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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

GEMİ TRAFİK HİZMETLERİ SİSTEMLERİNİN KURULMASINA

VE İŞLETİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/2/2007 tarihli ve 26438 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemi Trafik

Hizmetleri Sistemlerinin Kurulmasına ve İşletilmesine İlişkin Yönetmeliğin 15/B maddesinin

birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İdare GTYM’yi kendisi işletebileceği gibi, GTYM’nin işletimini bir GTH otoritesine devre-

debilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

18/2/2007 26438

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 31/12/2010 27802

2- 15/8/2012 28385

3- 9/9/2016 29826



TEBLİĞLER

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

2018 YILINA AİT GENEL YATIRIM VE FİNANSMAN PROGRAMININ

UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARIN

BELİRLENMESİNE DAİR TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 11/10/2017 tarihli ve 2017/10925 sayılı Bakanlar

Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının 2018

yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programı Hakkında Kararda belirtilen hükümlerin uy-

gulanması amacıyla izlenecek usul ve esaslar ile istenecek bilgi ve belgelerin mahiyetini be-

lirlemektir.

(2) Bu Tebliğ, EK-1’de yer alan 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüs-

leri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kamu iktisadi teşebbüsleri ile bağlı ortak-

lıkları, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanuna tabi

olup sermayesinin yüzde 50’sinden fazlası kamuya ait olan işletmeci kuruluşları kapsar.

(3) Sermayesinin yüzde 50’sinden fazlası kamuya ait olan veya Anayasanın 165 inci

maddesi kapsamında Sayıştay tarafından denetlenen, EK-1’de yer alan ve ikinci fıkra kapsamı

dışında kalan diğer işletmeler, bu Tebliğin sadece 18 inci ve 19 uncu maddelerine tabi olup

17/6/2009 tarihli ve 27261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İşletmelerinin Faaliyet-

lerinin İzlenmesi ve Raporlanmasına Dair Tebliğde yer alan hususlar çerçevesinde hareket

ederler.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının 2018 yı-

lına ait Genel Yatırım ve Finansman Programı Hakkında Kararın 30 uncu maddesine dayanı-

larak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bağlı ortaklık: 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 58 inci maddesinin üçüncü

fıkrası kapsamında kurulanlar hariç olmak üzere sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamu

iktisadi teşebbüsüne ait olan işletme veya işletmeler topluluğundan oluşan anonim şirketleri,
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b) DPB: Devlet Personel Başkanlığını,

c) Kamu iktisadi teşebbüsü: 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi teşebbüsler

ile bu teşebbüslerin aynı Kanun Hükmünde Kararnamenin 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası

kapsamında kurulanlar hariç olmak üzere bağlı ortaklıklarını,

ç) Kamu işletmesi: 1 inci madde kapsamına giren işletmeleri,

d) Kamu teşebbüsü veya teşebbüs: (c) ve (f) bentlerinde sayılan teşebbüsleri,

e) Karar: 11/10/2017 tarihli ve 2017/10925 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe

konulan kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının 2018 yılına ait Genel Yatırım ve Fi-

nansman Programı Hakkında Kararı,

f) Kuruluş: 4046 sayılı Kanuna tabi olup sermayesinin yüzde 50’sinden fazlası kamuya

ait olan işletmeci teşebbüsleri,

g) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,

ğ) ÖİB: Özelleştirme İdaresi Başkanlığını,

h) Program: Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının 2018 yılına ait Genel

Yatırım ve Finansman Programı Hakkında Kararın ekinde yer alan tablodaki mali büyüklükler

ile Müsteşarlık tarafından bu büyüklükler dikkate alınarak teşebbüslere gönderilen 2018 yılı

Genel Yatırım ve Finansman Programını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İstihdam ve Hizmet Alımları

Açıktan ve naklen atama

MADDE 4 – (1) Kararın 4 üncü maddesi uyarınca, 2017 yılında ayrılan eleman sayısı

belirlenirken, emeklilik, istifa, kurum dışı nakil, ölüm ve iş akdi feshi yoluyla ayrılanlar dikkate

alınır. Askerlik, kurum içi nakil, statü değişikliği, kadroya alınan geçici işçiler, iş akdi askıya

alınan geçici işçiler, profesyonel sendikacı olarak teşebbüsten ayrılan personel, 4046 sayılı Ka-

nunun 22 nci maddesi çerçevesinde istihdam fazlası olarak bildirilen personel ve 12/10/2016

tarihli ve 2016/9369 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan kamu iktisadi teşeb-

büsleri ve bağlı ortaklıklarının 2017 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programı Hakkında

Karar kapsamında işe alındıktan sonra 2017 yılı içerisinde ayrılan personel hesaplamada dik-

kate alınmaz. Nakle tabi personelden yapılan atamalarda teşebbüsler Müsteşarlığa bilgi verir.
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(2) 2017 yılında Müsteşarlıkça sermaye transferi yapılan kamu iktisadi teşebbüslerinin

ve bunların bağlı ortaklıklarının  Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki per-

sonel atama işlemleri Müsteşarlığın uygun görüşüne bağlıdır. Bu teşebbüsler, EK-2’de yer alan

Tablo 500: Personel Talep Formunu doldurarak taleplerini gerekçeleriyle Müsteşarlığa iletir

ve gerekli izni aldıktan sonra işlemlerini tekemmül ettirir. Personel Talep Formunu gönderme-

yen teşebbüslerin talepleri dikkate alınmaz. Bu fıkra kapsamındaki atama izinleri, Müsteşar-

lıktan yılda en çok iki kez talep edilebilir.

(3) Kararın 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası kapsamındaki istisnalar çerçevesinde

emekli personel istihdam edilmesi durumunda 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Bazı Kanun ve

Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 30 uncu maddesi

doğrultusunda hareket edilir. Bu kapsamda yapılacak emekli personel atamalarından ataması

müşterek kararname ile yapılan görevlere ve bu görevlere eş düzeydeki pozisyonlara atananlar

Kararın 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sınırlamalara tabi değildir.

(4) İstihdama ilişkin Kararda belirtilen konularda, teşebbüs yönetim kuruluna gerekli

atamaların yapılmaması nedeniyle toplantı yeter sayısı bulunmayan teşebbüsler hariç olmak

üzere, Kararda belirtilen sınırlamalar dikkate alınarak, karar almaya yalnızca teşebbüs yönetim

kurulları yetkilidir ve bu konuda yetki devri yapılamaz. Teşebbüs yönetim kurulları bu konu

ile ilgili gereken tedbirleri almakla yükümlüdür. 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi

Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin

Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen

yetki dışında, ilgili Bakanlıklar bu konuda Kararı kısıtlayıcı hiçbir işlem tesis edemez.

(5) Kararın 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında yapılması planlanan personel

alımlarında, kamu teşebbüsleri istihdam garantili kurs kapsamında statü ve unvan belirtilerek

kaç kişinin alınmasının planlandığı, planlanan kursun başlangıç ve bitiş tarihleri, planlanan

kursun yüzde kaç garantili olacağı gibi bilgiler ile birlikte Türkiye İş Kurumu ile karşılıklı mu-

tabakatın bulunduğunu gösteren belgeyi (yazışma, toplantı tutanağı, mutabakat zaptı gibi) Müs-

teşarlığa iletir.

İlave atamalar

MADDE 5 – (1) Kararın 5 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları kapsamında ilave

personel atama talebinde bulunacak kamu teşebbüsleri, EK-2’de yer alan Tablo 500: Personel

Talep Formunu doldurarak ilave personel atamalarının gerekçelerini ilgisine göre Müsteşarlığa
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veya ÖİB’ye bildirir. Personel Talep Formunu göndermeyen teşebbüslerin talepleri dikkate

alınmaz. Bu kapsamdaki atama talepleri Müsteşarlığa veya ÖİB’ye yıl içinde en fazla iki defa

gönderilebilir.

(2) Kararın 5 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında Kalkınma Bakanlığı Kurullar

Sekretaryasına iletilecek talep yazısının bir örneği ilgisine göre Müsteşarlığa veya ÖİB’ye ile-

tilir. 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ek 8 inci maddesi çerçevesinde

oluşan personel ihtiyacına yönelik talepler için gönderilecek yazıda ihtiyaca yönelik olarak de-

taylı açıklamalara yer verilir. Kalkınma Bakanlığı tarafından uygun görülen yatırımlar kapsa-

mında kurulan ve personel ihtiyacı Kararın 4 üncü maddesi ve 5 inci maddesinin birinci fıkrası

kapsamında karşılanamayan yeni tesis ve işletme birimlerine ilişkin personel talepleri için gön-

derilecek yazı ise asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerir:

a) Kalkınma Bakanlığı tarafından uygun görülen yatırımlar kapsamında kurulan tesis

veya işletme birimi hakkında bilgiler.

b) Tesis veya işletme biriminin devreye gireceği tarih ile deneme üretimine başlayacağı

tarih.

c) İlgili yatırımın ayrıntılı fizibilite raporunda istihdamı öngörülen personel sayısı ve

unvanı ile bu personelden teşebbüsçe daimi olarak istihdam edilecek ve yüklenici firma aracı-

lığıyla çalıştırılacak personelin dağılımı.

ç) Bu kapsamda daha önce hizmet alımı yapılıp yapılmadığına ilişkin bilgi.

(3) Kararın 5 inci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde yapılan atamaların sonuçlan-

masından itibaren 15 gün içerisinde Hazine Müsteşarlığına veya ilgisine göre ÖİB’ye bilgi ve-

rilir.

Zorunlu istihdam

MADDE 6 – (1) Teşebbüsler Kararın 6 ncı maddesi kapsamında yapılan atamalar hak-

kında gerekçesi ile birlikte Müsteşarlığa veya ilgisine göre ÖİB’ye bilgi verir.

Sınavlar

MADDE 7 – (1) 1/1/2018 tarihinden sonra yapılacak merkezi yerleştirme işlemleri so-

nucunda sözleşmeli personel pozisyonlarına atanan personel, atanmasını takiben 3 yıl geçme-

dikçe halen görev yaptıkları kuruluşlara ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanamayacak-

lardır. 

a) Kurumsal alım yöntemi ile teşebbüslerde sözleşmeli personel pozisyonlarına atanan-

lar,
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b) Mesleğe özel yarışma sınavı ile yardımcı olarak girilen kadrolar (örneğin müfettiş

yardımcılığı, uzman yardımcılığı, stajyer kontrolörlük gibi kadrolar) ile bulunulan pozisyondan

farklı ve öğrenim durumu itibariyle ihraz ettikleri unvanlı kadro ve pozisyonlara yapılacak ata-

malar (örneğin memur unvanlı pozisyona atanmış personelin mühendis unvanlı bir kadro veya

pozisyona atanması),

c) 1/1/2018 tarihinden önce yapılacak merkezi yerleştirme işlemleri sonucunda sözleş-

meli personel pozisyonlarına atanan personel,

bu sınırlamanın dışındadır.

(2) Kararın  7 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrası kapsamında yapılacak atamalar

için 2018 yılında Müsteşarlıktan uygun görüş alınan, ancak sınav ve/veya atama işlemlerine

yönelik olarak gerekli işlemlere başlandığı halde sonuçlandırılamayan personel atama izinleri,

2019 yılında ilave bir izne ihtiyaç bulunmaksızın kullanılabilecektir.

Geçici işçiler

MADDE 8 – (1) Teşebbüsler, 1/1/2018 tarihinden itibaren 2018 yılında çalıştıracakları

geçici işçilerin toplam adam/ay süresini, Kararın 21 inci maddesi çerçevesinde Müsteşarlıkça

bildirilen tavanı aşmayacak şekilde, yıl içinde askerden dönecekleri de dikkate alarak ve EK-3’te

yer alan Tablo 501: Geçici İşçi Talep Formunu doldurarak ilgisine göre Müsteşarlığın veya

ÖİB’nin uygun görüşü ile DPB’ye vize ettirir. Geçici İşçi Talep Formunu göndermeyen teşeb-

büslerin talepleri dikkate alınmaz. Bu kapsamda yapılacak talepler Müsteşarlığa veya ÖİB’ye

yıl içerisinde en fazla iki defa gönderilir.

(2) Usulüne uygun vize edilen cetvellerin bir örneği DPB’ce ilgili teşebbüse, Sayıştay

Başkanlığına, Müsteşarlığa ve ilgisine göre ÖİB’ye gönderilir. Bu vize işlemi yapılmaksızın

ilgili personele ödeme yapılamaz.

(3) Kararın 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde işlem tesis edilmesi duru-

munda teşebbüsler Ek-11’de yer alan Tablo 510: İlave Geçici İşçi Talep Formunu doldurarak

ilgisine göre Müsteşarlığa veya ÖİB’ye başvurur.

Fazla çalışma

MADDE 9 – (1) Kararın 9 uncu maddesi çerçevesinde belirlenen toplam fazla çalışma

süresini işin gereğini dikkate alarak statüler arasında dağıtma yetkisi yönetim kuruluna aittir.

(2) Kararın 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında yapılan artışlar 10 iş günü

içinde gerekçeleri ile birlikte Müsteşarlığa ve ilgisine göre ÖİB’ye bildirilir.
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(3) Kararın 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde fazla çalışma izninin Müs-

teşarlık veya ÖİB tarafından belirlenmesi için teşebbüsler EK-4’te yer alan Tablo 502: İlave

Fazla Çalışma Talep Formu ile ayrıntılı analiz ve gerekçeleriyle Müsteşarlığa veya ÖİB’ye

başvurur.

(4) Kararda bahsi geçen toplam fazla çalışma izni, tavana ilişkin olup teşebbüsler fazla

çalışma izinlerinin kullanımında, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununda ve ilgili diğer

mevzuatta yer alan fazla çalışmaya ilişkin hükümlere uygun hareket etmekle yükümlüdür.

Pozisyon iptali

MADDE 10 – (1) Kararın 10 uncu maddesi kapsamındaki bildirimler, 31/8/2018 tari-

hine kadar yapılır.

İhale yoluyla hizmet alımı

MADDE 11 – (1) İhale yoluyla hizmet alımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi sırasında

kamu ihale mevzuatıyla ilgili oluşabilecek tüm soru ve sorunlar 22/8/2009 tarihli ve 27327 sa-

yılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğine göre ilgili olunan bakanlıklar

aracılığıyla Kamu İhale Kurumuna iletilir. Bunun dışındaki hususlarda oluşabilecek tereddütleri

gidermeye Müsteşarlık yetkilidir.

(2) Teşebbüsler, Kararda belirlenen sınırlamaları dikkate alarak maliyetlerin düşürül-

mesi ve sağlanan faydanın artırılması amacıyla çok yıllı hizmet alım ihalesine çıkabilir. Çok

yıllı hizmet alımı yapılabilmesi için, Program kapsamında işletme bütçelerinin en az 2018-

2020 dönemini kapsayacak şekilde hazırlanması gerekir. Program hedefleri ve işletme bütçesi

kısıtları dâhilinde, 2018 yılında ihale yoluyla alınacak hizmetlerin tutarı, Kararın 21 inci mad-

desinin birinci fıkrası uyarınca Müsteşarlıkça bildirilecek olan tutarı aşamaz. 2019 yılı ve son-

rasına ilişkin hizmet alımı tavanları, 2018 yılı için Müsteşarlıkça bildirilen tavanın her yıl için

%5’er artırılması yoluyla hesaplanır. Bu şekilde hesaplanan yıllara sari hizmet alım tavanlarını

Kararın 13 üncü maddesinde sayılan gerekçelerin oluşması durumunda Teşebbüs yönetim ku-

rulları %25 artırmaya yetkilidir. Bu çerçevedeki hesaplamalar aşağıdaki şekilde yapılır:

a) 2018 yılı hizmet alımı tavanı Müsteşarlıkça bildirilecek tutardır.

b) 2019 yılı hizmet alımı tavanı = 2018 yılı hizmet alımı tavanı x 1,05

c) 2020 yılı hizmet alımı tavanı = 2019 yılı hizmet alımı tavanı x 1,05

ç) Yönetim kurulu yetkisi dahil 2018 yılı hizmet alımı tavanı = Müsteşarlıkça bildirilen

tavan x 1,25
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d) Yönetim kurulu yetkisi dahil 2019 yılı hizmet alımı tavanı = 2018 yılı hizmet alımı

tavanı x 1,05 x 1,25

e) Yönetim kurulu yetkisi dahil 2020 yılı hizmet alımı tavanı = 2019 yılı hizmet alımı

tavanı x 1,05 x 1,25

(3) Kararın 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde özel niteliği nedeniyle 2020

yılı sonrasını kapsayan çok yıllı hizmet alımlarına Müsteşarlık ve Kalkınma Bakanlığının gö-

rüşünün alınmasını müteakip ilgili Bakan tarafından karar verilmesi durumunda 2020 yılı son-

rası için hizmet alım tavanı, önceki yılın hizmet alım tavanının %5 artırılması suretiyle hesap-

lanır.

(4) Kararın 12 nci ve 13 üncü maddeleri uyarınca, hizmet alımlarına ilişkin olarak ve-

rilen izinler, 4734 sayılı Kanunun ek 8 inci maddesi çerçevesinde, yeniden uygun görüşe su-

nulmaksızın Müsteşarlık tarafından uygun değerlendirilmiş sayılır. Ancak bu çerçevede ger-

çekleştirilecek hizmet alımlarına ilişkin işlerin ve ihalelerin 4857 sayılı İş Kanunu, 4734 sayılı

Kamu İhale Kanunu ve ilgili diğer mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirilmesinden teşebbüs

yönetim kurulu sorumludur. 

(5) 8/2/2015 tarihli ve 29261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Kanununa

Göre İhale Edilen Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında İstihdam Edi-

len İşçilerin Kıdem Tazminatlarının Ödenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde

yüklenici firma tarafından istihdam edilen işçilerin kıdem tazminatlarına yönelik teşebbüslerce

ayrılan karşılık ile yapılan ödeme tutarları Müsteşarlıkça bildirilen ihale yoluyla hizmet alım

tavanı kapsamında değerlendirilmez.

İlave hizmet alımları

MADDE 12 – (1) Kararın 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında

teşebbüs yönetim kurulunca ilgili yıl hizmet alımı tavanının %25’e kadar artırılması halinde,

konuya ilişkin yönetim kurulu kararının bir örneği, ilgili bilgi ve belgelerle birlikte on iş günü

içinde Müsteşarlığa ve ilgisine göre ÖİB’ye gönderilir.

(2) Kararın 13 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında yapılacak hizmet alımı ta-

leplerine ilişkin başvurularda, EK-5’te yer alan Tablo 503: İlave İhale Yoluyla Hizmet Alımı

Talep Formu ile asgari olarak aşağıdaki bilgi ve belgelere yer verilir:

a) Yapılan yatırımlar kapsamında kurulan yeni tesis veya işletme birimi hakkında genel

bilgiler, ilgili yatırımın ayrıntılı fizibilite raporunda istihdamı öngörülen personel sayısı ve un-

vanı ile bu personelden teşebbüsçe daimi olarak istihdam edilecek ve yüklenici firma aracılı-

ğıyla çalıştırılacak personelin dağılımı.
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b) Tesis veya işletme birimi devir alınması veya yeni hizmet birimlerinin devreye gir-

mesi durumunda yapılan taleplerde söz konusu birimlerin devreye gireceği tarih ile deneme

üretimine başlayacağı tarih.

c) Mal veya hizmet üretiminde artış görülmesi, faaliyet alanının genişlemesi veya diğer

nedenlerle yapılan ilave hizmet alımlarında, hizmet alımının gerekçesi ile birlikte ilişkili tab-

lolar (geçmiş yıllar verileri ile birlikte).

ç) Bu kapsamda daha önce hizmet alımı yapılıp yapılmadığına ilişkin bilgi.

d) Hizmet alımının niteliği ve gerekçesi.

e) Alt dağılımları belirtilmek suretiyle, ihalenin her bir yıla isabet edecek ve sözleşme

süresince oluşacak toplam maliyeti.

f) Kaç yıllık ihaleye çıkılacağı ve sözleşmenin geçerli olacağı başlangıç/bitiş tarihleri.

g) İhale kapsamında yıllar itibarıyla çalıştırılacak kişi sayısı ve çalışanların unvan ba-

zında aylık ortalama ücretleri.

(3) İlgili Bakanlık, ikinci fıkra kapsamında Teşebbüsçe yapılan başvuruların kendilerine

ulaşmasını müteakip Müsteşarlık ve Kalkınma Bakanlığından görüş talebinde bulunur. Müs-

teşarlık ve Kalkınma Bakanlığının bu kapsamda değerlendirmelerini yapmak için ihtiyaç du-

yacakları her türlü ilave bilgi, teşebbüs tarafından ivedilikle hazırlanarak adı geçen kurumlara

sunulur.

Hizmet alımlarının raporlanması ve izlenmesi

MADDE 13 – (1) Teşebbüsler ihale yoluyla yaptırdıkları hizmet alımlarına ilişkin ola-

rak, her bir ihale bazında; EK-6’da yer alan Tablo 509: Hizmet Alımları Bilgi Formunu her yıl

Nisan ayında cari yıla ilişkin olarak, Ekim ayında ise bu formun, cari yıl için güncellenmiş ve

takip eden yıl projeksiyonunu içerecek şekilde tamamlanmış halini Müsteşarlığa, Kalkınma

Bakanlığına, DPB’ye, Sayıştay Başkanlığına ve ilgisine göre ÖİB’ye gönderir.

Teşebbüsler arası devirler

MADDE 14 – (1) Tesis veya birimlerin teşebbüsler arasında devri durumlarında toplam

hizmet alımı harcama tavanı ile fazla çalışma izninin teşebbüsler arasındaki dağılımı, taraflarca

yapılacak bir protokolle belirlenerek ilgisine göre Müsteşarlığa veya ÖİB’ye iletilir. Anlaşmaya

varılamaması halinde dağılım ilgisine göre Müsteşarlıkça veya ÖİB’ce belirlenir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hükümler

İşletme bütçesi

MADDE 15 – (1) Kararın 15 inci maddesi kapsamında kamu teşebbüslerince hazırla-

nacak işletme bütçelerinin, Müsteşarlıkça kamu teşebbüslerine gönderilen Programda yer alan

mali hedef ve tavanlarla birebir uyumlu olması ve işletme bütçelerinde mali hedef ve tavanları

oluşturan her bir kaleme detaylı olarak yer verilmesi zorunludur.

Ticari banka kredileri

MADDE 16 – (1) Teşebbüsler, finansman ihtiyacının oluşması durumunda öncelikle

gelir artırıcı ve gider azaltıcı önlemlere başvurur, etkin işletme sermayesi ve sabit sermaye yö-

netimi için gerekli tedbirleri alır. Bu tedbirlerin yeterli olmaması durumunda ve zorunlu hal-

lerde, Program çerçevesinde tespit edilen mali büyüklüklerle uyumlu olacak şekilde bankalar-

dan ticari kredi kullanımı dâhil diğer finansman yöntemlerine başvurabilirler.

(2) Ticari banka kredisi kullanımına ilişkin tüm sorumluluk teşebbüs yönetim kurulla-

rına aittir.

(3) Bu madde kapsamında işlem yapılması halinde beş iş günü içinde kredi kullanılan

bankanın adı, kullanılan kredinin tutarı, vadesi, faiz oranı, geri ödeme şartları ve toplam banka

kredisi tutarına ilişkin bilgiler ile EK-7’de yer alan Tablo 504: Ticari Banka Kredisi Kullanımı

Bilgi Formu teşebbüslerce ilgisine göre Müsteşarlığa veya ÖİB’ye iletilir.

Temettü ödemesi ve tahsilatı

MADDE 17 – (1) Kamu iktisadi teşebbüsleri, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararna-

menin 36 ncı ve 37 nci maddelerinde yer alan hükümler çerçevesinde Hazineye aktarılması

gereken temettü tutarlarını, EK-8’de yer alan Tablo 505: Temettü Bilgi Formunu doldurarak,

2017 yılı bilançosunun kesinleşmesini müteakip iki hafta içerisinde Müsteşarlığa bildirirler.

(2) Kamu iktisadi teşebbüsleri Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakan tarafından 2017 yılı

kâr beklentisi/gerçekleşmesi ve önceki yıldan kalan temettü borçları dikkate alınarak belirlenen

tutarda, bütçe hedefleri dikkate alınarak tespit edilen ve gerektiğinde revize edilebilecek olan

ödeme planı doğrultusunda temettü ödemelerini yaparlar. Kamu iktisadi teşebbüsleri, oluşan

dağıtılabilir kâr tutarını Müsteşarlığa borç olarak kaydetmeyip yeni bir talimata kadar sermaye

hesaplarında yer alan geçmiş yıl kârları hesabında tutarlar.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İzleme ve Şeffaflık

İzleme

MADDE 18 – (1) Kamu işletmeleri, tabi oldukları mevzuata göre hazırlamakla yü-

kümlü oldukları mali tablolar ile Müsteşarlıkça hazırlanan diğer mali ve mali olmayan tabloları

Kamu İşletmelerinin Faaliyetlerinin İzlenmesi ve Raporlanmasına Dair Tebliğde belirtilen tak-

vime uygun olarak Müsteşarlığa gönderirler.

(2)  Kamu işletmeleri, Müsteşarlıkça kendilerine bildirilen kullanıcı adlarını ve şifre-

lerini kullanarak https://hmsftp.hazine.gov.tr/irj/portal adresinden giriş yaparak, istenilen tab-

loları doldurur ve söz konusu internet sayfasını her sabah en geç saat 10.00 itibarıyla ziyaret

ederek son gelişmeler, haberler ve duyurulardan haberdar olurlar. Duyurular, konusuna göre

ilgili birimlere iletilir.

(3) Gönderilen tablolarda yer alan diğer kaleminin yüksek olması veya önceki dönem

verilerine göre önemli ölçüde değişen kalemler bulunması durumunda, değişimlerin nedeni

detaylı bir biçimde açıklanır. Bu açıklamayı içermeyen tablolar eksik kabul edilir ve kamu iş-

letmesi tarafından tablo veya bilgi Müsteşarlığa iletilmemiş sayılır.

(4) Kamu işletmeleri, aksi bildirilmediği takdirde, söz konusu İnternet adresi üzerinden

doldurdukları tablolar için ilave bir resmi yazı göndermezler.

(5) Kamu işletmelerinin İnternet üzerinden gönderdikleri tabloların en az Genel Müdür

Yardımcısı seviyesinde uygun görülmesi gerekir. İnternet üzerinden gönderilen bu tablolar res-

mî evrak muamelesi görür ve dönemsel olarak Müsteşarlıkça tabloların kamu işletmesi kayıtları

ile tutarlı olup olmadığı denetlenebilir.

(6) Sermaye durumlarının takip edilebilmesini ve devlet hesaplarıyla uyumlu olmasının

sağlanmasını teminen, sermaye hareketlerinde herhangi bir değişiklik olan kamu işletmeleri,

ilgili değişimin muhasebe kayıtlarına aktarılmasını takip eden on beş gün içinde, EK-9’da yer

alan Tablo 506: Sermaye Değişim Tablosunu ilgisine göre Müsteşarlığa veya ÖİB’ye gönde-

rirler.

(7) Tüm kamu işletmeleri doğrudan mal ve hizmet üretimiyle ilgili olmayan veya atıl

durumda olan gayrimenkullerini tespit eder ve EK-10’da yer alan Tablo 507: Atıl Gayrimenkul

Bilgi Formunu doldurarak 30/6/2018 tarihine kadar Müsteşarlık, Kalkınma Bakanlığı ve ilgi-

sine göre ÖİB’ye gönderir.
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(8) Teşebbüsler tarafından hazırlanan ve/veya Teşebbüslerle ilgili olan mevzuat taslak-

larının, 19/12/2005 tarihli ve 2005/9986 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan

Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesi kapsamında Baş-

bakanlığa sevkinden en az  bir hafta önce gerekçeleri ve düzenleyici etki analizi ile birlikte

Müsteşarlığa bildirilmesi zorunludur.

Kapasite geliştirme

MADDE 19 – (1) Kamu işletmeleri aylık bazda gerçeğe ve ihtiyaca uygun, düzenli

mali ve mali olmayan her türlü tabloları üretebilmek ve söz konusu tabloları, Kamu İşletmele-

rinin Faaliyetlerinin İzlenmesi ve Raporlanmasına Dair Tebliğde belirtilen takvime uygun ola-

rak Müsteşarlığa iletebilmek için muhasebe yönetimi ve bilgi sistemini geliştirme faaliyetlerini

yerine getirir. Kamu işletmeleri ayrıca mali ve mali olmayan diğer konsolide verilerini güvenilir

bir şekilde aylık bazda üretecek bir yönetim bilgi sistemi ile bu sistemin gerektirdiği bilgi işlem

altyapısı kurmak zorundadırlar.

(2) Kamu işletmelerince mali işler ve muhasebe yönetim sistemlerinin gerektirdiği bilgi

işlem altyapılarının iyileştirilmesi ve bu kapsamda geliştirilen Kurumsal Kaynak Planlama pro-

jeleri tasarruf tedbirleri dışında tutulur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İç kontrol sisteminin oluşturulması

MADDE 20 – (1) İç kontrol; kamu iktisadi teşebbüslerinin amaçlarına, belirlenmiş po-

litikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yü-

rütülmesini, varlık ve kaynaklarının korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak

tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağla-

mak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçler

ile iç denetimi de kapsayan kontroller bütününden oluşan bir yönetim sistemidir.

(2) İç denetim, kamu iktisadi teşebbüslerinin faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer

katmak amacıyla yapılan bağımsız nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir. İç de-

netim, sistematik ve disiplinli bir yaklaşımla, kamu iktisadi teşebbüslerinin kurumsal yönetim,

risk yönetimi ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirilmesine yönelik

öneriler getirmek suretiyle kamu iktisadi teşebbüslerinin amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur.
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(3) İç denetçi olarak atanacaklarda, lisans mezunu olma ve en az beş hizmet yılını dol-

durmanın yanı sıra; 

a) Kamu İç Denetçi Sertifikası,

b) CIA (Certified Internal Auditor),

c) CISA (Certified Information System Auditor),

ç) CCSA (Certification in Control Self-Assessment),

d) CGAP (Certified Government Auditing Professional),

e) CFSA (Certified Financial Services Auditor),

f) CRMA (Certification in Risk Management Assurance),

sertifikalarından birine sahip olma şartları aranır. İç denetim birim başkanı, iç denetçiler

için aranan şartları haiz olan; tercihen ilgili kamu iktisadi teşebbüsünde çalışanlar arasından;

kıdem, bilgi ve tecrübe düzeyi dikkate alınarak ilgili kamu iktisadi teşebbüsü genel müdürünün

teklifi üzerine yönetim kurulu tarafından atanır. Yukarıda sayılan sertifikalardan birine sahip

yeterli sayıda iç denetçi atanamaması durumunda; sertifika dışındaki şartları haiz kamu iktisadi

teşebbüsü personeli arasından boş iç denetçi kadro sayısının iki katına kadar personel seçilerek

iç denetim ile ilgili asgari bir aylık eğitime gönderilir. Eğitim sonrasında yapılacak sınavda ba-

şarılı olanlar en fazla iki yıl içerisinde adı geçen sertifikalardan birine sahip olmak şartı ile iç

denetçi olarak atanabilirler. İki sene içerisinde bu maddede belirtilen sertifikalardan birinin

edinilememesi halinde iç denetçiler atandıkları usule göre görevden alınırlar. 

(4) Kamu iktisadi teşebbüsleri, iç denetçi atanabilmesi için eğitim gerekmesi durumun-

da gerekli eğitimleri kendi adayları için temin edebilirler.

(5) Üçüncü fıkrada sayılan şartlar asgari olarak belirlenmiş olup, kamu iktisadi teşeb-

büsleri iç denetimin öncelikli liyakat ve ihtisas alanlarını, öğrenim, hizmet ve yeterlilikle ilgili

diğer hususları da dikkate alarak iç denetçi olarak atanacaklarda aranan şartlara kendi ihtiyaç-

larına göre ilave kıstaslar getirebilirler. Personelin asgari şartları taşıması ve/veya eğitim son-

rasında yapılacak olan sınavda başarılı olması, iç denetçi olarak atanması ve/veya eğitime ka-

tılabilmesi için yeterli olmayıp, nihai aşamada atamaya ve/veya eğitime katılacakları belirle-

meye ilişkin yetki ve sorumluluk kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurullarına aittir. 

(6) Kamu iktisadi teşebbüsleri, bu kapsamda, hizmet gereklerini dikkate alarak görevde

yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliklerinde gerekli düzenlemeleri yapar.
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(7) Kamu iktisadi teşebbüsleri, bu maddede belirlenen hususları yerine getirmek üzere,

organizasyonlarını ve gerekmesi halinde mevcut kadrolarını yeniden yapılandırır ve birimle-

rinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyen iç mevzuatı yeniden düzenler. Kamu iktisadi

teşebbüslerinde iç denetim, uluslararası iç denetim standartlarına göre yapılır.

(8) Kamu iktisadi teşebbüsleri,  iç kontrol sisteminin geliştirilmesine ilişkin olarak bu

maddede belirtilen eylemleri yerine getirir. Eylem planlarının sürekli iyileştirme anlayışıyla

hayata geçirilmesi esastır. 

(9) Kamu iktisadi teşebbüsleri, bu madde çerçevesinde verilen görevler ile eylem pla-

nında belirtilen konulara ilişkin gelinen aşamanın yer aldığı raporları, yönetim kurulunun da

onaylamasını müteakip ilgili yılın Haziran ve Aralık ayı sonuna kadar Müsteşarlığa gönderir.

Eylem planında belirtilen konuların hayata geçirilememesi durumunda, söz konusu raporda

bunlarla ilgili geçerli sebepler ve alınacak önlemlere yer verilir.

Kurumsal verilerin yayımlanması

MADDE 21 – (1) Şeffaflığın ve kamuya hesap verilebilirliğin artırılmasını teminen,

teşebbüsler Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından denetlenmiş 2017 yılı Faaliyet Raporlarını

31/5/2018 tarihine kadar kendi İnternet sitelerinde yayımlar ve basılı bir örneğini TBMM KİT

Komisyonu, ilgili Bakanlık, Müsteşarlık, Kalkınma Bakanlığı ve Sayıştay Başkanlığı başta ol-

mak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ile ilgisine göre ÖİB’ye gönderir. Eğer bu tarihe kadar

Sayıştay denetimi tamamlanmamışsa yayımlanan raporda bu husus belirtilir. Söz konusu Faa-

liyet Raporları 28/8/2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Şirketlerin Yıllık

Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun

olarak hazırlanır.

(2) Teşebbüsler, faaliyette bulundukları sektörleri takip ederek sektör içindeki yerlerini

daha iyi analiz edebilmek ve etkin sektörel politikalar geliştirebilmek veya geliştirilmesine yar-

dımcı olabilmek amacıyla, 2017 Yılı Sektör Raporunu hazırlar. Bu raporlar, 31/5/2018 tarihine

kadar kendi İnternet sitelerinde yayımlanır ve basılı bir örneği ilgili Bakanlık, Müsteşarlık ve

Kalkınma Bakanlığı ile ilgisine göre ÖİB’ye gönderilir. Söz konusu sektör raporları asgari aşa-

ğıdaki konuları içerir:

a) Dünyada sektörün görünümü,

b) Türkiye’de sektörün görünümü,

c) Teşebbüsün sektör içindeki yeri,

ç) Teşebbüsün yerli ve uluslararası rakipleriyle veya benzer faaliyet gösteren kuruluş-

larla karşılaştırması.
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Bağlı ortaklıklar, iştirakler ve yatırımlar

MADDE 22 – (1) Yurt dışı bağlı ortaklığı ve iştiraki bulunan teşebbüsler, bu şirketlerin

tabi oldukları ülke mevzuatına (Türkiye’deki mevzuatla anılan ülke mevzuatı arasındaki farkları

belirten bir notla birlikte ya da Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre) veya Türkiye’deki

mevzuata uygun hazırlanmış 2016 ve 2017 yıllarına ait;

a) Bilançolarını,

b) Gelir tablolarını,

c) Nakit Akış tablolarını,

ç) Özsermaye değişim tablolarını,

d) Kâr dağıtım tablolarını,

31/5/2018 tarihine kadar Müsteşarlığa ve Kalkınma Bakanlığına iletir.

(2) Teşebbüsler yurt dışı ve yurt içi bağlı ortaklıklarına veya iştiraklerine sermaye ma-

hiyetinde ödeme yaptıklarında ve/veya borç verme durumunda 5 iş günü içerisinde Müsteşar-

lığa ve ilgisine göre ÖİB’ye bilgi verirler.

AR-GE ve inovasyon faaliyetleri

MADDE 23 – (1) Teşebbüsler, Kararın 25 inci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında

halihazırda üzerinde çalışılan ve çalışılması planlanan her bir AR-GE faaliyeti için;

a) Konusu,

b) Başlama ve bitiş tarihi,

c) Öngörülen maliyeti ve getirisi,

ç) Unvan bazında mevcut/ihtiyaç duyulan istihdam sayısı, 

d) Yararlanılan/yararlanılması planlanan teşvik kapsamı, dayanağı ve tutarı,

e) Ödül sisteminden faydalanan personel sayısı, sunduğu projenin kapsamı, beklenen

faydalar,

hakkında detaylı bilgiler içeren eylem planlarını hazırlayarak 30/4/2018 tarihine kadar

Müsteşarlığa ve Kalkınma Bakanlığına gönderirler.

Yürürlük

MADDE 24 – (1) Bu Tebliğin 4 üncü, 11 inci, 24 üncü ve 25 inci maddesi yayımı ta-

rihinde, diğer maddeleri ise 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan

yürütür.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No : 2017/50
İşyeri : Pakpen Plastik Boru ve Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş.

KOS Evrenköy Cad. No:11 Selçuklu/KONYA
SGK Sicil No : 1061154.042
Tespiti İsteyen : Petrol-İş Sendikası
İnceleme : Pakpen Plastik Boru ve Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de

Bakanlığımızca yapılan incelemede; Evrenköy Cad. No:11 Selçuklu/KONYA adresindeki
1209946.042 ve 1061154.042 SGK sicil no’lu işyerinde boru üretimi de dahil olmak üzere iş-
verenliğe ait farklı adreslerde yürütülen faaliyetlere ilişkin büro yönetim işleri ve altyapı için
boru üretiminin yapıldığı, boruların doğalgaz, atık su, temiz su ve kanalizasyonlarda kullanıl-
dığı, boruların hammaddesinin ağırlığının siyah hammadde, sarı hammadde, PPRC, Pert Pex
hammadde gibi plastikten oluştuğu, işyerindeki ağırlıklı olarak yürütülen faaliyetin alt yapı
boru üretiminde olduğu, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 04 sıra numaralı
“Petrol, kimya, lastik, plastik ve ilaç” işkolunda,

Vali İhsan Dede Cad. No:4 Selçuklu/KONYA adresindeki 1210369.042, 1210373.042,
1210374.042, 1210392.042 ve 1210450.042 SGK sicil no’lu işyerinde PVC’den kapı üretimi
için plaka üretimi, PVC’den kapı üretimi, enjeksiyon makinelerinin bakım ve onarımı, üst yapı
sistemleri için boru üretimi, profillerin ya da folyo kaplamalı profillerin kesme, birleştirme ve
montaj işlerinin yapıldığı, işçilerin ağırlığının üst yapı sistemleri için boru üretiminde çalıştığı,
boruların kalorifer ve bina tesisatında kullanıldığı, boruların hammaddesinin ağırlığının siyah
hammadde, sarı hammadde, PPRC, Pert Pex hammadde gibi plastikten oluştuğu, bu nedenle
yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 04 sıra numaralı “Petrol, kimya, lastik, plastik ve ilaç”
işkolunda,

Sarıçiçek Sok. No:5 Selçuklu/KONYA adresindeki 0080261.042, 1210348.042 ve
1210347.042 SGK sicil no’lu işyerinde işverenliğe ait olan üretim yerlerinden bozuk çıkmış
ya da müşteriden sorunlu olduğu gerekçesiyle iade edilmiş ürünlerin tekrardan üretime sokul-
ması amacıyla hammadde haline getirilmesine dair geri dönüşüm işi, işyerinde üretilen profil-
lere folyo kaplama işi ve PVC’den kapı ve pencerelerde kullanılmak üzere profil üretimi ya-
pıldığı, profil ve folyo kaplamalı profilin hammadde ağırlığının PVC’de olduğu, işçilerin de
ağırlıklı olarak profil üretiminde çalıştıkları, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin
04 sıra numaralı “Petrol, kimya, lastik, plastik ve ilaç” işkolunda,

11. Sok. No:2 Selçuklu/KONYA adresindeki 1210349.042 SGK sicil no’lu işyerinde
işverenliğe ait olan üretim yerlerinde üretilmiş olan ürünlerin stoklanıp sevkiyatının yapıldığı,
işyerinin depo niteliğinde olduğu ve birden çok üretim işyerinden gelen depolanması ve sev-
kiyat işlemlerinin yapıldığı, işyerinin bu üretim işyerlerinden herhangi birisine özgülenmediği,
işyerinde çalışan işçilerin depolama faaliyetine özgü yükleme ve forklift operatörlüğü işlerinde
çalıştıkları, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 16 sıra numaralı “Gemi yapımı
ve deniz taşımacılığı, ardiye ve antrepoculuk” işkolunda,

yer aldığı tespit edilmiştir.
Karar: Yapılan bu tespitlerin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar

ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.
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YARGITAY KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 

Esas No : 2015/201 

Karar No : 2017/127 

Görevi kötüye kullanmak suçundan Mahkememizin yukarda Esas ve karar numarası yazılı 

16/05/2017 tarihli kararı ile hakkında beraat kararı verilen Yalçın ve Necmiye oğlu, 10/11/1970 

doğumlu, Hatay, Kırıkhan, KurtuluĢ mah/köy nüfusuna kayıtlı ATĠLA KIRDAR tüm aramalara 

rağmen bulunamamıĢ, gerekçeli karar tebliğ edilmemiĢtir.  

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına karar 

verilmiĢ olup, Ġlan olunur. 9864 

—— •• —— 

İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2016/600 

Karar No : 2017/296 

Elde veya Üstte TaĢınan EĢyayı Çekip Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan 

Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 04/07/2017 tarihli ilamı ile 142/2.b.1 

maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERĠ BIRAK. NED. DNT. SER. (CMK 231/8) 

kararı verilen Avtandıl ve Tsıtsana oğlu, 1978 doğumlu, KHONI Dğ.lu ZAZA KUPATADZE 

tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ, gerekçeli karar tebliğ edilememiĢtir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince, Mahkememizin 04.07.2017 

tarih 2016/600 Esas 2017/296 Karar sayılı Elde veya Üstte TaĢınan EĢyayı Çekip almak Suretiyle 

Hırsızlık suçundan verilen 1 Yıl 4 Ay 20 Gün Hapis cezasının 5271 sayılı Yasanın 231. maddesi 

gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERĠ BIRAKILMASI'na karar verilmiĢ olup, hüküm 

özetinin RESMĠ GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına 

karar verilmiĢ olup, Ġlan olunur. 9865 
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İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2016/124 

Karar No : 2017/220 

BaĢkasına Ait Banka veya Kredi Kartının Ġzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama 

suçundan sanık Ferhat ve Güner oğlu, 23/06/1973 Muğla doğumlu, Zonguldak/Çaycuma/Çayır 

Mah/Köy nüfusunda kayıtlı olup, Yenibahçe Mah. Çınarlı Cad. No. 23/3 MuratpaĢa / ANTALYA 

adresinde oturan BARIġ CUMHUR KESER (TC Kimlik No: 22958692250) hakkında TCK.nın 

245/1. maddesi gereğince 4 Yıl Hapis ve 5000-TL Adli Para Cezasına mahkum edildiği, gerekçeli 

kararın tüm aramalara rağmen tebliğ edilemediğinden, 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. Maddesi gereğince Resmi Gazete’de ilan edilerek 

ilan edilen bu metnin yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılmasına,  

Tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya 

mahkememiz yargı çevresi dıĢında olması halinde istinaf talebini bildirir zabıt katibi tarafından 

düzenlenecek tutanak ile Ġstanbul Bölge Adliyesi Mahkemesi'ne Ġstinaf Yasa Yolu açık olmak 

üzere aksi takdirde kararın kesinleĢeceği ilanen tebliğ olunur. 9866 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

ġĠRKETĠMĠZCE 2018 YILI ĠÇERĠSĠNDE ĠHTĠYAÇ DUYULACAK MUTAD BASKI ĠġLERĠ 

(BB, CLP, AFĠġ VE FÖY) ĠLE MESH BRANDA BASKI ĠġLERĠ  

MAL ALIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

TCDD Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2017/661523 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi  : TCDD TAġIMACILIK A.ġ Genel Müdürlüğü GAR/ 

ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 312 309 05 15/71589 – Faks: 309 13 65 

c) Web Adresi  : siparissubesi@tasimacilik.gov.tr 

2 - Ġhale konusu malın  

     adı ve miktarı : ġirketimizce 2018 yılı içerisinde ihtiyaç duyulacak 

mutad baskı iĢleri (BB, CLP, AfiĢ ve Föy) ile mesh 

branda baskı iĢleri mal alımı temini  

3 - Ġhalenin yapılacağı yer : TCDD ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok 

Kontrol Dairesi BaĢkanlığı Toplantı Salonu (4052 no.lu 

oda) Altındağ Ġlçesi, Anafartalar Mahallesi Hipodrom 

Caddesi No: 3 Gar-ANKARA/TÜRKĠYE 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TCDD TAġIMACILIK A.ġ Genel Müdürlüğü Ġhale Komisyonu 

BaĢkanlığına 09/01/2018 Salı günü saat 10.30’a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TCDD TAġIMACILIK A.ġ Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

BaĢkanlığı SipariĢ ġube Müdürlüğünde görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunlu olup Ankara’da TCDD TAġIMACILIK A.ġ Genel Müdürlüğü 

Merkez Veznesinden KDV Dahil 100.-TL bedelle temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 10933/1-1 
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GÜVENLĠK ÜRÜNLERĠ LĠSANS GÜNCELLEMESĠ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Genel Müdürlüğümüz Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı ihtiyacı Güvenlik Ürünleri Lisans 

Güncellemesi teknik Ģartnamesine ve teknik Ģartnamede belirtilen marka/modellerine uygun 

olarak, Ofis’imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif 

usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

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

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

firmaların, Ģartname 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 dıĢ 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte hazırlanan teknik Ģartname, marka/modelleri, ticari Ģartname ve ihale ek Ģartlar listesinin 

aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı 

belgeler ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 25/12/2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik Ģartnamesine ve 

teknik Ģartnamede belirtilen marka/modellerine uygun olarak belirlenmesini müteakip, uygun 

olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan 

teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 11038/1-1 
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OTOKOPĠ KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ġstanbul Basım ĠĢletme Müdürlüğümüz ihtiyacı aĢağıda özellikleri ve miktarı yazılı 

sınıf 2 bobin otokopi kağıdı, teknik Ģartname ve ticari Ģartname ile ihale ek Ģartları dahilinde iç 

ve dıĢ piyasadan açık teklif isteme usulüne göre satın alınacaktır.  
 

Stok No Tipi Türü Cinsi ÇeĢidi Ebatı Miktarı 

Neye Göre 

Alınacağı 

Son Teklif 

Verme Tarihi 

114.BSM152 
1 - CB - 

(BEYAZ) 
1 1 2 480 mm 1.500.000 m² P - 36.i/ 

28.04.2017 

tarih ve no.lu 

teknik 

Ģartname 

03.01.2018 114.BSM153 
1 - CFB - 

(BEYAZ) 
1 1 2 480 mm 1.000.000 m² 

114.BSM154 
1 - CF - 

(BEYAZ) 
1 1 2 480 mm 1.500.000 m² 

 
1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. EVRAK BEDELĠ 130 TL’DĠR. 

a. Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

BaĢkanlığından veya Ofisimize ait internet sitesinde görebilirler. Ancak; ihaleye teklif verecek 

firmaların, ihaleye katılabilmek için 130,00 TL ihale evrak bedelini Ofis veznelerinden birine 

veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir. 

b. Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dıĢ 

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

Ġhalenin bütünüyle iptali veya sipariĢten vazgeçilmesi halinde, ihale evrak bedeli ilgili firmaya 

iade edilecektir. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZCA 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik ve ticari Ģartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve iç piyasadan 

yapılacak satınalmalara ait ticari Ģartnamenin 2. ve dıĢ piyasadan yapılacak satınalmalara ait ticari 

Ģartnamenin 5. maddelerinde yazılı belgeler ile ek Ģartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.  

3 - Teklifler, yukarıda gösterilen günde en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz 

III Nolu Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki 

gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

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

dıĢ zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları da 

açılacaktır. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araĢtırması 

yapılacaktır. 

5 - Ġstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunacaklardır. Kısmi 

teklifler değerlendirilmeyecektir. 

6 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip asgari 60 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

tutarda son teklif verme tarihi itibariyle en az 6 ay geçerli GEÇĠCĠ TEMĠNAT teklif edilen para 

cinsinden verilecektir. Teminatın; banka teminat mektubu olması halinde, teminat mektubunda, 

―... 4734 ve 4735 sayılı kanun ibaresi yerine, ilgili kanun ve Ģartname hükümlerini yerine 

getirmek üzere vermek zorunda olduğu ...‖, ibaresi yer alacaktır. 

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

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

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 

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

olarak tekliflerini sürdürmeleri Ģeklinde olacaktır. 

Duyurulur. 11039/1/1-1 
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BY THE STATE SUPPLY OFFICE GENERAL DIRECTORATE 

Carbonless Copy Paper (class 2) with the following specifications and quantity shall be 

purchased from domestic and foreign market for our Printing House Directorate through open 

procedure, in accordance with the provisions of the commercial and technical specifications, and 

additional conditions concerning the tender. 
 

Stock 

Number Type Species Kind Sort Dimension Quantity 

Basis of 

Purchasing 

Bidding 

Deadline 

114.BSM152 
1 - CB - 

(WHITE) 
1 1 2 480 mm 1.500.000 m² Technical 

Specification 

Date and No. 

P- 36.i/ 

28.04.2017 

03.01.2018 114.BSM153 
1 - CFB - 

(WHITE) 
1 1 2 480 mm 1.000.000 m² 

114.BSM154 
1 - CF - 

(WHITE) 
1 1 2 480 mm 1.500.000 m² 

 
1 - THE TENDER DOCUMENT HAS A FEE AND IT IS 130.-TL FOR THIS TENDER. 

a) The tenderers can view the tender documents in the 3rd Purchasing Department of the 

Directorate General of State Supply Office in Ankara or in the web site of our Office. However, 

the tenderers to submit a proposal for the bid shall pay the tender documents fee (130.-TL) to any 

of our Office’s Cashiers or our Office’s bank accounts. 

b) The original and a copy of the bank or cashier receipt shall be put in the outer envelope 

by adding to the tender document. The original of the receipt shall be returned to the tenderer 

after opening all the bids. In case of the cancellation of the tender completely or giving up the 

order, the fee of tender documents shall be returned to the tenderers. 

2 - The required tender documents must be put in two envelopes as one inside the other. 

ONLY THE BID FORMS INDICATING OFFER PRICE MUST BE PUT IN THE INNER 

ENVELOPE. The letter stating that the technical and commercial specifications and their annexes 

are accepted, the documents specified in the article 2 of the Commercial Specification on the 

Purchases to Be Made From Domestic Market, and in the article 5 of the Commercial 

Specification on the Purchases to Be Made From Abroad, the original and a copy of the bank or 

cashier receipt, the documents specified in the additional conditions and the inner envelope shall 

all be put in the outer envelope. 

3 - The bids shall reach or be submitted to ―III Nolu Satınalma Daire BaĢkanlığı‖ at our 

Headquarters latest by12:00 a.m on the mentioned date. Bids submitted after this time shall not be 

taken into consideration, regardless of the delays due to mail. 

4 - Outer envelopes of the bids will be opened at 14:00 on the bidding deadline The inner 

envelopes of the tenderers, whose outer envelopes of the bids have no deficiency, shall also be 

opened. Tenderers shall be inspected in terms of financial and technical sufficiency, if necessary. 

5 - The bids shall cover the whole quantity. Partial bids shall not be taken into 

consideration. 

6 - The bid prices shall be valid for a period of sixty (60) days as from the inner envelopes 

are opened in accordance with the 7th article of commercial specification concerning this tender. 

7 - Tenderers shall submit a bid bond in the same currency with their offer valid for at 

least 6 months as from the bidding deadline in the amount to be determined by themselves, 

corresponding to not less than 3% of the bid price they have submitted. Should the guarantee be a 

letter of guarantee from a bank, it shall contain the expression ―…the bidder shall submit the letter 

not in accordance with laws no 4734 and 4735, but in order to fulfill the provisions of the relevant 

law and the specifications…‖ 

8 - This tender is exempted from Public Procurement Law in accordance with paragraph 

(g) (exception) of the article 3 of this Law. The Office reserves the right whether or not to go out 

the tender or partially go out the tender or to award the tender to whichever tenderer it may please 

regarding the above-mentioned material to be purchased. 

9 - The tender shall take place through open procedure, whereby tenderers shall present 

their initial price quotations in writing, and continue by underbidding orally. 

To be announced to all candidates 11039/2/1-1 



Sayfa : 74 RESMÎ GAZETE 19 Aralık 2017 – Sayı : 30275 

 

KABLOLU VE KABLOSUZ AĞ DONANIMLARI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü Makine Ġkmal Daire 

BaĢkanlığı ihtiyacı Kablolu ve Kablosuz Ağ Donanımları, KuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine 

uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık 

teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III No’lu Satınalma Daire 

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

firmaların, Ģartname bedelini (130- TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dıĢ 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik Ģartname, ihale dokümanı ile Ofis Ticari ġartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin 

aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı 

belgeler ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 25/12/2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.30’da evvela dıĢ zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin ihtiyaç sahibi kuruluĢça 

hazırlanan teknik Ģartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit 

edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 11040/1-1 
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MĠCROSOFT KURUMSAL ANLAġMA GÜNCELLEMESĠ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimiz ihtiyacı Kurumsal AnlaĢma Güncellemesi teknik Ģartnamesine ve Microsoft 

markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen 

Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

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

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

firmaların, ihale doküman bedelini (130.- TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dıĢ 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik Ģartnamesi, markası, Ofis Ticari Ģartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen 

kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile 

ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 25/12/2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara, teknik Ģartnamesine ve Microsoft markasına uygunluğunun 

belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları aynı gün açılacaktır. 

Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - Ġhale 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 verilecektir. 

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

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

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden: 

Spektroflurometre Alımı 01.12.2003 tarih 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları 20’inci 

maddesi (f) bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası : 2017/669340 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 

5. Kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

Beytepe/Ankara 

b) Telefon ve faks numarası : 0 (312) 297 61 33 – 0 (312) 297 65 42 

c) Elektronik posta adresi  : bilars@hacettepe.edu.tr. 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Spektroflurometre Alımı 1 adet 

b) Teslim yeri : Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi  

c) Teslim tarihi : SipariĢin Yükleniciye tebliğinden itibaren 60 takvim günü 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 

5. Kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

Toplantı odası 

b) Tarihi ve saati : 27.12.2017 ÇarĢamba günü saat 15.00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari Ģartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari Ģartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya 

iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

4.1.6. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, bu iĢe ait Ģartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iĢ ortaklığı beyannamesi. 

4.1.7. Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

4.1.8. Ġhale konusu ĠĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakca ayrı verilmesi zorunludur. 
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4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler: 

4.2.1. Bu madde boĢ bırakılmıĢtır. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler: 

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler  

Ġstekliler kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunar. Bu belgeler Ģunlardır: 

a) Ġstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) Ġstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu 

gösteren belge veya belgeler 

c) Ġstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

ĠĢ ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara iliĢkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik Ģartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 

4.3.2.1. Teknik bilgilerin, yer aldığı teknik dokümanlar/kataloglar istekli tarafından 

sunulmalıdır. Sunulan dokümanın/kataloğun her sayfası istekli tarafından kaĢelenip imzalanmıĢ 

olarak sunulacaktır. 

4.3.2.2. Teklif edilen mala iliĢkin olarak, teknik Ģartnamede yer alan teknik kriterlere 

uygunluğunu belirlemek amacıyla, her bir maddeye cevap içerecek Ģekilde ―Teknik ġartnameye 

Cevaplar‖ dokümanı istekli tarafından sunulacaktır. Bu dokümanda teklif edilen malın, marka ve 

modeli yer almalıdır. Sunulan bu dokümanın her sayfası istekli tarafından kaĢelenip imzalanmıĢ 

olarak sunulacaktır 

ĠĢ ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü 

tarafından teklif edilen mala iliĢkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik 

Ģartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller sunulur 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) 

görülebilir ve 50.- TL (H. Ü. Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı - Sıhhıye ya da 

TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) 

yatırılan bedelin makbuzu ile H.Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel 

AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir. 

7.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 27.12.2017 ÇarĢamba günü saat 15.00’e kadar Hacettepe Üniversitesi 

Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

Satınalma bürosu Beytepe/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır 

10 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Söz konusu ihale 4734 - 4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 11042/1-1 
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5 KALEM LABORATUVAR CĠHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden: 

5 kalem Laboratuvar Cihazı Alımı 01.12.2003 tarih 2003/6554 sayılı Kararname eki 

esasları 20’inci maddesi (f) bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir.  

Ġhale kayıt numarası : 2017/669259 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Beytepe/Ankara 

b) Telefon ve faks numarası : 0 (312) 297 61 33 – 0 (312) 297 65 42 

c) Elektronik posta adresi  : bilars@hacettepe.edu.tr. 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 5 kalem Laboratuvar Cihazı Alımı 
 

1 Gaz Kromatografi Cihazı 1 Adet 

2 Liyofilizatör Chazı 1 Adet 

3 Otomatik Tayin Cihazı 1 Adet 

4 Su Aktivite Tayin Cihazı 1 Adet 

5 
Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi 

Cihazı 
1 Adet 

 
b) Teslim yeri : Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi  

c) Teslim tarihi : SipariĢin Yükleniciye tebliğinden itibaren 60 takvim günü 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Toplantı odası 

b) Tarihi ve saati : 27.12.2017 ÇarĢamba günü saat 15.30 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari Ģartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari Ģartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya 

iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 
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4.1.6. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, bu iĢe ait Ģartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iĢ ortaklığı beyannamesi. 

4.1.7. Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

4.1.8. Ġhale konusu ĠĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakca ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler: 

4.2.1. Bu madde boĢ bırakılmıĢtır. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler: 

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik Ģartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 

4.3.1.1. Teknik bilgilerin, yer aldığı teknik dokümanlar/kataloglar istekli tarafından 

sunulmalıdır. Sunulan dokümanın/kataloğun her sayfası istekli tarafından kaĢelenip imzalanmıĢ 

olarak sunulacaktır. 

4.3.1.2. Teklif edilen mala iliĢkin olarak, teknik Ģartnamede yer alan teknik kriterlere 

uygunluğunu belirlemek amacıyla, her bir maddeye cevap içerecek Ģekilde ―Teknik ġartnameye 

Cevaplar‖ dokümanı istekli tarafından sunulacaktır. Bu dokümanda teklif edilen malın, marka ve 

modeli yer almalıdır. Sunulan bu dokümanın her sayfası istekli tarafından kaĢelenip imzalanmıĢ 

olarak sunulacaktır. 

ĠĢ ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü 

tarafından teklif edilen mala iliĢkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik 

Ģartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller 

sunulur. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) 

görülebilir ve 50.- TL (H. Ü. Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı - Sıhhıye ya da 

TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) 

yatırılan bedelin makbuzu ile H. Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel 

AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir. 

7.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 27.12.2017 ÇarĢamba günü saat 15.30’a kadar Hacettepe Üniversitesi 

Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

Satınalma bürosu Beytepe/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, mal kalemi - kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 

fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

10 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Söz konusu ihale 4734 - 4735 sayılı kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 11043/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

10.11.2017 tarih ve 30236 sayılı Resmi Gazete ilanında sehven yazılan ―…Yılmaz 

TAġKIN (ĠnĢaat Mühendisi, Oda Sicil No: 23358), …‖  ifadesinin çıkarılarak yerine ―…Yılmaz 

TAġKIN (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8238, Oda Sicil No: 24291),…‖  

ifadesinin eklenmesi Genel Müdürlük Makamının 18.12.2017 tarihli ve 30764 sayılı Olur’u ile 

uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur. 11076/1-1 

————— 

Egem Yapı Denetim Ltd.ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 943703, 943699 ve 

938943 YĠBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 

doğrultusunda denetlemediği anlaĢılan Egem Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne Kanunun 8. maddesi 

uyarınca yeni iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Adviye 

Zeynep KULÇAY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17342, Oda Sicil No: 

13390), Fikri AKBALIK (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19501, Oda Sicil 

No: 22460),  

Kon-Den Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 959086, 1058422 

ve 1114680 YĠBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 

doğrultusunda denetlemediği anlaĢılan Kon-Den Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne Kanunun 8. maddesi 

uyarınca yeni iĢ almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim 

elemanı Agah YARAR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18598, Oda Sicil No: 

16249), 

CME Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 791540, 791536 ve 

791545 YĠBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 

doğrultusunda denetlemediği anlaĢılan CME Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne Kanunun 8. maddesi 

uyarınca yeni iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Akif AKA 

(ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3453, Oda Sicil No: 34795) 

KuruluĢ Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 791540, 791536 ve 

791545 YĠBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 

doğrultusunda denetlemediği anlaĢılan KuruluĢ Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne Kanunun 8. maddesi 

uyarınca yeni iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Cevher 

KUMRAL (ĠnĢaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5944, Oda Sicil No: 

13420), 

Hande Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 954299, 829676, 

950866, 950878, 950881 ve 935095 YĠBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki 

Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaĢılan Hande Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne 

Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim 

elemanı Çiğdem Ozan ÇETĠN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20778, Oda 

Sicil No: 30849), 

Hande Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 954304, 950866 ve 

950878 YĠBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 

doğrultusunda denetlemediği anlaĢılan Hande Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne Kanunun 8. maddesi 

uyarınca idari para men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Kadir AKTAġ 

(ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21884, Oda Sicil No: 20438), 

Hande Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 941728, 939485 ve 

935095 YĠBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 

doğrultusunda denetlemediği anlaĢılan Hande Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne Kanunun 8. maddesi 

uyarınca yeni iĢ almaktan men ve idari para men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim 

elemanı Kemal EVDAġI (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17358, Oda Sicil 

No: 82683), 
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Hande Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 954299, 950866 ve 

950878 YĠBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 

doğrultusunda denetlemediği anlaĢılan Hande Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne Kanunun 8. maddesi 

uyarınca idari para men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Ramazan 

ÖZÜNAL (ĠnĢaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24677, Oda Sicil No: 

26500), 

Mikes Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 965525, 965500 ve 

965506 YĠBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 

doğrultusunda denetlemediği anlaĢılan Mikes Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne Kanunun 8. maddesi 

uyarınca yeni iĢ almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim 

elemanı Füruzan ġAHBENDEROĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2288, 

Oda Sicil No: 12181), 

Anlar Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1006976, 975943 ve 

1025419 YĠBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 

doğrultusunda denetlemediği anlaĢılan Anlar Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne Kanunun 8. maddesi 

uyarınca yeni iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Mehmet 

Can ÖZÇAN (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24981, Oda Sicil No: 65370), 

Batman Teknik Yapı Denetim Ltd.ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1031165, 

1024094 ve 856927 YĠBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki 

hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaĢılan Batman Teknik Yapı Denetim Ltd.ġti.’ne 

Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iĢ almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan 

sorumlu denetim elemanı Mehmet EKĠNCĠ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 

17632, Oda Sicil No: 21766), 

Nur Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1221113, 1211000 ve 

1094766 YĠBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 

doğrultusunda denetlemediği anlaĢılan Nur Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne Kanunun 8. maddesi 

uyarınca yeni iĢ almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim 

elemanı Muhammet Emin ÖZÜN’ün (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24512, 

Oda Sicil No: 46053), 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 8. fıkrası ve Yapı Denetimi 

Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 7. fıkrası uyarınca denetçi belgesinin iptal edilmesi ve 

üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik bir görev 

almaması ve baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmaması için 

Bakanlıkça kayıtlarının tutulması; 

CME Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 791540, 791536 ve 

791545 YĠBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 

doğrultusunda denetlemediği anlaĢılan CME Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne Kanunun 8. maddesi 

uyarınca yeni iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı, Abdullah 

Üsame CEYLAN (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 41126), 

Hande Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 950866, 950878 ve 

950881 YĠBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 

doğrultusunda denetlemediği anlaĢılan Hande Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne Kanunun 8. maddesi 

uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı, Emrah YÜCEL’in 

(ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 97599), 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 9. fıkrası ve Yapı Denetimi 

Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 7. fıkrası uyarınca üç yıl süre ile herhangi bir yapı 

denetim veya laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik bir görev almaması ve baĢka bir yapı 

denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması; 

Bakanlık Makamının 15.12.2017 tarihli ve 30936 sayılı Olur’u ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur. 11077/1-1 



Sayfa : 82 RESMÎ GAZETE 19 Aralık 2017 – Sayı : 30275 

 

İçişleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 11032/1-1 
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İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 11044/1-1 



Sayfa : 84 RESMÎ GAZETE 19 Aralık 2017 – Sayı : 30275 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 11033/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 11033/2/1-1 



Sayfa : 86 RESMÎ GAZETE 19 Aralık 2017 – Sayı : 30275 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 11034/1-1 



19 Aralık 2017 – Sayı : 30275 RESMÎ GAZETE Sayfa : 87 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 11035/1-1 



Sayfa : 88 RESMÎ GAZETE 19 Aralık 2017 – Sayı : 30275 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 11036/1/1-1 



19 Aralık 2017 – Sayı : 30275 RESMÎ GAZETE Sayfa : 89 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 11036/2/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 11037/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11066/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2016/485660 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
Ġstanbul Tersanesi Döner Sermaye 

Genel Müdürlüğü 
Ġl/Ġlçe ĠSTANBUL / Pendik 

Adresi 

Ġstanbul Tersane Döner Sermaye 

Genel Müdürlüğü Döner Sermaye 

ĠĢletmesi Altınkaynarca 

Tel-Faks 216 493 95 14 

Posta Kodu 34890 E-Mail - 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

ARN MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK 

MÜġAVĠRLĠK PROJE ÇELĠK 

SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED 

ġĠRKETĠ 

Bünyamin ERDAL 

Adresi 

Ata Mahallesi 1093. Sokak 1065 nci 

cadde No: 3/1 Öveçler Çankaya / 

ANKARA 

- 

T.C. Kimlik No. - 64636107946 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
0800330268 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası - 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
260129 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 11030/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/459090 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı Hava Malzeme Transit Komutanlığı Ġl/Ġlçe ĠSTANBUL/Üsküdar 

Adresi 
Selimiye Mahallesi Tıbbıye Caddesi 

Behiçbey Sokak  
Tel-Faks 216 336 04 46  

Posta Kodu - E-Mail - 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı ġehmuz Can ÖZKORKMAZ - 

Adresi 
Sinan Mah. 1264 Sok. No: 13 Ġç Kapı 

No: 27 MuratpaĢa / ANTALYA   
- 

T.C. Kimlik No. 27460563654 - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
7000336341 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
 - - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. - - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(X) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 11031/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 11055/1-1 



19 Aralık 2017 – Sayı : 30275 RESMÎ GAZETE Sayfa : 95 

 

Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 11056/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 11067/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 11068/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 11069/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 11070/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI DERNEKLER DENETÇĠ YARDIMCILIĞI GĠRĠġ  

(SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU 

ĠçiĢleri Bakanlığı merkez teĢkilatında Genel Ġdare Hizmetleri Sınıfında boĢ bulunan 18 

adet ĠçiĢleri Bakanlığı Dernekler Denetçi Yardımcısı kadrosuna 06-09 Mart 2018 tarihleri 

arasında Ankara’da yapılacak GiriĢ (Sözlü) Sınavı ile personel alınacaktır. 

GĠRĠġ (SÖZLÜ) SINAVINA KATILMA ġARTLARI 

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında sayılan 

Ģartları taĢımak, 

2 - En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, iĢletme, iktisadi ve 

idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve 

yurt dıĢındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiĢ olmak, 

3 - Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beĢ yaĢını doldurmamıĢ 

olmak.(01/01/1983 tarihinden sonra doğanlar), 

4 - ÖSYM tarafından 21-28 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılan ―Kamu Personel Seçme 

Sınavı KPSSP23 puan türünden en az 70 ve üzerinde puan almıĢ olmak kaydıyla baĢvuruda 

bulunanlardan en yüksek puanlı 108 kiĢi içerisinde bulunmak (108 inci aday ile aynı puana sahip 

diğer adaylar da giriĢ sınavına alınır). 

GĠRĠġ (SÖZLÜ) SINAVINA KATILMAK ĠÇĠN BAġVURU SIRASINDA 

ADAYLARDAN ĠSTENĠLECEK BELGELER 

GiriĢ (Sözlü) Sınavına katılmaya hak kazanan adaylar, Bakanlığımız (www.icisleri.gov.tr) 

internet sitesinde ilan edilerek belirtilecek tarihler arasında, istenilecek diğer belgeler ile birlikte 

aĢağıdaki belgeleri ilgili sınav bürosuna elden teslim edeceklerdir. 

1 - Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinden temin edilerek 

doldurulmuĢ ve aday tarafından imzalanmıĢ, resimli ĠĢ Talep Formu, 

2 - Son altı ay içinde çekilmiĢ 3 adet renkli vesikalık fotoğraf, 

3 - Diploma veya mezun olduğunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi veya tasdikli sureti. 

(Diplomanın veya mezun olduğunu gösterir belgenin aslı ya da onaylı örneği ibraz edilmek 

kaydıyla fotokopileri Bakanlığımızca tasdik edilecektir.) 

SINAV BAġVURU ġEKLĠ VE YERĠ 

1 - Adaylar; Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde yayınlanacak 

olan sınav baĢvuru linki üzerinde yer alan ―2018 yılı ĠçiĢleri Bakanlığı Dernekler Denetçi 

Yardımcılığı GiriĢ (Sözlü) Sınavı ĠĢ Talep Formuna‖ www.turkiye.gov.tr internet adresi 

üzerinden e-Devlet Ģifresi ile 08-12 Ocak 2018 tarihleri arasında eriĢip, elektronik ortamda 

doldurarak müracaat edeceklerdir. 

2 - BaĢvurular e-Devlet Ģifresi ile yapılacağından, adayların www.turkiye.gov.tr hesabının 

bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet Ģifresi 

almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet Ģifresini içeren zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden, 

Ģahsen baĢvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin 

edebilirler. 
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3 - Adayların baĢvurularını tamamlayabilmesi için ĠĢ Talep formunu doldurduktan sonra 

―BaĢvuru Formunu Onayla‖ butonuna basmaları gerekmektedir. Bu iĢlemi gerçekleĢtirmeyen 

adayların baĢvuruları sisteme kaydedilmeyecek olup, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak 

talebinde bulunamayacaklardır. 

4 - Adaylar, ĠĢ Talep Formunu doldurup, ―BaĢvuru Formunu Onayla‖ iĢlemini 

gerçekleĢtirinceye kadar müracaat süresi içerisinde ĠĢ Talep Formu üzerinde değiĢiklik 

yapabileceklerdir. Elektronik ortamda baĢvurusunu sorunsuz bir Ģekilde tamamlayan adayların, ĠĢ 

Talep Formunun çıktısını belirtilen baĢvuru tarihleri arasında almaları gerekmektedir. 

5 - ―BaĢvuru Formunu Onayla‖ iĢlemini yapıp, ―Yazdır‖ butonunu kullanarak ĠĢ Talep 

Formunun çıktısını aldıktan sonra hatalı giriĢ yaptığını fark eden adaylar; www.icisleri.gov.tr 

adresli internet sitemizde ilgili sınav duyurusu bölümünde yer alan ―Hatalı Kayıt Bildirim‖ 

dilekçesi ile Personel Genel Müdürlüğü ĠĢlemler ġube Müdürlüğüne faks yoluyla (Faks: 0 312 

425 61 30, Tel: 0 312 422 41 58/ veya 41 64) müracaat ederek, mevcut kayıtlarına yeniden giriĢ 

yapabilmek için, ĠĢ Talep Formunun güncellenebilir duruma getirilmesini 12 Ocak 2018 Cuma 

günü saat 16:00’ya kadar talep edebilecektir. 

6 - Ġlgili sınav bürosunca, hatalı giriĢ nedeniyle yeniden giriĢ yapmak isteyen adaylara 12 

Ocak 2018 Cuma günü saat 17:00’ye kadar elektronik baĢvuru formunda değiĢiklik yapabilme 

imkanı verilecektir. Elektronik ortamda yapılacak müracaatlar aynı gün saat 17:00 itibari ile sona 

erecektir. 

7 - KPSSP23 baĢarı puan sıralamasına göre belirlenen GiriĢ (Sözlü) Sınavına katılacak 

adaylara ait kesin olmayan değerlendirme sonuç listesi 16 Ocak 2018 tarihinde Bakanlığımız 

www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilecektir. 

8 - KPSSP23 baĢarı puan sıralamasına göre ilan edilen kesin olmayan değerlendirme 

sonuç listesine itirazlar 17-18 Ocak 2018 tarihlerinde (09:30-17:30) saatleri içerisinde ilgili Sınav 

Kuruluna yazılı olarak, itirazda bulunulan hususun belgelendirilmesi Ģartı ile kabul edilecektir. 18 

Ocak 2018 tarihinde saat 17:30’dan sonra Bakanlığımız evrak kaydına veya faksına iletilen itiraz 

dilekçeleri iĢleme alınmayacaktır. 

9 - Sınav Kurulunca itiraz üzerine yapılan inceleme sonucu, ilgili adaya yazılı olarak 

bildirilecektir. Ġtiraz üzerine Sınav Kurulunca verilen kararlar kesindir. 

10 - KPSSP23 baĢarı puan sıralamasına göre GiriĢ (Sözlü) sınavına katılacak adaylara ait 

kesin sonuç listesi, 24 Ocak 2018 tarihinde Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet 

sitesinde ilan edilecektir. 

11 - GiriĢ (Sözlü) Sınavına katılmaya hak kazan adaylar, ilanda istenilen belgeleri 07-09 

ġubat 2018 tarihleri arasında hafta içi mesai saatleri içerisinde (09:00-18:00) ilgili sınav bürosuna 

elden teslim edeceklerdir. Ġstenilen belgeleri süresi içerisinde ilgili sınav bürosuna teslim etmeyen 

adaylar GiriĢ (Sözlü) Sınavına alınmayacak olup, bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak 

talebinde bulunamayacaklardır. 
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12 - Ġstenilen evrakları süresi içerisinde teslim eden adaylar GiriĢ (Sözlü) Sınavına 

çağrılacaktır. Bu adaylara, GiriĢ (Sözlü) Sınavının günü, saati ve yeri 13 ġubat 2018 tarihinden 

itibaren Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilerek ve ayrıca ĠĢ Talep 

Formunda belirttikleri yazıĢma adreslerine tebligat yapılarak bildirilecektir. Adayların sınav 

saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve onaylı kimlik 

belgelerinden (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya geçerlilik süresi bitmemiĢ pasaport) herhangi 

birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz edemeyen adaylar 

sınava alınmayacak olup, bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde 

bulunamayacaklardır. 

13 - Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar ĠçiĢleri Bakanlığı Dernekler Denetçi 

Yardımcılığı GiriĢ (Sözlü) Sınavını kazanmıĢ olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları 

yapılmayacak, ataması yapılmıĢ olanların ise atamaları iptal edilecektir. Bu adaylar hakkında, 

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet BaĢsavcılığına 

suç duyurusunda bulunulacaktır. 

14 - Müracaatlar; elektronik ortamdaki ĠĢ Talep Formu ile alınacağından, posta yoluyla 

veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

GĠRĠġ (SÖZLÜ) SINAVININ ġEKLĠ VE KONULARI 

GiriĢ sınavı; sözlü olarak tek aĢamada yapılacaktır. 

GiriĢ (Sözlü) Sınavında; adayların genel olarak hukuk, iktisat, maliye ve kamu yönetimi 

bilgileri ile ifade kabiliyeti, temsil yeteneği, tavır ve hareketleri gibi Ģahsi vasıfları da göz önünde 

bulundurulacaktır. 

GĠRĠġ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE ĠTĠRAZ 

GiriĢ (Sözlü) Sınavında adaylara, sınav kurulu baĢkan ve üyelerinin her biri tarafından 

ayrı ayrı 100 üzerinden puan verilir. Bu puanların aritmetik ortalaması GiriĢ (Sözlü) Sınav notunu 

teĢkil eder. GiriĢ (Sözlü) Sınavında baĢarılı olabilmek için adayın notunun 70’den aĢağı olmaması 

gerekir. 

GiriĢ (Sözlü) Sınavı sonucuna göre, baĢarı puanı en yüksek puanlı adaydan baĢlanmak 

üzere kesin olmayan baĢarı listesi oluĢturulacaktır. 

Söz konusu listeye itirazlar ilan edilen tarihten itibaren beĢ iĢ günü içinde hafta içi (09:30 

17:30) mesai saatleri içerisinde ilgili Sınav Kuruluna yazılı olarak, itirazda bulunulan hususun 

belgelendirilmesi Ģartı ile kabul edilecektir. Sınav Kurulunca itiraz üzerine yapılan inceleme 

sonucunda giriĢ sınavı kesinleĢmiĢ baĢarı listesi oluĢturulur ve sınav kurul kararı itirazda bulunan 

adaylara yazılı olarak bildirilir. Sınav Kurulunca verilen kararlar kesindir. 

Kesin Olmayan BaĢarı Listesi Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli resmi internet 

sitesinden ilan edilecektir. 

GĠRĠġ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI 

GiriĢ (Sözlü) Sınavını kazananlar, kesin baĢarı puanı en yüksek olan adaydan baĢlanmak 

suretiyle ilanda yer alan boĢ kadro sayısı kadar asıl ve yeteri kadar yedek olmak üzere açıklanır. 

Adayların kesin baĢarı puanının eĢitliği halinde yabancı dil notu yüksek olan adaya öncelik 

verilir. BaĢarılı olan adaylara ait kesin baĢarı listesi, Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli 

internet sitesinde ilan edilecektir. 10970/1-1 
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BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   40 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK
— Gemi Trafik Hizmetleri Sistemlerinin Kurulmasına ve İşletilmesine İlişkin

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
— 2018 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına

İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2017/50)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
— Anayasa Mahkemesinin 29/11/2017 Tarihli ve E: 2017/137, K: 2017/161 Sayılı

Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 18/10/2017 Tarihli ve 2014/11028 Başvuru Numaralı

Kararı

YARGITAY KARARLARI
— Yargıtay 8 ve 20. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

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

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


