilgili idare tarafından onaylı mimari proje ile yönetim planı esas alınır. Mimari proje ile yönetim
planında malik imzası aranmaz.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 15/A maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 15/A – (1) Riskli alanlar, rezerv yapı alanları ve riskli yapıların bulunduğu

parsellerde hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile alınan karara katılmayan
maliklerin arsa paylarının satışı için;

a) Maliklerin en az üçte iki çoğunlukla anlaştıklarına dair anlaşan maliklerce imzalı ka-
rar tutanağı veya anlaşan maliklere ait sözleşme veya vekâletname örnekleri gibi belgeler,

b) Maliklerin en az üçte iki çoğunluğu ile alınan kararın ve anlaşma şartlarını ihtiva
eden teklifin noter vasıtasıyla veya 7201 sayılı Kanuna göre karara katılmayan malike bildiri-
lerek kabulü için onbeş gün süre verildiğine dair belgeler,

c) Üçte iki çoğunlukla alınan karara katılmayan maliklere ait taşınmazların Sermaye
Piyasası Kuruluna kayıtlı olarak faaliyet gösteren lisanslı değerleme kuruluşlarına tespit ettirilen
değerine ilişkin belgeler,

ç) Satışı yapılacak arsa paylarının maliklerinin tebligata elverişli adres bilgileri,
ile birlikte yazılı olarak Müdürlüğe müracaatta bulunulur. Satış işleminin yapılabilmesi

için yapıların yıktırılmış olması gerekmez.
(2) Satışı yapılacak arsa paylarının rayiç değerini tespit etmek ve sonrasında satış işle-

mini gerçekleştirmek üzere, Müdürlük bünyesinde, biri başkan ikisi üye olmak üzere, en az üç
kişiden oluşan Bedel Tespiti Komisyonu ile Satış Komisyonu teşkil olunur. Rayiç değer, ma-
liklerce Sermaye Piyasası Kuruluna kayıtlı olarak faaliyet gösteren lisanslı değerleme kuru-
luşlarına tespit ettirilmiş olan taşınmazın değeri de gözetilerek Bedel Tespiti Komisyonunca
belirlenir.

(3) Müdürlük, satışın yapılacağı yeri ve zamanı, arsa payı satılacak malikler ile üçte
iki çoğunlukla anlaşan maliklere veya üçte iki çoğunlukla anlaşan maliklere bildirilmek üzere,
kendisinin de malik olması şartıyla üçte iki çoğunluğa sahip maliklerin anlaştıkları yükleniciye
elden veya maliklerin adreslerine taahhütlü posta yoluyla veya 7201 sayılı Kanuna göre tebliğ
eder. Yapılan araştırmaya rağmen arsa payı satılacak malike ve adresine hiçbir şekilde ulaşıla-
maz ise satış işlemi gıyabında yapılır.

(4) Açık artırma ile satışa ilişkin tebliğ ile birlikte, satışı yapılacak payın tapu kütüğünün
beyanlar hanesine, 6306 sayılı Kanuna göre satış işlemine tabi olduğu ve satışa veya taşınmazın
devrini gerektiren benzeri bir işleme tabi tutulamayacağı yönünde belirtme yapılması ilgili tapu
müdürlüğünden yazılı olarak istenilir.

(5) Satışı yapılacak payın üzerinde ipotek, ihtiyati haciz, haciz ve intifa hakkı gibi hak-
ların bulunması, satış işlemine engel teşkil etmez. Belirtilen haklar satış sonrasında satış bedeli
üzerinde devam eder. Satış işlemi sonrasında, satış bedelinin yatırıldığı banka hesabına malike
ödeme yapılmaması için bloke koydurulur ve durum ipotek, haciz ve intifa hakkı gibi hakların
alacaklısına veya ilgili icra müdürlüğüne veya mahkemeye bildirilir. Tapu kaydındaki haklar
ve şerhler satış sonrasında Müdürlüğün talebi üzerine ilgili tapu müdürlüğünce resen terkin
edilir.
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(6) Açık artırmaya en az üçte iki çoğunluk ile anlaşan paydaşlar dışında herhangi biri
katılamaz. Satışı gözlemci olarak izlemek isteyenler ile payı satışa çıkarılan malikler satışın
yapıldığı salona alınabilir. Ancak, bunların açık artırmaya müdahale etmesine müsaade edilmez.
Bu çerçevede, satışın yapılmasını engellemeye veya satışın işleyişi ile düzenini bozmaya yö-
nelik eylemlerde bulunanlar ile ses ve görüntü kaydı almaya çalışanlar Satış Komisyonu tara-
fından salondan çıkartılabilir. Açık artırma için belirlenen saatten sonra satış salonuna kimse
alınmaz.

(7) Açık artırmaya katılan paydaşların kimliği kontrol edilerek bir tutanak ile kayıt
altına alınır. Katılımcı durumunu gösteren tutanağın tanziminden sonra, Komisyon Başkanınca,
satışa çıkarılan arsa paylarına ilişkin bilgiler satışa katılanlara bildirilir ve satış işlemi başlatılır.
Komisyon Başkanı, rayiç bedelin altında olmamak üzere satışa katılan paydaşlardan, sözlü ola-
rak pey sürmelerini ister. Sürülen peyler arttırma tutanağına yazılarak, karşılığı pey sahibi ta-
rafından imzalanır. Arttırma işlemine devam etmeyecek taliplerin, keyfiyeti arttırma tutanağına
yazması ve imzalaması zorunludur.

(8) Komisyon, yedinci fıkrada belirtilen şekilde yapılan satış işlemi sonunda, tespit edi-
len rayiç bedelden az olmamak üzere, en yüksek bedeli teklif eden paydaşa satış yapılmasını
karara bağlar ve bu paydaştan satış bedelinin yedi gün içerisinde banka nezdinde açtırılacak
vadeli hesaba yatırılması istenir. Bu süre içerisinde satış bedeli yatırılmaz ise, pey süren diğer
maliklere sırasıyla bildirimde bulunulur ve satış bedelini yatıran paydaşa satış yapılır.

(9) Açık arttırma ile satışa iştirak eden tek bir paydaş olması halinde, belirlenen rayiç
değerinden az olmamak üzere bu paydaşın vereceği teklif geçerli kabul edilir.

(10) Satış bedelinin yatırılmasından sonra, satış işlemi, tapuda yeni malik adına tescil
yapılmak üzere, Müdürlükçe ilgili tapu müdürlüğüne bildirilir. İlgili tapu müdürlüğünce tescil
işlemi tamamlandıktan sonra, yeni tapu kaydı Müdürlüğe gönderilir ve Müdürlükçe payı satılan
ilgiliye durum bildirilir.

(11) Satış işlemi tamamlanıp komisyonca karara bağlanmadan evvel, üçte iki çoğunluk
ile alınan karara katılmayan maliklerin, üçte iki çoğunluk ile alınan kararı kabul etmeleri ve
üçte iki çoğunluk ile alınan karar doğrultusunda yapılan sözleşmeyi ve yapılacak uygulamanın
gerektirdiği diğer belgeleri imzalayacaklarını beyan etmeleri halinde Satış Komisyonunca ken-
dilerine süre verilir. İhale arttırma tutanağı bu maliklerce de imzalanır. Komisyonca verilen
süre içerisinde sözleşmenin ve diğer belgelerin anlaşan diğer malikler gibi şartsız ve şerhsiz
olarak imzalanarak Müdürlüğe verilmesi halinde, satış işlemi geçersiz sayılır. Satış işleminin
geçersiz sayıldığı tarihten itibaren doksan gün içerisinde, satış günü üçte iki çoğunluk ile alınan
karara katılma iradesi gösteren paydaşlarca yeniden anlaşmama iradesi gösterilmesi veya daha
evvel imzalanan belgelerin iptal edilmesi halinde yeniden satış işlemi yapılmasına gerek ol-
madan en yüksek bedeli teklif etmiş olan paydaşa, bu paydaşın kabul etmemesi halinde sonraki
en yüksek bedeli teklif etmiş olan diğer paydaşlara sırasıyla bildirimde bulunulur ve satış be-
delini yatıran paydaşa satış yapılmış sayılır. Satış işleminin geçersiz sayıldığı tarihten itibaren
doksan günden fazla süre geçmesinden sonra yeniden anlaşmama iradesi gösteren paydaşların
hisseleri için ise yeniden satış işlemi yapılması gerekir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve dördün-
cü fıkraları ve beşinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde, dokuzuncu fıkrasının (a) bendinde
yer alan “alman” ibaresi “alınan” şeklinde, aynı fıkranın (b) bendi ve (d) bendinin (6) numaralı

27 Ekim 2016 – Sayı : 29870                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 11



alt bendi aşağıdaki şekilde, aynı fıkranın (ç) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “ilk
satışı, devri ve tescili” ibareleri “ilk satışı, devri, tescili ve ipotek tesis edilmesi” şeklinde de-
ğiştirilmiş ve aynı fıkranın (ç) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “satın alınması” iba-
resinden sonra gelmek üzere “veya ipotek tesis edilmesi” ibaresi eklenmiştir.

“(1) Anlaşma ile tahliye edilen uygulama alanındaki yapıların maliklerine tahliye tari-
hinden itibaren Bakanlıkça kararlaştırılacak aylık kira yardımı yapılabilir. Yardım süresi riskli
alan dışındaki riskli yapılarda 18 aydır. Riskli ve rezerv yapı alanlarında kira yardımı süresi
36 ayı geçmemek şartı ile ilgili kurumca belirlenir. Aylık kira bedeli, Bakanlıkça belirlenir ve
her yıl Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Tüketici Fiyatları Endeksi yıllık de-
ğişim oranında güncellenir. Maliklere, kiracılara ve sınırlı ayni hak sahiplerine, sahip oldukları
veya kullandıkları Kanun kapsamındaki bütün yapılardan dolayı kira yardımı yapılabilir. İnşaat
halinde olup içinde ikamet edilen yapılarda kira yardımı veya faiz desteğinden, sadece inşaat
halindeki yapıda ikamet eden malik, kiracı ve sınırlı ayni hak sahibi faydalanır. Anlaşma ile
tahliye edilen yapıların maliklerine mümkün olması hâlinde, kira yardımı yerine tahliye tari-
hinden itibaren konut ve işyerlerinin teslim tarihine kadar geçici konut veya işyeri tahsisi ya-
pılabilir.

(2) 6306 sayılı Kanun kapsamında 21/3/2016 tarihli ve 2016/8663 sayılı Bakanlar Ku-
rulu Kararı ile yürürlüğe konulan Riskli Yapıyı Malik, Kiracı veya Sınırlı Ayni Hak Sahibi Ol-
maksızın Kullananlara Yardım Yapılmasına Dair Karara göre;

a) Hak sahibi olanlara riskli yapılarda 18 ay, riskli alanlarda ise 36 ayı geçmemek şartı
ile ilgili kurumca belirlenecek süre ve miktarda,

b) Gecekondu sahiplerine;
1) Riskli yapılarda birinci fıkraya göre belirlenen aylık kira bedelinin iki katı kadar,
2) Riskli alanlarda (a) bendi uyarınca hak sahipleri için belirlenen süre ve miktarın üçte

ikisini geçmemek üzere ilgili kurumca belirlenecek süre ve miktarda,
3) Kanunun Ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca belirlenen riskli

alanlarda ise 36 ayı geçmemek şartı ile ilgili kurumca belirlenecek süre ve miktarda,
kira yardımı yapılabilir.
(3) Birinci fıkrada belirtilen yapılarda; sınırlı aynî hak sahibi olarak ikamet edenlere

veya işyeri işletenlere birinci fıkraya göre belirlenen aylık kira bedelinin beş katı kadar, kiracı
olarak ikamet edenlere, işyeri işletenlere ve Kanun kapsamında taşınmazı anlaşma yolu ile ka-
mulaştırılanlara iki katı kadar, defaten kira yardımı yapılabilir.

(4) Kira yardımı başvuruları; tahliye tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde, Bakanlıkça
belirlenecek bilgi ve belgelere istinaden riskli alan veya rezerv yapı alanlarında ilgili kuruma,
riskli alan dışındaki riskli yapılarda ise Müdürlüğe veya Bakanlıkça yetki devri yapılması du-
rumunda İdareye yapılır. Kanunun Ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca
belirlenen riskli alanlarda kira yardımı süresi yapının tahliye edildiği tarihten itibaren başlatılır.”

“b) Riskli alan dışındaki riskli yapılarda talebin Müdürlükçe veya Bakanlıkça yetki
devri yapılması durumunda İdarece uygun görülmesi ve onaylanması üzerine, doğrudan riskli
yapı maliklerinin hesap numaralarına veya ilgililerine ödenmek üzere İdarenin hesabına,”

“b) Uygulama alanında gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerince, İlgili kurum
adına değil de kendi adlarına uygulamada bulunulması halinde, yapıların mevcut alanları için
daha önce belediyelerce alınan harç ve ücretlere ilave olarak, sadece kullanım maksadı deği-
şiklikleri ile yapı alanındaki artışlar için hesaplanan harç ve ücret farkları alınır.”
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“6) Kurum ve kuruluşlarca döner sermaye ücreti adı altında alınan bütün ücretler;
3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 21 inci ve 23 üncü maddeleri uyarınca alınan
her türlü ücret ve riskli olarak tespit edilen binaya ilişkin olarak 1/7/1993 tarihli ve 21624 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Otopark Yönetmeliği uyarınca alınanlar da dahil olmak üzere,
belediye meclisi kararı ile belirlenen ve alınan her türlü ücret.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 17 – (1) Riskli alan ve rezerv yapı alanlarında ilgili kurumca veya maliklerce

yürütülen uygulamalarda, ilgili kurumca belirlenecek takvime göre on beş gün içinde veya ma-
liklerle yapılan anlaşmada belirlenen süre içerisinde, var ise su, elektrik, telefon ve doğalgaz
gibi hizmetlerin borçları ile emlak vergisi gibi taşınmaza ilişkin vergilerin ödenerek yapının
boş olarak ilgili kuruma veya uygulamayı yürüten yükleniciye teslim edilmesi gerekir. Belirtilen
sürelerde yapının tahliye edilmemesi durumunda İlgili kurum veya İdarece, yapının idarî ma-
kamlarca zorla tahliye edileceği belirtilerek ve ilgililerine otuz günden az olmak üzere süre ve-
rilerek tebligatta bulunulur. Bu süre içinde de tahliyenin gerçekleştirilmemesi durumunda, bu
yapılara elektrik, su ve doğal gaz verilmemesi ve verilen hizmetlerin durdurulması ilgili kurum
ve kuruluşlardan istenir ve bu yapıların tahliyesi mülkî amirler tarafından sağlanacak kolluk
kuvveti desteği ile ilgili kurum veya İdarece yapılır veya yaptırılır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer
alan “kent tasarımları” ibaresi “kentsel tasarım projesi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Kira yardımında geçici uygulama
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Diyarbakır İli Sur İlçesinde 22/10/2012 tarihli ve 3900 sayılı

Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilen riskli alan ile Şırnak İli Silopi İlçesinde 16/02/2016
tarihli ve 8538 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilen riskli alanda, 6306 sayılı Kanun
kapsamında 21/3/2016 tarihli ve 2016/8663 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Riskli Yapıyı Malik, Kiracı veya Sınırlı Ayni Hak Sahibi Olmaksızın Kullananlara Yardım Ya-
pılmasına Dair Karara göre; gecekondu sahiplerine 16 ncı maddenin ikinci fıkrasının (b) ben-
dinin (3) numaralı alt bendi uyarınca kira yardımı yapılabilir. Kira yardımı süresi yapının tahliye
edildiği tarihten itibaren başlatılır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin ekine ekteki Ek-3 eklenmiştir.
MADDE 15 – Bu Yönetmeliğin;
a) 13 üncü maddesi ile eklenen geçici 4 üncü maddesi 1/1/2016 tarihinden itibaren,
b) Diğer hükümleri ise yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

15/12/2012 28498

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 2/7/2013 28695
2- 25/7/2014 29071
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/7/2012 tarihli ve 28343 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı merkez ve
taşra teşkilatı ile doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Ka-
nununun 1 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren memurlar hakkında uygulanır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinden sonra gelmek üzere 3/A maddesi
eklenmiştir.

“Tanımlar
MADDE 3/A – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Çevre ve Şehircilik Bakanını,
b) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,
c) Disiplin amiri: Bu Yönetmeliğe ekli listede unvanları belirtilen disiplin amirlerini,
ç) Üst disiplin amiri: Bu Yönetmeliğe ekli listede unvanları belirtilen üst disiplin amir-

lerini,
ifade eder.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin “Disiplin amirleri” olan madde

başlığı “Disiplin amirlerinin belirlenmesi” şeklinde değiştirilmiş ve bu maddeye birinci fıkradan
sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Geçici olarak asli görev yerinin dışında çalışan personelin disiplin amirleri, bu Yö-
netmelik ekinde tespit olunan, geçici olarak görev yaptığı birimdeki disiplin amirleridir.

(3) Ek-1 sayılı listede gösterilen üst disiplin amirleri, sıralamada kendinden önce gelen
amire bağlanmış olan bütün personelin aynı zamanda ilk disiplin amiri sıfatını haizdir.

(4) Özel kanunların disiplin amirleri ile ilgili hükümleri saklıdır.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 sayılı ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK

BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ VE ÜST DİSİPLİN AMİRLERİ listesinde aşağıdaki dü-
zenlemeler yapılmıştır.

a) A) MERKEZ TEŞKİLATI kısmının 5-HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ bölümünün (a) sa-
tırında yer alan “Müsteşar Yardımcısı” ibaresi “Müsteşar” olarak değiştirilmiş, üst disiplin
amiri sütunundan “Müsteşar” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı bölümün (b) ve (c) satı-
rındaki “Müsteşar Yardımcısı” ibaresi “Müsteşar” olarak değiştirilmiştir.

b) A) MERKEZ TEŞKİLATI kısmının 7-MÜSTAKİL DAİRE BAŞKANLIKLARI bö-
lümünün (b) satırında yer alan “Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcısı” ibaresinden sonra gel-
mek üzere “, Avukat” ibaresi, 8-GENEL MÜDÜRLÜKLER bölümünün (ç) satırına “Çevre ve
Şehircilik Uzman Yardımcısı” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Avukat” ibaresi eklenmiştir.

c) B) TAŞRA TEŞKİLATI kısmının 1-ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜK-
LERİ bölümünün (b) satırına “Sivil Savunma Uzmanı” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Avu-
kat” ibaresi eklenmiştir.
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ç) Ç) DOĞRUDAN MERKEZE BAĞLI TAŞRA TEŞKİLATI kısmının 1-ALTYAPI
VE KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜKLERİ İLE TEMİZ HAVA MERKEZİ MÜDÜR-
LÜKLERİ bölümünün (c) ve (ç) satırlarına “Sivil Savunma Uzmanı” ibaresinden sonra gelmek
üzere “, Avukat” ibaresi eklenmiştir.

d) Ç) DOĞRUDAN MERKEZE BAĞLI TAŞRA TEŞKİLATI kısmının 1-ALTYAPI
VE KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜKLERİ İLE TEMİZ HAVA MERKEZİ MÜDÜR-
LÜKLERİ bölümünün (a) satırında yer alan “Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel
Müdürü”, (b) satırında yer alan “Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Mü-
dürü”, (c) satırında yer alan “Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü” ve (ç)
satırında yer alan “Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürü” ibareleri
“İlgili Genel Müdür” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

—— • ——
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:

HAVAALANI SERTİFİKASYON VE İŞLETİM YÖNETMELİĞİ
(SHY-14A)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sivil hava ulaşımına açık havaalanlarının ser-

tifikasyonu ve işletimi ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; kara üzerinde kurulu olan sivil hava ulaşımına açık

havaalanlarını işleten gerçek ve tüzel kişileri, bu havaalanlarında havacılık faaliyetleri yürüten
işletmecileri, havaalanı kullanıcılarını ve havaalanı işletmecilerinin yönetici personelini kapsar.

(2) Bu Yönetmelik, suya iniş ve kalkış yapılan yerler ile heliportların sertifikasyonu ve
işletimi ile ilgili usul ve esasları kapsamaz.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 10/11/2005 tarihli ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel

Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 11 ve 22 nci maddeleri ile 5/6/1945 tarihli
ve 4749 sayılı Şikago’da 7 Aralık 1944 tarihinde Akit ve İmza Edilmiş Olan Milletlerarası Sivil
Havacılık Anlaşması ile Sivil Havacılık Geçici Sözleşmesi ve Bunların Eklerinin Onanması
Hakkında Kanun ile yürürlüğe girmiş olan Şikago Sözleşmesinin 37 nci maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

4/7/2012 28343

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 28/9/2013 28779
2- 24/7/2014 29070
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Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Apron: Uçakların yolcu, posta veya kargo yükleme ya da indirme, yakıt ikmali, park

etme veya bakım amaçlı barınacakları kara üzerindeki bir havaalanında tanımlanmış alanı,

b) Bakan: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanını,

c) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,

ç) Başvuru dosyası: Başvuru sahibi tarafından havaalanı sertifikası almak için Genel

Müdürlüğe sunulan ve Genel Müdürlüğün kurumsal internet sitesinde yer alan havaalanı ser-

tifikası başvuru formu ve eklerini,

d) Başvuru sahibi: Bu Yönetmelik kapsamında havaalanı sertifikası almak için Genel

Müdürlüğe başvuru yapan gerçek veya tüzel kişileri,

e) DHMİ: Devlet Hava Meydanları İşletmesini,

f) ED 50: Ortak uluslararası 1924 Hayford Elipsoidine göre oluşturulan datumu,

g) Emniyet yönetim sistemi: Gerekli organizasyon yapısı, sorumlulukları, politikaları

ve prosedürleri içeren emniyetin yönetimine yönelik sistematik yaklaşımı,

ğ) Form-4: Genel Müdürlükçe hazırlanan ve Genel Müdürlüğün kurumsal internet si-

tesinde yayımlanan yönetici personel onay formunu,

h) Genel Müdür: Sivil Havacılık Genel Müdürünü,

ı) Genel Müdürlük: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü,

i) Havaalanı: Hava araçlarının tamamen veya kısmen, inişi, kalkışı ve yer hareketi için

kullanılması öngörülen, içindeki bina, teçhizat ve tesisat da dâhil olmak üzere karada veya

suda belirlenmiş alanı,

j) Havaalanı el kitabı (HEK): Havaalanı işletimine yönelik etkin bir yönetim yapısı ve

sistematik yaklaşımı yeterli bir şekilde tarif edecek nitelikte havaalanı sahasının özelliklerine

ilişkin bilgileri, havacılık bilgi yayınında bulunması gereken havaalanı özelliklerini, havaalanı

işletimiyle ilgili tüm prosedürleri ve emniyet tedbirlerini, havaalanı yönetimi ve emniyet yö-

netim sistemine ilişkin bilgileri, havaalanı personelinin emniyete ilişkin görevleri ve sorumlu-

luklarını içerecek şekilde başvuru sahibi tarafından hazırlanan dokümanı ve eklerini,

k) Havaalanı planı: Havaalanı sertifikası başvurusunun bir parçası olarak, varsa gelişime

yönelik hususlar da dikkate alınarak havaalanının tam konumunu ve havaalanı arazisinin sı-

nırları ile havaalanı referans noktasını ve koordinatlarını gösteren, üzerinde mevcut tüm pistler,

taksiyolları, apronlar, tesisler ve yapılar ile yapılması planlanan tüm pistlerin açıkça gösterildiği,

mevcut ve yapılması planlanan tüm pistlerin pist başlarına ait ED 50 sisteminde 3 derecelik

UTM koordinatlarının yer aldığı, 1/10.000 ölçekli olarak hazırlanmış ve başvuru sahibi tara-

fından onaylanmış planı,

l) Hava aracı: Havalanabilen ve havada seyredebilme kabiliyetine sahip her türlü aracı,

m) Havaalanı işletmecisi: Havaalanı işletiminden sorumlu gerçek veya tüzel kişiyi,

n) Havaalanı kullanıcıları: Hizmet üretmek için havaalanı tesis ve kolaylıkları ile alt-

yapısını kullanan gerçek veya tüzel kişileri,

o) Havaalanı sertifikası: Havaalanı işletimi için bu Yönetmelik kapsamında verilen bel-

geyi,
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ö) Havaalanı yöneticisi: DHMİ Genel Müdürlüğünde havalimanı başmüdürü veya ha-

valimanı müdürünü, diğer havaalanı işletmecilerinde havaalanındaki hizmetlerin emniyetli ve

güvenli bir şekilde ve uyum içinde yürütülmesini sağlamakla görevli havaalanı yönetici per-

sonelini,

p) Heliport: Helikopterlerin iniş, kalkış ve yer hareketleri için tamamen veya kısmen

kullanılmak üzere belirlenmiş alanı,

r) İşletmeye başlama tarihi: Yeni inşa edilen havaalanları için inşaatın tamamlanmasının

planlandığı tarih; işletilmekte olan havaalanları için ise yeni havaalanı işletmecisinin havaala-

nını işletmeye başlamayı planladığı tarihi,

s) Genele açık havaalanı: Kullanıma açık olduğu zamanların Türkiye Havacılık Bilgi

Yayınında yayımlanmış olduğu ve havaalanının fiziki ve teknik olanakları elverdiği ölçüde ha-

vaalanını kullanmak üzere izin verilmiş olan tüm kişilerin aynı kurallar altında ve eşit şartlarda

özel bir izin gerektirmeden veya herhangi bir kısıtlama yapılmadan kullanımına açık olan ha-

vaalanını,

ş) Mânia: Hava araçlarının yer hareketleri için kullanılan yüzeylerde bulunan veya seyir

halindeki hava aracının korunması için belirlenmiş yüzeyleri aşan ya da bu yüzeylerin dışında

bulunmakla birlikte hava seyrüseferi için tehlike oluşturduğu değerlendirilen bütün geçici, sabit

ya da hareketli cisimleri veya bunların bir kısmını,

t) Özel statülü havaalanı: Sadece havaalanı işletmecisi ile havaalanı işletmecisinin izin

vereceği kişiler tarafından kullanılan ve ticari hava taşıma operasyonu yapılmayan havaalanını,

u) Pist: Hava araçlarının inişi ve kalkışı için hazırlanmış kara üzerindeki havaalanında

tanımlanmış bir dikdörtgen alanı,

ü) Sorumlu müdür: Genel Müdürlükçe gerekli görülen standartları ve havaalanı işlet-

mecisi tarafından tanımlanan ilave şartları yerine getirmek üzere, işletmenin tüm faaliyetlerini

finanse etme ve yürütme yetkisine, işletmeyi tek başına temsil etme yetkisine ve ayrıca sorumlu

olduğu işletmenin insan kaynakları, mali konular ve emniyet ile ilgili diğer konularda nihai

yetkisine sahip kişiyi,

v) Taksiyolu: Uçakların taksi yapmaları için oluşturulmuş ve havaalanının bir bölümü

ile diğer bölümü arasında bağlantı sağlamak amacıyla kara üzerindeki bir havaalanında tanım-

lanmış yolu,

y) Ticari havaalanı: Ticari hava taşıma operasyonları için kullanılan havaalanını,

z) Ticari hava taşıma operasyonu: Ücret karşılığında yolcu, yük veya posta taşımacılığı

amacıyla yapılan hava aracı operasyonunu,

aa) UTM koordinatı: Universal transversal mercator izdüşümünde verilen koordinatı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Havaalanı sertifikasyon gerekliliği

MADDE 5 – (1) Genele açık ve/veya ticari havaalanı işletmek isteyen gerçek ve tüzel

kişilerin, işleteceği havaalanı için bu Yönetmelik kapsamında havaalanı sertifikası başvurusu

yaparak kendi adlarına düzenlenmiş havaalanı sertifikası almaları gerekir.
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(2) Kullanım amaçları başvuru formunda belirtilen her bir havaalanı için bir havaalanı
sertifikası başvurusu yapılır ve Genel Müdürlükçe bir havaalanı sertifikası verilir.

(3) Genele açık ve/veya ticari havaalanı işletmek isteyen gerçek ve tüzel kişilerin, ha-
vaalanının uçuş emniyeti açısından uygunluğunu taahhüt eden yazısı üzerine, Genel Müdür-
lükçe yerinde yapılacak ön denetim sonrasında Bakan tarafından bir defaya mahsus ve en fazla
altı ay, birinci fıkrada belirtilen sertifika alma şartı aranmaksızın havaalanı işletimine izin ve-
rilebilir.

(4) Özel statülü havaalanları için havaalanı sertifikası alınması gerekli değildir. Bu ha-
vaalanlarının işletilebilmesi için Genel Müdürlükten izin alınır.

Havaalanı sertifikasının geçerliliği
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında verilen sertifika devredilemez. İade edil-

mediği, geri alınmadığı veya iptal edilmediği sürece, 14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk
Sivil Havacılık Kanunu, 5431 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik ile Bakanlık ve Genel Müdür-
lükçe yapılan diğer alt düzenlemelerde belirtilen usul ve esaslara uyulması ve temdit işlemle-
rinin zamanında yapılmasıyla geçerlidir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında havaalanı sertifikası alan havaalanı işletmecisi, işletim
faaliyetine son vermek isterse üç ay önceden işletim faaliyetine son vereceği tarihi Genel Mü-
dürlüğe ve havaalanı kullanıcılarına bildirir.

(3) İşletim faaliyeti sona erdiğinde, Genel Müdürlükçe havaalanı sertifikası iptal edilir
ve havaalanı işletime kapatılır. Havaalanı sertifikasının iptalinden itibaren havaalanının bu Yö-
netmelik kapsamında havaalanı sertifikası alınmaksızın DHMİ Genel Müdürlüğünce işletil-
mesine Bakan tarafından en fazla bir yıl izin verilebilir. Bu sürenin bitimine kadar DHMİ Genel
Müdürlüğünce havaalanı sertifikası alınmadığında havaalanı işletime kapatılır.

Havaalanı emniyet standartları
MADDE 7 – (1) Havaalanı yapımı, sertifikasyonu ve işletimi için gereken emniyet

standartları Genel Müdürlükçe yapılan alt düzenleyici işlemler ile belirlenir.
(2) Bu alt düzenleyici işlemler Genel Müdürlüğün kurumsal internet sitesinde yayım-

lanarak yürürlüğe girer.
Havaalanı planı
MADDE 8 – (1) Başvuru sahibi, havaalanı sertifikası başvurusunda, varsa gelişime

yönelik hususları da dikkate alarak, havaalanının tam konumunu ve havaalanı arazisinin sınır-
ları ile havaalanı referans noktasını ve koordinatlarını gösteren 1/10.000 ölçekli bir havaalanı
planı hazırlar ve onaylanıp basılı ve sayısal olarak Genel Müdürlüğe sunar. Mevcut tüm pistler,
taksiyolları, apronlar ve tüm yapılar ile yapılması planlanan tüm pistler bu planda açıkça gös-
terilir. Mevcut ve yapılması planlanan tüm pistlerin pist başlarına ait ED 50 sisteminde 3 de-
recelik UTM koordinatları da bu planda yer alır.

(2) Havaalanı planı, havaalanı sertifikasının bir parçasıdır. Havaalanı planında belirtilen
sınırlarda bir değişiklik olması, yeni pistlerin yapılmasının veya mevcut pistlerin uzatılmasının
planlanması ya da mânia planı kriterlerini veya pist, apron ve taksiyolları için oluşturulan em-
niyet sahalarını etkileyecek nitelikte yeni yapıların planlanması halinde planlama aşamasında,
oluşacak yeni durumun mânia gereklilikleri açısından uçuş, yer ve hava seyrüsefer emniyetine
olan etkileri, ortaya çıkabilecek emniyete yönelik riskleri ve alınacak önlemleri içeren bir ça-
lışma yapılır ve bu hususta Genel Müdürlüğün görüşünün alınması zorunludur.
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Emniyet yönetim sistemi
MADDE 9 – (1) Havaalanı işletmecisi, işlettiği tüm havaalanları için yalnızca bir em-

niyet yönetim sistemi oluşturur.
(2) Emniyet yönetim sisteminin oluşturulmasına ve uygulanmasına yönelik usul ve

esaslar Genel Müdürlükçe belirlenir.
Eğitim
MADDE 10 – (1) Havaalanı işletmecisi, işbaşı eğitimleri dâhil personelinin gerekli

eğitimlerini sürekli olarak sağlar. Bu eğitimlere ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlükçe be-
lirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sertifikasyon İşlemleri

Havaalanı sertifikası başvurusu için ön şart
MADDE 11 – (1) Havaalanı sertifikası almak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, havaalanı

olarak işletilmesi planlanan yer için 7 nci madde gereği Genel Müdürlükçe belirlenen stan-
dartlar çerçevesinde ve ilgili mevzuat kapsamında Bakanlık tarafından havaalanı yapımına izin
verildiğine dair Bakanlıktan resmi bir belge alır ve başvurusu sırasında Genel Müdürlüğe sunar.
Bakanlık, havaalanının planlama aşamasında ve bu madde gereği vereceği havaalanı yapım
izni öncesinde, 7 nci maddede belirtilen standartlara uyum açısından Genel Müdürlük ve ilgili
diğer kurum ve kuruluşlar ile koordine kurarak görüşünü alır.

(2) Havaalanı sertifikası almak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, havaalanı yapımının
birinci fıkrada belirtilen Bakanlık izni kapsamına uygun şekilde tamamlandığına dair Bakan-
lıktan resmi bir belge alır ve havaalanı yapımı tamamlandığında havaalanı sertifikası verilmesi
öncesinde Genel Müdürlüğe sunar. Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce yapımına başlanan
havaalanları için bu belgenin sunulması gerekli değildir.

Başvurunun yapılması, başvurunun incelenmesi ve sertifikanın verilmesi
MADDE 12 – (1) Havaalanı sertifikası almak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, işlet-

meye başlama tarihinden en az doksan gün önce, havaalanı sertifikası başvuru dosyasını Genel
Müdürlüğe sunar.

(2) Havaalanı sertifikası başvuru dosyası 16 ncı maddede belirtilen Komisyon tarafın-
dan incelenir. İnceleme sonucu, başvurudan itibaren en geç altmış gün içinde Genel Müdürlükçe
başvuru sahibine bildirilir. İnceleme sonucunda eksiklikler tespit edilmişse bu eksiklikler gi-
derilir ve bildiriminden en geç otuz gün içinde gerekli belgeler başvuru sahibince Genel Mü-
dürlüğe gönderilir. Belgeler Komisyonca incelenir ve eksikliklerin tekrar tespiti halinde bu fık-
rada belirtilen işlemler tekrarlanır. Herhangi bir eksiklik tespit edilmediğinde, başvuru dosya-
sının Komisyon tarafından uygun görüldüğü başvuru sahibine bildirilir.

(3) 11 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen belgenin Genel Müdürlüğe sunulması
şartıyla, başvuru dosyasının uygun görüldüğüne dair Genel Müdürlükçe yapılan bildirimden
en geç otuz gün içinde havaalanı emniyet standartları ile hava seyrüsefer hizmetlerine yönelik
standartlara, havacılık güvenliğine yönelik standartlara ve Komisyonca gerek görülmesi halinde
uçuş operasyon standartlarına uygunluğu açısından Genel Müdürlükçe yerinde denetleme ya-
pılır. Denetleme sırasında tespit edilen eksiklikler başvuru sahibine en geç otuz gün içinde bil-
dirilir ve eksikliklerin tamamlanması için başvuru sahibinden bir eylem planı istenir. Başvuru
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sahibi, en geç kırkbeş gün içinde Genel Müdürlüğe eylem planını sunar. Başvuru sahibince ey-
lem planında tüm eksikliklerin tamamlanacağı belirtilen tarihten itibaren onbeş gün içinde ha-
vaalanı, Genel Müdürlükçe tekrar denetlenir. Bu denetimde de eksiklik tespit edilmesi halinde
bu fıkrada belirtilen işlemler tekrarlanır.

(4) Genel Müdürlük, başvuru yapılan havaalanında gerekli standartların operasyonel

veya fiziki şartlar nedeniyle sağlanamaması durumunda, havacılık emniyetini sağlamak üzere

başvuru sahibinden gerekli risk analizlerinin yapılmasını ve bu analiz sonuçlarına göre emniyeti

artırıcı ilave tedbirleri almasını ister.

(5) Tüm eksikliklerin tamamlandığının Genel Müdürlükçe tespitinden otuz gün içinde

Komisyon tarafından nihai bir değerlendirme yapılır. Değerlendirme sonucunun olumlu olması

ve 5431 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi gereği yayımlanan hizmet tarifesinde belirtilen ücret-

lerin yatırılmasından en geç otuz gün içinde başvuru sahibine Genel Müdürlükçe havaalanı

sertifikası düzenlenir ve Bakanın imzasıyla verilir.

(6) Verilen sertifika dördüncü fıkrada ve 17 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen

analiz sonuçlarına göre şarta ve/veya şartlara bağlanabilir. Bu durumda havaalanının işletim

şartları sertifika ile birlikte havaalanı işletmecisine bildirilir.

(7) Sertifika verilen havaalanları ve varsa işletim şartları Türkiye Havacılık Bilgi Yayını

(AIP)'nın ilgili bölümlerinde yayımlanır.

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından işletilen havaalanlarının devir işlemleri

MADDE 13 – (1) DHMİ Genel Müdürlüğünce işletilen havaalanlarının işletiminin

ilgili mevzuat çerçevesinde başka bir işletmeci kurum/kuruluşa devredilmesi halinde, devre-

dilecek havaalanı için devrinden en geç bir yıl içinde bu Yönetmelik hükümlerine göre devralan

kurum/kuruluşun kendi adına havaalanı sertifikası alması gereklidir.

(2) DHMİ Genel Müdürlüğünce hazırlanan ihale şartnamelerinde ve sözleşmelerinde,

Genel Müdürlükçe belirlenen standartlara uygun havaalanı referans kodu, pist statüsüne göre

hangi fiziki düzenlemelerin yapılması gerektiği ve havaalanının hangi şartlarda işletilebileceği

hususu ile havaalanının azami gelişim durumunu içeren esaslar açıkça belirtilir. Havaalanı ser-

tifikası alınması için gereken hususlar, ek süreyi gerektiren ilave yatırımları içeriyorsa, bir

yıllık havaalanı sertifikası alma süresi Genel Müdürlükçe sözleşmede yer alan süre zarfınca

en fazla iki yıla kadar uzatılabilir.

(3) İlave süre dâhil havaalanı sertifikası alma süresi boyunca, havaalanı, DHMİ Genel

Müdürlüğünce belirlenen kilit personelin denetimi, gözetimi ve DHMİ Genel Müdürlüğü so-

rumluluğunda işletilir. DHMİ Genel Müdürlüğünce sürekli olarak denetlenen havaalanında iş-

letim sırasında oluşabilecek eksiklik ve aksaklıklardan DHMİ Genel Müdürlüğü sorumludur.

Bu konuda DHMİ Genel Müdürlüğü her türlü tedbiri alır ve/veya aldırtır.

(4) Devralan işletmeci kurum/kuruluşa, kendi adına havaalanı sertifikası verildiğinde

DHMİ Genel Müdürlüğü adına daha önceden tanzim edilen havaalanı sertifikası iptal edilmez,

havaalanının DHMİ Genel Müdürlüğüne geri devrine kadar temdit edilmek üzere askıya alınır.

Havaalanının, geri devrine kadar DHMİ Genel Müdürlüğünce temdit işlemleri tamamlanır.

(5) İşletim süresi sonunda, havaalanının, DHMİ Genel Müdürlüğünce tesis ve mütem-

mimlerinin devralınıp işletilmeksizin bir başka işletmeciye devredilmesi durumunda da bu

madde hükümleri uygulanır.
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(6) Belirlenen süre içinde devralan kuruluşça havaalanı sertifikası alınması gerekli şart-
ların oluşturulmaması ve havaalanı sertifikası alınamaması halinde havaalanının işletimi,
DHMİ Genel Müdürlüğünce geri alınır.

Havaalanlarında görev alacak yöneticilerin tayini
MADDE 14 – (1) Başvuru sahibi, bir sorumlu müdür ve işleteceği her bir havaalanı

için bir havaalanı yöneticisi görevlendirir. Yöneticilerin görevlendirilebilmesi için form-4 her
bir yönetici personel için doldurulup Genel Müdürlüğe sunulur ve Genel Müdürlükçe onaylanır.
Genel Müdürlükçe yapılan onay işlemlerinde 15 inci maddede belirtilen niteliklerin sağlanması
şartı aranır. Havaalanında görev alacak yöneticiler, Genel Müdürlükçe onaylanmadan başvuru
sahibine havaalanı sertifikası verilmez.

(2) Görevlendirilen sorumlu müdürlerin işletmenin genel müdürü, yönetim kurulu baş-
kanı, ortağı ya da mal sahiplerinden biri olması gerekir.

(3) Yöneticilerin, 15 inci maddede belirtilen niteliklere sahip olması ve bunu aldığı eği-
tim, lisans ve sertifika ve benzeri belgeler ile kanıtlaması gerekir.

(4) Sorumlu müdür, aynı zamanda havaalanı yöneticisi olarak görevlendirilebilir. Bu
durumda 15 inci maddede belirtilen yönetici personel niteliklerini ve eğitim şartlarını sağlar.

(5) Havaalanı işletmecisi, yöneticilerden herhangi birini değiştirdiğinde, yeni yönetici
için form-4’ü doldurup değişiklikten onbeş gün içinde Genel Müdürlüğe sunar ve onay için
başvuru yapar. Yeni yönetici için yapılan onay başvurusu, başvurudan en geç onbeş gün içinde
Genel Müdürlükçe incelenir. 15 inci maddede belirtilen şartların sağlandığının tespiti halinde,
yeni yönetici Genel Müdürlükçe onaylanıp onbeş gün içinde havaalanı işletmecisine bildirilir.
15 inci maddede belirtilen şartların sağlanmadığının tespiti halinde ise, yeni yönetici için ya-
pılan onay başvurusu Genel Müdürlükçe reddedilerek onbeş gün içinde havaalanı işletmecisine
bildirilir. Bu durumda havaalanı işletmecisi en geç onbeş gün içinde Genel Müdürlüğe yeniden
başvuru yapar.

(6) Yöneticilerden herhangi birisinin ölüm, istifa, tutukluluk ve benzeri olağanüstü hal-
lerde, havaalanı işletmecisi bu yöneticinin yerine önereceği kişi için form-4 doldurulup ola-
ğanüstü halin ortaya çıkmasından en geç üç ay içinde Genel Müdürlüğe sunar. Form-4, sunul-
masından en geç otuz gün içinde incelenir ve sonucu havaalanı işletmecisine bildirilir.

(7) DHMİ Genel Müdürlüğünce işletilen veya işletilecek havaalanları için birinci fık-
rada belirtilen sorumlu müdür görevlendirmesi ve yöneticilerin Genel Müdürlükçe onaylanması
şartı aranmaz. Ancak üçüncü fıkrada belirtilen hükümler bu havaalanlarında görevlendirilen
yöneticiler için de geçerlidir.

Havaalanlarında görev alacak yönetici personelin nitelikleri
MADDE 15 – (1) Havaalanlarında görev alacak yönetici personelin görevi süresince

taşıması gereken nitelikler aşağıda belirtilmiştir:
a) Sorumlu müdürün, Genel Müdürlükçe istenen standartları ve havaalanı işletmecisince

tanımlanan ilave şartları yerine getirmek üzere işletmenin tüm faaliyetlerini yürütebilen ve fi-
nanse edebilen ve ayrıca insan kaynakları, mali konular ve işletmenin emniyet ile ilgili faali-
yetlerine ilişkin diğer konularda işletmeyi tek başına temsil edebilecek yetkiye sahip olması
ve görevi süresince bu şartları taşıması gerekir.

b) Havaalanı yöneticisinin, havaalanı işletimine yönelik uluslararası ve ulusal standart-
lar ile mevzuat konusunda en az beş yıl çalışma tecrübesine sahip olması gereklidir.
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(2) Yönetici personelin alması gereken eğitimler ve bu eğitimlere ilişkin usul ve esaslar
Genel Müdürlükçe belirlenir.

(3) DHMİ Genel Müdürlüğünce işletilen veya işletilecek havaalanları için birinci fık-
rada belirtilen şartlar aranmaz. Ancak ikinci fıkrada belirtilen hükümler yöneticiler için geçer-
lidir.

Havaalanı sertifikası başvurularını inceleme komisyonu
MADDE 16 – (1) Havaalanı sertifikası başvuruları, Genel Müdürün başkanlığında, Ha-

vaalanları Daire Başkanı, Hava Seyrüsefer Daire Başkanı, Havacılık Güvenliği Daire Başkanı
ve Uçuş Operasyon Daire Başkanının üye olarak yer aldığı bir başkan ve dört üyeden oluşan
bir komisyonca incelenir. Başkan veya üyeler bulunmadığında bu kişilerin yerine vekil tayin
edilen kişiler komisyonda görev alır. Genel Müdür tarafından gerekli ve uygun görüldüğünde
komisyona Genel Müdür yardımcısı başkanlık edebilir. Genel Müdürlük, ilgili kurum ve ku-
ruluşların görüşlerini almak üzere Komisyona temsilci davet edebilir.

(2) Komisyon, komisyon başkanının talebi üzerine toplanarak çalışmalarına başlar.
(3) Komisyon kararlarını oy birliği esasına göre alır. Her üyenin bir oy hakkı vardır.

Çekimser oy kullanılamaz.
Sivil hava ulaşımına açık askeri havaalanlarının sertifikasyonu
MADDE 17 – (1) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait havaalanlarının sivil hava araçları ta-

rafından kullanımına yönelik 2920 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi kapsamında yapılan pro-
tokollerde yer alan askeri havaalanlarından sivil kullanıma açık olanlar ve sivil kullanıma yö-
nelik hizmetler kapsamındaki işletim faaliyetlerini yürüten sivil kuruluşların faaliyette bulun-
dukları her havaalanı için bu Yönetmelik kapsamında havaalanı sertifikası alması gerekir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen havaalanları için havaalanı sertifikası başvurusu yapan baş-
vuru sahibi Türk Silahlı Kuvvetlerine ait hava araçları için askeri gerekliliklerin olması ve bu-
nun askeri birimlerce bildirilmesi şartıyla 7 nci maddeye göre Genel Müdürlükçe belirlenen
standartların başvuru yaptığı havaalanında sağlanamaması durumunda, havacılık emniyetini
teminen gerekli risk analizlerini yapar ve bu analiz sonuçlarına göre emniyeti artırıcı ilave ted-
birleri alır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sorumluluk, Denetleme ve İdari Yaptırımlar

Sorumluluklar
MADDE 18 – (1) Havaalanı işletmecisi, faaliyetlerinin 2920 sayılı Kanun ve bu Yö-

netmelik hükümlerine uygun şekilde yürütülmesinden Genel Müdürlüğe karşı sorumludur ve
bu konuda her türlü tedbiri alır ve/veya aldırır.

(2) Havaalanı işletmecisi, işlettiği havaalanındaki hizmetlerin Genel Müdürlükçe be-
lirlenen standartlarda yürütülmesi için HEK’te belirtilen usul ve esaslara uygun işlem yapar.

(3) Havaalanı işletmecisi, HEK'te belirtilen bilgi ve belgelerin güncelliğini sağlar ve
HEK'in güncel halini her yıl en geç mart ayı sonunda Genel Müdürlüğe elektronik ortamda sunar.

(4) Havaalanı işletmecisi, işlettiği her bir havaalanı için Türkiye Havacılık Bilgi Yayını
(AIP)'nda yayımlanmak üzere gerekli tüm havacılık bilgilerini tam ve doğru bir şekilde hazırlar,
bu bilgiler doğrultusunda işletim faaliyetlerini gerçekleştirir, bu bilgilerin değişmesi halinde
gerekli güncellemelerin yapılmasını sağlar.
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(5) Havaalanı işletmecisi, Genel Müdürlükçe belirlenen standartlarda emniyet yönetim
sistemi ve iç denetim organizasyonu oluşturur.

(6) Havaalanı işletmecisi, havaalanında havacılık faaliyetleri yürüten işletmeciler ile
diğer tüm havaalanı kullanıcılarını havaalanına ait uçuş ve yer emniyeti ile havaalanı düzenine
ilişkin kurallara uymaya zorlayıcı tedbirleri alır.

(7) 14 üncü maddenin beşinci ve/veya altıncı fıkralarında belirtilen durumların oluşması
halinde, havaalanı işletmecisi, yeni yöneticilerin göreve başlayıncaya kadar işletme faaliyetle-
rinin emniyetli ve düzenli bir şekilde yürütülmesi için her türlü tedbiri alır.

(8) Havaalanında uçuş ve yer emniyeti ile havaalanı düzenini sağlamak üzere havaala-
nında havacılık faaliyetlerini yürüten işletmeciler ile diğer tüm havaalanı kullanıcıları, uçuş ve
yer emniyeti konusuyla ilgili kaza-kırım, vaka, kusur ve hataları havaalanı işletmecisine en
kısa süre içinde bildirir ve havaalanı işletmecisi ile işbirliği yapar.

Denetleme ve idari yaptırımlar
MADDE 19 – (1) Emniyet standardını düşüren, uçuş ve yer emniyetini doğrudan ve

ciddi olarak etkileyebilecek nitelikte yetersizlik veya kusur tespit edildiğinde, havaalanı işlet-
mecisine yazılı olarak bildirilir, yetersizlik veya kusurun derhal giderilmesi istenir ve havaalanı
işletmecisine 2920 sayılı Kanun ve diğer ilgili mevzuatta yer alan idari yaptırımlar uygulanır.
Yetersizlik veya kusurun giderilmesine kadar havaalanı işletmecisi uçuş ve yer emniyetinin
sağlanması için her türlü tedbiri alır ve/veya aldırır.

(2) Emniyet standardının düşmesine yol açabilen ancak uçuş ve yer emniyetini doğru-
dan etkilemeyecek nitelikte yetersizlik ve/veya kusur tespit edildiğinde, havaalanı işletmecisine
yazılı olarak bildirilir ve bu eksiklik ve/veya kusurların giderilmesi için Genel Müdürlükçe be-
lirlenen sürede veya havaalanı işletmecisince belirlenen ve Genel Müdürlükçe kabul edilen sü-
rede bu yetersizlik ve/veya kusurun giderilmesi istenir. İşletmeci, verilen sürede bu eksiklik
ve/veya kusuru giderir ve Genel Müdürlüğe bilgi verir. Genel Müdürlükçe veya havaalanı iş-
letmecisince belirlenen sürede tespit edilen eksiklik ve/veya kusur giderilmediğinde havaalanı
işletmecisine 2920 sayılı Kanun ve diğer ilgili mevzuatta yer alan idari yaptırımlar uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 20 – (1) 14/5/2002 tarihli ve 24755 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hava

Alanı Yapım, İşletim ve Sertifikalandırma Yönetmeliği (SHY-14A) yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş süreci
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Halen işletilmekte olan genele açık ve/veya ticari havaalan-

larının işletmecileri, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde Genel
Müdürlüğe başvuru yaparak havaalanı sertifikası alır.

(2) Halen işletilmekte olan havaalanları için 12 nci maddenin üçüncü fıkrasında belir-
tilen yerinde denetimler Genel Müdürlükçe yapılacak değerlendirme sonucu yapılmayabilir.

Yürürlük
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.
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TEBLİĞLER

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 26/10/2016

Karar No : 2016/ÖİB-K-53

Konu : Taşınmaz Satışı 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;

Konya ili, Meram ilçesi, Yaylapınar Uhud Mahallesi, 38336 ada, 29 parselde kayıtlı

28.352,31 m² taşınmazın “Satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen gerçekleştirilen ihale

sonucu İhale Komisyonunca;

“Söz konusu taşınmazın, en yüksek teklifi veren Hamlex İnşaat Turizm Güvenlik Deri

Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde 1.110.000.- (Birmilyon-

yüzonbin) TL bedelle satılmasına, Hamlex İnşaat Turizm Güvenlik Deri Sanayi ve Ticaret Li-

mited Şirketi’nin satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini

yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek, ikinci yüksek teklifi veren Ke-

mal Nasır KANBER’e 1.105.000.- (Birmilyonyüzbeşbin) TL bedel ile satılmasına, Kemal Nasır

KANBER’in satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini ye-

rine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek, ihalenin iptaline” dair verilen

nihai kararın onaylanmasına

karar verilmiştir.

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 26/10/2016

Karar No : 2016/ÖİB-K-54

Konu : Taşınmaz Satışı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;

1- TTA Gayrimenkul A.Ş. (Kuruluş) adına kayıtlı; Van ili, Tuşba ilçesi, Yeşilsu Mahal-

lesi, 789 no.lu parseldeki 5.000,00 m² yüzölçümlü taşınmazın (Taşınmaz), 4046 sayılı Kanun,

İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde Kuruluş tarafından “Satış” yön-

temi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen yapılan ihale sonucu

İhale Komisyonunca;
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“Taşınmaz’ın 275.000,00 (ikiyüzyetmişbeşbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi

veren Emrah ERİŞ’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Emrah ERİŞ’in sözleşmeyi

imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici te-

minatının Kuruluş lehine irat kaydedilmesine ve 255.000,00 (ikiyüzellibeşbin) Türk Lirası be-

delle ikinci yüksek teklifi veren Muhammed Hamza BAKAN’a İhale Şartnamesi çerçevesinde

satılmasına, Muhammed Hamza BAKAN’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya di-

ğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kayde-

dilerek, ihalenin iptaline” şeklinde verilen nihai kararın onaylanmasına,

2- İş bu Karar gereğinin ve satışa konu Taşınmaz’ın devir işlemlerinin İhale Şartname-

sindeki hükümler doğrultusunda Kuruluş tarafından yerine getirilmesine,

karar verilmiştir.

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 26/10/2016

Karar No : 2016/ÖİB-K-55

Konu : Taşınmaz Satışı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;

1- TTA Gayrimenkul A.Ş. (Kuruluş) adına kayıtlı; Van ili, Tuşba ilçesi, Yeşilsu Mahal-

lesi, 788 no.lu parseldeki 4.100,00 m² yüzölçümlü taşınmazın (Taşınmaz), 4046 sayılı Kanun,

İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde Kuruluş tarafından “Satış” yön-

temi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen yapılan ihale sonucu

İhale Komisyonunca;

“Taşınmaz’ın 200.000,00 (ikiyüzbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Mu-

hammed İkbal ARVAS’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Muhammed İkbal AR-

VAS’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi

halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilmesine ve 196.000,00 (yüzdoksanaltı-

bin) Türk Lirası bedelle ikinci yüksek teklifi veren Emrah ERİŞ’e İhale Şartnamesi çerçeve-

sinde satılmasına, Emrah ERİŞ’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yüküm-

lülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilerek, iha-

lenin iptaline” şeklinde verilen nihai kararın onaylanmasına,

2- İş bu Karar gereğinin ve satışa konu Taşınmaz’ın devir işlemlerinin İhale Şartname-

sindeki hükümler doğrultusunda Kuruluş tarafından yerine getirilmesine,

karar verilmiştir.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 
Esas No : 2016/10695 
Suç : Vergi Usul Kanununa muhalefet 
Suç T. : 11/06/2007 
Sanık : Cavit Kıdış: (Yusuf oğlu Ayşe’den olma, 1964 Doğumlu) Cumhuriyet Mah. 

Kıbrıs Cad. No: 11 K: 4 İç Kapı No: 7 Nilüfer/Bursa adresinde ikamet etmektedir. 
Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında Bursa 13. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 

23/05/2013 gün ve 2010/153 E. 2013/386 K. sayılı hükmün, katılan vekili ve Cumhuriyet savcısı 
tarafından temyiz edilmesi üzerine 4778 Sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK.nun 316. 
maddesine eklenen son fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 
tebliğnamesinin sanığa tebliği gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat 
Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının BOZMA isteyen 27/06/2016 gün ve 19/2015/252786 sayılı 
tebliğnamesinin tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 9389/1-1 

————— 
Esas No : 2016/7904 
Suç : Resmi belgede sahtecilik 
Suç T. : 06/05/2010 
Sanık : Manana Sabanasvili: (Gurami kızı Ekaterine’den olma, 28.02.1975 Doğumlu) 
Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında Ankara 7. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 

28/09/2011 gün ve 2010/519 E. 2011/757 K. sayılı hükmün sanık tarafından temyiz edilmesi 
üzerine 4778 Sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK. nun 316. maddesine eklenen son fıkrası 
hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği gerektiğinden 
Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince ilanın 
yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının BOZMA isteyen 
15/04/2016 gün ve 11/2016/14067 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 

 9390/1-1 
—— • —— 

Yargıtay 21. Ceza Dairesi Başkanlığından: 
Esas No : 2016/5109 
Suç : Vergi Usul Kanununa muhalefet 
Suç Tarihi : 01.04.2016 - 01.04.2007 
Sanık : Yüksel AY: 45424857076 T.C. Kimlik numaralı, Hasan Basri ve Niket 

oğlu, Muratlı - 15.05.1966 doğumlu, Tekirdağ İli Muratlı İlçesi Fatih 
Mahallesi/Köyü Cilt No: l, Hane No: 78, BSN: 26’da nüfusa kayıtlı, 
Muhittin Mahallesi Bağiçi Sokak No: 35 İç Kapı No: 5 Çorlu/TEKİRDAĞ 
adresinde oturur. 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında İstanbul Anadolu 10. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nden verilen 10.09.2013 gün ve 2007/1050 Esas - 2013/595 Karar sayılı hükmün 
sanık tarafından temyiz edilmesi üzerine 4778 sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK’nun 316. 
maddesine eklenen son fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 
tebliğnamesinin sanığa tebliği gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat 
Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının sanığın mahkumiyet hükmüne yönelik temyiz başvurusunun 
CMUK’nun 310/1. maddesinde öngörülen bir haftalık süre geçtikten sonra temyiz ettiğinden 
temyiz isteminin REDDİNE, isteyen 01.06.2015 gün ve 11/2014/36534 sayılı tebliğnamesinin 
tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 9391/1-1 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

16 KALEM KOMPAKT HAREKETLİ ARŞİV DOLAP VE RAF  

SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Antalya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 

Satınalma Şube Müdürlüğü ihtiyacı 16 kalem kompakt hareketli arşiv dolap ve raf sistemi, 

Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi Kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun 

olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan 

satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir.  

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale 

evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı 

alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında 

belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.  

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini 

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

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 04/11/2016 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 9404/1-1 
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1 ADET TAŞRA TEŞKİLATI SUNUCU VE SANALLAŞTIRMA  

YAZILIMI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ihtiyacı 1 adet Taşra Teşkilatı 

Sunucu ve Sanallaştırma Yazılımının Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, 
Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile 

iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

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

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 
zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartnamesi, markası, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen 
kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile 

ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 08/11/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin kuruluşça hazırlanan teknik 
şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat 

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

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat 

verilecektir. 

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
 9427/1-1 
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YAP İŞLET DEVRET MODELİ ÜNİTE VE YAPILAR İHALE EDİLECEKTİR 
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
1 - İHALE KONUSU İŞİN NİTELİĞİ YERİ VE MİKTARI 
Antalya Büyükşehir Belediyesinin mülkiyeti ve tasarrufu altında bulunan, İlimiz, 

Muratpaşa İlçesi Bahçelievler Mahallesi 3701 ada 2, 3699 ada 4, 3700 ada 1, 563 ada 3, Arapsuyu 
Mahallesi, 12767 ada 10, 1208 ile 1213 parseller ile Konyaaltı Beach Park ve Konyaaltı İlçesinde 
bulunan Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan alanlarda hazırlanan avan ve/veya konsept 
projeler kapsamında yer alan ünitelerin/yapıların bir bütün halinde, çevre düzenlemesi de dahil 
olmak üzere hazırlanan idari ve teknik şartname hükümleri doğrultusunda yapımı/inşası, 29 yıl 
süre ile işletme hak bedeli + hasılattan %1 pay verilmek şartıyla işletilmesi ve süre sonunda 
bedelsiz olarak Antalya Büyükşehir Belediyesine devredilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecektir. 

2 - İŞİN TAHMİN EDİLEN BEDELİ 
Artırıma esas yıllık işletme bedeli 6.100.000,00 TL + KDV’dir. Ayrıca işletmeden elde 

edilecek yıllık gayri safi hasılattan %1 + KDV pay ödenecektir.  
3 - İŞİN SÜRESİ 
Yer teslimi tarihinden geçerli olmak üzere yapım süresi dahil 29 yıldır. 
4 - GEÇİCİ TEMİNAT 
Geçici Teminat tahmini toplam yatırım maliyet bedeli 129.471.934,00 TL ile artırıma esas 

ilk yıl tahmini işletme hakkı bedeli 6.100.000,00 TL’nin toplamı olan 135.571.934,00 TL’nin 
yüzde üçü 4.067.158,00 TL’dir. 

5 - İHALE YERİ, TARİHİ SAATİ VE USULÜ 
İhale Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Encümen Toplantı 

Salonunda 17.11.2016 Perşembe günü saat 14:00’de yapılacaktır. İhalede 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanunu’nun 35/a maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü uygulanacaktır. 

6 - İSTEKLİLERDEN ARANILAN BELGELER 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
a) Yasal yerleşim sahibi olduklarını gösterir belge, 
b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası 

ile elektronik posta adresi beyanı, 
c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını 

bildirmeleri, (ilgisine göre nüfus cüzdanı veya vergi kimlik kartının aslı veya noter onaylı sureti) 
ç) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkâr 

odası veya ilgili meslek odası belgesi; 
1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

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

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

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

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 
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e) İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici 
teminat mektupları dışındaki teminatların Antalya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire 
Başkanlığı’na yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 
noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

g) İsteklinin ortak girişim olması halinde, idari şartname ekinde yer alan iş ortaklığı 
beyannamesi, 

ğ) İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
h) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak 

vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesi’nden alınan yazı aslı, 
ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan veya Sosyal Güvenlik 

Kurumu’nun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya 
Kurumdan alınan yazı aslı, 

i) İhale dokümanı satın alındığına dair belge, 
j) İşin alt yüklenicilere yaptırılması ya da yaptırılmaması halinde, isteklinin alt 

YÜKLENİCİ bulunduracağına veya bulundurmayacağına dair taahhütname, 
k) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

direkt ya da dolaylı 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 ortaklık yapısının korunduğunu gösteren belge. 

İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilemez. 
Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 
Toplam tahmini yatırım maliyet bedeli olan 129.471.934,00 TL’nin %10’undan az 

olmamak üzere, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde 
kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka 
referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olmalıdır. Yukarıdaki kriter, mevduat 
ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de 
sağlanabilir. İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına 
bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. 

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri 
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yılsonu 

bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini, 
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, 

yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu 
kriterlerin sağlandığını göstermek üzere bağımsız denetim firmaları veya yeminli mali müşavir 
veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenen belgeyi sunmaları gerekmektedir.  

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; 
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, 
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, 
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik 

kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. 
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son yedi yıla kadar olan 

yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının 
ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

İş hacmini gösteren belgeler 
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İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini 
sunması yeterlidir; 

a) İsteklinin veya isteklinin iş ortaklığı olması halinde ortaklarından birinin bağımsız 
denetim firmalarından biri tarafından Uluslararası Muhasebe Standartlarına göre denetlenmiş 
iştirakleri ile birlikte oluşturduğu konsolide mali tablosunda yer alan toplam cirosunu gösteren 
gelir tablosu, 

b) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen 
yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar. 

İşbu maddenin a bendinde belirtilen cironun tahmini yatırım maliyet bedelinin 
%25’inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen 
yapım işlerinin parasal tutarının ise tahmini yatırım maliyet bedelinin %15’inden az olmaması 
gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli 
yeterli kabul edilir. 

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı 
yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son yedi yıla kadarki belgelerini 
sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden 
yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.  

Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 
İş deneyim belgeleri 
Son on beş yıl içinde bedel içeren ya da maliyet artı bir sözleşme kapsamında taahhüt 

edilen ve teklif edilen bedelin %70 
Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak 

mühendislik ve mimarlık bölümleri 
11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapım İşlerinde İş 

Deneyiminde değerlendirilecek Benzer İşler Tebliğinde yer alan B/II grubu işler kabul edilecektir. 
Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümü olarak inşaat mühendisliği 

ve mimarlık kabul edilecektir. 
İhale yabancı isteklilere kapalıdır. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı 

isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. 
7 - TEKLİFLERİN VERİLMESİ: 
Usulüne uygun hazırlanmış teklifler en geç 17.11.2016 Perşembe günü saat 14:00’a kadar 

sıra numaralı alındılar karşılığında Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Başkanlığına 
(Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası-Antalya) verilecektir. 

Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon 
başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı/unvanı ile açık adresi yazılır. 

Posta ile yapılacak tekliflerin ilanda belirtilen gün ve saate kadar komisyon başkanlığına 
ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış saati 
bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri 
alınamaz. 

8 - ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI:  
İhale dokümanı Antalya Büyükşehir Belediyesi, Emlak ve İstimlâk Dairesi 

Başkanlığından (Emlak Şube Müdürlüğü) mesai saatleri içinde görülebilir, 1.000,00 TL bedel 
karşılığında temin edilebilir. 

İlan olunur. 9320/1-1 
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LORAİN MARKA VİNÇ SATILACAKTIR 

Elektrik Üretim A.S. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

Kapalı zarf usulü ihale ile Lorain Marka Vinç Satışı yapılacaktır. 

İhale kayıt numarası : 2016/49 

1 - İdarenin  

a) Adı : EÜAŞ Afşin Elbistan A Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü 

b) Adresi : Çoğulhan Kasabası PK: 2, Afşin/ KAHRAMANMARAŞ 

c) Telefon ve faks numarası : 0 344 524 22 04-05 - 0 344 524 22 02 

d) Elektronik posta adresi : afsin@euas.gov.tr 

2 - İhale konusu işin adı, niteliği,  

     türü ve miktarı : Lorain Marka MBV77008 Plakalı Vincin Satışı 

3 - İhale konusu işin  

a) Teslim yeri : EÜAŞ Afşin Elbistan A Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü, Afşin/KAHRAMANMARAŞ 

b) Teslim tarihi/işin süresi : Sözleşme imzalama tarihinden itibaren 10 takvim 

günüdür. 

4 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : EÜAŞ Afşin Elbistan A Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü, Afşin / KAHRAMANMARAŞ 

b) Tarihi ve saati : 05/12/2016, saat 14:00 

5 - İhale dokümanı EÜAŞ Elektrik Üretim Anonim Şirketi Afşin Elbistan A Termik 

Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan Kasabası PK: 2, Afşin / KAHRAMANMARAŞ adresinde 

görülebilir ve 100,00-TL. karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler 05/12/2016, saat 14:00'a kadar EÜAŞ Elektrik Üretim Anonim Şirketi Afşin 

Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan Kasabası PK: 2, Afşin / 

KAHRAMANMARAŞ adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

7 - Teklifler; son teklif verme tarihinde saat 14:00'da EÜAŞ Elektrik Üretim Anonim 

Şirketi Afşin Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünün Afşin / KAHRAMANMARAŞ 

adresindeki ihale toplantı salonunda istekli temsilcilerinin huzurunda alenen açılacaktır. 

8 - İhale ile ilgili diğer bilgiler ihale dokümanındadır. 

9 - İhale ile ilgili bilgilere www.euas.gov.tr 'den ulaşılabilir. 9058/1-1 
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TRAFO DAĞITIM VE KOMPANZASYON PANOSU İLE ALÇAK GERİLİM TRAFOSU 
TEMİNİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

TKİ Kurumu ELİ Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 
İşletmemiz Açık ocak Sahasında Toplanan suların saha dışına atılması işleminde 

kullanılmak üzere (6 Kalem) Trafo dağıtım ve Kompanzasyon panosu ile Alçak gerilim trafosu 
temini işi Açık İhale (Kapalı Zarf) usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2016/441315 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Çanakkale Cad. 

Çayırlar Mevkii Asma Köprü Yanı ÇAN/ÇANAKKALE 
b) Telefon ve Faks numarası : Tel: 0 286 416 2001 - Faks: 0 286 416 3700 
c) Elektronik Posta Adresi : clibilgiislem@cli.gov.tr 
d) İnternet adresi : www.cli.gov.tr. 
2 - İhale konusu malın: 
a) Niteliği, türü ve miktarı : İşletmemiz Açık ocak Sahasında Toplanan suların saha 

dışına atılması işleminde kullanılmak üzere (6 Kalem) 
Trafo dağıtım ve Kompanzasyon panosu ile Alçak gerilim 
trafosu temini işi 

b) Teslim yeri : ÇLİ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE 
3 - İhalenin: 
a) İhale Usulü : Açık İhale (Kapalı Zarf) 
b) Yapılacağı yer : ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu 
c) Tarihi ve saati : 04/11/2016 Cuma günü saat 15:00 
d) Dosya no : 502-KÇLİ/2016-0652 
4 - İhaleye ait dokümanlar; 
Çan’da, ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve 

“Ziraat Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41, Halk Bankası Çan Şb. TR13 0001 
2009 6410 0013 0000 03, Vakıfbank Çan Şb. TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLİ 
Banka hesaplarına KDV dahil 100,00 TL (posta yoluyla 110 TL) yatırılması karşılığı aynı 
adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunludur. 

5 - Teklifler 04/11/2016 Cuma günü saat 15.00’e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına 
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar 
idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda Geçici Teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü 
olmalıdır. 

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 
4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. 9411/1-1 
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PERSONEL TAŞIMA (SERVİS) VE 3’ER ARAÇLI 6’ŞAR ŞOFÖRLÜ 
24 SAATLİK SERVİS HİZMETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden: 
1 - Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Avrupa 

(İstanbul) Bölge Kan Merkezi ve Kuzey Marmara (İstanbul) Bölge Kan Merkezi’ nin ihtiyacı olan 
“Personel Taşıma (Servis) ve 3’er Araçlı 6’şar Şoförlü 24 Saatlik Servis Hizmeti” alımı işi, İdari 
ve Teknik Şartname/Teknik şartnamelerde yer alan hükümlere göre ilanen ihale edilerek kapalı 
zarfla teklif toplama açık eksiltme / açık artırma pazarlık yöntemi sureti ile satın alınacaktır.  

2 - Teklif sahipleri, her bir bölge kan merkezi (Avrupa ve Kuzey Marmara) hizmet alımı 
işi için verecekleri teklifleri ile birlikte, ayrı ayrı olmak üzere teklif ettikleri toplam fiyatın en az 
%3’ü nispetindeki geçici teminatı da vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler “Türk Kızılayı Cd. No: 1   06790 Etimesgut/ANKARA”, 
adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden, “Göztepe Mah. İnönü Cad. No: 86 Mekân 
Plaza Bağcılar/İSTANBUL” adresindeki Avrupa (İstanbul) Bölge Kan Merkezi’nden ve “Cevizli 
Mah. E-5 Güney Yan Yol No: 43 Adliye Sarayı Yanı Kartal/İSTANBUL” adresindeki Kuzey 
Marmara (İstanbul) Bölge Kan Merkezi’ nden 250,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.  

4 - İdari ve Teknik Şartname/Şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecek 
olup, 0 (312) 293 62 00 nolu telefon numarasından bilgi alınabilecektir. 

5 - Firmaların tekliflerini en geç 21.11.2016 günü saat 10.00’a kadar Türk Kızılayı Genel 
Müdürlüğü Ataç 1 Sokak No: 32 YENİŞEHİR/ANKARA adresindeki Türk Kızılayı Genel 
Müdürlüğü Yönetim Destek Hizmetleri/Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları 
gerekmektedir. 

6 - İhale zarfları 22.11.2016 günü saat 14.30’da Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
Toplantı Salonunda açılacaktır. 

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 
8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 
9 - Türkiye Kızılay Derneği 6639 sayılı kanun ve 11 Şubat 2016/29621 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan tebliğ kapsamında KDV’den müstesnadır.  
10 - Kurumumuz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir. 9424/1-1 

—— • —— 
ERZİNCAN MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN İHTİYACI OLAN 

PERSONEL TAŞIMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 
Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden: 
1 - Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Erzincan Fabrika Müdürlügü’nün ihtiyacı olan  

1 yıllık Personel Taşıma Hizmeti alım işi kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 
2 - Firmalar en az 4.500,00 TL tutarlı geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir. 
3 - İhaleye ait şartnameler "İstasyon Mah. Türk Kızılayı Cad. No: 6 Etimesgut/ 

ANKARA" adresindeki Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüzden, 125,00 TL + KDV karşılığında 
temin edilebilir. 

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 
4 - Firmaların tekliflerini en geç 24 KASIM 2016 saat 11:00’a kadar Ataç-1 Sokak No: 32 

Yenişehir/ANKARA adresinde bulunan Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü evrak birimine vermiş / 
göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - İhale Zarfı 24 KASIM 2016 saat 15:00’da İstasyon Mah. Türk Kızılayı Caddesi No: 6 
Etimesgut/ANKARA adresinde bulunan Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı 
Koordinatörlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 
7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 
8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 9428/1-1 
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ARSALAR SATILACAKTIR 
Kadıköy Belediye Başkanlığından: 
1 - a) Adı : Kadıköy Belediye Başkanlığı 
b) Adresi : Kadıköy Belediye Başkanlığı - Kadıköy/YALOVA 
c) Telefon No : 226 8338570-1-2-3 
d) Faks No : 226 8338574 
e) e-mail adresi : kadıköybel@hotmail.com 
f) İlgili personelin adı-soyadı/unvanı : İsmet KARAYAVRU - Başkâtip 
İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle 

irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler. 
2 - İhale konusu satılacak yerler; Kadıköy Belediyesi sınırları içerisindeki arsalardan; 
 

Sıra No Ada No Parsel No Satılacak Miktar (Metrekare) 
1 2386 11 4.515,99 
2 2406 11 5.145,42 
3 2407 11 5.059,60 

 
2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 35-a. Maddesi gereğince kapalı teklif arttırma ile 

satılacaktır. 
3 - İhaleye ilişkin bilgiler; 
a) İhale usulü : Kapalı teklif usulü 
b) İhalenin yapılacağı adres : Kadıköy Belediye Başkanlığı - Kadıköy/YALOVA 
c) İhale tarihi : 23.11.2016 
d) İhale saati : 14.00 
e) İhale komisyonu toplantı yeri : Kadıköy Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı 

salonu - Kadıköy/YALOVA 
4 - İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye 

teklif verecek olanların idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. 
a) İhale dokümanının görülebileceği yer: Kadıköy Belediye Başkanlığı - Kadıköy/YALOVA 
b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Kadıköy Belediye Başkanlığı - Kadıköy/YALOVA 
c) İhale Şartnamesi ile diğer evrak KADIKÖY Belediye Başkanlığı Yazı İşleri 

Müdürlüğü’nden mesai saatleri içinde 1.000,00.- TL makbuz karşılığı temin edilebilir. 
d) Makbuz müracaat dosyasına eklenecektir. 
5 - a) Tekliflerin sunulacağı yer : Kadıköy Belediye Başkanlığı-Kadıköy/YALOVA 
b) Son teklif verme tarihi (ihale tarihi) : 23.11.2016 
c) Son teklif verme saati (ihale saati) : 14.00 
6) İşin tahmin edilen bedeli: 
2386 ada 11 nolu parsel için 3.610.000,00.-TL. dir. (Üç Milyon Altıyüzonbin Türk Lirası) dır. 
2406 ada 11 nolu parsel için 4.115.000,00.-TL. dir. (Dört Milyon Yüzonbeşbin Türk Lirası) dır. 
2407 ada 11 nolu parsel için 4.050.000,00.-TL. dir. (Dört Milyon Ellibin Türk Lirası) dır. 
7 - İsteklilerin ihaleye katılımında aranacak zorunlu belgeler: 
A) İsteklinin tebligat adres beyanı, 
B) Kanuni ikametgâh belgesi. 
C) 2016 yılı onaylı Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi vermesi; 
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a- Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve 
Sanatkarlar odası siciline kayıtlı olduğunu gösteren belge, 

b- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret ve sanayi 
odasından veya idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, 
ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiye’de 
şubesi bulunmayan tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk 
Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanınca onaylanmış olması gerekir.) 

c- Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 
birinin (A) ve (B) deki esaslara göre temin edecekleri belge, 

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)’deki esaslara göre temin edecekleri belge, 
E) Vekâleten ihaleye katılıyorsa, istekli adına teklifte bulunacakların, noter tasdikli 

vekâletnameleri ve imza sirküleri ile asıl isteklinin Noter tasdikli imza sirküleri vermesi, 
F) Geçici Teminat: Her bir arsa için ihale bedelinin %3’ü oranında geçici teminat 

alınacaktır. İhaleye katılmadan önce yatırılacaktır. 
G) Bu Şartnamede yazılı esaslara göre hazırlayacağı teklifi ve Dış Zarflar içinde 

bulunması öngörülen diğer belgeleri vermesi gerekmektedir. 
8 - İhaleye katılabilmek için ise; İhale Şartnamesinin (9)’nci maddesine göre 

hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 5’nci maddesi doğrultusunda 23.11.2016 günü saat 
14.00’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Encümen Başkanlığına vermeleri 
gerekmektedir. 

9 - Dış Zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir. 
a) İç Zarf, 
b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi, 
c) Noter tasdikli imza sirküleri, 
d) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, 
e) Ortak Girişim olması halinde, İhale Şartnamesindeki örneğine uygun noter tasdikli 

Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi, 
f) Kadıköy Belediye Başkanlığı adına alınmış geçici teminat ait alındı veya banka teminat 

mektubu, 
10 - Başvuru dosyası idareye verildikten sonra,  son müracaat tarihinden önce dahi olsa; 

dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde 
isteklilerce yapılacak müracaatlar ve/veya birden fazla yapılacak başvurular değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

11 - Bu işin ihalesine katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına 
vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 

12 - Telgraf veya Faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek 
gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

İlan olunur. 9327/1-1 
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İHALEYE DAVET 

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden: 

SAĞLIK SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ PROJESİ 

Kredi No: 8531-TR 

TABLET VE DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR ALIMI İHALESİ 

İHALE REFERANS NO: SHGM/2016/G/A.1.3.4.6/NCB/1 

1 - Türkiye Cumhuriyeti, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (IBRD), Sağlık 

Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi’nin finansmanında kullanılmak üzere bir 

ikraz sağlamıştır. Söz konusu ikrazın bir bölümünün SHGM/2016/G/A.1.3.4.6/NCB/1 referans 

numaralı “Tablet ve Dizüstü Bilgisayar Alımı” ihalesine ilişkin sözleşmenin ödemelerinde 

kullanılması öngörülmüştür. 

Bu ihale, Dünya Bankası Satın Alma yöntem ve kılavuzlarına göre Ulusal Rekabete Açık 

İhale (NCB) şeklinde yapılacaktır. 

2 - Bu doğrultuda, T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Firmanızı, 

aşağıda detayları sunulan malların tedarikinin gerçekleştirilmesi için hazırladıkları imzalı 

tekliflerini kapalı zarf içinde sunmak üzere davet etmektedir. 

Söz konusu mallar; 

 

KALEM NO MALZEME İSMİ ADET 

1 Tablet Bilgisayar 270 

2 Dizüstü Bilgisayar 2 

 

3 - Teklif sahiplerinin ihale kapsamındaki bütün kalemler için teklif vermeleri 

gerekmektedir. 

Kısmi teklifler kabul edilmeyecektir. 

4 - İhale, teknik şartnamedeki koşulları karşılayan en düşük toplam maliyeti teklif eden ve 

yeterlilik şartlarını karşılayan teklif sahibine verilecektir. 

5 - Bu işle ilgili belirlenen asgari yeterlilik şartları aşağıda belirtilmiş olup, teklif 

sahiplerinin bu şartların tamamını sağlamaları gerekmektedir. 

a. Teklif Sahibi son 5 (beş) yıl (2012-2013-2014-2015-2016) içerisinde en az 250 

(ikiyüzelli) adet benzer malzeme/ekipman/donanım tedarik işi için, işin yapıldığı kurum ve 

kuruluştan alınan “İş Bitirme Belgeleri” ile tevsik etmelidir. Teklif Sahibi son 5 (beş) yıldır 

müşterisi olan kurum ve kişilerin isim ve adreslerini teklifi ile birlikte verecektir. Son teklif verme 

tarihine kadar alınan iş bitirme belgeleri de değerlendirmeye alınacaktır. 

b. Teklif sahibinin son 3 (üç) yıllık (2013-2014-2015) ortalama cirosunun minimum 

500.000,00 TL eşdeğeri olması gerekmektedir. 2016 yılı başından ihale tarihine kadar (son teklif 
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verme günü) gerçekleştirilecek işlere ait cirolar 2015 yılı cirolarına dahil edilecektir. (Ciro, 

Bilanço ve Gelir Tablosu ile belgelendirilecek olup YMM veya vergi dairesi onaylı olacaktır ve 

gerekmesi halinde hesaplamalar yapılırken ait olduğu dönemin son günündeki TC Merkez 

Bankası Döviz Satış kurundan Türk Lirasına çevrilecektir.) 

c. Teklif sahibi Dünya Bankası’nın yasaklılar listesinde bulunmamalıdır. 

d. Davalık olduğu konular: Teklif Sahibi, son 5 (beş) yıl içerisinde tamamladığı veya 

halen devam eden Sözleşmelerle ilgili dava veya tahkim ve diğer hukuksal durumu hakkında tam 

ve doğru bilgiyi verecektir. Teklif Sahibinin yanlış veya eksik bilgi vermesi başvurusunun iptaline 

neden olabilecektir. 

e. Teklifin ortak girişim tarafından verilmesi halinde; ortak girişim beyannamesi ve 

istenen diğer belgeler sağlanacaktır. Ortak girişimi oluşturan firmaların yukarıdaki gereksinimleri 

toplam olarak birlikte sağlıyor olmaları gerekmektedir. Ancak, ortak girişimi oluşturan firmaların 

her birinin madde (c) ve (d) gereksinimlerini ayrı ayrı sağlamaları gerekmektedir. 

6 - İlgilenen Firmalar aşağıdaki adrese yazılı başvuruda bulunarak ihale belgelerini 50,00 TL 

(elli Türk Lirası) karşılığında, söz konusu meblağı T.C. Merkez Bankası A.Ş. Ankara Şubesi 

(Ankara) IBAN: TR420000100100000350121014 numaralı T.C. Sağlık Bakanlığı Merkez 

Saymanlık Müdürlüğü hesabına SHGM/2016/G/A.1.3.4.6/NCB/1 referans numarası ile banka 

transferi yoluyla yatırarak satın alabilirler. Dokümanı satın almak için firma irtibat bilgilerini 

içeren dilekçe eşliğinde başvurulacak olup yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. 

T.C. Sağlık Bakanlığı - Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Mithatpaşa Cad. No: 3 B Blok Kat: 6 Oda No: 611 

Sıhhiye/Ankara 

Tel : (312) 5851504 

Faks : (312) 5851594 

7 - Teklifler, Teklif Açılış tarihi olan 28 Kasım 2016 tarihinden itibaren 90 (doksan) 

takvim günü süreyle geçerli olacaktır. Teklifler, teklif para birimi cinsinden 10.000,00 TL (onbin 

Türk Lirası) veya eşdeğeri tutarında bir geçici teminatla birlikte yukarıda Madde 6’da verilen 

adrese 28 Kasım 2016 Pazartesi günü saat (yerel saat) 14:30’a kadar teslim edilecektir. Geç gelen 

teklifler reddedilecek ve açılmadan teklif sahibine iade edilecektir. Teklifler 28 Kasım 2016 

Pazartesi günü saat 14:30’da T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü B Blok 

3. Kat Toplantı Salonu Sıhhiye/Ankara adresinde teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır 

bulunanların huzurunda tekliflerin alınmasını takiben açılacaktır. 

8 - Bu ihale, Dünya Bankası Satın Alma yöntem ve kılavuzlarına göre Ulusal Rekabete 

Açık İhale (NCB) seklinde yapılacaktır. Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir. 

İlgilenen uygun teklif sahipleri, yukarıda 6 ıncı maddede yer alan adresten daha fazla bilgi 

edinebilir ya da ihale belgelerini bu adreste inceleyebilirler. 9423/1-1 
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ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Kütahya Tavşanlı Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet 

Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Kütahya Tavşanlı (II Etap) Organize Sanayi 
Bölgesine ait altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak 
üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin Adresi : Yeni Mah. Milli Egemenlik Cad. No: 2 Hükümet 
Konağı Tavşanlı / KÜTAHYA 

2 - İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Tavşanlı (II Etap) Organize Sanayi Bölgesine ait yol, 

içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu inşaatlarından 
müteşekkil altyapı yapım işi. 

b) Yapılacağı yer : Tavşanlı / KÜTAHYA 
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 
başlanacaktır.  

d) İşin süresi : 30/11/2017 tarihine kadar tamamlanacaktır. 
e) Keşif Bedeli (2016 B.F. ile) : 7.477.310 TL 
f) Geçici Teminatı : 523.411,70 TL 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer  : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 

Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 
Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat   159 nolu 
Toplantı Salonu Çankaya - ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 15/11/2016 - Saat 10.00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
4) İş Deneyim Belgesi. 
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 
gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale 
konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş 
deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer 
belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 
drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 
ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 
değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk 
sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde 
belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.  
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C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 
bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 
Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 
bildirimi.  

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi 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 belge. 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az %51 veya 
daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 
durumunda; 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 beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 
korunduğunu gösteren belge. 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 
G) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 
H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.  
İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
J) İç Zarf. 
Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 
Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye 

katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif 
dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni 
Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154      
1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan 
teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 üncü maddesinde 
belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 
konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  
7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında 
veya Kütahya Tavşanlı Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığının Yeni Mah. Milli 
Egemenlik Cad. No: 2 Hükümet Konağı Tavşanlı / KÜTAHYA adreslerinde görülebilir veya 500 TL 
karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 
Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin 
edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 
indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 
toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.  

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 
günü olmalıdır.  

10 - Müteşebbis Heyet Başkanlığımız, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 
 9426/2-1 
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YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Van Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet 

Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Van Organize Sanayi Bölgesi Tevsii II. Etap 
alanına ait, YG-AG elektrik şebekesi yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için 
geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale 
edilecektir. 

1 - İdarenin Adresi : Yüzüncü Yıl Üniversitesi Karşısı Merkez / VAN  
2 - İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : YG-AG Elektrik Şebekesi  
b) Yapılacağı yer : Van 
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 
başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 30/06/2017 tarihine kadar tamamlanacaktır. 
e) Keşif Bedeli  
   (2016 TEDAŞ B.F. ile) : 3.719.000 TL 
f) Geçici Teminatı : 260.330 TL 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 

Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 
Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 159 nolu 
Toplantı Salonu Çankaya- ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 11/11/2016 - Saat 10.00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
4) İş Deneyim Belgesi. 
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 
gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 
edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim 
Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye 
yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de 
sunulması gerekmektedir 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo 
indirici ve dağıtım merkezi, şalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, AG-OG dağıtım şebekesi 
veya harici aydınlatma şebekesi yapımı işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 
ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 
değerlendirilmek üzere, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer 
işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. 
maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 
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5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 
bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 
Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 
bildirimi.  

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi 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 belge. 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya 
daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 
durumunda; 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 beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 
korunduğunu gösteren belge. 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 
G) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 
H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.  
İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
J) İç Zarf. 
Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 
Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye 

katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif 
dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni 
Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154     
1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan 
teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3’üncü maddesinde 
belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 
konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  
7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında 
veya Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığının, Yüzüncü Yıl Üniversitesi 
Karşısı Merkez / VAN adreslerinde görülebilir veya 350 TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. 
Cad. No: 154    1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunludur.  

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 
indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 
toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 
günü olmalıdır.  

10 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 9397/2-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Zeytinburnu Belediye Başkanlığından: 
İhale Konusu: Zeytinburnu İlçesi, Çırpıcı Mahallesi Çınar 12 Sokak No: 8 adresinde 

bulunan 2734 ada 12 parsel sayılı 174 m² miktarlı Belediyemiz adına kayıtlı taşınmazın, 2886 
sayılı Kanunun 35/a maddesinde yer alan (Kapalı Teklif Usulü ile) ihale suretiyle satılmasıdır. 

İhale Tarih ve Saati : 10.11.2016 10:30 
İhalenin Yapılacağı Yer : Beştelsiz Mahallesi Belediye Caddesi No: 5 

Encümen Toplantı Salonu 
İlgili Müdürlük/Birim : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 
İlgili Telefon ve fax : (0 212) 413 11 11/3094-3052 - (0 212) 413 12 86 
İhale Türü/Usulü : Kapalı Teklif Usulü (2886/35/a) 
Son teklif verme  
tarih ve saati ile yeri : 10.11.2016 Saat:10:30 - Yazı İşleri Müdürlüğü 
AÇIKLAMA 
1) Taşınmazın Muhammen Bedeli : 2.175.000,00 TL  
2) Geçici Teminat %3 : 65.250,00 TL 
3) Şartname bedeli : 500,00 TL 
4) İhale şartnamesinin görülüp  
    satın alınabileceği yer : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü. 
5) İhaleye Katılmak isteyenlerden istenen belgeler: 
1) Gerçek kişiler için; T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden Nüfus Cüzdanı ibrazı 

gereklidir. 
2) Tüzel kişiler mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya ilgili Meslek 

Odası belgesi vermesi 
a) Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu 

yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir 
makamdan alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı ve onaylı sureti, 

b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (a) daki 
esaslara göre temin edecekleri belgelerin aslı veya onaylı sureti, 

3) İmza Sirkülerini Vermesi 
a) Tüzel kişi olması halinde düzenlenmiş imza sirküleri 
b) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (a) 

fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belgelerin aslı veya onaylı sureti, 
4) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekaletnameleri. 
5) İstekliler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak Geçici Teminatı yatırdığına 

dair belge ya da teminat mektubu veya tahvil getirmesi gereklidir. Ancak teminat mektubu 
getirmesi durumunda getirilecek teminat mektubu 65.250,00 TL’den az olmamalıdır. 

6) Tüzel Kişiler Gelirler ve kurumlar vergisi borcu olmadığına dair ihale tarihinden 
önceki 3 ay içinde alınmış belgenin aslı veya sureti ile Sosyal güvenlik prim borcu olmadığına 
dair, ihale tarihinden önceki 3 ay içinde alınmış belgenin aslı veya suretini getirmek zorundadır. 

7) İhaleye girecek olanların, tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası 
ve faks numarası ile elektronik posta adresi bildirmesi gerekmektedir. 

8) Tüzel Kişiler, Kamu ihalelerine girmeye yasaklı olmadığına ilişkin yazılı taahhütname 
vermek zorundadırlar. 

9) Daha önce Belediyemiz ihalelerine girip, işi zamanında bitirmeyen veya cezalı 
çalışanlar, Belediye, Kira, Ecrimisil vs. birikmiş borcu olan veya bu nedenle haklarında dava 
açılmış yahut yargı organından karar alınmışlarla her hangi bir nedenle sözleşmeleri fesh edilmiş 
olanların idareyi yeni zarara sokmamak, güç durumda bırakmamak amacıyla teklifleri kabul 
edilmeyecektir.  

10) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale idari şartnamesini 
incelemeleri ve tekliflerini de bu şartnamelerde belirtilen şartlar çerçevesinde ihale saatine kadar 
Yazı İşleri Müdürlüğü’ne vermeleri gerekmektedir. Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenilen bütün bilgi ve belgelerin (teklif mektupları ve geçici 
teminatlar dâhil) bu kanuna uygun olması gerekmektedir. 9303/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2015 / 102343 
2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

BAŞBAKANLIK 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
T.C. Başbakanlık Toplu Konut 
İdaresi Başkanlığı 

İl/İlçe İstanbul/Küçükçekmece 

Adresi 
Atakent Mah. 221. Sok. No:5 
Halkalı-Küçükçekmece/ 
İSTANBUL    

Tel-Faks (0 212) 495 40 40 

Posta Kodu 34307 E-Mail gundogmusisl@ogm.gov.tr 
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Parıltı Oto ve İnşaat San. Tic. Ltd. 
Şti. 

Mustafa TÜRKMEN 

Adresi 
Yeni Mah. 313. Sok. No:15 / 
ORDU 

Yeni Mah. 313. Sok. No:15 / ORDU 

T.C. Kimlik No.  30914248472 
Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

7210053738  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 2890/004071  
6. Yasaklama 
Süresi 

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

a-4734 
KİK 

(X) 
b-4735 
KİSK 

(X) 

 

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

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

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

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

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

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

 9409/1-1 
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Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2015/159379 
2. Yasaklama Kararı Veren 
     Bakanlık/Kurum 

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Kozan M Tipi Kapalı Açık Ceza 
İnfaz Kurumu Müdürlüğü 

İl/İlçe Kozan/ADANA 

Adresi Mahmutlu Mahallesi   Tel-Faks 
0322 515 8289 –  
0322 515 8290 

Posta Kodu 01530 E-Mail kozancezaevi@adalet.gov.tr 
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
RM Hazır Yemek Sanayi ve Ticaret 
Anonim Şirketi 

 

Adresi 
Güzelyalı Mah. 81108 Sok. No: 34 Zemin 
Kat    Çukurova/ADANA 

 

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

7350714701  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

Adana Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 66899  

6. Yasaklama 
Süresi 

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

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(X) 

 

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

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

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

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

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

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

 9458/1-1 
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Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

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

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

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

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

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

 9459/1-1 
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Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

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

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

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

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

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

 9460/1-1 
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Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

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

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

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

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

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

 9461/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2016/210301 
2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
UŞAK İL MİLLİ EĞİTİM 
MÜDÜRLÜĞÜ 

İl/İlçe UŞAK/ MERKEZ 

Adresi 
KURTULUŞ MAHALLESİ 
ENSTİTÜ SOKAK UŞAK 

Tel-Faks 0 (276) 223 39 90    0 (276) 223 39 89 

Posta Kodu 64100 E-Mail taşimali64@meb.gov.tr 

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

Adı/Unvanı ELİF DİKMEN  

Adresi 
MERKEZ ÜÇ KUYULAR KÖYÜ 
UŞAK 

 

T.C. Kimlik No. 52678677480  
Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

2960344269  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

UŞAK ŞOFÖRLER VE 
OTOMOBİLCİLER ESNAF 
ODASI 

 

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

64/40580  

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. 

 9435/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2016/269785 
2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
DOĞUBEYAZIT İLÇE MİLLİ 
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

İl/İlçe AĞRI / DOĞUBEYAZIT 

Adresi 
ABDULBARİ GOZAL CAD. 
NO: 4 DOĞUBEYAZIT 

Tel-Faks 0 (472) 312 60 53     0 (472) 312 60 28 

Posta 
Kodu 

04400 E-Mail doğubayazit04@meb.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 

BEREKAT TAŞIMACILIK 
GÜMRÜKLEME GIDA 
TİCARETİ İNŞAAT PETROL VE 
ÜRÜNLERİ TEMİZLİK VE 
ÜRÜNLERİ LİMİTED ŞİRKETİ 

 

Adresi 
VATAN MAH. AĞRI CAD. 
NO:474/A DOĞUBEYAZIT/AĞRI 

 

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

1650289698  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

DOĞUBEYAZIT TİCARET VE 
SANAYİ ODASI 

 

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

1782  

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. 

 9436/1-1 



Sayfa : 72 RESMÎ GAZETE 27 Ekim 2016 – Sayı : 29870 

 

Milli Eğitim 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. 

 9434/1/1-1 
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Milli Eğitim 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. 

 9434/2/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2016/274076 
2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
SİİRT İL MİLLİ EĞİTİM 
MÜDÜRLÜĞÜ 

İl/İlçe SİİRT/MERKEZ 

Adresi 

YENİ MAHALLE ESKİ 
MÜFTÜLÜK ÖĞRETMEN 
EVİ BİNASI KAT:3 
MERKEZ/ SİİRT 

Tel-Faks 0 (484) 223 10 28   0 (484)223 22 98 

Posta Kodu 56100 E-Mail siirtmem@meb.gov.tr 
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
GÜN BATO TURİZM SANAYİ VE 
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  

 

Adresi 
ÇARŞI MAH. KARTAL CADDESİ 
NO:14 DAİRE:5 YAKACIK / 
KARTAL/ İSTANBUL 

 

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

4260551459  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

İSTANBUL TİCARET ODASI  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 945009  
6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (6) Yıl (  ) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(X) 
b-4735 
KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 
Tüm İhalelerden (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. 

 9437/1-1 



27 Ekim 2016 – Sayı : 29870 RESMÎ GAZETE Sayfa : 75 

 

Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2016/269785 
2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
DOĞUBEYAZIT İLÇE MİLLİ 
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

İl/İlçe AĞRI / DOĞUBEYAZIT 

Adresi 
ABDULBARİ GOZAL CAD. 
NO:4 DOĞUBEYAZIT 

Tel-Faks 0 (472) 312 60 53   0 (472) 312 60 28 

Posta 
Kodu 

04400 E-Mail doğubayazit04@meb.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 
Adı/Unvanı MECİT BOZKURT  

Adresi 
BARIŞ MAH. ÇİFTLİK SOKAK 
NO: 1 DOĞUBEYAZIT 

 

T.C. Kimlik No. 15736408464  
Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

1850002750  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

DOĞUBEYAZIT ŞOFÖRLER 
NAKLİYECİLER VE 
OTOMOBİLCİLER ESNAF 
ODASI 

 

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

719  

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. 

 9438/1-1 



Sayfa : 76 RESMÎ GAZETE 27 Ekim 2016 – Sayı : 29870 

 

Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2016/278115 

2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
SİMAV İLÇE MİLLİ EĞİTİM 
MÜDÜRLÜĞÜ 

İl/İlçe KÜTAHYA / SİMAV 

Adresi 
HÜKÜMET KONAĞI KAT:2 
SİMAV/KÜTAHYA 

Tel-Faks 0 (274) 513 70 62 

Posta Kodu 43500 E-Mail simav43@meb.gov.tr 

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

Adı/Unvanı MEHMET DEMİR  

Adresi 
FATİH MAH. CUMHURİYET CAD. 
NO: 72 SİMAV/ KÜTAHYA 

 

T.C. Kimlik No. 25283263966  

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

2760361598  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

SİMAV ŞOFÖRLER VE 
OTOMOBİLCİLER ESNAF ODASI 

 

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

43/62791  

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (8) Yıl (  ) 
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. 

 9439/1-1 



27 Ekim 2016 – Sayı : 29870 RESMÎ GAZETE Sayfa : 77 

 

Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2016/210301 
2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
UŞAK İL MİLLİ EĞİTİM 
MÜDÜRLÜĞÜ 

İl/İlçe UŞAK/ MERKEZ 

Adresi 
KURTULUŞ MAHALLESİ 
ENSTİTÜ SOKAK UŞAK 

Tel-Faks 0 (276) 223 39 90    0 (276) 223 39 89 

Posta Kodu 64100 E-Mail tasimali64@meb.gov.tr 
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 
Adı/Unvanı DUDU BOZBEY  

Adresi 
ESKİ GÜNEY KÖYÜ MERKEZ 
UŞAK 

 

T.C. Kimlik No. 37724175578  
Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

1830616762  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

UŞAK ŞOFÖRLER VE 
OTOMOBİLCİLER ESNAF 
ODASI 

 

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

64/47275  

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. 

 9440/1-1 



Sayfa : 78 RESMÎ GAZETE 27 Ekim 2016 – Sayı : 29870 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2015/171220 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
1'İNCİ ANA BAKIM MERKEZİ 

KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe SAKARYA/ARİFİYE 

Adresi  Tel-Faks 264 2751620 - 264 2768679 

Posta Kodu 54580 E-Mail - 

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

Adı/Unvanı ORHAN KOŞAR  

Adresi 

YELİŞCE MAH. ATATÜRK CAD. 

DAMAR SOK. NO.: 10/A 

KAĞITHANE/İSTANBUL 

 

T.C. Kimlik No. 60127336840  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
5800042472  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

KAĞITHANE BİRLEŞİK ESNAF 

VE SANATKARLAR ODASI 
 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 34/266244  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK  
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

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

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

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

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

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

 9433/1/1-1 



27 Ekim 2016 – Sayı : 29870 RESMÎ GAZETE Sayfa : 79 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2016/466 
2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
2’NCİ ANA BAKIM MERKEZİ 
KOMUTANLIĞI 

İl/İlçe KAYSERİ/KOCASİNAN 

Adresi 
SANAYİ MAH. OSMAN 
KAVUNCU BULVARI 
NO.:190/1 

Tel-Faks 352 3302918 - 352 3209383 

Posta Kodu 38060 E-Mail - 
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı LEVET ERGÜN  

Adresi 
1368. CAD. HALKİŞ MERKEZİ 
NO.:17/73 İVEDİK ANKARA 

 

T.C. Kimlik No. 10096040538  
Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

3580170224  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

ANKARA TİCARET ODASI  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 392178  
6. Yasaklama 
Süresi 

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

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(X) 

 

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

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

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

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

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

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

 9433/2/1-1 



Sayfa : 80 RESMÎ GAZETE 27 Ekim 2016 – Sayı : 29870 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2016/38461 
2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
ADANA TEDARİK BÖLGE 
BAŞKANLIĞI 

İl/İlçe ADANA/SEYHAN 

Adresi 
RESATBEY MAH. ORDU CAD. 
ADLİYE ARKASI 

Tel-Faks 3223525301-3223597885 

Posta Kodu 01330 E-Mail - 
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

OTOMAT SANAYİ 
ALÜMİNYUM PROFİL VE 
MAKİNA İMALATI ANONİM 
ŞİRKETİ 

MERAL ÇÖMLEKÇİ 

Adresi 

ORHANGAZİ MAH. ATATÜRK 
BULV. MİMSAN MOB. SİT. 1715 B 
SOK. 23 B ADA NO.: 19 
ESENYURT/İSTANBUL 

ÜNLÜ SİT. BUKET SOK. A-6 D:5 
YEŞİLKÖY/İSTANBUL 

T.C. Kimlik No. - 48091265588 
Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

6490019080  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

İSTANBUL TİCARET ODASI  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 88416  
6. Yasaklama 
Süresi 

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

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(X) 

 

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

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

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

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

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

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

 9433/3/1-1 



27 Ekim 2016 – Sayı : 29870 RESMÎ GAZETE Sayfa : 81 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2015/98298 

2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
1'İNCİ ANA BAKIM MERKEZİ 
KOMUTANLIĞI 

İl/İlçe SAKARYA/ARİFİYE 

Adresi  Tel-Faks 264 2751620 - 264 2768679 

Posta Kodu 54580 E-Mail - 

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

Adı/Unvanı 

EREZ KALIP MAKİNA 
MÜHENDİSLİK OTOMOTİV 
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 
ŞİRKETİ 

ERTUĞRUL KÖSELER 

Adresi 
ÜNİVERSİTE CADDESİ NO.: 87 
BORNOVA/İZMİR 

ÜNİVERSİTE CADDESİ NO.: 87 
BORNOVA/İZMİR 

T.C. Kimlik No. - 15893407300 

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

3540320089  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

İZMİR TİCARET ODASI  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 116190  

6. Yasaklama 
Süresi 

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

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK  

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

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

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

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

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

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

 9433/4/1-1 



Sayfa : 82 RESMÎ GAZETE 27 Ekim 2016 – Sayı : 29870 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2016/112066 

2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin - 

Adı 
2’NCİ HUDUT ALAY 
KOMUTANLIĞI 

İl/İlçe HATAY/HATAY MERKEZ 

Adresi 
KIŞLASARAY MAHALLESİ 
HARBİYE CADDESİ 

Tel-Faks 3262160558 - 3262121905 

Posta Kodu 31100 E-Mail - 

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

Adı/Unvanı ABİDİN KORKUT - 

Adresi SEBZE HALİ NO: 9 KİLİS - 

T.C. Kimlik No. 61732467400 - 

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

- - 

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

KİLİS ESNAF VE 
SANATKARLAR ODALARI 
BİRLİĞİ 

- 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 79/7767 - 

6. Yasaklama 
Süresi 

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

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

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

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

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

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

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

 9433/5/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2016/34600 
2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin - 

Adı 
İSTANBUL TEDARİK BÖLGE 
BAŞKANLIĞI 

İl/İlçe İSTANBUL/FATİH 

Adresi 
HOCA PAŞA MAHALLESİ / 
DEMİRKAPI GÜLHANE PARKI 
YANI 

Tel-Faks 2125140010 - 2125140020 

Posta Kodu 34112 E-Mail - 
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
KOKTEYL TARIM ÜRÜNLERİ 
SANAYİ VE TİCARET 
LİMİTED ŞİRKETİ 

SEFA ÖZKAN 

Adresi 

BATTAL GAZİ MAH. ŞARK 
CAD. AYTOP GIDACILAR 
SİTESİ H BLOK NO.: 21 
SULTANBEYLİ/İSTANBUL 

BATTAL GAZİ MAH. ŞARK CAD. 
AYTOP GIDACILAR SİTESİ H 
BLOK NO.: 21 
SULTANBEYLİ/İSTANBUL 

T.C. Kimlik No. - 14599098690 
Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

5740447254  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

İSTANBUL TİCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 726607 - 
6. Yasaklama 
Süresi 

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

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(X) 

 

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

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

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

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

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

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

 9433/6/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2015/96602 

2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
1'İNCİ ANA BAKIM MERKEZİ 
KOMUTANLIĞI 

İl/İlçe SAKARYA/ARİFİYE 

Adresi - Tel-Faks 2642751620 - 2642768679 

Posta Kodu 54580 E-Mail - 

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

Adı/Unvanı MUSTAFA SAKIZLIOĞLU  

Adresi 
ESKİŞEHİR YOLU ÜZERİ 
DÖRTYOL SANAYİ SİT. 3. SOK. 
NO.: 26 - 28 ARFİYE/SAKARYA 

 

T.C. Kimlik No. 11000571476  

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

7400093206  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

İZMİR TİCARET ODASI  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 154425  

6. Yasaklama 
Süresi 

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

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK  

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

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

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

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

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

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

 9433/7/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2016/4117 
2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin - 

Adı 
11’İNCİ ANA İKMAL MERKEZİ 
KOMUTANLIĞI 

İl/İlçe ANKARA/SİNCAN 

Adresi - Tel-Faks 3122773456 - 3122775568 
Posta Kodu 06930 E-Mail - 
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı FİL FİLTRE ANONİM ŞİRKETİ ÖKKEŞ ÇİRKİN 

Adresi 

GÜZELÇAY MAH. ŞEHİT HV. 
PİLOT TEĞMEN CAHİT 
TÜTÜNCÜ CAD. NO: 8 
AKÇAY/İSKEDERUN 

YENİŞEHİR MAH. ŞEHİT YZB. 
FERİT GÜNEŞ CAD. NO: 1/3 
İSKENDERUN/HATAY 

T.C. Kimlik No. - 15176122814 
Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

3870587597 - 

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

İSKENDERUN TİCARET VE 
SANAYİ ODASI 

- 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 8250 - 
6. Yasaklama 
Süresi 

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

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(X) 

 

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

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

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

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

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

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

 9433/8/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2016/116818 
2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin - 

Adı 
11’İNCİ ANA İKMAL MERKEZİ 
KOMUTANLIĞI 

İl/İlçe ANKARA/SİNCAN 

Adresi - Tel-Faks 3122773456 - 3122775568 
Posta Kodu 06930 E-Mail - 
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

İŞTEGÜVENLİK KORUNMA 
VE ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ 
SANAYİ VE TİCARET 
LİMİTED ŞİRKETİ 

- 

Adresi 
GIDA ÇARŞISI TESİSAT İŞ 
MERKEZİ 1004 SK. Z12-13 
YENİŞEHİR/İZMİR 

- 

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

4820563996 - 

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

İZMİR TİCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 163828 - 
6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (6) Yıl (  ) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(X) 
b-4735 
KİSK 

(  ) 

 

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

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

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

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

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

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

 9433/9/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2016/143630 
2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin - 

Adı 
107’NCİ TOPÇU ALAY 
KOMUTANLIĞI 

İl/İlçe SİVEREK/ŞANLIURFA 

Adresi - Tel-Faks 4145533080 - 4145523178 
Posta Kodu - E-Mail - 
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 
Kişi 

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı NEVİN GEYİK - 

Adresi 
HASAN ÇELEBİ MH. 58. SK. 
NO: 59 SİVEREK/ŞANLIURFA 

- 

T.C. Kimlik No. 55168586262 - 
Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

3950827451 - 

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

SİVEREK TİCARET VE 
SANAYİ ODASI 

- 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 003893 - 
6. Yasaklama 
Süresi 

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

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(X) 

 

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

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

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

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

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

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

 9433/10/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2015/72712 

2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

İçişleri Bakanlığı / Sahil Güvenlik Komutanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Sahil Güvenlik İkmal Merkezi 
Komutanlığı 

İl/İlçe İstanbul/Sarıyer 

Adresi 
Büyükdere Caddesi 
Sarıyer/İSTANBUL 

Tel-Faks 
0 212 242 33 55 
0 212 242 90 78 

Posta Kodu 34453 E-Mail ikmalmrk@sgk.tsk.tr 

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

Adı/Unvanı Rakar İç ve Dış Tic. Ltd. Şti Rasim GÖKGÖZ 

Adresi 
Rahmanlar Mah. Üsküdar Cad. Kaan 
Sok. Fatih Apt. No:14/A 
Kartal/İSTANBUL 

 

T.C. Kimlik No.  51913250860 

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

7340023903  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

İstanbul Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

16000-Kadıköy  

6. Yasaklama 
Süresi 

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

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

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

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

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

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

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

 9462/1-1 
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Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 
REKTÖRLÜĞÜ 

İl/İlçe ANKARA / ALTINDAĞ 

Adresi 
MERKEZ KAMPÜSÜ 
SIHHİYE/ANKARA 

Tel-Faks 3052346 - 3051015 

Posta Kodu 06100 E-Mail hukuk@hacettepe.edu.tr 

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

Adı/Unvanı 
Babadağlar Gıda Tem. Nak. Oto. İnş. 
Turz. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. 

 

Adresi 
Gimat Top. Sit. 19. Blok No: 591 
Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

Ostim V.D. 1280058484  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

  

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

  

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (2) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

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. 

 9417/1-1 
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Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 
İvedik Mahallesi 42691 adanın batısındaki park alanında trafo yeri ayrılmasına ilişkin 

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 
panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 9416/1-1 
————— 

Yuva mahallesi 13400 ada 25 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 9415/1-1 
————— 

Varlık Mahallesi 63805 adanın kuzeyindeki park alanında trafo yeri ayrılmasına ilişkin 
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 
panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 9414/1-1 
————— 

7584 ada 3 parsel ile İstanbul Yolu arasındaki park alanına ilişkin 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı önerisi, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 9413/1-1 
————— 

44699 ada 15 parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisi, Belediyemiz İmar ve 
Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 9412/1-1 
—— • —— 

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 
Aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı gayrimenkullere ait 85207/1 Nolu parselasyon 

planı Etimesgut Belediye Encümeninin 20.09.2016 tarih ve 1134/2043 sayılı kararı ile uygun 
görülmüş, Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 13.10.2016 tarih ve 2441/5195 sayılı 
kararlarıyla onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 19. maddesi gereğince, 27.10.2016 
tarihinde müdürlüğümüz ilan panosuna asılacaktır. 

85207/1 Nolu parselasyon planıyla uygulamaya giren parseller: 
46937 Ada 2 parsel. 
İlgililere ilanen duyurulur. 9399/1-1 

—— • —— 
Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden: 
20.10.2016 tarih ve 29863 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 adet Avukat kadrosu ile 

ilgili ilanımız iptal edilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 9431/1-1 

—— • —— 
Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ELEMANI ALINACAKTIR 
Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı 

olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır. Başvuru süresi ilanın 
yayın tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan başvurular geçersizdir. 

Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde olup, adayların anabilim dalını belirten 
dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, öğrenim belgeleri örnekleri ve “Öğretim Üyeliğine 
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddelerinde yazılı olan bilgi ve belgeleri 
kapsayan dosyaları Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. 

Yurtdışında alınan diploma veya unvanların Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliliğinin 
yapılmış olması gerekmektedir. 

İlgililere duyurulur. 
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TIP FAKÜLTESİ 

Bölüm Anabilim Dalı Unvanı Derece Adet  
Dahili Tıp Bil. Tıbbi Farmakoloji Profesör 1 1 *1 
Dahili Tıp Bil. Çocuk Sağ. Hast. Profesör 1 1 *2 
Dahili Tıp Bil. Radyoloji Doçent 2 1 *3 

Cerrahi Tıp Bil. KBB Doçent 3 1 *4 
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

Bölüm Anabilim Dalı Unvanı Derece Adet  
Kimya Müh. Kimya Müh. Profesör 1 1 *5 
Jeofizik Müh. Yer Fiziği Profesör 1 1 *6 
Jeofizik Müh. Sismoloji Doçent 2 1 *7 
İnşaat Müh. Geoteknik Doçent 2 1 *8 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 
Bölüm Anabilim Dalı Unvanı Derece Adet  

Klinik Bil. Restoratif Diş Ted. Profesör 1 1 *9 
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ 

Bölüm Anabilim Dalı Unvanı Derece Adet  
Biyomedikal Müh. Biyoenformatik Profesör 1 1 *10 

EĞİTİM FAKÜLTESİ 
Bölüm Anabilim Dalı Unvanı Derece Adet  

Eğitim Bilimleri Eğit. Prog. Öğr. Doçent 3 1  
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

Bölüm Anabilim Dalı Unvanı Derece Adet  
Biyoloji Molekler Biyoloji. Doçent 3 1 *11 

İLETİŞİM FAKÜLTESİ 
Bölüm Anabilim Dalı Unvanı Derece Adet  

Radyo TV Sinema Radyo TV Doçent 3 1 *12 
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 

Bölüm Anabilim Dalı Unvanı Derece Adet  
İktisat İkt. Gel. Ulus. İkt. Doçent 3 1 *13 

 
*1 Psikofarmakoloji alanında tecrübeli olmak. 
*2 Çocuk göğüs hastalıkları uzmanı olmak ve bronkopulmoner displasili çocukların solunumu 

ile ilgili tecrübeli olmak. 
*3 Radyodiagnostik toraks radyolojisinde tecrübeli olmak. 
*4 Kulak Burun Boğaz alanında kök hücre konusunda tecrübeli olmak. 
*5 Polimer kompozitler ve biyomalzemeler alanında tecrübeli olmak. 
*6 Jeofizikte potansiyel alanlar ve modelleme üzerine tecrübeli olmak. 
*7 Çimento enjeksiyonu konusunda tecrübeli olmak. 
*8 Sismik Ağ Kurulumu ve işletimi üzerine tecrübeli olmak. 
*9 Lazer konusunda tecrübeli olmak. 
*10 Robot kinematiği ve dinamiği konusunda tecrübeli olmak. 
*11 Deniz radyoekolojisi ve ekotoksikolojisi alanlarında tecrübeli olmak. 
*12 Yeni medya çevrimiçi video ve radyo yayıncılığı alanlarında tecrübeli olmak. 
*13 Gelişme iktisadı alanı, doğal afetler ve savunmasızlık konularında tecrübeli olmak. 
 9410/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
 01.06.4 

Toplantı Tarihi ve No : 20.09.2016 - 201 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 20.09.2016 - 6812 ADANA 
Adana İli, Karataş İlçesi, Kızıltahta Mahallesi, tescilli taşınmaz kültür varlığı 

Akdeğirmenin koruma alanının belirlenmesine ilişkin, Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca 
hazırlanan 29.07.2016 günlü rapor okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan 
görüşmeler sonucunda; 

Adana İli, Karataş İlçesi, Kızıltahta Mahallesi, tescilli taşınmaz kültür varlığı 
Akdeğirmenin yapı grubunun 1. Grup olarak belirlenmesine, Bölge Kurulu Müdürlüğü 
uzmanlarınca önerilen kararımız eki koruma alanının uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
 31.06.177 

Toplantı Tarihi ve No : 21.09.2016 - 202 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 21.09.2016 - 6844 ADANA 
Hatay ili, Reyhanlı ilçesi, Cilvegözü (İbrahimpaşa) Mahallesi, 6,8 ve 122 parsellerde 

tespit edilen arkeolojik alanın tesciline ilişkin; Hatay Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 
08.08.2016 gün ve 3238 sayılı yazısı ve eki Hatay Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 
03.08.2016 günlü rapor okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler 
sonucunda; 

Hatay ili, Reyhanlı ilçesi, Cilvegözü (İbrahimpaşa) Mahallesi, 6,8 ve 122 parsellerde 
tespit edilen arkeolojik alanın 2863 sayılı yasa gereği korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı 
özelliği taşıdığı anlaşıldığından 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, kararımız 
eki haritada görülen tespit ekibince önerilen 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının uygun 
olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
 01.14.353 

Toplantı Tarihi ve No : 20.09.2016 - 201 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 20.09.2016 - 6825 ADANA 
Adana İli, Yüreğir İlçesi, Kütüklü Mahallesi, 77, 80, 402 ve 409 parsellerde tespit edilen 

arkeolojik alanın tesciline ilişkin, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 
15.08.2016 günlü rapor okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler 
sonucunda; 

Adana İli, Yüreğir İlçesi, Kütüklü Mahallesi, 77, 80, 402 ve 409 parsellerde tespit edilen 
arkeolojik alanın 2863 sayılı yasa gereği korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği 
taşıdığı anlaşıldığından 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, kararımız eki 
haritada görülen tespit ekibince önerilen sit alanı sınırlarının uygun olduğuna karar verildi. 



27 Ekim 2016 – Sayı : 29870 RESMÎ GAZETE Sayfa : 101 

 



Sayfa : 102 RESMÎ GAZETE 27 Ekim 2016 – Sayı : 29870 

 

 
 9340/1-1 



27 Ekim 2016 – Sayı : 29870 RESMÎ GAZETE Sayfa : 103 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
 01.00.1140 

Toplantı Tarihi ve No : 20.09.2016 - 201 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 20.09.2016 - 6799 ADANA 
Adana ili, Seyhan ilçesi, Döşeme Mahallesi, mülkiyeti özel şahsa ve hazineye ait, 11134 

(eski 352) ada, 1 (eski 5) parselde yer alan taşınmazın 2863 sayılı yasa kapsamında korunması 
gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğine ilişkin Kurulumuzun 26.02.2016 günlü 
raporu, Seyhan İlçe Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Koruma Uygulama Denetim 
Bürosu'nun 01.08.2016 gün ve 6257 sayılı yazısı, Adana Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği ve 
Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı KUDEB Şube Müdürlüğü'nün 17.08.2016 gün ve 2469 sayılı 
yazısı, Kurulumuzun 26.02.2016 gün ve 6103 sayılı kararı okundu, ekleri ve konunun işlem 
dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Adana ili, Seyhan ilçesi, Döşeme Mahallesi, mülkiyeti özel şahsa ve hazineye ait, 11134 
(eski 352) ada, 1 (eski 5) parselde yer alan taşınmazın 2863 sayılı yasa kapsamında korunması 
gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tesciline, kararımız eki tescil fişinin uygun bulunduğuna, 
yapı grubunun 2. grup olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
 01.16.139 

Toplantı Tarihi ve No : 20.09.2016 - 201 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 20.09.2016 - 6814 ADANA 
Adana İli, Aladağ İlçesi, Kızıldam Mahallesi, 106 ada, 764, 765, 767 ve 769 parseller ile 

tescil harici alanda tespit edilen arkeolojik alanın tesciline ilişkin, Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 22.08.2016 günlü rapor okundu, ekleri ve konunun işlem 
dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Adana İli, Aladağ İlçesi, Kızıldam Mahallesi, 106 ada, 764, 765, 767 ve 769 parseller ile 
tescil harici alanda tespit edilen arkeolojik alanın 2863 sayılı yasa gereği korunması gerekli 
taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı anlaşıldığından 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak 
tescil edilmesine, kararımız eki haritada görülen tespit ekibince önerilen sit alanı sınırlarının 
uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
 01.00.1145 

Toplantı Tarihi ve No : 20.09.2016 - 201 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 20.09.2016 - 6805 ADANA 
Adana ili, Seyhan ilçesi, Döşeme Mahallesinde yapılacak imar planlarına esas olmak 

üzere görüş talebine ve alana yönelik bilgi belge talebine ilişkin Adana Valiliği İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğü'nün 17.08.2015 gün ve 3364 sayılı yazısı, Seyhan İlçe Belediyesi Kentsel 
Dönüşüm Müdürlüğü'nün 18.01.2016 gün ve 47 sayılı yazısı, Bölge Kurul Müdürlüğü 
uzmanlarınca hazırlanmış 05.08.2016 günlü rapor okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası 
incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Adana ili, Seyhan ilçesi, Döşeme Mahallesinde yapılacak imar planları çalışmalarında 
tespit edilen, mülkiyeti özel şahsa ve Adana Büyükşehir Belediyesine ait, 4231 ada, 13 parselde 
yer alan taşınmazın 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak 
tesciline, kararımız eki tescil fişi ve haritanın uygun bulunduğuna, yapı grubunun 2. grup olarak 
belirlenmesine, taşınmazın tehlike arz ettiği anlaşıldığından can ve mal kaybına sebebiyet 
verilmemesi için gerekli emniyet tedbirlerinin ilgili Belediyesince alınması/aldırılmasına, 
taşınmazın yok olmasını önlemek amacıyla ivedilikle rölöve, restitüsyon, restorasyon projelerinin 
hazırlanıp Kurulumuza iletilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
 01.02.132 

Toplantı Tarihi ve No : 20.09.2016 - 201 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 20.09.2016 - 6807 ADANA 
Adana İli, Ceyhan İlçesi, Hamdilli mahallesinde Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulunun 28.10.2008 gün ve 4384 sayılı kararla 1. ve 3. Derece arkeolojik sit 
alanı olarak tescil edilen  sit sınırlarının değişikliğine ilişkin, Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulunun 26.11.2007 gün ve 3271 sayılı kararı ve 28.10.2008 gün ve 4384 sayılı 
kararları, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü  uzmanlarınca hazırlanmış 15.08.2016 günlü raporu, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü'nün 10.06.2016 gün ve 
e9681 yazısı okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Adana İli, Ceyhan İlçesi, Hamdilli mahallesinde Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulunun 28.10.2008 gün ve 4384 sayılı kararıyla 1. ve 3. Derece arkeolojik sit 
alanı olarak tescil edilen bölgenin güneyinde yeni yapılan tespitler sonucunda; amorf, sırsız 
seramik, pithos ve kiremit parçaları, 4 adet kaya mezarı, antik taş alım yerleri, sarnıç tespit 
edildiğinin anlaşıldığına, söz konusu alanın 2863 Sayılı Yasa kapsamında 1. ve 3. Derece 
arkeolojik sit alanı olarak tesciline, Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin 
Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 4.maddesi gereği tespit ekibince önerilen kararımız eki 
sit haritasında gösterilen 1.ve 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının ve revize sit fişinin uygun 
olduğuna, sit alanında kalan tüm parsellere sit alanı ve dereceleri dikkate alınarak sit alanı şerhi 
verilmesinin ilgili idareden istenmesine, bölgenin kayaç yapısı ve arkeolojik potansiyeli dikkate 
alınarak yakın çevrede yapılacak inşai ve fiziki uygulamalarda 2863 sayılı yasa kapsamında kalan 
yeni bir veriye rastlanılması halinde çalışmaların durdurularak müze müdürlüğüne haber 
verilmesi gerektiğinin ilgililere hatırlatılmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
 33.09.249 

Toplantı Tarihi ve No : 22.09.2016 - 203 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 22.09.2016 - 6894 ADANA 
Mersin ili, Aydıncık ilçesi, Yenikaş Mahallesi, 101 ada, 1406 ve 1408 parsellerde yer alan 

köprünün ve 101 ada, 1407 parselde yer alan değirmenin 2863 sayılı yasa kapsamında korunması 
gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesi talebine ilişkin; Mersin Valiliği İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğü’nün 01.06.2016 gün ve 3870 sayılı yazısı ve eki Müze Müdürlüğü 
uzmanlarınca hazırlanmış 17.05.2016 tarihli rapor, Karayolları Genel Müdürlüğü 5. Bölge 
Müdürlüğü’nün 09.08.2016 gün ve E.189421 sayılı görüş yazısı okundu, ekleri ve konunun işlem 
dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Mersin ili, Aydıncık ilçesi, Yenikaş Mahallesi, 101 ada, 1406 ve 1408 parsellerde yer alan 
köprünün ve 101 ada, 1407 parselde yer alan değirmenin 2863 sayılı yasa kapsamında korunması 
gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tesciline, kararımız eki tescil fişleri ve koruma alanı 
haritasının uygun bulunduğuna, köprünün yapı grubunun 1. grup, değirmenin yapı grubunun 2. 
grup olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
 01.00.757 

Toplantı Tarihi ve No : 20.09.2016 - 201 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 20.09.2016 - 6795 ADANA 
Adana ili, Seyhan ilçesi, Döşeme Mahallesinde yapılacak imar planlarına esas olmak 

üzere görüş talebine ve alana yönelik bilgi belge talebine ilişkin Adana Valiliği İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğü'nün 17.08.2015 gün ve 3364 sayılı yazısı, Seyhan İlçe Belediyesi Kentsel 
Dönüşüm Müdürlüğü'nün 18.01.2016 gün ve 47 sayılı yazısı, mülga Adana Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 19.11.2009 gün ve 5488 sayılı kararı, Bölge Kurul 
Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 05.08.2016 günlü rapor okundu, ekleri ve konunun işlem 
dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Adana ili, Seyhan ilçesi, Döşeme Mahallesinde yapılacak imar planları çalışmaları 
kapsamında, alanda yer alan, özel mülkiyetli, 4226 ada, 14 parselde yer alan korunması gerekli 
taşınmaz kültür varlığına yönelik hazırlanan kararımız eki koruma alanı haritalarının uygun 
bulunduğuna, yapı grubunun 2. grup olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
 01.00.383 

Toplantı Tarihi ve No : 20.09.2016 - 201 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 20.09.2016 - 6792 ADANA 
Adana İli, Seyhan İlçesi, Ulucami Mahallesi, 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde 

bulunan, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait, 46 pafta, 130 ada, 4 ve 5 parsellerde kayıtlı 
tescilli taşınmaz kültür varlığı Cafer Paşa Camisi ile 46 pafta, 130 ada, 6 parselde kayıtlı tescilli 
taşınmaz kültür varlığı Hacı Yunus Ağa Medresesinin koruma alanının belirlenmesine ilişkin 
Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğünün 21.07.2016 gün ve 1878 sayılı yazısı ve Vakıflar Bölge 
Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 20.07.2016 tarihli rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası 
incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Adana İli, Seyhan İlçesi, Ulucami Mahallesi, 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde 
bulunan, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait, 46 pafta, 130 ada, 4 ve 5 parsellerde kayıtlı 
tescilli taşınmaz kültür varlığı Cafer Paşa Camisi ile 46 pafta, 130 ada, 6 parselde kayıtlı tescilli 
taşınmaz kültür varlığı Hacı Yunus Ağa Medresesine yönelik Vakıflar Bölge Müdürlüğü 
uzmanlarınca hazırlanan kararımız eki koruma alanı haritasının düzeltildiği şekliyle uygun 
olduğuna karar verildi. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   50 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI

— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesinin 26/10/2016 Tarihli ve

1935 Sayılı Kararı

YÖNETMELİKLER

— 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik

–– Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Havaalanı Sertifikasyon ve İşletim Yönetmeliği (SHY-14A)

TEBLİĞLER

— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 26/10/2016 Tarihli ve 2016/ÖİB-K-53

Sayılı Kararı

— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 26/10/2016 Tarihli ve 2016/ÖİB-K-54

Sayılı Kararı

— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 26/10/2016 Tarihli ve 2016/ÖİB-K-55

Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

— Anayasa Mahkemesinin 12/10/2016 Tarihli ve E: 2016/3 (Değişik İşler),

K: 2016/15 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


