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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

İçişleri Bakanlığından:

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Jandarma Genel Komutanlığı Teftiş Kurulu

kuruluş, bağlılık, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma yöntemlerine ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Jandarma Genel Komutanlığı Teftiş Kurulunun kuruluş, görev ve
yetkileri ile müfettişlerin seçilme, atanma, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve
esasları ve denetlenenlerin yükümlülüklerini kapsar.

(3) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu hüküm-
lerine göre yapılan iç ve dış denetim faaliyetleri bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 33 üncü maddesine ve 12/12/2016 tarihli ve
2016/9741 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Jandarma Teşkilat, Görev ve
Yetkileri Yönetmeliğinin 67 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Araştırma: Bir iddia, olay veya yürütülen iş ve işlemler ile ilgili olarak personelin

adlî, malî ve disiplin işlemleri ile diğer idarî işlemlerin yapılmasına gerek olup olmadığının
tespiti amacıyla yapılan işlem ve faaliyetleri,



b) Bakan: İçişleri Bakanını,

c) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

ç) Başkan: Jandarma Genel Komutanlığı Teftiş Kurulu Başkanını,

d) Başkanlık: Jandarma Teftiş Kurulu Başkanlığını,

e) Birim: Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde sa-

yılan birimler ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığını,

f) Birim amiri: Birimlerin en üst yöneticilerini,

g) Değerlendirme: Müfettişlerce personelin genel tutum ve davranışları, performansları

ile hizmet ve çalışmalarının tespit edilerek mevzuat, etik ilkeler ve hizmet gerekleri bakımından

irdelenmesi suretiyle ortaya konulan kanaati,

ğ) Disiplin soruşturması: Personelin disiplin hukukundan doğan sorumluluklarının sap-

tanması amacıyla yapılan işlem ve faaliyetleri,

h) Genel teftiş: Birimlerin faaliyet ve işlemlerinde hataların önlenmesine yardımcı ol-

mak, personelin ve birimlerin gelişmesine, yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir

ve tutarlı hale gelmesine rehberlik etmek amacıyla hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata,

önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre

tarafsız olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek; kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek,

gerektiğinde kusuru olanlar hakkında yasal işlem başlatmak suretiyle yapılan teftiş faaliyetleri,

ı) Heyet başkanı: Birden fazla müfettiş tarafından yürütülen teftişlerde kıdemli müfet-

tişi,

i) İnceleme: Belirli bir konuda uygulanması gereken idari, mali ve hukuki işlemin ortaya

konulması, gerekçelendirilmesi ve önerilmesi amacıyla müfettişler tarafından yapılan çalışma-

ları,

j) İnceleme ve araştırma: Genel ve özel teftiş görevleri kapsamında Komutanlığın or-

ganizasyon ve metot, malzeme, kadro, hizmet standartları, çalışma yerleri, bütçe, kaynak kul-

lanımı, mevzuat ve benzeri konularda durum ve sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin ortaya

konulması ya da bu konularda geliştirilmesine yönelik olarak yapılan çalışmaları,

k) Kamu zararı: Kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mev-

zuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksil-

meye neden olunmasını,

l) Kıdem: Belli bir rütbeye nasıp tarihinden itibaren o rütbede hizmet süreleri veya aynı

nasıplılar arasında yeterlik bakımından üstünlük sırasını,

m) Komutan: Jandarma Genel Komutanını,

n) Komutanlık: Jandarma Genel Komutanlığını,

o) Kurul: Jandarma Genel Komutanlığı Teftiş Kurulunu,

ö) Mevzuat: Kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik, Bakanlar Kurulu

kararı eki kararlar ve diğer düzenleyici işlemleri,

p) Müfettiş: Jandarma Genel Komutanlığı Teftiş Kurulunda görevli bulunan başmüfettiş

ve müfettişi,

r) Mülki amir: İlde vali, ilçede kaymakamı,

s) Ön inceleme: 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlile-

rinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca, aynı Kanun kapsamındaki suçlar bakımından

yetkili idari merci tarafından personel hakkında ittihaz edilecek soruşturma izni verilmesi veya
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verilmemesi kararına dayanak teşkil etmek amacıyla; müfettişler tarafından 4483 sayılı Kanun

ve 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa göre yapılan işlem ve faali-

yetleri,

ş) Özel teftiş: Birimlerin belli konulardaki faaliyet ve işlemlerinin teftiş edilmesini,

t) Personel: Jandarma Genel Komutanlığı teşkilatında görev yapan subay, astsubay,

sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve söz-

leşmeli erler ile diğer sınıflardaki memurları,

u) Soruşturma: 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet

ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca kolluk gö-

revlilerinin aynı Kanun kapsamındaki suçlar bakımından sorumluluklarının saptanmasına yö-

nelik olarak müfettişlerce yapılan işlem ve faaliyetleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kurulun Kuruluşu, Bağlılığı, Görev ve Yetkileri

Kuruluş

MADDE 4 – (1) Kurul; Başkan, müfettiş ve diğer personelden oluşur.

(2) Başkanlığın yazı, hesap, arşiv ve benzeri işleri Şube Müdürlükleri tarafından yürü-

tülür.

Bağlılık

MADDE 5 – (1) Kurul, doğrudan Komutana bağlıdır.

(2) Müfettişler, görevlerini Komutan adına yaparlar. Müfettişlerin Bakan emrine veya

onayına dayalı olarak görevlendirilmesi halinde görevler Bakan adına yapılır.

Görev merkezi

MADDE 6 – (1) Kurulun görev merkezi Ankara'dır.

Kurulun görevleri

MADDE 7 – (1) Kurul, Bakanın ya da Komutanın emri veya onayı üzerine aşağıdaki

görevleri yerine getirir:

a) Birimlerin her türlü iş ve işlemlerini rehberlik anlayışına dayalı olarak teftiş etmek.

b) İlgili birimlerce yürütülen telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin tespit edil-

mesi, dinlenmesi, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi, kayda alınması, teknik araçlarla izleme

yapılmasına dair tüm faaliyetleri ile diğer istihbarat faaliyetlerini teftiş etmek.

c) Temel hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi ile ilgili birimlerin uygula-

malarını teftiş etmek.

ç) Personelin işlediği iddia edilen suçlarla ilgili olarak 4483 sayılı Memurlar ve Diğer

Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması

Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu, 2/1/2017 tarihli ve 682 sayılı Genel Kolluk Di-

siplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde;

araştırma, ön inceleme, disiplin soruşturması ve soruşturma iş ve işlemlerini yürütmek.

d) Belirli bir konuda uygulanması gereken idari, mali ve hukuki işlemin ortaya konul-

ması, gerekçelendirilmesi ve önerilmesi amacıyla inceleme yapmak.

e) Komutanlığın görev alanına giren konularda inceleme ve araştırma yapmak.
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f) Genel ve özel teftiş görevleri kapsamında birimlerin iş ve işlemlerinin hukuka uygun

yürütülmesine, ekonomiklik, etkililik ve verimliliğinin sağlanmasına yönelik rehberlik hizmet-

leri vermek, yürütülen eğitim ve rehberlik çalışmalarına katkı sağlamak.

g) Genel ve özel teftiş görevleri kapsamında Komutanlığın amaçlarını daha iyi gerçek-

leştirmek, mevzuata, plan ve programlara uygun çalışmasını sağlamak üzere; uygulamalarda

ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklıklar ile öngörülen amaçlardan ve mevzuattan sap-

malar, iç hukukun parçası haline gelmiş insan hakları standartlarına aykırılıklar, eksiklikler ve

hatalar varsa veya mevzuat, gerçek ihtiyaç ve duruma uygun değilse, bunların nedenlerini or-

taya çıkarmak ve düzeltilmesi için uygun çözüm yollarını ve gerekli önerileri hazırlayıp sun-

mak.

ğ) Mevzuatın hazırlanması ve uygulanması ile ilgili çalışmalar yapmak ya da yapılan

çalışmalara katılmak.

h) Teftişe ilişkin standartları belirlemek ve geliştirmek.

ı) Yetkili makamlar tarafından talep edilen bilirkişilik hizmetlerini yerine getirmek.

i) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Vardiya yatakhaneleri, eğitim ve kongre merkezleri, sosyal tesisler, gazinolar, moral

eğitim merkezleri ve kantinlerin teftişi özel mevzuatındaki usul ve esaslara göre yapılır.

(3) Mali işlem doğuran tüm birimlerin teftişleri, bir harcama bütünlüğü içerisinde ve

bütçe harcama süreçlerinin tamamını kapsayacak şekilde  ve risk odaklı olarak yapılır.

(4) 3/5/2016 tarihli ve 6713 sayılı Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulması Hakkında

Kanunun verdiği görevler; bu Kanun ve Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikle belirle-

nen usul ve esaslara göre yürütülür.

Başkanın atanması, görev ve yetkileri

MADDE 8 – (1) Başkan, albay rütbesinde bir personel olup, Komutanın önerisi Baka-

nın onayıyla atanır. Başkanlık için öngörülen rütbenin general olması durumunda ise atama

ortak kararla yapılır.

(2) Başkan, başmüfettiş hak, sıfat ve yetkilerini haiz olup aşağıda belirtilen görevleri

ifa eder ve yetkileri kullanır:

a) Kurulu yönetmek, denetlemek, çalışmalarını düzenlemek.

b) Teftiş standartlarının belirlenmesine ve geliştirilmesine ilişkin çalışmalar yaptırmak.

c) Teftiş rehberlerini hazırlatmak.

ç) Yıllık teftiş programlarını hazırlamak.

d) Bakanın veya Komutanın teftiş, araştırma, ön inceleme, disiplin soruşturması,  so-

ruşturma, inceleme-araştırma onayı üzerine müfettişleri görevlendirmek, görevlerin dengeli ve

adil olarak dağıtılmasını sağlamak ve emirlerin uygulanışını takip etmek.

e) Teftiş, araştırma, ön inceleme, disiplin soruşturması,  soruşturma, inceleme ve araş-

tırma işlerinde, müfettişlerin Komutanla ilişkilerinde aracılık etmek.

f) Bakanın veya Komutanın gerekli gördüğü hallerde, bizzat teftiş, araştırma, ön ince-

leme, disiplin soruşturması ve soruşturma, inceleme-araştırma yapmak.

g) Müfettiş raporlarını incelemek ve değerlendirmek, raporlardaki eksikliklerin tamam-

latılmasını ve yanlışlıkların düzeltilmesini sağlamak.

ğ) Raporların ilgili yerlere gönderilmesini sağlamak.
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h) İdareyle müfettişler veya müfettişlerin kendi arasında mevzuatın uygulanmasına iliş-

kin olarak ortaya çıkan görüş ayrılıklarının giderilmesi amacıyla müfettişlere inceleme ve araş-

tırma görevi vermek ve bu konularda toplantılar düzenlemek.

ı) Teftiş görevlerinin icra edilmesinde, birimlerin iş ve işlemlerinin hukuka uygun, eko-

nomik, etkili ve verimli olarak yürütülmesine yönelik rehberlik hizmetlerinin verilmesine özen

gösterilmesini sağlamak.

i) Teftiş görevleri kapsamında Komutanlığın kuruluş amaçlarına uygun olarak, kurum-

sal yapıların ve süreçlerin geliştirilmesine yönelik incelemeler yaptırmak, gerekli hukukî ve

idarî düzenlemeler konusunda Komutana önerilerde bulunmak.

j) Kurulun genel durumuna ve çalışmalarına ilişkin yıllık raporu hazırlayarak Komutana

sunmak.

k) Kurulun teftiş kapsamındaki hizmetlerin yürütümüne ilişkin görüşlerini yıllık rapor-

larla Komutana sunmak.

l) İnceleme ve araştırma yapmak ve mesleki bilgilerini geliştirmek amacıyla dış ülkelere

gönderilecek müfettişleri belirlemek.

m) Kurul ile Mülkiye Teftiş Kurulu, Polis Teftiş Kurulu ve Sahil Güvenlik Komutanlığı

Teftiş Kurulu arasında işbirliği ve koordinasyon sağlamak.

n) Müfettişlere yönelik hizmet içi eğitim programlarının hazırlanmasını ve uygulan-

masını sağlamak.

o) Görevleri sebebiyle haklarında ceza ve hukuk davaları açılan müfettişlere, savunma

haklarını kullanmasında ve davalarının takibinde yardımcı olmak.

ö) Görev alanına giren konularda bilgi edinme hakkının kullanılmasını sağlamak.

p) Bakanın veya Komutanın gerek görmeleri halinde personelin yetiştirilmesine katkıda

bulunmak.

r) Kurulun ve müfettişlerin giderlerini incelemek ve düzen altında tutmak.

s) Yazışma ve diğer idari hizmetlerin düzenli yürütülmesini sağlamak.

ş) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerde gösterilen ve Bakan ya da Komutan tarafından ve-

rilen benzer diğer görevleri yapmak ve yaptırmak.

(3) Başkan, Komutan ve Bakana karşı sorumludur.

Başkana vekâlet

MADDE 9 – (1) Başkan geçici sebeplerle görevden ayrıldığında; görev merkezindeki

en kıdemli başmüfettiş, Başkanın teklifi Komutanın onayıyla Başkan vekili olarak görevlen-

dirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Müfettişlerin Görev ve Yetkileri, Sorumlulukları, Güvence

Müfettişlerin görev ve yetkileri

MADDE 10 – (1) Müfettişler, Bakan ya da Komutanın emri veya onayı üzerine ve il-

gisine göre Bakan ya da Komutan adına, aşağıda gösterilen görevleri yaparlar ve yetkileri kul-

lanırlar:

a) Birimleri rehberlik anlayışına dayalı olarak teftiş etmek.

b) Personel hakkında işledikleri iddia edilen suçlarla ilgili olarak araştırma, ön inceleme,

disiplin soruşturması ve soruşturma yapmak.
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c) Belirli bir konuda uygulanması gereken idari ve hukuki işlemin ortaya konulması,

gerekçelendirilmesi ve önerilmesi amacıyla inceleme yapmak.

ç) Komutanlığın çalışma alanına giren konularda yurt içinde ve dışında inceleme ve

araştırmalar yapmak.

d) Mevzuatın hazırlanması ve uygulanmasıyla ilgili çalışmalara katılmak.

e) Kurum ve kuruluşların faaliyet ve işlemlerinin hukuka uygun, ekonomik, etkili ve

verimli yürütülmesine yönelik rehberlik hizmetleri vermek, bu amaçla yürütülen çalışmalara

katılmak.

f) Kurulun hizmet içi eğitim programlarının hazırlanmasına ve uygulanmasına katıl-

mak.

g) Personel hakkında değerlendirme yapmak.

ğ) Refakatlerinde görevlendirilen personelin eğitilmelerini ve yetiştirilmelerini sağla-

mak.

h) Mevzuatla verilen ya da Başkanın hizmetle ilgili olarak vereceği diğer görevleri yap-

mak.

ı) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Müfettişlere; Bakan, Komutan ve Başkan dışında hiçbir makam emir ve talimat ve-

remez.

Müfettişlerin ön inceleme, disiplin soruşturması ve soruşturma yetkileri

MADDE 11 – (1) Müfettişler;

a) Ön inceleme görevlerini ve ön incelemenin gerektirdiği işlemleri 4483 sayılı Kanun

ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine,

b) Disiplin soruşturması görevlerini ve bu soruşturmanın gerektirdiği işlemleri 682 sa-

yılı Kanun Hükmünde Kararname ile 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Ka-

nunu hükümlerine,

göre yürütürler.

(2) 3628 sayılı Kanun kapsamına giren suçların araştırılması ve soruşturulmasında, mü-

fettişlerin yetkileri bu Kanun hükümleri ile sınırlıdır.

Görevden uzaklaştırma yetkisi ve işlemleri

MADDE 12 – (1) Müfettişler;

a) Teftiş, inceleme, araştırma, ön inceleme ve disiplin soruşturmasının her evresinde;

yasal gerekçelerini açıkça belirterek, kamu hizmeti gerekleri yönünden görevi başında kalma-

larının sakıncalı olduğunu değerlendirdikleri personeli, geçici bir önlem niteliğinde olmak

üzere görevden uzaklaştırabilirler.

b) Görevden uzaklaştırma işlemini; gerekçesiyle birlikte derhal görevden uzaklaştırılana

ve görev yaptığı birime, Başkanlığa, ilgili valiliğe veya kaymakamlığa bildirirler.

c) Görevden uzaklaştırmaya ilişkin kararlarının görevden uzaklaştırılana tebliğini, ge-

rektiğinde mülki amirlerden talep edebilirler. 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu

kapsamında, mülki amirler bu talebin gereğini takdir ve ifa ederler.

(2) 657 sayılı Kanunun 142 nci maddesinde belirtilen hallerin gerçekleştiğinin anlaşıl-

ması durumunda ilgililer hakkındaki görevden uzaklaştırma önleminin kaldırılması, müfettiş-

lerce Komutanlığa derhal bildirilir.
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Müfettişe yardım yükümlülüğü

MADDE 13 – (1) Müfettişler; yürüttükleri hizmet yönünden gerekli gördükleri bilgileri,

defter, evrak ve belgeleri kurum ve kuruluşlardan istemek ve görmek, onaylı örneklerini ya da

bir yolsuzluğun kanıtını oluşturanların asıllarını almak, kasa, depo ve ambarları incelemek ve

saymak, bunları mühürlemek, inceleme ve sayma işlerinde yardım isteminde bulunmak, ge-

rektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden bilgi ve belge istemek

yetkisine sahiptirler. İlgililer, müfettişlerin bu isteklerini geciktirmeden yerine getirmek ve so-

rularını cevaplamakla yükümlüdürler.

(2) Müfettişler, görevleri ile ilgili konularda bilgi ve uzmanlıklarından yararlanmak

amacıyla birimlerden yeterli sayıda personel görevlendirilmesini talep edebilirler. Bu talep, il-

gili kurum ve kuruluşlar tarafından gecikmeksizin yerine getirilir.

(3) Müfettişlerin görevleriyle ilgili konularda Komutanlığın teknik ve kriminal labora-

tuvarlarından istedikleri inceleme ve tespit işlemleri, ücretsiz olarak ve süresi içinde sonuçlan-

dırılır.

(4) Asılları alınan belgelerin, müfettişlerin mühür ve imzasıyla tasdik edilmiş örnekleri,

dosyasında saklanmak üzere alındığı yere verilir.

(5) İlgili personel, müfettişlerin çalışmaları için uygun ortamı sağlamakla ve diğer ön-

lemleri almakla yükümlüdürler.

(6) Müfettişlerin görev yürüttükleri kurum ve kuruluşların amirleri ile gerekli görülen

diğer görevlilerin yıllık izinlerinin kullanılması müfettişin istemi üzerine ertelenebilir. Zorun-

luluk bulunmadıkça, iznini kullanmaya başlamış olan görevliler geri çağrılmaz.

(7) Müfettişler, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının personel, araç-gereç, teknik ve kri-

minal laboratuvar ve diğer imkânlarından yararlanma ihtiyacı duydukları takdirde; bu yöndeki

taleplerini merkezde Başkanlığa, taşrada ise mülki amirlere iletirler. Başkanlık ve mülki amirler

bu istemlerin gereğini takdir ve ifa ederler.

Müfettişlerin sorumlulukları ve müfettişlik güvencesi

MADDE 14 – (1) Müfettişler; 657 sayılı Kanun, 4483 sayılı Kanun ve diğer kanunlar

ile bu Yönetmelikte ve ilgili diğer yönetmeliklerde öngörülen görevlerini eksiksiz yerine ge-

tirmekle ve yetkilerini tam olarak kullanmakla yükümlüdürler.

(2) Müfettişler, görevlerini gerektiği gibi yürütmelerini engelleyecek sıhhî, ahlâkî veya

meslekî yetersizlikleri ve 29 uncu maddede belirtilen kurallara uymadıkları saptanmadıkça,

görevlerinden alınamazlar ve kendi istekleri dışında başka görevlere atanamazlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Müfettişlerin Atanmaları, Yetiştirilmeleri ve Hizmet İçi Eğitimleri

Müfettişliğe atanma şartları

MADDE 15 – (1) Müfettiş olarak atanabilmek için;

a) Subaylığa nasıp tarihinden itibaren en az 19 uncu fiili hizmet yılını tamamlamış ol-

mak ve en az binbaşı rütbesinde bulunmak,

b) Son altı yıllık performans değerlendirmesi olumlu olmak,

c) Son altı yılda disiplin cezası almamış bulunmak,

ç) Görev ve memurluk vakar ve onuruyla bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulun-

mamak,
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d) Devlet memurluğundan ve meslekten çıkarılmayı gerektiren bir suç iddiasıyla hak-

kında soruşturma yapılıyor olmamak,

e) Sağlık durumu yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim koşullarında

yolculuk etmeye elverişli bulunmak,

gerekir.

Müfettiş alınması işlemlerinin başlatılması

MADDE 16 – (1) Kurula, ihtiyaç durumuna göre yeterli sayıda müfettiş alınır.

(2) Başkanın istemi Personel Başkanının teklifi ve Komutanın inhası ve Bakanın onayı

üzerine, müfettiş alınmasına ilişkin işlemlere başlanır.

İnceleme, değerlendirme ve müfettişlerin atanması

MADDE 17 – (1) 15 inci maddede belirtilen niteliklere sahip subayların; sicil raporları,

varsa müfettişler tarafından düzenlenen değerlendirme raporları ve değerlendirme belgeleri,

takdirname ve/veya başarı belgeleri ile cezaları, yabancı dil bilgileri ile Başkan ve Personel

Başkanının birlikte yapacakları inceleme sonucunda tespit edilecek çalışma ve başarı dereceleri

değerlendirilir. Komutanının, Başkan ve Personel Başkanının birlikte gösterecekleri lüzum

üzerine ya da resen vereceği emirle, değerlendirmeye tabi tutulan subayların çalışma ve başarı

dereceleri, müfettişlere yaptırılacak incelemeyle de tespit edilebilir.

(2) İnceleme ve değerlendirme, ilgililerin subaylığa naspedildikleri tarihten inceleme

ve değerlendirme tarihine kadar geçen süreyi kapsar.

(3) İnceleme ve değerlendirme iş ve işlemleri; Personel Başkanı ve Tayin Daire Başkanı

ile Başkan ve Başkanın önerisi ile Komutan tarafından belirlenecek bir başmüfettişten oluşan

Komisyon tarafından yapılır.

(4) İnceleme ve değerlendirme sonucunda üstün başarısıyla müfettişlik hizmetinde ya-

rarlı olabileceği anlaşılanlar Başkanın iş’arı, Personel Başkanının teklifi, Komutanın inhası ve

Bakanın onayıyla atanırlar.

Yetiştirme dönemi

MADDE 18 – (1) Müfettişliğe atananlar, altı ay süreli bir yetiştirilme dönemi geçirirler.

(2) Bu dönem içinde, Başkanca belirlenecek sürelerle, müfettişlerin yanında teftiş, araş-

tırma, ön inceleme, disiplin soruşturması ve soruşturma işlerinde yetiştirilmeye tabî tutulurlar.

(3) Bu süre sonunda, yanında çalıştıkları her müfettiş tarafından meslek bilgileri, yete-

nekleri, tutum ve davranışları ile çalışmaları hakkında birer rapor düzenlenir.

(4) Yetiştirilme dönemi sonunda yeterli görülenlerin müfettişlikleri Başkanın önerisi

üzerine Komutan tarafından tasdik edilir.

(5) Yetiştirilme dönemi içinde veya sonunda yeterli görülmeyenler, atanmalarındaki

usulle, eski görevlerine veya rütbelerine uygun görevlere atanırlar.

Başmüfettişliğe atanma

MADDE 19 – (1) En az üç yıl müfettiş olarak görev yapmış ve emsallerine göre tema-

yüz etmiş olanlar, kıdem ve liyakat durumlarına göre başmüfettişliğe atanabilirler.

Müfettişliğe yeniden atanma

MADDE 20 – (1) En az beş yıl süreyle müfettiş olarak çalıştıktan sonra Komutanlık

içinde başka bir göreve atananlar, müfettişlikten ayrı kaldıkları sürelere ait performans değer-

lendirmesi olumlu olmak kaydıyla, durumlarına uyan müfettişliğe, yetiştirilme ve deneme dö-

nemine tabî tutulmaksızın doğrudan atanabilirler.
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Müfettişlerin hizmet içi eğitimleri
MADDE 21 – (1) Başkanlık müfettişlerin hizmet içi eğitimlerini sağlamak amacıyla

Bakanlık eğitim planı çerçevesinde; üniversiteler, yargı kuruluşları, Türkiye ve Ortadoğu Amme
İdaresi Enstitüsü ve gerekli görülen diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla hizmet içi eğitim prog-
ramları düzenleyebilir.

Yurt dışına gönderilme
MADDE 22 – (1) Müfettişler, bilgi ve görgülerini arttırmak, inceleme-araştırma yap-

mak amacıyla ve bir çalışma programı dahilinde, Komutanın önerisi ve Bakanın onayıyla
21/11/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yetiştirilmek
Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmeliğe göre yurt dışına
gönderilebilirler.

(2) Yurt dışına gönderilecek müfettişler kıdem ve performansları esas alınmak suretiyle
belirlenir.

(3) Yurt dışına gönderilenler, inceleme ve araştırmalarına ilişkin olarak düzenledikleri
raporlarını yurda döndükleri tarihten itibaren üç ay içinde Başkanlığa sunarlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Görev alanı
MADDE 23 – (1) Komutanlığın merkez ve taşra teşkilatı ve doğrudan merkeze bağlı

birimlerinin her türlü iş, işlem ve faaliyetleri Kurulun görev alanını oluşturur.
Yazışma usulü
MADDE 24 – (1) Müfettişler, görevleriyle ilgili konularda, resmi ve özel tüm kurum

ve kuruluşlar ve kişilerle doğrudan yazışma yapabilirler. Ancak, Bakanlığın ve Komutanlığın
merkez birimleriyle Başkanlık, diğer bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının merkez bi-
rimleriyle Komutanlık aracılığıyla yazışma yaparlar.

İşe ara vermeden bitirme
MADDE 25 – (1) Müfettişler, başladıkları işleri süresi içinde bitirmekle yükümlüdürler.

Ancak yasal süreye bağlı olmayan işlerde, herhangi bir nedenle geri bırakma veya devir zo-
runluluğunun doğması halinde Başkanlıkça verilen emre göre hareket ederler.

(2) Görevin gerektirdiği işlerin sonuçlandırılması, başka yerlerde de çalışma yapılmasını
gerektiriyorsa; müfettişler durumu Başkanlığa bildirirler ve Başkandan alacakları emre göre
hareket ederler.

Birden çok müfettişin birlikte çalışması
MADDE 26 – (1) Görevin niteliğine göre bir işte, birden çok müfettiş görevlendirile-

bilir. Bu durumda çalışmaları, kıdemli müfettiş düzenler; işlerin süresinde bitirilmesini sağla-
yacak önlemleri alır.

(2) Düzenlenecek rapor türüne ve içeriğine ilişkin olarak müfettişler arasında görüş ay-
rılığı olması halinde, çoğunluğun görüşüne uygun hareket edilir. Eşitlik halinde kıdemli mü-
fettişin tercihine uyulur. Aykırı görüş ve önerilere raporda yer verilir.

(3) Ortak görevlerde, en kıdemli müfettiş heyet başkanıdır.
Mülkiye müfettişleri ve bağlı kuruluşların müfettişleriyle birlikte çalışma
MADDE 27 – (1) Müfettişler Bakan onayıyla; Bakanlık, Emniyet Genel Müdürlüğü

ve/veya Sahil Güvenlik Komutanlığı müfettişleri ile birlikte teftiş, araştırma, ön inceleme, di-
siplin soruşturması, soruşturma ve inceleme-araştırma yapabilirler.
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(2) Bu görevlerde;
a) Mülkiye müfettişi mevcut ise Mülkiye Teftiş Kurulu koordinatörlük görevini yürütür

ve mülkiye müfettişi heyetin başkanıdır.
b) Mülkiye müfettişi mevcut değil ise müfettiş isteminde bulunan kuruluş koordinatör-

lük görevini yürütür. Koordinatör kuruluşun müfettişi heyetin başkanlığını yapar.
(3) Bu çalışmalar sonucunda düzenlenen raporların bir örneği de Kurul arşivinde mu-

hafaza edilir.
Diğer Bakanlık ve kuruluş müfettişleriyle birlikte çalışma
MADDE 28 – (1) Birden fazla kamu kurum ve kuruluşunu ilgilendiren araştırma, ön

inceleme, disiplin soruşturması ve soruşturma görevleri;  10/1/1983 tarihli ve 83/5929 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren Birden Fazla Kamu Kurum ve Kuruluşlarını İlgi-
lendiren Soruşturmalarda Görevlendirilecek Müfettişlerin Görevlendirme Biçimine İlişkin Yö-
netmelik hükümlerine göre yürütülür.

Görevleri esnasında müfettişlerin uyacakları kurallar
MADDE 29 – (1) Müfettişler;
a) 13/4/2005 tarihli ve 25785 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Görevlileri

Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik,
b) 14/9/2010 tarihli ve 27699 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Denetim Görevlile-

rinin Uyacakları Mesleki Etik Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmelik,
c) Kolluk Etik İlkeleri,
ile belirlenmiş olan etik davranış ilkelerine uymakla yükümlüdürler.
(2) Ayrıca müfettişler;
a) Mesleğin gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışta

bulunamazlar.
b) Görevin yerine getirilmesi sırasında objektif ve adil bir sonucun ortaya çıkarılmasını

esas alırlar.
c) Görevlerini tarafsız, önyargısız ve hiç kimseye ayrıcalık yapmaksızın yerine getirirler.
ç) Görev yerlerinde kurumların, yönetim ve karar alma süreçlerine müdahale edemezler.
d) Belge ve kayıtlar üzerinde, göreve ilişkin tarih, imza ve işaret koymak suretiyle ya-

pılan açıklamalar dışında düzeltme ve ilave yapamazlar.
e) Görevleri nedeniyle öğrendikleri gizli bilgi ve belgeler ile gizli kalması gereken bilgi

kaynağını açıklayamazlar ve “hizmete özel” gizlilik dereceli yazılar hariç diğer gizlilik dereceli
yazılarını başkasına yazdırmazlar.

f) Görevlerini yerine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve
mezhep gibi ayrım yapamazlar; hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde
bulunamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan
bir davranış ve beyanda bulunamazlar.

g) Göreve ilişkin kanaatlerini önceden ilgililere ve üçüncü kişilere açıklayamazlar.
ğ) Kişilerin özel hayatına açıkça müdahale sonucunu doğuracak, kendilerinin ve ilgili-

lerin güvenliğini tehlikeye düşürecek, görevin yürütülmesini güçleştirecek bilgi ve belgeleri
başkalarına veremezler.

h) Görevleri sebebiyle, beşeri ve sosyal ilişkilerin gerektirdiği durumlar dışında, gö-
revleri ile ilgili kişilere konuk olamazlar, ikram ve hediyelerini kabul edemezler, alışveriş ya-
pamazlar ve borç ilişkisine giremezler.
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ı) Görevlerin mesai saatlerinde yerine getirilmesi esastır. Ancak, görevin kapsam ve ni-

teliğinin gerektirdiği hallerde müfettişler mesai saatleri dışında da çalışmalarını devam ettirirler

ve birimler ilgili personelin müfettişlerle birlikte mesai saatleri dışında çalışabilmeleri için ge-

rekli tedbirleri alırlar.

Acele konular

MADDE 30 – (1) Müfettişler görevleri sırasında zamanaşımı veya hak düşürücü süre-

lere ilişkin hükümlerden ötürü idarenin zarara uğrayacağını tespit etmeleri halinde, durumu

görevin sonunu beklemeksizin bir rapor ile yetkili makama bildirir ve bu hususu görevleri ile

ilgili düzenleyecekleri raporda belirtirler.

ALTINCI BÖLÜM

Görev Onayları ve Emirleri

Görev onayları ve emirleri

MADDE 31 – (1) Müfettişler, görev emirlerini Başkandan alırlar. Görevli bulundukları

yerlerde, doğruca Bakan veya Komutan tarafından verilen görev emirlerinin gereğini yapar ve

durumu derhal Başkanlığa bildirirler.

(2) Komutanlık merkez birimlerinin gerekli gördükleri inceleme, araştırma, ön incele-

me, disiplin soruşturması ve soruşturma talepleri, Komutanın onayını müteakip Başkanlığa ile-

tilir.

(3) Kamu kurum ve kuruluşları, valilikler ve diğer gerçek ve tüzel kişiler tarafından

Bakanlığa veya doğrudan Kurula yapılan inceleme, araştırma, ön inceleme, disiplin soruştur-

ması ve soruşturma talepleri, değerlendirilmek üzere ilgili merkez birimine gönderilir. Baş-

kanlıkla koordinasyon kurularak yapılan değerlendirme sonucunda, müfettiş tarafından yerine

getirilmesi uygun görülen talepler için Komutandan onay alınır ve bu onaylar Başkanlığa ile-

tilir.

(4) Müfettişler inceleme, araştırma, ön inceleme, disiplin soruşturması ve soruşturma

taleplerini Başkanlığa bildirirler. Bu talepler üzerine Başkanlıkça izin vermeye yetkili olduğu

durumlarda Komutandan, diğer durumlarda Bakandan onay alınır.

(5) Teftişe ilişkin Komutan onayları doğrudan Başkanlıkça alınır.

(6) Önemli görülen veya acele müfettiş gönderilmesi ya da gizli tutulması gereken ko-

nularda, birinci ve ikinci fıkraların hükümlerine bağlı olmaksızın Başkanlık doğrudan onay

alabilir.

(7) Müfettişler; araştırma, ön inceleme, disiplin soruşturması ve soruşturma görevleri

sırasında Başkanının müsaadesi tahtında sivil kıyafet giyebilirler.

(8) Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı ile ilgili teftiş, araştırma, ön in-

celeme, disiplin soruşturması, soruşturma ve inceleme-araştırma görev onayları Bakandan alı-

nır. Onayı alınan görev, Sahil Güvenlik Komutanlığı müfettişleri ile birlikte icra edilir. Mülkiye

Teftiş Kurulunun görev ve yetkileri saklıdır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Genel ve Özel Teftiş ile Rehberlik Görevleri ve Raporları

Genel teftiş ve rehberlik

MADDE 32 – (1) Genel teftiş; birimlerin faaliyet ve işlemlerinde hataların önlenmesine

yardımcı olmak, birimlerin ve personelin gelişmesine, yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli,

güvenilir ve tutarlı hale gelmesine rehberlik etmek amacıyla; hizmetlerin süreç ve sonuçlarını
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mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartla-

rına göre tarafsız olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek; kanıtlara dayalı olarak değer-

lendirmek, elde edilen sonuçları rapor haline getirerek ilgililere duyurmak ve gerektiğinde ku-

suru olanlar hakkında yasal işlem başlatmak suretiyle yapılır.

(2) Rehberlik; müfettişler tarafından teftiş görevleri esnasında birimlerin ve personelin

iş ve işlemlerinde yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli ve tutarlı hale gelmesine, hizmetin

sunumunda en uygun seçeneğin tercih edilmesine, ayrıca mevzuatın doğru uygulanmasına katkı

sağlayacak bilgi ve tecrübe aktarımında bulunulmasıdır.

Genel teftiş uygulaması

MADDE 33 – (1) Genel teftiş programları, yıllık olarak düzenlenir ve genel olarak

ilgili kurum ve kuruluşların üç yılda bir teftişi esas alınarak yürütülür. Gerekli hallerde bu süre

değiştirilebilir.

(2) Programlar, teftişin başlayacağı tarihten en az otuz gün önceden Komutanın onayına

sunulur.

(3) Programlar, teftişin başlama tarihinden en az on gün önce müfettişlere bildirilir.

(4) Programında yer alan bölge, il ve ilçe jandarma komutanlıklarının teftişinde görev

alacak müfettişler Başkanlıkça; bölge ve il jandarma komutanlıklarının merkez birimlerinin

teftişinde görev alacak müfettişlerin tespiti ise heyet başkanınca yapılır.

(5) Merkez birimlerinin teftişinde de aynı usul izlenir.

Özel teftiş

MADDE 34 – (1) Özel teftiş, birimlerin ve personelin belli konulardaki faaliyet ve iş-

lemlerini teftiş etmek amacıyla yapılır.

(2) Özel teftişler, Başkanlık önerisi üzerine Komutan veya doğrudan Bakan emriyle

yapılır.

(3) Komutanlık merkez birimleri özel teftiş taleplerini Başkanlığa, valiler ise Bakanlığa

bildirirler.

(4) Özel teftiş kapsamında yer alan birimlerin teftişinde görev alacak müfettişler Baş-

kanlıkça belirlenir. Özel teftişte müfettişler arasındaki iş bölümü heyet başkanınca yapılır.

Önceki teftiş sonuçlarının araştırılması

MADDE 35 – (1) Müfettişler;

a) Genel ve özel teftiş sırasında öncelikle teftiş defterlerini ve dosyalarını incelemek

suretiyle, bir önceki teftişte eleştiri konusu yapılan ve ilgili birimlerce yerine getirilmesi istenen

hususların yerine getirilip getirilmediğini tespit etmek ve bunu raporlarında belirtmek işlem-

lerini,

b) Makul ve haklı bir neden olmadan ilgililerce yerine getirilmeyen hususların tespiti

halinde, sorumluları hakkında gerekli yasal işlemleri,

yaparlar.

Teftişin yürütülme esasları

MADDE 36 – (1) Genel ve özel teftişler, hizmetlerin aksatılmaması kaydıyla görevli

memurun huzurunda yapılır.

(2) Genel ve özel teftişler, eğitim ve rehberlik esas alınarak yürütülür.

(3) Müfettişler, genel ve özel teftişler sırasında gerekli görmeleri halinde ilgililerle top-

lantı düzenlemek suretiyle de bilgi alabilirler.

Sayfa : 12                               RESMÎ GAZETE                                    9 Mart 2018 – Sayı : 30355



Teftiş raporları

MADDE 37 – (1) Teftiş sonunda; her birim için ayrı bir “teftiş raporu” düzenlenir. An-

cak gerektiği hallerde birden fazla rapor düzenlenebilir.

(2) Genel ve özel teftiş raporlarının mahallinde düzenlenmesi esastır.

Teftiş raporlarının kapsamı

MADDE 38 – (1) Raporlar, esas itibarıyla hizmetin hukuka uygunluk ile ekonomiklik,

etkililik ve verimlilik içinde yürütülüp yürütülmediğinin tespiti, değerlendirilmesi ve önerileri

kapsayacak şekilde düzenlenir.

(2) Önemli olmayan eksiklikler ve yanlışlıklar için görevlilere sözlü açıklamalar yap-

makla yetinilebilir. Gerektiğinde teftiş sırasında bunların giderilmesi sağlanır.

(3) Teftiş sırasında araştırma, ön inceleme, disiplin soruşturması ve soruşturma konusu

yapılan hususlar raporlarda ayrıca belirtilir.

Teftiş raporlarının teslimi, dağıtımı ve saklanması

MADDE 39 – (1) Müfettişler tarafından aşağıdaki raporlar sunulur:

a) Genel teftiş sonucunda düzenlenen raporlardan; merkez teşkilatındaki birimler ile

doğrudan merkeze bağlı birimlere ilişkin olanlar ilgili birlik komutanlığı veya kurum amirliği

ile birlikte Başkanlığa, taşra teşkilatına ilişkin olanlar ise ilgili birlik komutanlığı veya kurum

amirliği ve mülki idare amirliğine teslim edilir, ayrıca Başkanlığa da sunulur.

b) Özel teftiş raporları Başkanlığa sunulur.

(2) İlgili birimler, raporları ve bunlarla ilgili olarak verilen emir ve yazıları özel bir dos-

yada saklarlar. Bunların saklanmasından, devir ve tesliminden, birimlerin amirleri ve ilgili per-

sonel birlikte sorumludurlar.

Genel teftiş raporlarının cevaplandırılması

MADDE 40 – (1) Genel teftiş raporlarında eleştiri ve öneri konusu yapılan hususlar,

raporun teslim tarihinden itibaren otuz gün içinde teftiş edilenler tarafından cevaplandırılarak

silsile yoluyla Komutanlığa bildirilir.

(2) Merkez birimlerinin genel teftişi sonucunda düzenlenen raporlarda eleştiri ve öneri

konusu yapılan hususlar, raporun teslim tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili birim veya

kuruluşun amiri tarafından cevaplandırılarak Başkanlığa bildirilir.

Teftiş raporlarının Başkanlıkça değerlendirilmesi

MADDE 41 – (1) Genel ve özel teftiş raporları Başkanlık tarafından teslim alınmasın-

dan itibaren altmış gün içinde incelenir.

(2) Raporlarda yer alan eleştiri ve önerilerden uygun görülmeyenler gerekçesi ile bir-

likte ilgili müfettişe yazılı olarak bildirilir. Ayrıca yazının bir örneği, teftiş raporuna eklenmek

üzere Komutanlığın ilgili birimine gönderilir.

Teftiş raporlarının ilgili birimlerce değerlendirilmesi

MADDE 42 – (1) Raporlar, ilgili birimler tarafından, kendilerine tesliminden itibaren

otuz gün içinde incelenir.

(2) Merkez birimleri ve doğrudan merkeze bağlı birimler incelemeyi müteakip:

a) Raporlarda yer alan eleştiri ve önerilere katıldıkları takdirde bunları, gereğinin ya-

pılması için en geç beş gün içinde teftiş edilen kurum ve kuruluşlara intikal ettirirler.

b) Raporlarda yer alan eleştiri ve öneriye katılmadıkları takdirde durumu, aynı süre

içinde gerekçesiyle birlikte Başkanlığa bildirirler.
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(3) Raporlarda eleştiri ve öneri konusu yapılan hususlarda, merkez birimleri ile Baş-

kanlık arasında görüş ayrılığının ortaya çıkması halinde uygulanacak işlem Komutan tarafından

belirlenir. Komutan görüşüne esas yazışma, Başkanlıkça yapılır.

(4) Merkez birimleri ve doğrudan merkeze bağlı birimler tarafından, teftiş edilen bi-

rimlere bildirilen eleştiri ve önerilerin yerine getirilmesi ilgili birim amirince sağlanır. Merkez

birimleri ve doğrudan merkeze bağlı birimlerin en üst yöneticileri ile bölge, il ve ilçe jandarma

komutanları kesinleşmiş raporların gereklerinin yerine getirilmesinden sorumludurlar.

Yıllık teftiş programı

MADDE 43 – (1) Kurulun çalışmaları, Başkan tarafından hazırlanan, Komutan tara-

fından uygun görülen ve Bakan tarafından onaylanan yıllık teftiş programına göre yürütülür.

(2) Yıllık teftiş programında aynı usulle değişiklik yapılabilir.

Teftiş defteri

MADDE 44 – (1) Teftişe tabi birimlerde; sayfaları numaralandırılmış, mühürlenmiş

ve son sayfasına defterin kaç sayfadan ibaret olduğu yazılarak ilgili birimin en üst amirince

tasdik edilmiş bir teftiş defteri bulundurulur.

(2) Müfettişler, teftişin başlayış ve bitiş tarihlerini, hangi işleri teftiş ettiklerini, düzen-

ledikleri raporun tarih ve sayısını, teftiş edilenin görevini, adını ve soyadını deftere yazmak

suretiyle imzalarlar. Teftişle ilgili olarak Bakanlık ve/veya Komutanlıktan gönderilen emir ve

genelgelerin tarih ve sayıları ile özetleri, teftiş olunan memurlarca defterin özel bölümüne ya-

zılarak imzalanır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

İnceleme ve Araştırma, İnceleme Görevleri ve Raporları

İnceleme ve araştırma

MADDE 45 – (1) İnceleme ve araştırma;

a) Teftiş görevleri kapsamında Komutanlığın teşkilat, malzeme, kadro, yerleşme duru-

mu ve çalışma yerleri ve diğer imkanlar bakımından yeterli olup olmadığını tespit etmek,

b) Komutanlığın kuruluş amaçlarına uygun olarak, kurumsal yapıların ve süreçlerin et-

kinleştirilmesi ve geliştirilmesi, işlemlerin basitleştirilmesi ve kırtasiyeciliğin azaltılması ile

gerekli hukukî ve idarî düzenlemeler konularında çalışmalar yapmak veya yapılan çalışmalara

katılmak,

c) Teftişe ilişkin ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemek, teftiş standartlarının belir-

lenmesi ve geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yapmak,

ç) Teftiş görevleri kapsamında birimlerin hizmet kalitesinin arttırılması ile personelin

performanslarının iyileştirilmesine esas olacak bilgi ve verileri toplamak; bu kapsamda günlük

faaliyetleri içindeki hizmetlerinin kalitesini veya hizmetlerindeki eksiklikleri tespit etmek, so-

rumluluklarındaki hizmetlerin standartlarının iyileştirilmesini sağlamak, yöneticilerini işbaşında

değerlendirmek ve bunların astlarını hizmete yönlendirmedeki bilgi ve becerilerini, astları üze-

rindeki otoritelerini ölçmek suretiyle topladıkları verileri analiz edip yorumlayarak performans

ve kalite ölçütleri geliştirmek,

d) Komutanlıkla ilgili mevzuat ile diğer bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yo-

rumlamak suretiyle hukuka uygunluk denetimini geliştirmek,
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e) Mevzuatın hazırlanması ve uygulanması ile ilgili çalışmalar yapmak veya yapılan

çalışmalara katılmak,

f) Teftiş hizmetlerini etkileyecek faktörleri incelemek ve değerlendirmek,

g) Bilgi teknolojilerinde ve yönetim bilgi sistemlerinde teftiş hizmetine katkı sağlayacak

gelişmeleri izlemek ve uygulanabilirliğini değerlendirmek,

ğ) Müfettişlere yönelik hizmet içi eğitim programlarının hazırlanmasını ve uygulan-

masını sağlamak,

h) Kurum ve kuruluşların hizmet içi eğitim çalışmalarına katkı sağlamak,

ı) Birimler ile müfettişler arasında ya da müfettişlerin kendi aralarında mevzuatın uy-

gulanmasına ilişkin olarak ortaya çıkan görüş ayrılıklarının giderilmesine katkı sağlamak,

i) Müfettiş raporlarını incelemek ve değerlendirmek, raporlardaki eksikliklerin tamam-

latılmasını ve yanlışlıkların düzeltilmesini sağlamak,

j) Bakanlık ve Bakanlığın bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yü-

rütülen mevzuat çalışmalarına ilişkin Kurul görüşünü oluşturmak,

k) Kurul ile ilgili yönetmelik, yönerge ve diğer düzenleyici işlemlerinin hazırlanması

çalışmalarını yapmak,

l) Teftiş rehberlerini hazırlamak,

m) Müfettişler tarafından düzenlenecek rapor ve diğer belgelerin biçim ve standartlarını

belirlemek,

amaçlarıyla yapılır.

(2) Bakan tarafından istenen diğer konularda da inceleme ve araştırma yapılır.

(3) Müfettişler tarafından da görev sırasında gerekli görülmesi halinde yukarıda belir-

tilen konularda inceleme ve araştırma yapılması talebinde bulunulabilir.

İnceleme ve araştırma raporları

MADDE 46 – (1) İncelemeler ve araştırmalar sonucunda inceleme ve araştırma rapor-

ları düzenlenir.

(2) Bu raporlar Başkanlığa teslim edilir.

(3) Başkanlıkça, raporlar ile ilgili işlemler otuz gün içinde sonuçlandırılır.

İnceleme ve inceleme raporları

MADDE 47 – (1) İnceleme; belirli bir konuda uygulanması gereken idari, mali ve hu-

kuki işlemin ortaya konulması, gerekçelendirilmesi ve önerilmesi amacıyla yapılır.

(2) İnceleme raporları Başkanlığa teslim edilir.

(3) Ancak müfettişler; görevleri sırasında zamanaşımı veya hak düşürücü sürelere ilişkin

hükümlerden ötürü idarenin zarara uğrayacağını tespit etmeleri halinde, durumu görevin sonunu

beklemeksizin bir rapor ile doğrudan yetkili makama bildirirler ve bu hususu görevleri ile ilgili

düzenleyecekleri raporda belirtirler.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Araştırma, Ön İnceleme, Disiplin Soruşturması ve Soruşturma Görevleri ve Raporları

Araştırma

MADDE 48 – (1) Araştırma; bir iddia, olay veya yürütülen iş ve işlemler ile ilgili olarak

personelin adlî, malî ve disiplin işlemleri ile diğer idarî işlemlerin yapılmasına gerek olup ol-

madığının tespiti amacıyla yapılır.
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(2) Müfettişler, personel hakkında işledikleri iddia edilen suçlar nedeniyle; Komutan-
lıkça emir verilmesi, teftiş sırasında öğrenilmesi, ihbar veya şikayet üzerine araştırma yapar-
lar.

Araştırma sonucunda düzenlenecek raporlar
MADDE 49 – (1) Yapılan araştırma sonucunda;
a) Soruşturulması genel hükümlere tabî suçlar ile ilgili olarak müfettişler tarafından

doğrudan yetkili ve görevli Cumhuriyet başsavcılıklarına intikal ettirilmek üzere tevdi raporu,
b) Personelin veya başka kişilerin haksız fiilleri sebebiyle idareye verilen zararlarla

haksız iktisaplarının tazmini için yapılacak hukuki işlemlerin yapılmasını sağlamak amacıyla
Başkanlığa sunulmak üzere tazmin raporu,

c) Sayıştay tarafından malî yönden işlem yapılması gerektiği sonucuna varılması ha-
linde, Sayıştayın gerekli işlemleri yapmasını sağlamak amacıyla Başkanlığa sunulmak üzere
inceleme raporu,

ç) İdari yönden işlem yapılması gerektiği sonucuna varılması halinde, gerekli işlemlerin
yapılmasını sağlamak amacıyla Başkanlığa sunulmak üzere inceleme raporu,

d) Herhangi bir işlem yapılmasına gerek olmadığı sonucuna varılması halinde Başkan-
lığa sunulmak üzere araştırma raporu,

düzenlenir.
(2) İşlem yapılması gerektiği sonucuna varılmış olmakla birlikte aynı konu ve kamu

görevlisi ile ilgili olarak daha önce rapor düzenlenmiş ve karar verilmiş olması hallerinde de
inceleme raporu düzenlenir.

(3) Araştırma görevi sonucunda, ön inceleme ya da disiplin soruşturması yapılması ge-
rektiği sonucuna varılması halinde, durum gerekçeli yazı ile Başkanlığa veya ilgili kuruma bil-
dirilir.

Araştırma raporlarının değerlendirilmesi
MADDE 50 – (1) Başkanlığa sunulan raporlar, otuz gün içinde sonuçlandırılır ve ilgili

birimlere gönderilir.
(2) Ön inceleme veya disiplin soruşturması yapılmasının talep edilmesi ve otuz gün

içinde gerekli Komutan ya da Bakan onayının alınamaması halinde, müfettişler tarafından araş-
tırma görevleri nedeniyle toplanan bilgi ve belgeler, dizi pusulasına bağlı olarak Başkanlığa
teslim edilir.

Ön inceleme ve ön inceleme raporları
MADDE 51 – (1) Ön inceleme; personel hakkında, işledikleri iddia edilen suçlardan

ötürü ceza soruşturması açılması idarî merciin iznine bağlandığı hallerde, soruşturma izni ve-
rilmesi veya verilmemesi kararlarına dayanak teşkil etmek amacıyla yapılır.

(2) Ön inceleme sonucunda ön inceleme raporu düzenlenir.
(3) Ön inceleme, Bakan veya Komutan onayı ve Başkanlıkça verilen görev emri üzerine

yürütülür.
Ön incelemeyi gerektiren suç tespiti
MADDE 52 – (1) Müfettişler tarafından görevleri sırasında ön inceleme başlatılmasını

gerektiren bir suç işlendiğinin tespit edilmesi halinde;
a) Bakanın veya Komutanın soruşturma izni vermeye yetkili olduğu personel ile ilgili

olarak gerekli bilgi ve belgeler toplanır ve ön inceleme onayı talebine ilişkin gerekçeli yazı
Başkanlığa gönderilir.
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b) Haklarında Bakan veya Komutan dışında soruşturma izni vermeye yetkili mercilerin

karar vermesi gereken personel ile ilgili olarak durum, bir rapor ile yetkili mercilere bildirilir.

c) Bölge, il ve ilçe jandarma komutanları ile Başkanlıkça uygun görülen diğer personel

hakkında da (a) bendi hükmü uygulanır.

İhbar ve şikâyet dilekçeleri

MADDE 53 – (1) Müfettişlerce, görevleri sırasında kendilerine yapılan sözlü şikâyetler

bir tutanağa bağlanır.

(2) İddia konusu veya konuları ile ilgili bilgi ve belgeler toplanır.

(3) Ön inceleme yapılmasının gerektiği hallerde 51 inci maddeye göre işlem yapılır.

Ön inceleme raporlarının verileceği yerler

MADDE 54 – (1) Ön inceleme raporları, Bakanın veya Komutanın soruşturma izni

vermeye yetkili olduğu hallerde Başkanlığa, diğer hallerde yetkili mercilere verilir.

Ön incelemede usul ve yetki

MADDE 55 – (1) Müfettişler, ön inceleme görevlerini ve ön incelemenin gerektirdiği

işlemleri, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre yürütürler.

(2) Ön inceleme konusu suça katılan ve 4483 sayılı Kanun kapsamına girmeyen kişilerle

ilgili olarak düzenlenecek tevdi raporu, yetkili ve görevli Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir.

Ayrıca, durum düzenlenecek ön inceleme raporunda belirtilir.

Araştırma ve ön inceleme raporlarında bağlantı

MADDE 56 – (1) Aynı konu veya kişiler hakkında hem araştırma ve hem de ön ince-

leme raporu düzenlenmesinin gerektiği hallerde, durum, araştırma ve ön inceleme raporlarında

bir başlık halinde belirtilir.

Disiplin soruşturması

MADDE 57 – (1) Disiplin soruşturması; memurlar ve diğer kamu görevlilerinin disiplin

hukukundan doğan sorumluluklarının saptanması amacıyla yapılır.

(2) Disiplin soruşturması, Bakan veya Komutan onayı ve Başkanlıkça verilen görev

emri üzerine yürütülür.

(3) Müfettişler, görevleri sırasında memurların disiplin suçu işlediklerini öğrendikle-

rinde, gerekli bilgi ve belgeleri toplayarak disiplin soruşturması yapılabilmesi için durumu bir

yazı ile Başkanlığa bildirerek disiplin soruşturması onayı isterler.

(4) Müfettişler, disiplin soruşturması yapılmasının talep edilmesi ve otuz gün içinde

gerekli Bakan veya Komutan onayının alınamaması halinde, topladıkları bilgi ve belgeleri dizi

pusulasına bağlı olarak Başkanlığa teslim ederler.

(5) Müfettişler, disiplin soruşturması görevlerini ve disiplin soruşturmasının gerektirdiği

işlemleri,  682 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre yürütürler.

Disiplin soruşturma raporlarının verileceği yerler

MADDE 58 – (1) Disiplin soruşturma raporları, Başkanlığa sunulur.

(2) Disiplin soruşturma raporları, ilgili birimlere veya disiplin amirleri ve kurullarına

Başkanlıkça gönderilir.
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Devir

MADDE 59 – (1) Müfettişler Bakan onayına dayalı olarak yürüttükleri araştırma, ön

inceleme, disiplin soruşturması ve soruşturma görevleri sırasında, diğer yetkili mercilerin onay-

ları ile başlatılan ve henüz bitirilmeyip raporu yetkili mercilere teslim edilmemiş bu tür görev-

lere ilişkin bilgi ve belgeleri yazı ile devir alırlar.

Generaller hakkındaki işlemler

MADDE 60 – (1) Generaller hakkında müfettişlerce yapılması öngörülen veya gereken

araştırma, ön inceleme, disiplin soruşturması ve soruşturmalar; mülkiye müfettişince müstaki-

len ya da mülkiye müfettişi ve Kurul müfettişiyle birlikte yapılır.

ONUNCU BÖLÜM

Değerlendirme Görevleri ve Raporları

Değerlendirme

MADDE 61 – (1) Değerlendirme; personelin genel tutum ve davranışları, performans-

ları ile hizmet ve çalışmalarının tespit edilerek mevzuat, etik ilkeler ve hizmet gerekleri bakı-

mından irdelenmesi suretiyle bir kanaate varılması amacıyla yapılır.

Değerlendirme raporları

MADDE 62 – (1) Değerlendirme raporları, en az iki müfettiş tarafından birlikte dü-

zenlenerek doğrudan Başkanlığa sunulur.

(2) Değerlendirme raporlarının, yazılı bilgi ve belgelere dayandırılması esastır. Gerekli

hallerde ilgililerin şifahi beyanlarına da başvurulur. Bu durumda, dinlenenlerin hüviyet ve be-

yanları müfettişlerce tutanağa bağlanır.

(3) Raporların bir örneği, Başkanlık tarafından personelin özlük dosyalarına konmak

üzere ilgili birime gönderilir.

(4) Bu rapor, ilgili birimlerce görevde yükselme, atama, yer değiştirme ve benzeri özlük

işlemlerinde dikkate alınır.

Değerlendirme belgeleri

MADDE 63 – (1) Teftiş görevi sırasında Bakan veya Komutan tarafından belirlenen

personel hakkında düzenlenir.

(2) Bu belgeler 62 nci madde hükmü dikkate alınarak düzenlenir ve 62 nci maddenin

üçüncü ve dördüncü fıkralarındaki işlemlere tabî tutulur.

Değerlendirme raporları ve belgelerinin niteliği

MADDE 64 – (1) Değerlendirme raporları ve belgeleri, 4982 sayılı Kanunun 26 ncı

maddesinde belirtilen kurum içi görüş ve tavsiye niteliğindedir.

ON BİRİNCİ BÖLÜM

Kamu Zararlarından Doğan Alacaklar

Genel olarak kamu zararlarından doğan alacaklar ile diğer alacakların tespiti

MADDE 65 – (1) Müfettişler teftiş, araştırma, ön inceleme, disiplin soruşturması ve

soruşturma görevleri sırasında tespit ettikleri kamu zararları ve diğer alacakları, teftiş raporla-

rında belirtirler ve düzenledikleri raporun bir örneğini ilgili harcama birimine verirler.

(2) Kamu zararlarından doğan alacakların takip ve tahsili, 27/9/2006 tarihli ve

2006/11058 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Zararlarının Tahsiline
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İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine, diğer alacakların takip ve tahsili

ise genel hükümler ile Maliye Bakanlığının bu konudaki düzenlemelerine göre yürütülür.

(3) Yapılan işlemler ve sonuçları silsile yoluyla Komutanlığa bildirilir.

ON İKİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Uygulanacak hükümler

MADDE 66 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri uygulanır.

Kimlik belgesi

MADDE 67 – (1) Müfettişlere, fotoğraflı ve Komutan tarafından imzalanmış bir kimlik

belgesi verilir.

(2) Kimlik belgesi, istenmesi halinde görev sırasında ilgililere gösterilir.

Mühür

MADDE 68 – (1) Müfettişlere, numaralı, resmi bir mühür verilir.

Araç ve gereçler

MADDE 69 – (1) Müfettişlere, görevleri ile ilgili gerekli araç ve gereçler Başkanlıkça

sağlanır.

Yolluk ve diğer hakların alınması

MADDE 70 – (1) Müfettişler, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun

33 üncü maddesinin (b) bendi hükmünden yararlanırlar.

(2) Müfettişler, bilirkişi, tercüme, posta, taşıma ve diğer giderlerine konu hizmet alım-

ları karşılıklarını, 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı (3. Mükerrer) Resmî Gazete’de yayımlanan

Merkezi Yönetim Harcamaları Belgeleri Yönetmeliği çerçevesinde alırlar.

(3) Müfettişler yolluk ve diğer haklarını düzenleyecekleri hakediş çizelgelerinde gös-

terirler.

(4) Hakediş çizelgelerinde; gündelik, konaklama giderleri, yolculuklara ait giderler ve

diğer hakedişler ile bunlara karşılık alınan ve iade edilen tutarlar gösterilir.

(5) Hakediş çizelgelerine yolluk bildirimi, para talep formu ve sair belgeler eklenir.

(6) Müfettişler, düzenledikleri hakediş çizelgelerini ve eki belgeleri Maliye Birimine

verirler. Hakedişler, Maliye birimi tarafından ödenir. Başkanlık ihtiyaçları, ikmal planları kap-

samında ilgili bütçeleyici birimlere bildirilerek tedariki sağlanır.

Tatillerin başka yerlerde geçirilmesi

MADDE 71 – (1) Görev Merkezi dışında görevlendirilen müfettişler Başkanın onayı

ile ulusal bayramları, hafta tatillerini ve genel tatilleri görevli bulundukları yerler dışında da

geçirebilirler.

Teftiş hizmetleri yıllık değerlendirme toplantısı

MADDE 72 – (1) Komutanın onayıyla Başkanlık tarafından;

a) Uygulamada görülen hata ve noksanlıkları tespit ederek müşterek sonuçlara varmak

ve uygulama birliğini sağlamak,

b) Müfettişlerin deneyim ve görüşleri paylaşarak bunlardan yararlanmak,

c) Kurulu ilgilendiren mevzuatta meydana gelen gelişme ve değişiklikleri izlemek ve

değerlendirmek amacıyla yılda en az bir defa değerlendirme toplantısı yapılır.
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(2) Değerlendirme toplantısı görev merkezi ya da Başkan tarafından uygun görülecek

başka mahallerde düzenlenebilir.

(3) Değerlendirme toplantısında varılan sonuçlar bir rapor halinde yayımlanır.

Bilgi verme

MADDE 73 – (1) Müfettişler, görev yerlerine varış ve ayrılışlarını yazı, faks, mesaj,

telefon gibi iletişim araçlarıyla Başkanlığa bildirirler.

Yayınlar ve kitaplık

MADDE 74 – (1) Komutanlık Resmi Gazete, kanunlar, tüzükler, yönetmelikler ile bi-

limsel ve yargısal içtihatları içeren yayınları temin ederek müfettişlerin yaralanmasına sunar.

(2) Görev Merkezinde, mevzuat ve mesleki konularla ilgili bir kitaplık bulunur. Kitaplık

yönetimi, Başkan veya Başkan tarafından görevlendirilecek personel tarafından yerine getirilir.

Yönerge

MADDE 75 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulamaya ilişkin konularına açıklık getirmek

amacıyla yönerge düzenlenebilir.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 76 – (1) 16/5/1998 tarihli ve 23344 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Jan-

darma Genel Komutanlığı Teftiş Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 77 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 78 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

—— • ——
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden:

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE

YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 26/9/2017 tarihli ve 30192 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Toprak

Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönet-

meliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine sırasıyla aşağıda belirtilen

(3) numaralı alt bentler eklenmiştir. 

“3) Kamu kurum ve kuruluşlarında; sivil savunma uzmanı, şube müdür yardımcısı,

kontrolör (hesap), kontrolör (teknik), teknik uzman, uzman, teknik şef, şef, ajans amiri, koruma

ve güvenlik grup şefi, koruma ve güvenlik amiri, itfaiye şefi pozisyonlarında; tek bir unvanda

veya birden fazla unvanda olmak üzere toplamda en az bir yıl veya avukat, mühendis, mimar,

eksper (mühendis), çözümleyici, sistem programcısı, programcı, ekonomist, kimyager, biyolog,

istatistikçi pozisyonlarında; tek bir unvanda veya birden fazla unvanda olmak üzere toplamda

en az beş yıl çalışmış olmak.”

“3) Kamu kurum ve kuruluşlarında; teknik uzman, uzman, teknik şef, şef, ajans amiri,

koruma ve güvenlik grup şefi, koruma ve güvenlik amiri, itfaiye şefi pozisyonlarında tek bir

unvanda veya birden fazla unvanda olmak üzere toplamda en az bir yıl çalışmış olmak.”

Sayfa : 20                               RESMÎ GAZETE                                    9 Mart 2018 – Sayı : 30355



MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi yü-

rürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir. 

“(3) Yazılı sınavlarda itiraz sonucu, Sınav Kurulunca hatalı olduğu sonucuna varılan

sorular iptal edilerek tüm adaylarca doğru yapılmış kabul edilir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü yürütür.

—— • ——
Erciyes Üniversitesinden: 

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/8/2000 tarihli ve 24150 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erciyes

Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasına aşa-

ğıdaki bent eklenmiştir.  

“j) Kamu ve özel sektöre, ulusal ve uluslararası kuruluşlara, kişilere ihtiyaç duydukları

alanlarda, sınav ve belgelendirme hizmeti vermek.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Erciyes  Üniversitesi Rektörü yürütür. 

—— • ——
Erciyes Üniversitesinden: 

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (ERSEM) 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/6/2001 tarihli ve 24201 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Erciyes

Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ERSEM)  Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – ERSEM amaçları doğrultusunda kişilere, kamu ve özel sektöre, ulusal

ve uluslararası kuruluşlara ihtiyaç duydukları alanlarda, danışmanlık, sınav ve belgelendirme

hizmeti verir, eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar düzenler, mesleki yeterlilik

sınav ve belgelendirme hizmetlerini yürütür ve bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlar.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Erciyes Üniversitesi Rektörü yürütür. 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

26/9/2017 30192
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TEBLİĞLER

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN

TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/49)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 18/11/2015 tarihli ve 29536 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/49)’in 7 nci maddesinin birinci

fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Soruşturma konusu ürün 70.07 (7007.19.80.00.13 ve 7007.19.80.00.14 hariç) GTP altında

tasnif edilen temperlenmiş veya lamine edilmiş emniyet camları (85.28 tarife pozisyonunda

yer alan akıllı tahtalarda kullanılan tipte yansımasız (anti-glare) ve optik özellikli olanlar ile

84.71, 85.17 ve 85.28 tarife pozisyonlarında yer alan eşyalarda kullanılan türde ekran koruma

camları hariç) dır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tablo aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2018/9)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Ekonomi Bakanlığı tarafından başlatılan  inceleme

neticesinde, Hindistan, Sri Lanka, Tayland ve İspanya menşeli “muhtelif mafsal halkalı zincirler
ve aksamı” ithalatına ilişkin olarak önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılması
ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ,  14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin

Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli
ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında
Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
b) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyeti’ni,
c) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,
ç) G.T.İ.P: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,
d) Güney Kore: Kore Cumhuriyeti’ni,
e) Hindistan: Hindistan Cumhuriyeti’ni,
f) İspanya: İspanya Krallığı’nı,
g) Kanun:  3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunu,
ğ) Karar: 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe

konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararı,
h) Sri Lanka: Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti’ni,
ı) Tayland: Tayland Krallığı’nı,
i) Tayvan: Çin Tayvanı’nı,
j) Yönetmelik:  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,
ifade eder.
Soruşturma konusu eşya
MADDE 4 – (1) Soruşturma konusu eşya, 19/6/2016 tarihli ve 29747 sayılı Resmî Ga-

zete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:
2016/19) ile halihazırda ithalatında dampinge karşı önlem uygulanan 7315.11.90.00.11,
7315.11.90.00.19, 7315.12.00.00.11, 7315.12.00.00.19 ve 7315.19.00.00.00 G.T.İ.P.sinde ta-
nımlı “muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamı”dır.

(2) Bu aşamada belirtilen gümrük tarife istatistik pozisyonları bilgi amaçlı verilmiş
olup, bağlayıcı nitelikte değildir.

Başvuru ve mevcut durum
MADDE 5 – (1) 23/5/2010 tarihli ve 27589 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İtha-

latta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/13) ile ÇHC menşeli muh-
telif mafsal halkalı zincirler ve aksamlarının ithalatında dampinge karşı 1.200 ABD Doları/Ton
seviyesinde kesin önlem yürürlüğe konulmuştur. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İliş-
kin Tebliğ (Tebliğ No:2016/19) ile tamamlanan nihai gözden geçirme soruşturması kapsamında
anılan önlemlerin söz konusu eşya ithalatında mevcut haliyle uygulamasının devam ettirilme-
sine karar verilmiştir.

(2) Öte yandan, 12/12/2013 tarihli ve 28849 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İtha-
latta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/31) ile de; ÇHC menşeli
eşyaya uygulanan önlem, iki firma hariç tutulmak üzere Güney Kore, Malezya ve Tayvan men-
şeli/çıkışlı anılan eşya ithalatına teşmil edilmiştir.
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(3) Tosyalı Makina San. ve Tic. Ltd. Şti. firması tarafından, Bakanlığa iletilen, önlem
konusu ülkeler menşeli muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamının ithalatında uygulanan
dampinge karşı önlemin Hindistan, Sri Lanka, Tayland ve İspanya üzerinden yapılan ithalat
ile etkisiz kılındığına yönelik iddia üzerine Bakanlık tarafından bir inceleme başlatılmıştır.

(4) Mezkur önlemlerin etkisiz kılındığına ilişkin iddia ve bulgular Kanun, Karar ve Yö-
netmelik hükümleri çerçevesinde değerlendirilmiştir.

Önlemlerin etkisiz kılınmasına ilişkin bulgular
MADDE 6 – (1) Soruşturma konusu eşyanın ÇHC menşeli olanlarının ithalatında dam-

pinge karşı önlem 2009 yılında uygulanmaya başlanmış olup, 2016 yılında söz konusu önlemin
mevcut haliyle uygulamasının devam ettirilmesine karar verilmiştir. Öte yandan, 2010 yılında
ÇHC menşeli muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamı ithalatına yönelik uygulamaya ko-
nulan kesin önlem, 2013 yılında söz konusu eşyanın Güney Kore, Malezya ve Tayvan
menşeli/çıkışlı olanlarının ithalatına teşmil edilmiştir.

(2) Bahse konu ürünün ithalat istatistikleri incelendiğinde toplam ithalatın 2012 yılından
beri 4-5 bin ton arasında değiştiği görülmekte olup 2017 yılında 4,9 bin ton olmuştur. İstatis-
tikler ülkeler bazında incelendiğinde ise Hindistan, Tayland, İspanya ve Sri Lanka’dan yapılan
ithalatın arttığı, ayrıca bu ülkelerden yapılan ithalatın birim fiyatlarının düşük olduğu görül-
mektedir.

(3) Hindistan’dan yapılan ithalat 2010-2014 yılları arasında önemli bir artış göstermiş
olup sonraki yıllarda daha yatay bir seyir izlemiştir. 2010 yılında ithalat 75 ton iken 2017 yılında
844 ton olmuştur. Hindistan’dan yapılan ithalatın birim fiyatı ise 2010 yılında 4,5 dolar/kg iken
2017 yılında 2,5 dolar/kg olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, Hindistan’da mukim ihracatçı firma-
lardan bazılarının ÇHC ile bağlantısının olduğu anlaşılmıştır.

(4) Tayland’dan yapılan ithalat 2012 yılından itibaren önemli bir artış göstermiştir. 2012
yılında ithalat 57 ton iken 2017 yılında 538 ton olmuştur. İthalat birim fiyatı ise 2017 yılı iti-
bariyle 2,3 dolar/kg olmuştur.

(5) İspanya’dan yapılan ithalatın 2013 yılından itibaren her yıl arttığı görülmekte olup
2013 yılında 5 ton iken 2017 yılında 362 tona yükselmiştir. İthalat birim fiyatı ise 2013 yılından
itibaren her yıl düşüş göstermektedir. 2013 yılında ithalat birim fiyatı 18,7 dolar/kg iken 2017
yılında bu rakam 3,2 dolar/kg’a düşmüştür.

(6) 2010 yılında Sri Lanka’dan ithalat bulunmazken 2011 yılından itibaren ithalat baş-
lamış, 2012 yılında ise önemli bir artış göstermiştir, sonraki yıllarda ise inişli çıkışlı bir seyir
izlemiştir. 2017 yılında bu ülkeden yapılan ithalat 278 tondur. Sri Lanka’dan ithal edilen zin-
cirlerin birim fiyatı düşük olup 2017 yılında bu rakam 1,8 dolar/kg olmuştur.  Sri Lanka’nın
ihracat yaptığı tek ülkenin Türkiye olduğu görülmekte olup; buna ilaveten, Sri Lanka’nın
ÇHC’den zincir ithalatı bulunmaktadır.

(7) Yapılan incelemeler sonucunda, söz konusu dampinge karşı önlemin Hindistan, Tay-
land, Sri Lanka ve İspanya üzerinden etkisiz kılındığına dair ciddi bilgi ve bulgular tespit edil-
miştir.

Karar ve işlemler
MADDE 7 – (1) Anılan başvuru sonrası yapılan incelemeler sonucunda Hindistan, Tay-

land, Sri Lanka ve İspanya  menşeli/çıkışlı söz konusu eşya için İthalatta Haksız Rekabeti De-
ğerlendirme Kurulu’nca, Yönetmeliğin 38 inci maddesi çerçevesinde önlemlerin etkisiz kılın-
masına karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

(2) Soruşturma, Genel Müdürlük tarafından yürütülecektir.
Soruşturma dönemi
MADDE 8 – (1) 1/1/2015 ile 1/1/2018 tarihleri arası soruşturma dönemi olarak belir-

lenmiştir.
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Soru formları ve bilgilerin toplanması
MADDE 9 – (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, söz konusu eşyanın

bilinen ithalatçılarına ve soruşturma kapsamına giren bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına so-
ruşturmanın açılışına ilişkin bildirim ve anılan bildirim ekinde yer alan soru formu gönderile-
cektir. Bildirimi almayan tarafların soru formunu Bakanlık internet sayfasındaki ilgili bölümden
indirmeleri mümkün bulunmaktadır.

(2) Öte yandan, ilgili üretici ve ihracatçılara iletilmesini kolaylaştırmak ve çabuklaştır-
mak amacıyla, soruşturmaya konu ülkelerin Türkiye’deki resmî temsilciliğine de soru formu
gönderilecektir.

(3) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişim Türkçe yapılacaktır. İlgili tarafların
soru formuna ilişkin yanıtlarını ve bu yanıtlar dışında kalan tüm bilgi, belge, görüş ve taleplerini
yazılı olarak Türkçe sunmaları gerekmektedir.

Süreler
MADDE 10 – (1) Soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturma açılmasına dair bil-

dirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dahil 37 gündür. 9 uncu maddede belirtilen,
bildirimin ve soru formlarının gönderilmediği ilgili taraflar ise, bu Tebliğin yayımı tarihinden
itibaren işleyecek 37 günlük süre ile bağlıdırlar.

(2) Soru formunda istenilen bilgilerin haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen
diğer bilgi, belge ve görüşlerin dikkate alınabilmesi için, söz konusu bilgi, belge ve görüşler,
bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içinde Genel Müdürlüğe yazılı olarak
ulaştırılması gerekir.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden diğer ilgili tarafların da
(yerli üreticiler, ithalatçılar, ilgili meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi
veya işveren sendikaları ve benzeri) görüşleri ile konuya ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi bu
Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 37 gün içinde yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirmeleri
gerekir.

İşbirliğine gelinmemesi
MADDE 11 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde belirtildiği üzere, taraflardan birinin

belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlayamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi
vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde soruşturmaya ilişkin
karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınacaktır.

Geçici önlem alınması, vergilerin geriye dönük uygulanması
MADDE 12 – (1) Kararın ilgili maddeleri uyarınca, soruşturma süresince geçici önlem

uygulanması kararlaştırılabilir ve kesin önlem geriye dönük olarak uygulanabilir.
(2) Önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem kavramı ve istisnası bulunmamaktadır.
Yetkili merci ve adresi
MADDE 13 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen

yetkili merciye iletilmesi gerekir:
Ekonomi Bakanlığı
İthalat Genel Müdürlüğü
İthalat Politikalarını İzleme ve Değerlendirme Dairesi
Söğütözü Mah. 2176. Sk. No:63 06530 Çankaya/ANKARA
Tel:  +90 (312) 204 95 88
Faks: +90 (312) 204 86 33
e-posta: oek859@ekonomi.gov.tr
Soruşturmanın başlangıç tarihi
MADDE 14 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 05/03/2018

Karar No : 2018/33

Konu : İmar Planı.

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 05/03/2018

Karar No : 2018/34

Konu : İmar Planı Değişikliği
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 05/03/2018

Karar No : 2018/35

Konu : Maliye Hazinesine Ait Taşınmazlar

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 05/03/2018

Karar No : 2018/36

Konu : İmar Planı
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Çorlu 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2010/263  
Karar No : 2015/288 
Mahkememizce VALENTĠNA BABAIAN (SIBBI) hakkında "resmi belgede sahtecilik" 

suçundan açılan kamu davası uyarınca yapılan yargılama neticesinde 16/04/2015 tarihinde verilen 
2010/263 Esas 2015/288 Karar sayılı kararı ile sanık VALENTĠNA BABAIAN (SIBBI) (Ivan ve 
Clavdıya kızı, Moldova 20/04/1979 Doğumlu, Moldova VatandaĢı) hakkında resmi belgede 
sahtecilik suçundan açılan kamu davasında sanığın 1 Yıl 8 Ay Hapis Cezası ile cezalandırılmasına 
karar verildiği, verilen hükmün açıklanmasının geri bırakıldığı, sanığın adresinin bilinmediği, tüm 
aramalara rağmen bulunamadığı ve karar sanık VALENTĠNA BABAIAN (SIBBI)'ya tebliğ 
edilemediğinden, mahkememiz hükmünün 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28/1 maddesi 
gereğince RESMĠ GAZETE‘DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

ĠĢbu ilan metninin yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağı, 7 gün 
içerisinde mahkemeye verilecek dilekçe ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle ve bu 
beyanın tutanağa geçirilip tutanağın Hakim tarafından onaylanması suretiyle Çorlu Nöbetçi Ağır 
Ceza Mahkemesinde itiraz yolu açık olmak üzere karar verilmiĢ olup, ilan giderlerinin adı geçen 
sanıktan tahsil edileceğine dair karar ilanen tebliğ olunur. 836 

—— •• —— 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 
ESAS NO : 2017/14532 
SUÇ : Resmi belgede sahtecilik 
SUÇ T. : 20/05/2014 
SANIK : Hayati BOZKURT: (Muzaffer oğlu, Halime'den olma 20/10/1985 doğumlu) 

Kepezaltı Mahallesi, 3196 sokak No: 29 KEPEZ/ANTALYA adresinde 
ikamet etmektedir. 

Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 
24/10/2014 gün ve 2014/328 E. 2014/397 K. sayılı hükmün sanık ve katılan tarafından temyiz 
edilmesi üzerine 4778 sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK.nun 316. maddesine eklenen son 
fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı tebliğnamesinin sanık Hayati 
BOZKURT‘a tebliği gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 
ve 31. maddeleri gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet 
BaĢsavcılığının BOZMA isteyen 21/09/2017 gün ve 15/2015/643 sayılı tebliğnamesinin tebliğ 
edilmiĢ sayılacağı ilan olunur. 2169/1-1 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TOHUMLUK ÇUVALI SATIN ALINACAKTIR 
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
Genel Müdürlüğümüze bağlı Tarım ĠĢletmelerinin üretimi olan tohumlukların 

ambalajlanmasında kullanılmak üzere toplam 336.150 adet muhtelif tipte polipropilen tohumluk 
çuvalı satın alınacaktır. 

Konu ile ilgili ġartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire BaĢkanlığı‘ndan 100,00 TL 
karĢılığında temin edilebilir. 

Teklif mektuplarının en geç 20.03.2018 günü saat 14.30‘a kadar TĠGEM Genel Evrak 
Servisine teslim edilmiĢ olması gereklidir. Geciken teklifler dikkate alınmaz. 

Bu ihale 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında 
olup, TĠGEM ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta veya en uygun bedeli tespit 
etmekte serbesttir. 

Adres: TARIM ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA 
 Tel:  (312) 417 84 70 (5 Hat) 
 Fax: (312) 417 78 39 2216/1-1 
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IġIKLI KENT MOBĠLYALARININ 3 YIL SÜREYLE KĠRALANMASI VE BU ALANLARA 

REKLAM ASMA HAKKI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

1 - Samsun BüyükĢehir Belediyesi sınırları dahilindeki Ġlkadım, Canik, Tekkeköy ve 

Atakum Ġlçelerinde halihazırda kurulu bulunan aĢağıda isim ve adetleri yazılı ıĢıklı kent 

mobilyalarının 3 yıl süreyle kiralanması ve bu alanlara reklam asma hakkı 2886 Sayılı Devlet 

Ġhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir.  

a - 200 Adet Otobüs durağı raketi 826 m² (Reklam alanı ölçüsü: 1,18 mx1,75 m-çift taraflı 

ve ıĢıklı) 

b - 130 Adet Raket (CLP) 537 m² (Reklam alanı ölçüsü: 1,18 mx1,75 m-çift taraflı ve 

ıĢıklı) 

c - 15 Adet Megalight 203 m² (Reklam alanı ölçüsü: 2,15mx3,15 m-çift taraflı ve ıĢıklı) 

d - 130 Adet Bilboard 879 m² (Reklam alanı ölçüsü: 1,96mx3,45 m-tek taraflı ve ıĢıklı) 

e - 34 Adet Mini Raket 26,30 m² (Reklam alanı ölçüsü: 0,53mx0,73m-çift taraflı ve ıĢıklı)  

2 - Ġhale dokümanı (Ġdari ġartname ve SözleĢme Taslağı) BüyükĢehir Belediyesi 1. katında 

bulunan vezneye ¨ 500,00 yatırılarak makbuz karĢılığında Mali Hizmetler Dairesi BaĢkanlığı 

Gelirler ġube Müdürlüğünden temin edilecektir.  

3 - Kent mobilyalarının tamamının yıllık kiralama ve bu alanlara Reklam Asma Hakkı 

Muhammen Bedeli KDV hariç ¨ 3.344.000,00, 3 yıllık ¨ 10.032.000,00 olup 3 yıllık muhammen 

bedelin geçici teminatı ¨ 300.960,00 dir. 

- Ġhalede yarıĢma (artırım) kent mobilyalarının yıllık kiralama ve bu alanlara reklam asma 

hakkı bedeli üzerinden yapılacaktır. 

4 - Bahse konu Ġhale 22.03.2018 tarihinde, PerĢembe Günü Saat 14.30‘da BüyükĢehir 

Belediye Encümen Toplantı Salonunda, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu‘nun 35.a maddesi 

gereğince kapalı teklif usulü ile yapılacaktır. 

5 - Ġhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler; 

A) Ticaret ve Sanayi Odası belgesi; 

a) Gerçek kiĢi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkâr 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ belge; 

b) Tüzel kiĢi olması halinde tüzel kiĢiliğin idare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir 

makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge; 

c) Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerin her 

birinin (a) ve (b)‘deki esaslara göre temin edecekleri belge; 

B) Kanuni Ġkametgâhı olması; 

C) Türkiye‘de tebligat için adres göstermesi; 

D) Geçici teminat (teminat mektubu verilmesi halinde 2886 sayılı yasaya uygun olarak 

düzenlenmiĢ ve LĠMĠT ĠÇĠ OLACAKTIR) vermesi; 

E) Ġmza sirkülerini vermesi; 

a) Gerçek kiĢi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri; 

b) Tüzel kiĢi olması halinde, tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri; 
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c) Ortak giriĢim olması halinde, ortak giriĢimi oluĢturan gerçek kiĢi veya tüzel kiĢilerin 

her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge; 

F) Ġstekliler adına vekâleten iĢtirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekâletnameleri ile vekâleten iĢtirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi; 

G) ĠĢtirakçilerin bağlı bulunduğu Vergi Dairesi ve SSK Müdürlüğünden ihalenin yapıldığı 

tarihte vadesi geçmiĢ vergi, SSK borcu olmadığına dair belge [(2886 SAYILI YASAYA GÖRE) 

(Ortak GiriĢim olması halinde her bir ortak için ayrı ayrı olacaktır).]  

H) Ġstekli Ģartnameye uyan veya benzeri özellikler taĢıyan bir reklam asma ve kiralama 

iĢini ―son 10 yıl içinde sözleĢmeye dayalı en az 5 yıl süreyle yaptığına dair‘‘ iĢ bitirme veya iĢ 

durum belgesini ve sözleĢmesini, diğer evraklarla birlikte verecektir. Bu iĢ bitirme veya iĢ durum 

belgesindeki reklam alanı, ihale konusu iĢimizin toplam reklam alanının ilan tarihi itibariyle en az 

%50‘si oranında olacaktır. Ġsteklilerin iĢ bitirme veya iĢ durum belgeleri ilgili kurumunca 

onaylanmıĢ aslı veya noterce tasdik edilmiĢ sureti olmalıdır. (Ortak GiriĢim olması halinde her bir 

ortak için ayrı ayrı olacaktır). 

I) Faaliyet konusu içerisinde reklam iĢini yaptıklarını gösterir Ticaret ve Sanayi 

Odasından veya bağlı olduğu odadan alınmıĢ resmi belge. (2018 yılında onaylatılmıĢ) Ortak 

GiriĢim olması halinde her bir ortak için ayrı ayrı olacaktır. 

Ġ) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde iĢ ortaklığı beyannamesi verecektir. Geçici 

teminat pilot ortak tarafından verilecektir. 

J) Ġhale dosyası alındı makbuzu. 

K) 2886 SAYILI D.Ġ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair 

beyan (https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Yasaklilik/YasakliSorgu.aspx) adresinden sorgulanacaktır. 

6 - Kapalı teklif usulüne göre ihalede teklifler yazılı olarak yapılacaktır. 

Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı 

ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıĢtırılan yeri istekli tarafından 

imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve 

istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. DıĢ zarfın üzerine isteklinin 

adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi iĢe ait olduğu yazılır. 

Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda Ģartname ve 

eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile 

açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde 

kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamıĢ sayılır. 

Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karĢılığında komisyon 

baĢkanlığına (Pazar Mah. Necipbey Cad. No: 35‘de mevcut Samsun BüyükĢehir Belediyesi 

Hizmet Binasında bulunan Yazı ve Kararlar Dairesi BaĢkanlığı, Encümen Kalemi‘ne) verilir. 

Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu 

takdirde dıĢ zarfın üzerine komisyon baĢkanlığının adresi ile hangi iĢe ait olduğu, isteklinin adı ve 

soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar 

komisyon baĢkanlığına ulaĢması Ģarttır. Postadaki gecikme nedeniyle iĢleme konulmayacak olan 

tekliflerin alınıĢ zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon baĢkanlığına verilen teklifler 

herhangi bir sebeple geri alınamaz. 2191/1-1 
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12.500.000 ADET 7 OZ KARTON BARDAK SATIN ALINACAKTIR 

ÇAYKUR İstanbul Pazarlama Bölge Müdürlüğünden: 

 İSTANBUL 

1 - TeĢekkülümüz ihtiyacı olan 12.500.000 adet 7 oz karton bardak Satınalma ve Ġhale 

Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık Ġhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, ÇAYKUR Ġstanbul Pazarlama Bölge Müdürlüğü Satınalma 

Komisyonu BaĢkanlığı/ĠSTANBUL adresinden 50,00 TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında temin 

edilebilir. 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 19 Mart 2018 Pazartesi günü saat 14.00‘a kadar 

ÇAYKUR Ġstanbul Pazarlama Bölge Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Ġstanbul adresinde 

bulunacak Ģekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 

aynı gün saat 14.00‘da açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 

edilmez.  

5 - Ġhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3‘ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleĢme bedelinin KDV hariç % 6‘sı oranında kesin teminat alınır. 

8 - Ġhale ÇAYKUR Ġstanbul Pazarlama Bölge Müdürlüğü Satınalma Komisyonu 

BaĢkanlığında yapılacaktır. 

9 - Ġhale kısmi tekliflere kapalıdır. 

10 - TeĢekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 2117/1-1 

—— • —— 
TCDD VAN GÖLÜ FERĠBOT MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI, T/FERĠLERĠNĠN  

2018 YILI ĠHTĠYACI OLAN 25.000 KG DENĠZ DĠZEL 1000 SAE 40  

NUMARA YAĞ SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi Van Gölü Feribot Müdürlüğünden:  

Ġhale Kayıt No : 2018/99520 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : TCDD iĢletmesi Van Gölü Feribot Müdürlüğü. Kale 

Mah. Eski Ahlat yolu üzeri No: 50   13200 Tatvan/ 

BĠTLĠS 

b) Telefon ve Faks Numarası  : 0434 827 80 40    Fax: 0434 827 80 43 

c) Elektronik Posta Adresi  : vangoluferibotsatinalma@tcdd.gov.tr 

2 - Ġhale konusu malın adı ve miktarı: 40 numara Deniz Dizel 1000 SAE Motor yağı 

25.000 Kg. 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

Usulü ile (3/g usulü istisna) ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler 

ihale dokümanında belirtilmiĢtir. 

4 - Tekliflerin TCDD ĠĢletmesi Van Gölü Feribot Müdürlüğü Satınalma Bürosuna 

20/03/2018 Salı günü saat: 10:00'a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

5 - Ġhale dokümanı, TCDD ĠĢletmesi Van Gölü Feribot Müdürlüğü Satınalma bürosunda 

görülebilir, ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, TCDD 

ĠĢletmesi Van Gölü Feribot Müdürlüğü Muhasebe Servisi veznesinden KDV Dahil 200,00-TL 

bedelle temin edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3'ü oranında geçici teminat verilecektir. 

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 2152/1-1 
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TAġINMAZ SATILACAKTIR 

Bursa Nilüfer Belediye Başkanlığından: 

1 - 8.850.700,00 TL Tahmini satıĢ bedelli, 265.521,00 TL Geçici teminatlı, 1/1000 

Ölçekli Göçmen Konutları Güneyi Uygulama Ġmar Planı dahilinde ‗Konut Alanında‘ kalan 

Ġrfaniye (Balkan) Mah. 111 ada, 1 parsel nolu 9.834,08 m2.lik arsanın satılması iĢi.  

2 - 2.895,000,00 TL Tahmini satıĢ bedelli, 86.850,00 TL Geçici teminatlı, 1/1000 Ölçekli 

Balat Uygulama Ġmar Planı Revizyonu dahilinde ‗Konut Alanında‘ kalan Ahmet Yesevi Mah. 

4121 ada, 12 parsel nolu 1.051,97 m2.lik arsanın satılması iĢi. 

3 - 2.575.000,00 TL Tahmini satıĢ bedelli, 77.250,00 TL Geçici teminatlı, 1/1000 Ölçekli 

Balat Uygulama Ġmar Planı Revizyonu dahilinde ‗Konut Alanında‘ kalan Balat Mah. 2554 ada, 3 

parsel nolu 1.429,22 m2.lik arsanın satılması iĢi. 

4 - 2.275.000,00 TL Tahmini satıĢ bedelli, 68.250,00 TL Geçici teminatlı, 1/1000 Ölçekli 

Nilüfer Güneybatı Aksı GeliĢme Bölgesi uygulama Ġmar Planı dahilinde ‗Konut Alanında‘ kalan 

Demirci (Üçevler) Mah. 4764 ada, 5 parsel nolu 1.337,70 m2. lik arsanın satılması iĢi 2886 Sayılı 

Kanunun 36 ncı maddesine göre Kapalı Teklif Arttırma Usulü ile ayrı ayrı ihaleye konulmuĢtur. 

Ġhaleleri Belediyemiz Encümeninde 21/03/2018 ÇarĢamba günü saat 14.00‘de 

yapılacaktır. ġartnameleri Destek Hizmetleri Müdürlüğü Ġhale Bürosunda görülebilir. 

Belediyemiz ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.  

Ġhaleye iĢtirak edecek Ģahısların; 

a) Ġç Zarfa konulacak belgeler; 

1) Teklif Mektubu, 

b) DıĢ Zarfa konulacak belgeler; 

1) Ġç Zarf, 

2) Geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,  

3) Kanuni ikametgahlarını gösterir belge,  

4) Vekaleten baĢvurularda vekaletname, 

5) Nüfus Cüzdan örneği,  

Ġhalelere iĢtirak edecek tüzel kiĢilerin; 

a) Ġç Zarfa konulacak belgeler; 

1) Teklif Mektubu, 

b) DıĢ Zarfa konulacak belgeler; 

1) Ġç Zarf, 

2) Geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,  

3) 2018 yılında alınmıĢ Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı 

olduğuna dair belge,  

4) Vekaleten baĢvurularda vekaletname, 

5) Noter tasdikli imza sirküleri ile birlikte teklif mektuplarını havi kapalı tekliflerini ihale 

günü saat 14:00‘e kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü Ġhale Bürosuna vermeleri gerekmektedir. 

Postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez. 

www.nilufer.bel.tr 

Ġlan olunur. 2081/1-1 
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MUHTELĠF ARAÇLAR SATILACAKTIR 

EÜAŞ Afşin Elbistan A Termik Santrali İşletme Müdürlüğünden: 

AĢağıda özellikleri belirtilen araçların satıĢı iĢi Kapalı Zarf SatıĢ Usulü ile ihale 

edilecektir. 

b) Telefon ve faks numarası : 0344 524 22 04 - 0344 524 22 02 

2 - Ġhale konusu araçların 

a) Niteliği, türü, miktarı: 

Sıra No Plaka No Markası Cinsi Modeli Miktarı 

1 46 D 2335 FORD MĠNĠBÜS 1997 1 Adet 

2 46 D 0905 FORD AMBULANS 1997 1 Adet 

3 MBV78015 BANTAM MOBĠL VĠNÇ 1978 1 Adet 

4 FRK78019 TCM FORKLĠFT 1978 1 Adet 

5 FRK82021 CLĠMAX FORKLĠFT 1982 1 Adet 

6 MBV77008 LORAĠN MOBĠL VĠNÇ 1977 1 Adet 
 

b) Araçların Teslim yeri : AfĢin Elbistan A Termik Santrali ĠĢletme Müdürlüğü  

c) Teslim Tarihi : SözleĢme tarihinden itibaren 5 iĢ günü içerisinde bedeli 

peĢin yatırılarak teslim alınacaktır. 

d) Ġhale usulü : Kapalı teklif-Açık artırım yolu ile 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer : AfĢin Elbistan A Termik Santrali ĠĢletme Müdürlüğü 

Ġhale Toplantı Salonu. 

b) Tarihi ve Saati : 05/04/2018 Tarih,  Saat: 14.00 

c) Ġhale Dokümanlarının  

    Görülmesi ve Temini : AfĢin Elbistan A Termik Santrali ĠĢletme Müdürlüğü 

Ticaret Servisi 

4 - Ġhale dokümanı : (Dosya No: 2018/2) 

5 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler SatıĢ Teklif Ġsteme ġartnamenin      

7. maddesinde belirtilmiĢtir. 

Ġhale dokümanı AfĢin Elbistan A Termik Santrali ĠĢletme Müdürlüğü AfĢin/K.MARAġ 

adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde 100,00 TL (KDV dahil) karĢılığında bu adresten satın 

alınabilir. Ġhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler 05/04/2018 tarih, saat 14:00'e kadar AfĢin Elbistan A Termik Santrali ĠĢletme 

Müdürlüğü Muhaberat Servisine verileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

7 - Ġhale ile ilgili bilgilere www.euas.gov.tr'den ihaleler bölümünden ulaĢılabilir. 

8 - Bu ihale EÜAġ Malzeme-TaĢıt-ĠĢ Makinaları Değerlendirme ve SatıĢ Yönetmeliği 

hükümleri doğrultusunda yapılacaktır. 2194/1-1 
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YAġ ÇAY YÜKLEME VE NAKLĠYE HĠZMET ALIM ĠġĠ YAPTIRILACAKTIR 

ÇAYKUR Pazar Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

 Kirazlık Mah. No: 2 Pazar/RİZE 

1 - Müdürlüğümüz tarafından 9.500.000 Kg. yaĢ çay yükleme ve nakliye hizmet alım iĢi 
%20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi 

kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 
2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, aĢağıdaki adresten 50,00.- TL. bedelle tahsil fiĢi karĢılığından 

temin edilebilir. ÇAYKUR Pazar Çay Fabrikası Müdürlüğü Kirazlık Mah. No: 2 Pazar/RĠZE. 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 19/03/2018 Pazartesi günü saat 10.30'a kadar 

ÇAYKUR Pazar Çay Fabrikası Müdürlüğü Kirazlık Mah. No: 2 Pazar/RĠZE adresinde bulunacak 
Ģekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün 
saat 10.30'da açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faksla yapılacak müracaatlar 
kabul edilmez. 

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez. 
6 - Kısmi teklif kabul edilmez. Nakliye iĢine teklif verenler yükleme iĢine de teklif 

vermek zorundadır. 

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 
gün olmalıdır. 

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak 
sözleĢme bedelinin KDV hariç %6'sı oranında kesin teminat alınır. 

9 - Ġhale ÇAYKUR Pazar Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 
10 - TeĢekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 1859/1-1 
—— • —— 

YAġ ÇAY YÜKLEME VE NAKLĠYE HĠZMET ALIM ĠġĠ YAPTIRILACAKTIR 
ÇAYKUR Kalecik Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

 Kalecik Köyü İyidere/RİZE 

1 - Müdürlüğümüz tarafından 7.200.000 Kg yaĢ çay yükleme ve 12.300.000 nakliye 
hizmet alım iĢi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9'uncu 

maddesi kapsamında, Açık Ġhale Usulü ile satın alınacaktır. 
2 - Bu iĢe ait Ģartnameler aĢağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında temin 

edilebilir. 
ÇAYKUR Kalecik Çay Fabrikası Müdürlüğü Kalecik Köyü Ġyidere / RĠZE 
3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dahilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 19/03/2018 günü saat 14:00'e kadar ÇAYKUR Kalecik 
Çay Fabrikası Müdürlüğü Kalecik Köyü Ġyidere/RĠZE adresinde bulunacak Ģekilde elden 

vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00'de 
açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faksla yapılacak müracaatlar 
kabul edilmez. 

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez. 

6 - Kısmi teklif kabul edilmez. Nakliye iĢine teklif verenler yükleme iĢine de teklif 
vermek zorundadır. 

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 
gün olmalıdır. 

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleĢme 

bedelinin KDV hariç %6'sı oranında kesin teminat alınır. 
9 - Ġhale ÇAYKUR Kalecik Çay Fabrikası Müdürlüğü Kalecik Köyü Ġyidere/RĠZE 

adresinde yapılacaktır. 
10 - TeĢekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 1952/1-1 
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TAġINMAZLAR SATILACAKTIR 

Talas Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti belediyemize ait aĢağıda özellikleri belirtilen taĢınmazların 2886 sayılı Devlet 

Ġhale Kanunun 35/a maddesi gereğince arsa satıĢ ihalesi 21.03.2018 günü Saat 15.00'de 

baĢlayacak olup; Belediye Meclis Salonunda Encümen huzurunda, aĢağıda belirtilen sürelerde 

yapılacaktır. 

Ġhale dosyası 100 (yüz) TL olup Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır. 

 

No Mah. / Mevkii Ada Parsel Cinsi Y. Ençok M2 

Muhammen Bedel/ 

Yıllık  TL. 

Geçici Teminat 

Yıllık  TL. 

1 Harami 1241 2 Kütle Parsel 50.50 750,00 3.750.000,00 112,500,00 

2 Harami 1030 1 Ticaret Merkezi 10.75 3.054,3 3.500.000,00 105.000,00 

 

Ġhaleye katılacak isteklilerin;  

A) GERÇEK KĠġĠ ĠSE;  

1) Tebligat için kanuni ikametgah adresini gösterir belge,  

2) Vergi Levhası veya Vergi Kimlik Belgesi 

3) Nüfus cüzdan fotokopisi (Aslı Ġdare Yetkilisine ibraz edilirse noter onayına gerek yoktur.) 

4) Ġhaleye iĢtirak edecek olanın imza beyanı, 

5) Dosya alındı makbuzu 

B) TÜZEL KĠġĠ ĠSE; 

1) Tebligat için ticari ikametgah belgesi, 

2) Vergi Levhası 

3) ġirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret Sicil Gazetesi veya Oda Kayıt Belgesi 

(Tüzel kiĢilik vakıf veya dernek ise; Vakıf Senedi veya Dernek Ana Tüzüğü) 

4) Ġhaleye iĢtirak edecek olanın imza beyanı ve yetki belgesi 

5) Dosya alındı makbuzu 

C) ORTAK HÜKÜMLER 

1) ―Ġdari Ģartnamenin okunduğu ve aynen kabul‖ edildiği ibaresi yazılı ve katılanın yetkili 

temsilcisi veya vekilince imzalanmıĢ nüshası. 

2) 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun değiĢik 6. maddesi gereğince ihale dıĢı bırakılma 

sebeplerinden herhangi birini taĢımadığına dair yazılı taahhütname, 

3) Belediyeye vadesi geçmiĢ borcu olmadığına dair belge, (Ģirket ve hissedarları) 

4) Geçici teminat makbuzu. SatıĢ ihalesi geçici teminat miktarı muhammen bedelinin 

%3‘ü kadardır. Geçici teminat tedavüldeki Türk Parasının dıĢında 2886 sayılı Yasanın 26. 

maddesinde sayılan değerler de teminat olarak kabul edilebilir. 

5) Vekâleten iĢtirak edenlerin vekâlet belgesi ile birlikte vekâlet edenin imza 

beyannamesi, 

6) Ortak giriĢim halinde; Ortak GiriĢim Beyannamesi. 

D) ÖDEMELER 

1) Arsaların ödemesi 1. taksit peĢin geri kalan 11 taksit olarak ödenecektir. 

2) 1. taksitle ile diğer masraflar peĢin alınır. 

Ġhaleye iĢtirak edeceklerin yukarıda sözü edilen belgelerle birlikte 21.03.2018 günü saat 

13:300‘dan önce Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne müracaat ederek alındı belgesi 

karĢılığında dosyalarını vermeleri gerekmektedir.  

Encümen ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir. 

 2147/1-1 
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KAT KARġILIĞI ARSA SATILACAKTIR 

Atkaracalar Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait Kıran Mah. Tapunun 204 ada, 2 nolu parselindeki Arsaya 

2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü Kat KarĢılığı ĠnĢaat 

yaptırılacaktır. 

1 - Bu iĢin tahmini keĢif bedeli 2017 yılı yapı yaklaĢık birim maliyetlerine göre III-B yapı 

sınıfına girmekte olup iĢin tahmin edilen bedeli 2.354.060,00 - (Ġki Milyon Üç Yüz Elli Dört Bin 

AltmıĢ) TL'dir. 

2 - Ġhale 21/03/2018 ÇarĢamba günü saat 14.00'da Belediye Toplantı Salonunda 

yapılacaktır. 

3 - Ġhale ġartnamesi ile diğer evraklar Belediye Fen Memurluğundan 08.00-17.00 saatleri 

arasında görülebilir. 

4 - Ġhaleye katılmak için istenilen suretlere ayrı, ayrı yevmiye numarası alınacaktır. 

5 - Ġstekliler ihaleye katılmak için örneğe uygun Teklif Mektubu ile birlikte; 

a) Kanuni Ġkametgâhı olması, tebligat için adres göstermesi. 

b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi (2018 yılı vizeli) 

c) Noter tasdikli Ġmza sirküleri 

d) Noter tasdikli vekâletname (gerekiyorsa) 

e) (70.621.80)- TL Geçici teminat Atkaracalar Belediye BaĢkanlığı veznesine yatırılıp 

alınacak alındı makbuzu verilecektir. 

f) Ġsteklilerin, III - B Grubu yapılar baĢlığında (B-4 Grubu Yapılar baĢlığında tanımlı 

konut tipi, Ġskân Ruhsatında veya ĠĢ Bitirme Belgesinde belirtilmiĢ olacaktır.) 

g) Gelir ve kurumlar vergisi borcu bulunmadığına dair belge. 

h) Faaliyet süresi ile ilgili beyan ve belgeler, 

i) 2886 sayılı Kanuna göre cezalı olmadığına dair belge. 

j) Bu iĢin Ġhale ġartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair belge. 

k) Teknik personel taahhütnamesi 

l) Ġsteklilerin, teklif mektuplarını istenilen belgelerle birlikte en geç ihale günü ihale 

saatine kadar Fen Memurluğuna alındı belgesi karĢılığında vermesi Ģarttır. Bu saatten sonra 

verilecek teklif mektupları veya herhangi bir nedenden dolayı (telgraf ve postada) meydana 

gelecek gecikmeler kabul edilmez. 

6 - Ġhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ, rakam ve yazı ile okunaklı 

bir Ģekilde, (silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır. 

7 - ĠĢ bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karĢılığı inĢaat yaptırılması iĢinde, 

Ġhale ġartname hükümleri uygulanacaktır. 

8 - Bu iĢin Ģartnamesi 200,00 (ikiyüz)TL. bedel karĢılığında, Belediye Fen Memurluğunda 

temin edilecektir. 2144/1-1 
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MTA ARAZĠ ĠġLERĠNDE JEOFĠZĠK ĠġÇĠSĠ ÇALIġTIRILMAK ÜZERE  

HĠZMET SATIN ALINACAKTIR 

MTA Orta Anadolu III. Bölge (Kızılcahamam) Müdürlüğünden: 

13 KiĢi ile Arazi ĠĢlerinde Jeofizik Etüt ĠĢçisi ÇalıĢtırılması ĠĢi, ĠĢçilik Hizmet Alımı 

07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren ―Esaslar‖ın 15 inci 

maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer 

almaktadır: 

Ġhale kayıt numarası : 2018/108482 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : KarĢıyaka Mah. Cumhuriyet Cad. No: 10   06890 

Kızılcahamam/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 736 12 0 - 0 312 736 12 51 

c) Elektronik posta adresi  : k.hamam@mta.gov.tr 

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi (varsa) : 

2 - Ġhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : 13 KiĢi ile Arazi ĠĢlerinde Jeofizik Etüt ĠĢçisi 

ÇalıĢtırılması ĠĢi, ĠĢçilik Hizmet Alımı 

b) Yapılacağı yer : Ankara Ġli Polatlı Ġlçesi ve Civarı  

c) ĠĢin süresi : ĠĢin süresi 06.04.2018 - 30.09.2018 tarihleri arası 5 Ay 

25 Gün 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : MTA Orta Anadolu III. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 22/03/2018 PerĢembe günü saat: 10.30  

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; 

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

ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

4.1.2.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. 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, 



9 Mart 2018 – Sayı : 30355 RESMÎ GAZETE Sayfa : 63 

 

4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari ġartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif 

mektubu, 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin standart forma 

uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların Ġlgili Mali 

Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. Ġhale konusu iĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz, 

4.1.6. Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kiĢiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müĢavir ya da serbest 

muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge. 

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

kriterler: 

4.3.1. ĠĢ deneyim belgeleri: 

Son beĢ yıl içinde kabul iĢlemleri tamamlanan ihale konusu iĢ veya benzer iĢlerle ilgili 

deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, tek sözleĢmeye 

iliĢkin iĢ deneyimini gösteren belgeler. 

4.4. Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler: 

4.4.1. Kamu veya özel sektörde gerçekleĢtirilen personel çalıĢtırılmasına dayalı hizmet 

iĢleri benzer iĢ olarak kabul edilecektir. 

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

6 - Ġhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00- (Elli) Türk Lirası karĢılığı 

aynı adresten satın alınabilir. 

7.2. Ġhaleye teklif verecek olanların Ekap‘a kayıtlı olması ve ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Bölge Müdürlüğü KarĢıyaka Mah. 

Cumhuriyet Cad. No: 10 Kızılcahamam/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı 

adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

yapılan istekliyle, her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. Bu ihalede 

iĢin tamamı için teklif verilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Ġhale konusu iĢ ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 2190/1-1 
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YAPI VE TESĠSLERĠN ĠNġAASI ĠLE ALAN DÜZENLEMELERĠN YAPILARAK 

YAPIM-ĠNġAAT SÜRESĠ DE DAHĠL OLMAK ÜZERE 29 (YĠRMĠ DOKUZ) 

YIL SÜREYLE ĠġLETĠLMESĠ ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

1 - ĠHALE KONUSU ĠġĠN NĠTELĠĞĠ YERĠ VE MĠKTARI 

Antalya BüyükĢehir Belediyesinin tasarrufunda bulunan, Beydağları Sahil Milli Parkında 

tünektepe mevkiinde bulunan ve teknik Ģartnamede ayrıntıları belirtilen ve onaylı projesinde 

öngörülen yapı ve tesislerin inĢaası ile alan düzenlemelerin yapılarak yapım-inĢaat süresi de dahil 

olmak üzere 29 (yirmi dokuz) yıl süreyle iĢletilmesi, Çakırlar serisi 48, Kemer Serisi 1, 2, 3 nolu 

bölmelerde yer alan teleferik alt, üst istasyon yeri ve teleferik hattından oluĢan teleferik tesisinin 

29 (yirmi dokuz) yıl süreyle iĢletilmesi, sahilde 6 m2 büfe, 24 m2 gölgelik ve 1.000 m2 Ģezlong 

alanından oluĢan yerin iĢletilmesi, tüm bu iĢletme ve tesislerin süre sonunda Antalya BüyükĢehir 

Belediyesine bedelsiz devredilmesi iĢi 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 35/a maddesine göre 

Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecektir.  

2 - ĠġĠN TAHMĠN EDĠLEN BEDELĠ 

Artırıma esas tahmin edilen bedel (ilk yıl iĢletme hakkı bedeli) 1.660.000,00 TL + KDV dir. 

3 - ĠġĠN SÜRESĠ 

ĠĢletme hakkı devri süresi 29 (yirmi dokuz) yıldır.  

4 - GEÇĠCĠ TEMĠNAT  

Geçici Teminat, tahmini toplam yatırım maliyet bedeli 35.746.422,00 TL ile artırıma esas 

ilk yıl tahmini iĢletme hakkı bedeli 1.660.000,00 TL‘nin toplamı olan 37.406.422,00 TL‘nin 

yüzde üçü tutarındaki 1.122.192,66 TL‘dir. 

5 - ĠHALE YERĠ, TARĠHĠ SAATĠ VE USULÜ  

Ġhale Antalya BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Yeni Hizmet Binası (Yüksekalan 

Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No: 20) Encümen Toplantı Salonunda 22.03.2018 PerĢembe 

günü saat 15:00‘de yapılacaktır.  

6 - ĠHALEYE KATILABĠLMEK ĠÇĠN GEREKEN BELGELER VE YETERLĠLĠK 

KRĠTERLERĠ 

6.1. Ġstekli sunacağı teklif dosyasında ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğinin 

belirlenmesine iliĢkin aĢağıdaki belgeleri, sıra numarasına göre koyarak ve teklif zarfı içerisinde 

sunmalıdır. 

1. ĠletiĢim bilgileri beyanı 

a. Türkiye' de tebligat için adres, telefon ve faks bilgilerini içeren ĠletiĢim Bilgileri 

Beyanının aslı verilecektir. 

b. Beyanın, Ġsteklinin ticaret unvanı yazılarak kaĢelenmiĢ olması ve Ġsteklinin yetkilisi 

veya vekili tarafından adı ve soyadı yazılarak imzalanmıĢ olması zorunludur. 

c. ĠĢ ortaklıklarında, beyan, tüm ortaklar tarafından yukarıda belirtilen Ģartlarda ayrı ayrı 

hazırlanacak olup, aksi belirtilmediği takdirde, pilot ortağın iletiĢim bilgileri, iĢ ortaklığının 

iletiĢim bilgileri olarak kabul edilecektir. 

2. Kimlik bilgileri 

a. Gerçek kiĢiler T.C. kimlik numarası, tüzel kiĢilerin ise vergi kimlik numarasını gösterir 

ilgisine göre nüfus cüzdanı veya vergi kimlik kartının/vergi levhasını ibraz edecektir. 

b. ĠĢ ortaklıklarında, tüm ortaklar vergi ve T.C. kimlik belgelerini sunacaktır.  

3. Ticaret ve / veya Sanayi Odası ya da esnaf ve sanatkâr odası veya ilgili meslek odası 

Faaliyet / Kayıt Belgesi, 

a. Ġsteklinin gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya 

da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu 

yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge verilecektir. 
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b. Ġsteklinin tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret 

ve/veya sanayi odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge verilecektir. 

c. ĠĢ ortaklıklarında, ortaklığı oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerden her birisi, (a) ve (b) 

bendinde belirtilen belgeleri verecektir. 

4. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi, 

a. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya Noter veya Ticaret Sicil Memurluğu 

tarafından tasdikli sureti verilecektir. 

b. Ġsteklinin tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ve hisse oranları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu 

gösterir Türkiye 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 verilecektir. 

c. ĠĢ ortaklıklarında, ortaklığın tüzel kiĢi her bir ortağı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesini 

veya belgeleri verecektir. 

5. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri veya beyanı 

a. Ġmza Sirküleri veya Beyanının Noter tasdikli aslı verilecektir. 

b. Ġsteklinin gerçek kiĢi olması halinde, imza beyanı verilecektir. 

c. Ġsteklinin tüzel kiĢi olması halinde, imza sirküleri verilecektir. 

d. ĠĢ ortaklıklarında, ortaklığı oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerden her birisi, (b) ve (c) 

bendinde belirtilen belgeleri verecektir. 

6. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekâletname ve imza beyanı 

a. Vekâletname ve Ġmza Beyanının, Noter tasdikli aslı verilecektir. 

b. Ġhale teklif zarfını veya içerisindeki belgeleri, Ġstekli adına, iĢ ortaklıklarında ise ortak 

adına veya iĢ ortaklığı adına imzalayan kiĢi veya kiĢilerin yetkili olduğunu gösteren vekâletname 

ile imza beyanı verilecektir. 

7. ĠĢ ortaklığı beyannamesi 

a. Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde Ģartname ekinde yer alan iĢ ortaklığı 

beyannamesinin aslı verilecektir. 

b. ĠĢ Ortaklığı Beyannamesinin, tüm ortakların ticari unvanı ile hisse oranları yazılarak 

kaĢelenmiĢ olması ve pilot ortak ve diğer tüm ortakların yetkilileri veya vekilleri tarafından adları 

ve soyadları yazılarak imzalanmıĢ olması Ģarttır. 

8. Teklif mektubu 

9. Geçici teminat 

Geçici teminata iliĢkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki 

teminatların Antalya BüyükĢehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire BaĢkanlığı‘na yatırıldığını 

gösteren makbuzlar teklif kapsamında sunulacaktır. 

10. Vergi ve sigorta prim borcu bulunmadığına iliĢkin belge 

a. Ġlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak 

vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesi‘nden alınan yazı aslı, 

b. Ġlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik 

Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya 

Kurumdan alınan yazı aslı, 

11. Ġhale dokümanı satın alındığına dair belge, 

12. ĠĢin alt yüklenicilere yaptırılması ya da yaptırılmaması halinde, isteklinin alt yüklenici 

bulunduracağına veya bulundurmayacağına dair taahhütname 

13. ĠĢ Deneyimine iliĢkin Belge 

Ġstekliler ihale konusu iĢin yapım ve iĢletme niteliğine haiz olmasından dolayı hem yapım 

hem de turistik tesis iĢletmeciliği konusundaki deneyimlerini kanıtlayan belgeleri birlikte ibraz 

edecektir. 
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13.1. Yapım ĠĢine Yönelik ĠĢ Deneyim Belgesi 

a. Ġstekliler yurt içinde veya yurt dıĢında kamu veya özel sektöre bedel içeren ihale 

konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin olarak ihale tarihinden önceki 15 yıl içerisinde ihale konusu iĢ 

ya da benzer iĢe iliĢkin tek sözleĢmeye dayalı olarak tahmini yatırım maliyet bedelinin % 70'inden 

az olmamak üzere üst yapı iĢlerine iliĢkin iĢ deneyimini gösterir iĢ bitirme veya yapı kullanım 

(Ġskân) izin belgesi verecektir. 

b. Bu ihalede her türlü üst yapı iĢleri benzer iĢ olarak kabul edilecektir. 

c. ĠĢ ortaklığında, ortaklardan birinin istenen asgari iĢ deneyim tutarının tamamını 

karĢılaması halinde diğer ortaklardan iĢ deneyim belgesi sunma zorunluluğu aranmaz.  

d. Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 

direkt ya da dolaylı yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi 

odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müĢavir ya da 

serbest muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği 

tarihten geriye doğru son bir yıldır ortaklık yapısının korunduğunu gösteren belge. 

13.2. ĠĢletme ĠĢine Yönelik ĠĢ Deneyim Belgesi 

Ġstekliler son 10 (on) yıl içinde ve en az 3 (yıl) süreyle dört veya beĢ yıldızlı otel ya da 

birinci sınıf tatil köyü (turistik tesis) iĢletmeciliği yaptığına dair resmi kurum ve kuruluĢlardan 

alınmıĢ belgeyi teklifleri kapsamında sunacaktır. Ortak giriĢimlerde iĢletme iĢine yönelik iĢ 

deneyim belgesine sahip (turistik tesis iĢletmeciliği belgesi) iĢ ortağının ortaklıktaki payının 

%50‘inin üzerinde olması ve pilot/koordinatör ortak olarak belirlenmesi gerekmektedir. 

14. Banka Referans Mektubu 

a. Ġsteklinin, Türkiye Cumhuriyetinde faaliyet gösteren bankalar veya katılım 

bankalarından alacağı, "Banka Referans Mektubunun veya Mektuplarının" aslını vermesi Ģarttır. 

b. Toplam tahmini yatırım maliyet bedelinin % 10'undan az olmamak üzere, bankalar 

nezdindeki kullanılmamıĢ nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan 

mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur.  

c. Banka referans mektubu ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiĢ olmalıdır.  

d. Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka 

referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.  

e. ĠĢ ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına 

bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. 

15. Bilânço ve Gelir Tabloları 

1. Ġsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eĢdeğer 

belgeleri. 

a. Ġlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yılsonu 

bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,  

b. Ġlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, 

yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu 

kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müĢavir veya serbest muhasebeci mali 

müĢavir tarafından düzenlenen belgeyi sunmaları gerekmektedir.  

c. Sunulan bilanço veya eĢdeğer belgelerde;  

i. Belli sürelerde nakit akıĢını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) 

içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli 

borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inĢaat maliyetleri dönen 

varlıklardan, yıllara yaygın inĢaat hakediĢ gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düĢülecektir),  

ii. Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluĢtuğunu gösteren öz kaynak oranının 

(öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inĢaat 

maliyetleri toplam aktiflerden düĢülecektir),  

iii. Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması, 

iv. Belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara 

yaygın inĢaat maliyetleri ile hakediĢ gelirlerinin gösterilmesi gerekir.  
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v. Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan 

yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının 

ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.  

vi. Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren 

bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiĢ ve yeminli mali müĢavir veya serbest 

muhasebeci mali müĢavir ya da vergi dairesince onaylanmıĢ olması zorunludur. Yabancı ülkede 

düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren 

bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci 

tarafından onaylanmıĢ olması gereklidir.  

vii. Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların 

bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke 

mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmıĢ belge ile tevsik 

edilebilir.  

d. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı 

sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.  

2. ĠĢ hacmini gösteren belgeler 

a. Ġsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aĢağıda belirtilen belgelerden birini 

sunması yeterlidir;  

i. Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,  

ii. Taahhüdü altında devam eden yapım iĢlerinin gerçekleĢtirilen kısmının veya bitirilen 

yapım iĢlerinin parasal tutarını gösteren faturalar. 

b. Ġsteklinin toplam cirosunun tahmini yatırım maliyet bedelinin % 25'inden, taahhüt 

altında devam eden yapım iĢlerinin gerçekleĢtirilen kısmının veya bitirilen yapım iĢlerinin parasal 

tutarının ise tahmini yatırım maliyet bedelinin % 15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden 

herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere iliĢkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.  

c. Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin 

yapıldığı yıldan önceki yıldan baĢlamak üzere birbirini takip eden son yedi yıla kadarki 

belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması 

üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.  

d. Gelir tablosunun, serbest muhasebeci, yeminli mali müĢavir veya serbest muhasebeci 

mali müĢavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir 

tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci 

tarafından onaylanmıĢ olması gereklidir.  

e. ĠĢ ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iĢ hacmine iliĢkin kriterlerin, ortaklardan 

biri tarafından karĢılanması yeterlidir. 

7 - TEKLĠFLERĠN DĠLĠ TÜRKÇEDĠR. 

8 - ĠHALE SADECE YERLĠ ĠSTEKLĠLERE AÇIKTIR. 

9 - TEKLĠFLERĠN VERĠLMESĠ 

Usulüne uygun hazırlanmıĢ teklifler en geç 22.03.2018 PerĢembe günü saat 15:00‘e kadar 

sıra numaralı alındılar karĢılığında Antalya BüyükĢehir Belediyesi Encümen BaĢkanlığına 

(Antalya BüyükĢehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası-Antalya) verilecektir. Teklifler iadeli 

taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen 

ihale saatine kadar Ġdareye ulaĢması Ģarttır. Postadaki gecikme nedeniyle iĢleme konulmayacak 

olan tekliflerin alınıĢ zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz. 

10 - ġARTNAME VE EKLERĠNĠN NEREDEN VE HANGĠ ġARTLARLA ALINACAĞI:  

Ġhale dokümanı Antalya BüyükĢehir Belediyesi, Emlak ve Ġstimlâk Dairesi 

BaĢkanlığından (Emlak ġube Müdürlüğü) mesai saatleri içinde görülebilir, 1.000,00 TL bedel 

karĢılığında temin edilebilir.  

Ġlân olunur. 2153/1-1 
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ġANLIURFA SAĞLIK YERLEġKESĠ YAPIM ĠġLERĠ ĠLE ÜRÜN VE HĠZMETLERĠNĠN 

TEMĠN EDĠLMESĠ ĠġĠNE ĠLĠġKĠN ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME 

DANIġMANLIK HĠZMETĠ SATIN ALINACAKTIR 

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Kamu Özel İşbirliği Daire 

Başkanlığından:  

ġanlıurfa Sağlık YerleĢkesi Yapım ĠĢleri ile Ürün ve Hizmetlerinin Temin Edilmesi ĠĢine 

ĠliĢkin Ġzleme ve Değerlendirme DanıĢmanlık Hizmet Alımı iĢi 6428 Sayılı ―Kamu Özel ĠĢ Birliği 

Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun‖ kapsamında açık ihale usulü 

ile ihale edilecektir.  

Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır. 

1 - Ġdarenin 

a) Adı ve Adresi : T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Yatırımları Genel 

Müdürlüğü Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 

6001. Cadde No: 9 Kat: 7    Bilkent - Çankaya/Ankara  

b) Telefon ve faks numarası : +90 312 585 64 92 - +90 312 585 65 22 

c) Elektronik Posta Adresi : kamuozel_db@saglik.gov.tr 

2 - Ġhale konusu danıĢmanlık hizmet iĢinin 

a) Niteliği, türü ve tutarı : ġanlıurfa Sağlık YerleĢkesi Yapım ĠĢleri ile Ürün ve 

Hizmetlerin Temin Edilmesi ĠĢine ĠliĢkin Ġzleme ve 

Değerlendirme DanıĢmanlık Hizmet Alımı kapsamında 

Ģartnamelerde belirtilen hizmetlerin; konusunda deneyimli 

bir firmadan alınması olup, ĠĢin teknik özellikleri ve diğer 

ayrıntıları sözleĢme ekinde yer alan ve ihale dokümanını 

oluĢturan belgelerde düzenlenmiĢtir. 

b) Yapılacağı yer : Teknik MüĢavirlik Hizmetleri kapsamında yer alan 

tasarım denetimini kendi bürolarında ve/veya Ankara‘da 

bürosu yoksa kuracağı irtibat bürosunda, yapım denetimini 

Yüklenici‘nin Proje‘ye ait Ģantiyesinde ve DanıĢman 

tarafından kurulacak olan Ģantiye kontrollük ofisinde 

sürdürecektir (telefon, fax, elektrik, su, gaz giderleri ve 

diğer tüm giderler, tefriĢ, büro makinaları, kırtasiye vb. 

DanıĢman tarafından karĢılanacaktır). 

c) ĠĢin baĢlama ve bitirme 

    tarihi : ĠĢleri‘n süresi; 5,5 (beĢbuçuk) yıl olup DanıĢman‘a yer 

teslim tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde baĢlayan, 

6 (altı) ayı kesin projelerinin tamamı ve uygulama 

projelerinin bir kısmı aĢaması için, Yüklenici tarafından 

inĢaat ruhsatının alınmasından sonra Proje ‘ye ait yer 

teslim tarihinden itibaren 3 (üç) yılı inĢaat (yapı denetimi) 

aĢaması ile kabul aĢaması (bu aĢamada uygulama 

projelerinin geri kalan kısmı da birlikte yürütülecektir) 

için, 2 (iki) yılı iĢletmeye geçiĢi müteakip Nihai 

Tamamlama Belgesi‘nin imzalanmasına kadar geçecek 

olan süredir. 
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3 - Ġhalenin 

a) Usulü : 6428 sayılı Kanunun 3‘üncü maddesinin altıncı bendine ve 

Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel ĠĢbirliği Modeli ile Tesis 

Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınmasına Dair 

Uygulama Yönetmeliğinin 16‘ncı maddesinin birinci 

fıkrasının a bendine göre açık ihale usulü. 

b) Yapılacağı yer : T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Yatırımları Genel 

Müdürlüğü Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 

6001. Cadde No: 9 Kat: 7 Bilkent - Çankaya/Ankara 

c) Tarihi ve saati : 20.04.2018 - 15:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler. 

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

Odası Belgesi 

4.1.1.1. Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret 

ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son baĢvuru tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge 

4.1.1.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son baĢvuru 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. 

4.1.2.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.  

4.1.2.2. 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 ġartnamede belirtilen standart forma uygun teklif mektubu ve 

eki fiyat teklif formları. 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirtilen bilgi formları. 

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

iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

4.1.7. Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kiĢiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müĢavir ya da serbest 

muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren standart forma uygun 

belge. 

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

kriterler: 

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler 

Ġsteklinin, bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da 

üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı, 10.000.000,00 TL‘ den az olamaz.  

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu 

sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 
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ĠĢ ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına 

bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. 

4.2.2. Bilanço veya eĢdeğer belgeler 

Ġsteklilerin veya ortak giriĢimi oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerden her birinin sağlam 

bir malî yapıya sahip olduklarını bağımsız denetim firmaları veya yeminli mali müĢavir 

tarafından onaylanmıĢ malî tabloları ile kanıtlamaları zorunludur.  

Ġsteklilerin ihale ilanının yayınlandığı yıldan önceki son üç yıllık ortalama cirolarının 

8.000.000,00-TL‘ den daha düĢük olmaması gerekmektedir.  

Ġstekliler, son üç yıllık döneme iliĢkin olarak bağımsız denetim firmaları veya yeminli 

mali müĢavirlerce onaylanmıĢ malî tabloları sunması gerekmektedir. Söz konusu mali tablolar 

bilanço esasına tabi teĢebbüsler için özet bilanço ile serbest meslek erbabı için serbest meslek 

kazanç defterinden oluĢmalıdır. 

Yabancı Ġstekliler, bilançolarının Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına, yerli 

Ġstekliler halka açık Ģirketler olmaları durumunda Sermaye Piyasası Kurulu Muhasebe 

Standartlarına göre düzenlenmesi gerekmektedir. Bu statülerde olmayan Ģirketler için herhangi bir 

zorunluluk olmayıp bu Ģirketler de bilançolarını SPK Muhasebe Standartlarına göre 

düzenleyebilir. Her halükarda yıllara yaygın inĢaat maliyetleri ve hakediĢ gelirlerinin gösterilmesi 

lazımdır. 

Ġstekliler, ayrıca son üç yıllık dönem ve ihale ilanı tarihindeki durumlarına iliĢkin olarak 

bağımsız denetim veya yeminli mali müĢavir görüĢü ve vermiĢ oldukları son geçici vergi 

beyannamesinin bir nüshasını sunmalıdır. Geçici vergi beyannamesi uygulamasına tabi olmayan 

yabancı Ġsteklilerin bu durumu yazılı olarak beyan etmesi gerekmektedir 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. ĠĢ deneyimini gösteren belgeler 

Ġsteklilerin; ilk ilan tarihinden itibaren geriye doğru son onbeĢ yıl içinde kabul iĢlemleri 

tamamlanan, ilk yatırım maliyeti asgari 200.000.000,00 TL ve ilan tarihindeki T.C Merkez 

Bankası kurundan dönüĢüm yapılarak hesaplanan tutara eĢdeğer benzer bir iĢin veya brüt kapalı 

inĢaat alanı 150.000 m2 olan benzer bir iĢin veya 500 yatak kapasiteli sağlık tesisi iĢinin;  

DanıĢmanlık hizmetini en az % 80‘i oranında gerçekleĢtirmek koĢuluyla, ihale konusu bir 

iĢi veya benzer bir iĢi gerçekleĢtirmeleri asgari Ģart olarak istenmektedir. 

4.3.2. Personel Durumu KoĢulu 

Ġhale konusu DanıĢmanlık Hizmetleri için ihale dokümanında pozisyon ve nitelikleri 

belirtilen Personelin çalıĢtırılması istenmektedir. 

4.3.3. ĠĢ Ortaklıklarının Mesleki ve Teknik Yeterliği 

4.3.1 ve 4.3.2. maddelerindeki kriterler; iĢ ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya 

tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın sağlanabilir. 

4.4. Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler: 

4.4.1. Tek sözleĢmeye dayalı olarak 27.04.2016 tarih ve 29696 sayılı Resmi Gazete‘de 

yayımlanan Yapım Ġhalelerinde Benzer ĠĢ Grupları Listesinden B/II veya B/III grubu iĢlerinden 

herhangi birinin DanıĢmanlık (Kontrollük) iĢini yapmıĢ olmak. 

4.4.2 Tek sözleĢmeye dayalı olarak 27.04.2016 tarih ve 29696 sayılı Resmi Gazete‘de 

yayımlanan Yapım Ġhalelerinde Benzer ĠĢ Grupları Listesinden B/II veya B/III grubu iĢlerinden 

herhangi birinin DanıĢmanlık (Kontrollük) iĢi ile birlikte proje, zemin etüd, metraj, keĢif vb. iĢini 

yapmıĢ olmak. 

Yukarıda belirtilen iĢlerden herhangi birisini yapmıĢ olmak Benzer ĠĢ olarak kabul 

edilecektir. 
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Birden fazla iĢ grubu olan iĢ deneyim belgelerinde ve benzer iĢin miktarının net 

anlaĢılmadığı iĢ deneyim belgelerinde; benzer iĢ tanımına uygun olan kısımları belgelendirilerek 

sunulacaktır. 

5 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

5.1. Ġhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve iĢin adı belirtilerek Kurumları 

Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğüne ait Halk Bankası Ankara Kurumsal ġubesi TR83 0001 

2009 4520 0044 0000 15 hesap numarasına 10.000,00.-TL (Onbin TürkLirası) yatırıldıktan sonra 

idarenin adresinden ihale dokümanı temin edilebilir. 

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

6 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin % 3‘ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Teklifler ihale tarih ve saatine kadar T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Yatırımları Genel 

Müdürlüğü Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001. Cadde No: 9 Kat: 7 Bilkent - 

Çankaya/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim 

günüdür. 

9 - Birden fazla gerçek veya tüzel kiĢi iĢ ortaklığı oluĢturmak suretiyle ihaleye teklif 

verebilir. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

10 - Ġhale, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabi 

değildir. 2126/1-1 

————— 

TEKĠRDAĞ SAĞLIK YERLEġKESĠ YAPIM ĠġLERĠ ĠLE ÜRÜN VE HĠZMETLERĠNĠN 

TEMĠN EDĠLMESĠ ĠġĠNE ĠLĠġKĠN ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME  

DANIġMANLIK HĠZMETĠ SATIN ALINACAKTIR 

Tekirdağ Sağlık YerleĢkesi Yapım ĠĢleri ile Ürün ve Hizmetlerinin Temin Edilmesi ĠĢine 

ĠliĢkin Ġzleme ve Değerlendirme DanıĢmanlık Hizmet Alımı iĢi 6428 Sayılı ―Kamu Özel ĠĢ Birliği 

Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun‖ kapsamında açık ihale usulü 

ile ihale edilecektir.  

Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır. 

1 - Ġdarenin 

a) Adı ve Adresi : T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Yatırımları Genel 

Müdürlüğü Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 

6001. Cadde No: 9 Kat:7 Bilkent - Çankaya/Ankara  

b) Telefon ve faks numarası : +90 312 585 64 92 - +90 312 585 65 22 

c) Elektronik Posta Adresi : kamuozel_db@saglik.gov.tr 

2 - Ġhale konusu danıĢmanlık hizmet iĢinin 

a) Niteliği, türü ve tutarı : Tekirdağ Sağlık YerleĢkesi Yapım ĠĢleri ile Ürün ve 

Hizmetlerin Temin Edilmesi ĠĢine ĠliĢkin Ġzleme ve 

Değerlendirme DanıĢmanlık Hizmet Alımı kapsamında 

Ģartnamelerde belirtilen hizmetlerin; konusunda deneyimli 

bir firmadan alınması olup, ĠĢin teknik özellikleri ve diğer 

ayrıntıları sözleĢme ekinde yer alan ve ihale dokümanını 

oluĢturan belgelerde düzenlenmiĢtir. 
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b) Yapılacağı yer : Teknik MüĢavirlik Hizmetleri kapsamında yer alan 

tasarım denetimini kendi bürolarında ve/veya Ankara‘da 

bürosu yoksa kuracağı irtibat bürosunda, yapım denetimini 

Yüklenici‘nin Proje‘ye ait Ģantiyesinde ve DanıĢman 

tarafından kurulacak olan Ģantiye kontrollük ofisinde 

sürdürecektir (telefon, fax, elektrik, su, gaz giderleri ve 

diğer tüm giderler, tefriĢ, büro makinaları, kırtasiye vb. 

DanıĢman tarafından karĢılanacaktır). 

c) ĠĢin baĢlama ve bitirme 

    tarihi : ĠĢleri‘n süresi; 4,5 (dörtbuçuk) yıl olup DanıĢman‘a yer 

teslim tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde baĢlayan, 

6 (altı) ayı kesin projelerinin tamamı ve uygulama 

projelerinin bir kısmı aĢaması için, Yüklenici tarafından 

inĢaat ruhsatının alınmasından sonra Projeye ait yer teslim 

tarihinden itibaren 2 (iki) yılı inĢaat (yapı denetimi) 

aĢaması ile kabul aĢaması (bu aĢamada uygulama 

projelerinin geri kalan kısmı da birlikte yürütülecektir) 

için, 2 (iki) yılı iĢletmeye geçiĢi müteakip Nihai 

Tamamlama Belgesi‘nin imzalanmasına kadar geçecek 

olan süredir. 

3 - Ġhalenin 

a) Usulü : 6428 sayılı Kanunun 3‘üncü maddesinin altıncı bendine ve 

Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel ĠĢbirliği Modeli ile Tesis 

Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınmasına Dair 

Uygulama Yönetmeliğinin 16‘ncı maddesinin birinci 

fıkrasının a bendine göre açık ihale usulü. 

b) Yapılacağı yer : T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Yatırımları Genel 

Müdürlüğü Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 

6001. Cadde No: 9 Kat: 7 Bilkent - Çankaya/Ankara 

c) Tarihi ve saati : 18.04.2018 - 15:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler. 

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

Odası Belgesi 

4.1.1.1. Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret 

ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son baĢvuru tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge 

4.1.1.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son baĢvuru 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. 

4.1.2.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.  

4.1.2.2. 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. 
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4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirtilen standart forma uygun teklif mektubu ve 

eki fiyat teklif formları. 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirtilen bilgi formları. 

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

iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

4.1.7. Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kiĢiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müĢavir ya da serbest 

muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren standart forma uygun 

belge. 

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

kriterler: 

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler 

Ġsteklinin, bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da 

üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı, 6.000.000,00 TL‘den az olamaz.  

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu 

sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 

ĠĢ ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına 

bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. 

4.2.2. Bilanço veya eĢdeğer belgeler 

Ġsteklilerin veya ortak giriĢimi oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerden her birinin sağlam 

bir malî yapıya sahip olduklarını bağımsız denetim firmaları veya yeminli mali müĢavir 

tarafından onaylanmıĢ malî tabloları ile kanıtlamaları zorunludur.  

Ġsteklilerin ihale ilanının yayınlandığı yıldan önceki son üç yıllık ortalama cirolarının 

5.000.000,00-TL‘ den daha düĢük olmaması gerekmektedir.  

Ġstekliler, son üç yıllık döneme iliĢkin olarak bağımsız denetim firmaları veya yeminli 

mali müĢavirlerce onaylanmıĢ malî tabloları sunması gerekmektedir.  Söz konusu mali tablolar 

bilanço esasına tabi teĢebbüsler için özet bilanço ile serbest meslek erbabı için serbest meslek 

kazanç defterinden oluĢmalıdır. 

Yabancı Ġstekliler, bilançolarının Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına, yerli 

Ġstekliler halka açık Ģirketler olmaları durumunda Sermaye Piyasası Kurulu Muhasebe 

Standartlarına göre düzenlenmesi gerekmektedir. Bu statülerde olmayan Ģirketler için herhangi bir 

zorunluluk olmayıp bu Ģirketler de bilançolarını SPK Muhasebe Standartlarına göre 

düzenleyebilir. Her halükarda yıllara yaygın inĢaat maliyetleri ve hakediĢ gelirlerinin gösterilmesi 

lazımdır. 

Ġstekliler, ayrıca son üç yıllık dönem ve ihale ilanı tarihindeki durumlarına iliĢkin olarak 

bağımsız denetim veya yeminli mali müĢavir görüĢü ve vermiĢ oldukları son geçici vergi 

beyannamesinin bir nüshasını sunmalıdır. Geçici vergi beyannamesi uygulamasına tabi olmayan 

yabancı Ġsteklilerin bu durumu yazılı olarak beyan etmesi gerekmektedir 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. ĠĢ deneyimini gösteren belgeler 
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Ġsteklilerin; ilk ilan tarihinden itibaren geriye doğru son onbeĢ yıl içinde kabul iĢlemleri 

tamamlanan, ilk yatırım maliyeti asgari 60.000.000,00 TL ve ilan tarihindeki T.C Merkez Bankası 

kurundan dönüĢüm yapılarak hesaplanan tutara eĢdeğer benzer bir iĢin veya brüt kapalı inĢaat 

alanı 30.000 m2 olan benzer bir iĢin veya 200 yatak kapasiteli sağlık tesisi iĢinin; 

DanıĢmanlık hizmetini en az % 80‘i oranında gerçekleĢtirmek koĢuluyla, ihale konusu bir 

iĢi veya benzer bir iĢi gerçekleĢtirmeleri asgari Ģart olarak istenmektedir. 

4.3.2. Personel Durumu KoĢulu 

Ġhale konusu DanıĢmanlık Hizmetleri için ihale dokümanında pozisyon ve nitelikleri 

belirtilen Personelin çalıĢtırılması istenmektedir. 

4.3.3. ĠĢ Ortaklıklarının Mesleki ve Teknik Yeterliği 

4.3.1 ve 4.3.2. maddelerindeki kriterler; iĢ ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya 

tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın sağlanabilir. 

4.4. Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler: 

4.4.1. Tek sözleĢmeye dayalı olarak 27.04.2016 tarih ve 29696 sayılı Resmi Gazete‘de 

yayımlanan Yapım Ġhalelerinde Benzer ĠĢ Grupları Listesinden B/II veya B/III grubu iĢlerinden 

herhangi birinin DanıĢmanlık (Kontrollük) iĢini yapmıĢ olmak. 

4.4.2. Tek sözleĢmeye dayalı olarak 27.04.2016 tarih ve 29696 sayılı Resmi Gazete‘de 

yayımlanan Yapım Ġhalelerinde Benzer ĠĢ Grupları Listesinden B/II veya B/III grubu iĢlerinden 

herhangi birinin DanıĢmanlık (Kontrollük) iĢi ile birlikte proje, zemin etüd, metraj, keĢif vb. iĢini 

yapmıĢ olmak. 

Yukarıda belirtilen iĢlerden herhangi birisini yapmıĢ olmak Benzer ĠĢ olarak kabul 

edilecektir. 

Birden fazla iĢ grubu olan iĢ deneyim belgelerinde ve benzer iĢin miktarının net 

anlaĢılmadığı iĢ deneyim belgelerinde; benzer iĢ tanımına uygun olan kısımları belgelendirilerek 

sunulacaktır. 

5 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

5.1. Ġhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve iĢin adı belirtilerek Kurumları 

Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğüne ait Halk Bankası Ankara Kurumsal ġubesi TR83 0001 

2009 4520 0044 0000 15 hesap numarasına 10.000,00.-TL (Onbin TürkLirası) yatırıldıktan sonra 

idarenin adresinden ihale dokümanı temin edilebilir. 

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

6 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin % 3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Teklifler ihale tarih ve saatine kadar T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Yatırımları Genel 

Müdürlüğü Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001. Cadde No: 9 Kat: 7 Bilkent - 

Çankaya/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim 

günüdür. 

9 - Birden fazla gerçek veya tüzel kiĢi iĢ ortaklığı oluĢturmak suretiyle ihaleye teklif 

verebilir. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

10 - Ġhale, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabi 

değildir. 2127/1-1 



9 Mart 2018 – Sayı : 30355 RESMÎ GAZETE Sayfa : 75 

 

KÜTAHYA SAĞLIK YERLEġKESĠ YAPIM ĠġLERĠ ĠLE ÜRÜN VE HĠZMETLERĠNĠN 

TEMĠN EDĠLMESĠ ĠġĠNE ĠLĠġKĠN ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME  

DANIġMANLIK HĠZMETĠ SATIN ALINACAKTIR 

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Kamu Özel İşbirliği Daire 

Başkanlığından:  

Kütahya Sağlık YerleĢkesi Yapım ĠĢleri ile Ürün ve Hizmetlerinin Temin Edilmesi ĠĢine 

ĠliĢkin Ġzleme ve Değerlendirme DanıĢmanlık Hizmet Alımı iĢi 6428 Sayılı ―Kamu Özel ĠĢ Birliği 

Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun‖ kapsamında açık ihale usulü 

ile ihale edilecektir.  

Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır. 

1 - Ġdarenin 

a) Adı ve Adresi : T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Yatırımları Genel 

Müdürlüğü Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 

6001. Cadde No: 9 Kat: 7 Bilkent - Çankaya/Ankara  

b) Telefon ve faks numarası : +90 312 585 64 92 - +90 312 585 65 22 

c) Elektronik Posta Adresi : kamuozel_db@saglik.gov.tr 

2 - Ġhale konusu danıĢmanlık hizmet iĢinin 

a) Niteliği, türü ve tutarı : Kütahya Sağlık YerleĢkesi Yapım ĠĢleri ile Ürün ve 

Hizmetlerin Temin Edilmesi ĠĢine ĠliĢkin Ġzleme ve 

Değerlendirme DanıĢmanlık Hizmet Alımı kapsamında 

Ģartnamelerde belirtilen hizmetlerin; konusunda deneyimli 

bir firmadan alınması olup, ĠĢin teknik özellikleri ve diğer 

ayrıntıları sözleĢme ekinde yer alan ve ihale dokümanını 

oluĢturan belgelerde düzenlenmiĢtir. 

b) Yapılacağı yer : Teknik MüĢavirlik Hizmetleri kapsamında yer alan 

tasarım denetimini kendi bürolarında ve/veya Ankara‘da 

bürosu yoksa kuracağı irtibat bürosunda, yapım denetimini 

Yüklenici‘nin Proje‘ye ait Ģantiyesinde ve DanıĢman 

tarafından kurulacak olan Ģantiye kontrollük ofisinde 

sürdürecektir (telefon, fax, elektrik, su, gaz giderleri ve 

diğer tüm giderler, tefriĢ, büro makinaları, kırtasiye vb. 

DanıĢman tarafından karĢılanacaktır). 

c) ĠĢin baĢlama ve bitirme 

     tarihi : ĠĢleri‘n süresi; 4,5 (dörtbuçuk) yıl olup DanıĢman‘a yer 

teslim tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde baĢlayan, 

6 (altı) ayı kesin projelerinin tamamı ve uygulama 

projelerinin bir kısmı aĢaması için, Yüklenici tarafından 

inĢaat ruhsatının alınmasından sonra Proje ‘ye ait yer 

teslim tarihinden itibaren 2 (iki) yılı inĢaat (yapı denetimi) 

aĢaması ile kabul aĢaması (bu aĢamada uygulama 

projelerinin geri kalan kısmı da birlikte yürütülecektir) 

için, 2 (iki) yılı iĢletmeye geçiĢi müteakip Nihai 

Tamamlama Belgesi‘nin imzalanmasına kadar geçecek 

olan süredir. 
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3 - Ġhalenin 

a) Usulü : 6428 sayılı Kanunun 3‘ üncü maddesinin altıncı bendine 

ve Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel ĠĢbirliği Modeli ile 

Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınmasına 

Dair Uygulama Yönetmeliğinin 16‘ ncı maddesinin birinci 

fıkrasının a bendine göre açık ihale usulü. 

b) Yapılacağı yer : T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Yatırımları Genel 

Müdürlüğü Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 

6001. Cadde No: 9 Kat: 7   Bilkent - Çankaya/Ankara 

c) Tarihi ve saati : 16.04.2018 - 15:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler. 

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

Odası Belgesi 

4.1.1.1. Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret 

ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son baĢvuru tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge 

4.1.1.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son baĢvuru 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. 

4.1.2.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.  

4.1.2.2. 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 ġartnamede belirtilen standart forma uygun teklif mektubu ve 

eki fiyat teklif formları. 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirtilen bilgi formları. 

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

iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 
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4.1.7. Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kiĢiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müĢavir ya da serbest 

muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren standart forma uygun 

belge. 

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

kriterler: 

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler 

Ġsteklinin, bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da 

üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı, 7.000.000,00 TL‘den az olamaz.  

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu 

sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 

ĠĢ ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına 

bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. 

4.2.2. Bilanço veya eĢdeğer belgeler 

Ġsteklilerin veya ortak giriĢimi oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerden her birinin sağlam 

bir malî yapıya sahip olduklarını bağımsız denetim firmaları veya yeminli mali müĢavir 

tarafından onaylanmıĢ malî tabloları ile kanıtlamaları zorunludur.  

Ġsteklilerin ihale ilanının yayınlandığı yıldan önceki son üç yıllık ortalama cirolarının 

5.000.000,00-TL‘ den daha düĢük olmaması gerekmektedir.  

Ġstekliler, son üç yıllık döneme iliĢkin olarak bağımsız denetim firmaları veya yeminli 

mali müĢavirlerce onaylanmıĢ malî tabloları sunması gerekmektedir. Söz konusu mali tablolar 

bilanço esasına tabi teĢebbüsler için özet bilanço ile serbest meslek erbabı için serbest meslek 

kazanç defterinden oluĢmalıdır. 

Yabancı Ġstekliler, bilançolarının Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına, yerli 

Ġstekliler halka açık Ģirketler olmaları durumunda Sermaye Piyasası Kurulu Muhasebe 

Standartlarına göre düzenlenmesi gerekmektedir. Bu statülerde olmayan Ģirketler için herhangi bir 

zorunluluk olmayıp bu Ģirketler de bilançolarını SPK Muhasebe Standartlarına göre 

düzenleyebilir. Her halükarda yıllara yaygın inĢaat maliyetleri ve hakediĢ gelirlerinin gösterilmesi 

lazımdır. 

Ġstekliler, ayrıca son üç yıllık dönem ve ihale ilanı tarihindeki durumlarına iliĢkin olarak 

bağımsız denetim veya yeminli mali müĢavir görüĢü ve vermiĢ oldukları son geçici vergi 

beyannamesinin bir nüshasını sunmalıdır.  Geçici vergi beyannamesi uygulamasına tabi olmayan 

yabancı Ġsteklilerin bu durumu yazılı olarak beyan etmesi gerekmektedir 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. ĠĢ deneyimini gösteren belgeler 

Ġsteklilerin; ilk ilan tarihinden itibaren geriye doğru son onbeĢ yıl içinde kabul iĢlemleri 

tamamlanan, ilk yatırım maliyeti asgari 80.000.000,00 TL ve ilan tarihindeki T.C Merkez Bankası 

kurundan dönüĢüm yapılarak hesaplanan tutara eĢdeğer benzer bir iĢin veya brüt kapalı inĢaat 

alanı 50.000 m2 olan benzer bir iĢin veya 300 yatak kapasiteli sağlık tesisi iĢinin;   
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DanıĢmanlık hizmetini en az % 80‘i oranında gerçekleĢtirmek koĢuluyla, ihale konusu bir 

iĢi veya benzer bir iĢi gerçekleĢtirmeleri asgari Ģart olarak istenmektedir. 

4.3.2. Personel Durumu KoĢulu 

Ġhale konusu DanıĢmanlık Hizmetleri için ihale dokümanında pozisyon ve nitelikleri 

belirtilen Personelin çalıĢtırılması istenmektedir. 

4.3.3. ĠĢ Ortaklıklarının Mesleki ve Teknik Yeterliği 

4.3.1 ve 4.3.2. maddelerindeki kriterler; iĢ ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya 

tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın sağlanabilir. 

4.4. Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler: 

4.4.1. Tek sözleĢmeye dayalı olarak 27.04.2016 tarih ve 29696 sayılı Resmi Gazete‘de 

yayımlanan Yapım Ġhalelerinde Benzer ĠĢ Grupları Listesinden B/II veya B/III grubu iĢlerinden 

herhangi birinin DanıĢmanlık (Kontrollük) iĢini yapmıĢ olmak. 

4.4.2. Tek sözleĢmeye dayalı olarak 27.04.2016 tarih ve 29696 sayılı Resmi Gazete‘de 

yayımlanan Yapım Ġhalelerinde Benzer ĠĢ Grupları Listesinden B/II veya B/III grubu iĢlerinden 

herhangi birinin DanıĢmanlık (Kontrollük) iĢi ile birlikte proje, zemin etüd, metraj, keĢif vb. iĢini 

yapmıĢ olmak. 

Yukarıda belirtilen iĢlerden herhangi birisini yapmıĢ olmak Benzer ĠĢ olarak kabul 

edilecektir. 

Birden fazla iĢ grubu olan iĢ deneyim belgelerinde ve benzer iĢin miktarının net 

anlaĢılmadığı iĢ deneyim belgelerinde; benzer iĢ tanımına uygun olan kısımları belgelendirilerek 

sunulacaktır. 

5 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

5.1. Ġhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve iĢin adı belirtilerek Kurumları 

Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğüne ait Halk Bankası Ankara Kurumsal ġubesi TR83 0001 

2009 4520 0044 0000 15 hesap numarasına 10.000,00.-TL (Onbin TürkLirası) yatırıldıktan sonra 

idarenin adresinden ihale dokümanı temin edilebilir. 

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

6 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin % 3‘ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Teklifler ihale tarih ve saatine kadar T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Yatırımları Genel 

Müdürlüğü Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001. Cadde No: 9 Kat: 7 Bilkent-

Çankaya/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim 

günüdür. 

9 - Birden fazla gerçek veya tüzel kiĢi iĢ ortaklığı oluĢturmak suretiyle ihaleye teklif 

verebilir. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

10 - Ġhale, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabi 

değildir. 2128/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından: 

SERBEST YEMĠNLĠ MESLEK MENSUPLUĞU SINAV DUYURUSU 

5531 Sayılı ―Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç ĠĢleri Endüstri 

Mühendisliği Hakkında Kanun‖un 6 ncı ve 8 inci maddeleri ile ―Orman Mühendisliği, Orman 

Endüstri Mühendisliği ve Ağaç ĠĢleri Endüstri Mühendisliği Serbest Yeminli Meslek Mensupluğu 

Tüzüğü‖ nün 13 üncü ve 14 üncü maddelerine göre hazırlanıp, 6/5/2009 tarihli ve 27220 sayılı 

Resmi Gazete‘de yayımlanan ―Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek 

Mensupluğu Sınav Yönetmeliği‖ esaslarına göre Serbest Yeminli Meslek Mensupluğu sınavları 

yapılacaktır. Sınavlara aĢağıdaki Ģartları taĢıyan orman mühendisi, orman endüstri mühendisi ve 

ağaç iĢleri endüstri mühendisi unvanlı serbest meslek mensupları ve/veya serbest meslek 

mensupluğu hakkını kazanmıĢ adaylar katılacaktır. 

A) SINAVA GĠRECEK SERBEST YEMĠNLĠ MESLEK MENSUBU ADAYLARINDA 

ARANACAK ġARTLAR VE SINAV BAġVURU ESASLARI: 

1 - Orman Mühendisi, Orman Endüstri Mühendisi ve Ağaç ĠĢleri Endüstri Mühendisi 

yetiĢtiren lisans düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumlarından mezun mühendis 

veya yüksek mühendis unvanına sahip olmak. 

2 - 29/6/2006 tarihli ve 5531 sayılı Kanunun 6 ncı maddesindeki serbest yeminli meslek 

mensubu olacaklar için aranan genel ve özel Ģartlara sahip olmak. 

3 - Halen kamu kurumlarında görevli olmamak. (Mes. Den. Kaz. ve Sın. Yön. Md.51/2) 

4 - Serbest Meslek Mensupluğu Ruhsat Belgesine sahip olmak. 

5 - Odaya borcu bulunmamak. 

6 - Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil belgesinde Serbest Yeminli Meslek 

Mensubu olmasına engel sicil kaydı bulunmamak. 

7 - Bu maddenin aĢağıdaki bentlerinde belirtilen mesleki alanların biri veya bir kaçında, 

sosyal güvenceli olarak toplam en az 10 (on) yıl süreli Serbest Meslek Mensubu olarak çalıĢtığını 

veya ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç iĢleri endüstrisi konularında hizmet veren kamu 

kurumlarında Serbest Meslek Mensubu hakkını kazandığını, hizmet cetveli ve/veya sosyal 

güvenlik belgesi ile kanıtlayarak bu belgeleri duyuruda örneği ekli formu doldurup dilekçeye 

ekleyerek Odaya teslim etmek. 

Buna göre; 

a) Ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç iĢleri endüstrisi konularında hizmet veren kamu 

kurumlarında, Serbest Meslek Mensupluğu hakkını kazanmıĢ olarak çalıĢtığı süreler; ―Orman 

Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği‖ nin 

51 inci maddesi esaslarına göre ve resmi belgelere dayalı olarak kanıtlanacaktır. 
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b) Odaya kayıtlı oldukları tarihten itibaren Serbest Meslek Mensubu olarak çalıĢtıkları 

süreler aĢağıdaki Ģekillerde kanıtlanacaktır. 

- 5531 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden (8/7/2006) önce çalıĢılan süreler; Odaya kayıt 

olunan tarihten itibaren baĢlamak Ģartıyla, serbest mühendis ve müĢavir belgesi ile kendi nam ve 

hesabına veya hizmet akdiyle Odaya tescilli bürolarda ve/veya Ģirketlerde sosyal güvenceli olarak 

çalıĢılan süreler, resmi belgelere dayalı olarak kanıtlanması. 

- 5531 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden (8/7/2006) sonra çalıĢılan süreler; Odaya kayıt 

olunan tarihten itibaren baĢlamak Ģartıyla, serbest meslek mensupluğu ruhsat belgeli ve çalıĢanlar 

listesinde kayıtlı olarak kendi nam ve hesabına kurduğu ormancılık veya orman ürünleri büroları 

ile serbest ormancılık ve orman ürünleri Ģirketlerinde veya hizmet akdiyle aynı bürolarda veya 

Ģirketlere sosyal güvenceli olarak çalıĢılan sürelerin Oda kayıtlarından belgelenmesi. 

c) Odaya kayıtlı olduğu tarihinden itibaren ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç iĢleri 

endüstrisi konularında iĢtigal eden gerçek ve/veya özel hukuk tüzel kiĢilerinde, sosyal güvenceli 

olarak ve mesleki faaliyet konularına uygun iĢlerde mühendis olarak çalıĢtığının sosyal güvenlik 

belgesi ile kanıtlanması. 

8 - Sınav baĢvuruları online sistemi üzerinden ve aĢağıdaki Ģekilde yapılacaktır; 

a) Online iĢlem merkezinden ―SYMM Sınav BaĢvurusu‖ menüsüne girilerek baĢvuru 

formu doldurularak kaydedilecek, form doldurulurken hangi derslerden sınava girileceği 

iĢaretlenecektir. 

b) BaĢvurunun onaylanabilmesi için yine online iĢlem merkezinin form ekranında da 

belirtilen 

• Serbest meslek mensupluğu yapmıĢ ve/veya serbest meslek mensupluğu hakkını 

kazanmıĢ olarak en az 10 (on) yıl süreli çalıĢıldığını kanıtlayan belgelere dayalı Hizmet Cetveli 

Formu ve form eki belgeler 

• Cumhuriyet savcılığından alınacak adli sicil kaydı, 

• Serbest Meslek Mensupluğu Ruhsat Belgesi ve Vize cetveli fotokopisi 

• Vesikalık fotoğraf (2 Adet) 

Belgelerinin 04 Nisan 2018 ÇarĢamba günü mesai bitimine kadar Odaya doğrudan veya 

taahhütlü mektupla gönderilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Bu belgelerin 

gelip gelmediği yine online iĢlem merkezinden takip edilebilecektir. 

c) Sınav baĢvuruları TEMDEM kurulunca 10 Nisan 2018 Salı gününe kadar incelenecek, 

SYMM sınavına girecek adaylar belirlenerek Oda Yönetim Kuruluna bildirilecek ve Odanın 

internet sayfası ile ilan tahtasında 16 Nisan 2018 Pazartesi gününe kadar ilk kez sınava 

gireceklere ait geçici aday listesi duyurulacaktır. BaĢvuru sonuçları aynı zamanda online iĢlem 
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merkezinden takip edilebilecektir. SYMM adayları, geçici aday listesine karĢın 19 Nisan 2018 

PerĢembe gününe kadar Odaya itiraz edebilirler. Oda, 24 Nisan 2018 Salı gününe kadar itirazları 

kesin sonuca bağlayarak, SYMM sınavına ilk kez girecek adaylar ile birlikte baĢarısız olunan 

derslerden girecek adayların kesin listesini Odanın ilan tahtası ile internet sayfasında duyurur. 

d) SYMM sınavına girmeye hak kazanan adaylar, Odanın belirlediği sınav konularına ait 

sınav ücretinin 27 Nisan 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar, yine aynı formda bulunan ―Öde‖ 

butonu kullanılarak kredi kartı ile doğrudan ödenebileceği gibi; banka havalesi veya Oda 

muhasebesine de ödenebilecek ancak sistemden alınan kodla ödemenin yapıldığı Oda 

muhasebesinden teyit ettirilecektir. 

e) Sınav giriĢ belgesi, baĢvuru onaylandıktan sonra online iĢlem merkezinde baĢvuru 

yapılan ekrandan 02 Mayıs 2018 ÇarĢamba günü mesai bitimine kadar çıktısı alınacaktır. 

f) Serbest meslek mensupluğu sınav giriĢ belgesiyle sınavlara girilebilecektir. 

g) Sınavlara, serbest yeminli meslek mensupluğu sınav giriĢ belgesiyle girilecek ve 

yanlarında fotoğraflı nüfus cüzdanı veya Oda üyeliği kimlik belgesi bulunacaktır. 

B) SINAVLARA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER: 

1) Sınav günü: 13 Mayıs 2018 Pazar günü her uzmanlık alanında en çok iki sınav oturumu 

yapılacaktır. 

2) Sınav baĢlama saati: 09.30 

3) Sınav süresi: Her konu için sınav süresi 40 dakikadır. Bir oturumda Oda yönetim 

kurulunca belirlenecek en çok dört konuda sınav yapılacaktır. Sınav oturumları arasında en az bir 

saat süre olacaktır. 

4) Sınav yeri ve adresi: Ankara, sınav giriĢ belgesinde belirtilen adres ve salonda 

5) Sınavların Ģekli: Çoktan seçmeli yazılı test 

6) Sınav soru sayısı: Yönetmeliğin 40‘ıncı maddesinin birinci fıkrasındaki konularda 

Orman Mühendisleri; ikinci fıkrasındaki konularda orman endüstri mühendisleri ve üçüncü 

fıkrasındaki konularda ağaç iĢleri endüstri mühendisleri sınavlara girecekler ve her bir konuda 40 

(Kırk) soru sorulacaktır. 

7) Puan durumu: Her sınav konusu 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Her bir 

sorunun değeri 2,5 (Ġki buçuk) puandır. 

5531 sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliğe göre, Serbest Yeminli Meslek Mensupluğu 

sınavlarına girmeye hak kazanan Orman Mühendisi, Orman Endüstri Mühendisi ve Ağaç ĠĢleri 

Endüstri Mühendislerine Yönetmeliğin 35‘inci maddesi uyarınca ilânen duyurulur. 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Ülkem Laboratuar Hizmetleri ĠnĢaat Elektrik MüĢavirlik Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.ġ. 

Ġstanbul ġubesi‘nin D100 Karayolu Üzeri Ġçmeler Mevkii No: 42 Tuzla/ĠSTANBUL adresinde 

bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız Laboratuvar Ġzin Belgesi Komisyonunun 

(LĠBK) 24.05.2007 tarih ve 90 sayılı kararı ile verilen 150 no‘lu ―Laboratuvar Ġzin Belgesi‖ iptali 

ve kullanma hakkı veren sözleĢmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, 

Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 04.01.2018 tarih ve 544/7 no‘lu teklif kararıyla 

Bakanlık Makamından alınan 28.02.2018 tarih ve 38204 sayılı Makam Olur‘u ile uygun 

görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur. 2171/1-1 

————— 

4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim 

Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında ―Yapı denetim kuruluĢu, faaliyetine 

devam ettiği sürece 12‘nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde asgari istihdam edilmesi 

gereken personeli, faaliyetine devam ettiği sürece çekirdek personel olarak istihdam etmek 

zorundadır. ....  Eleman eksikliği 90 takvim günü içerisinde giderilmediği takdirde, asgari sayıda 

çekirdek personeli istihdam edinceye kadar kuruluĢun izin belgesi geçici olarak geri alınır.‖ 

hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen; 

Bitlis ilinde faaliyet gösteren 2303 dosya no‘lu SEZAM Yapı Denetim Ltd. ġti., Ġstanbul 

ilinde faaliyet gösteren 804 dosya no‘lu VĠZYON Yapı Denetim Ltd. ġti.‘lerine ait Yapı Denetim 

Ġzin Belgeleri Bakanlık Makamının 05.03.2018 tarih ve 40423 sayılı Olur'u ile geçici olarak geri 

alınmıĢtır. 

Ġlgililere duyurulur. 2172/1/1-1 

————— 

Ticaret sicil kaydı silinmiĢ olan veya Ģirket unvan ve amaç maddesini değiĢtirmesi 

nedeniyle tasfiyesine karar verilen aĢağıdaki kuruluĢların 05.03.2018 tarih ve 40425 sayılı Makam 

Olur‘una istinaden, 

Sakarya ilinde faaliyet gösteren 2562 dosya no‘lu AKDAN Yapı Denetim Ltd. ġti.,  

Kocaeli ilinde faaliyet gösteren 831 dosya no‘lu KOCAELĠ MTM Yapı Denetim Ltd. ġti., 

Giresun ilinde faaliyet gösteren 1328 dosya no‘lu TÜRKKENT Yapı Denetim Ltd. 

ġti.‘lerinin Yapı Denetim Sistemi üzerinden tasfiye iĢlemi yapılarak, Yapı Denetim Ġzin Belgeleri 

iptal edilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 2172/2/1-1 

————— 

Samsun ilinde faaliyet gösteren 1137 belge no‘lu KURTULUġ Yapı Denetim Ltd. ġti., 

Ankara ilinde faaliyet gösteren 646 belge no‘lu SA Yapı Denetim Ltd. ġti., Tekirdağ ilinde 

faaliyet gösteren 2388 belge no‘lu KAYAKENT Yapı Denetim Ltd. ġti.‘leri ile ilgili olarak; 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 12‘nci maddesinin ikinci fıkrası ile Yapı Denetimi 

Uygulama Yönetmeliğinin 12‘inci maddesinin (a) bendinde yer alan yer alan hükümlere aykırı 

olarak, yukarıda yapılan açıklamalara istinaden amaç ve unvan değiĢikliği yaparak baĢka bir 

alanda faaliyet göstermeleri nedeniyle, 05.03.2018 tarih ve 40428 sayılı Makam Olur‘una 

istinaden Yapı Denetim Ġzin Belgeleri iptal edilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 2172/3/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
ESENYURT ĠLÇE MĠLLĠ EĞĠTĠM 

MÜDÜRLÜĞÜ  
Ġl/Ġlçe ĠSTANBUL/ESENYURT 

Adresi 
ZAFER MAH. DENĠZ GEZMĠġ 

CAD. NO: 3 ESENYURT 
Tel-Faks 

(0212) 620 07 07 

(0212) 699 70 81 

Posta Kodu 34100 E-Mail Esenyurt34@meb.gov.tr 

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

Adı/Unvanı Erdi KÜÇÜKÖNERALP  

Adresi 

BAĞLARÇEġME MAHALLESĠ 

BAĞLAR ÇEġME CADDESĠ NO: 15 

DAĠRE NO: 5  Esenyurt/ĠSTANBUL 

 

T.C. Kimlik No. 19646219288  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Kayıtlı Değil  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (X) 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. 

 2220/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2016/268556 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin - 

Adı 
DENĠZ KUVVETLERĠ 

KOMUTANLIĞI 
Ġl/Ġlçe BAKANLIKLAR/ANKARA 

Adresi 

DENĠZ KUVVETLERĠ 

KOMUTANLIĞI DIġ TEDARĠK 

DAĠRE BAġKANLIĞI  

Telefon 

Faks 

0 312 403 34 45 

0 312 417 30 65 

Posta Kodu 06100 E-Mail distedakral@dzkk.tsk.tr 

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

Adı/Unvanı 

AKAY METAL ENDÜSTRĠSĠ 

SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED 

ġĠRKETĠ 

ABDULKADĠR YELER 

Adresi 

GÜZELYALI MAHALLESĠ 

BAĞDAT CADDESĠ NO: 54/4 

PENDĠK/ĠSTANBUL 

ĠSTASYON MAHALLESĠ 

MAKBULE SOKAK NO: 8/4 

TUZLA/ĠSTANBUL 

T.C. Kimlik No.  40630826694 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
014 040 8713 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ĠSTANBUL TĠCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 1178-5 - 

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. 

 2200/1/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/388645 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 

ASKERĠ VETERĠNER OKULU VE 

EĞĠTĠM MERKEZĠ 

KOMUTANLIĞI 

Ġl/Ġlçe BURSA/GEMLĠK 

Adresi 
KURġUNLU YOLU ENGÜRÜCÜK 

MEVKĠĠ 
Tel-Faks 2245190210 - 2245190219 

Posta Kodu 16600 E-Mail - 

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

Adı/Unvanı BÜLENT BAYTUR  

Adresi 
KUMLUK ALAN MAH. ZAMANLI 

CAD. NO. 100   GÜRSU/BURSA 
 

T.C. Kimlik No. 17497725552  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
1600285240  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

GÜRSU ESNAF VE 

SANATKARLAR ODASI 
 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 16/259445  

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. 

 2200/2/1-1 



9 Mart 2018 – Sayı : 30355 RESMÎ GAZETE Sayfa : 97 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/289505 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
1'ĠNCĠ ANA BAKIM FABRĠKA 

MÜDÜRLÜĞÜ 
Ġl/Ġlçe SAKARYA/ARĠFĠYE 

Adresi  Tel-Faks 0 264 275 16 20-0 264 276 86 79 

Posta Kodu 54580 E-Mail - 

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

Adı/Unvanı HASAN ÜZEL - 

Adresi 

PAPUÇCULAR MAH. BEZEN 

SOK. NO.. 24/A 

ADAPAZARI/SAKARYA 

- 

T.C. Kimlik No. 43261340126 - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
- - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

SAKARYA TĠCARET VE 

SANAYĠ ODASI 
- 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 16958 - 

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. 

 2200/3/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/303661 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
ĠZMĠR TEDARĠK BÖLGE 

BAġKANLIĞI 
Ġl/Ġlçe ĠZMĠR/KONAK 

Adresi GAZĠLER CAD. / 1420 SOKAK 1/3 Tel-Faks 2324330076-2324332709 

Posta Kodu 35170 E-Mail - 

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

Adı/Unvanı ERHAN KILINÇ - 

Adresi 
BĠRLĠK MH. 398 CAD. NO:13 

ÇANKAYA/ANKARA 
- 

T.C. Kimlik No. 15247047268 - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
5550493482 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ANKARA TĠCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 188773 - 

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. 

 2200/4/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/386472 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
2‘NCĠ ANA BAKIM FABRĠKA 

MÜDÜRLÜĞÜ 
Ġl/Ġlçe KAYSERĠ/KOCASĠNAN 

Adresi 
SANAYĠ MAH. OSMAN 

KAVUNCU BULVARI NO.:190/1 
Tel-Faks 352 3302918 – 352 3209383 

Posta Kodu 38060 E-Mail - 

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

Adı/Unvanı ġEREF ERGÜN  

Adresi 

ĠVEDĠK ORG. SAN. BÖL. MELĠH 

GÖKÇEK BULVARI NO.: 17/73 

Y.MAHALLE/ANKARA 

 

T.C. Kimlik No. 10132039380  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
-  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ANKARA TĠCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 353242 - 

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. 

 2200/5/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/50487 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
ANKARA TEDARĠK BÖLGE 

BAġKANLIĞI 
Ġl/Ġlçe ANKARA/KEÇĠÖREN 

Adresi 
ETLĠK CADDESĠ (ESKĠ GARAJLAR 

YANI) 
Tel-Faks 312 384 32 50-312 384 32 61 

Posta Kodu 06010 E-Mail - 

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

Adı/Unvanı 

BAHADIR TÜKETĠM MADDELERĠ 

ĠMALATI ZĠRAĠ ÜRÜNLER GIDA 

PAZARLAMA SANAYĠ VE 

TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ 

ÖZLEM BAHADIR 

Adresi 

VAN GÖLÜ GIDA TOPTANCILAR 

SĠTESĠ EDREMĠT YOLU KĠREMĠT 

ADA  A BLOK NO: 70  MERKEZ/VAN 

YENĠ MAH. 13. CAD.  

NO: 35P/7  EDREMĠT/VAN 

T.C. Kimlik No. - 36592469734 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
3360545965 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
VAN TĠCARET VE SANAYĠ ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 9908/VAN - 

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. 

 2200/6/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/327450 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
ĠZMĠR TEDARĠK BÖLGE 

BAġKANLIĞI 
Ġl/Ġlçe ĠZMĠR/KONAK 

Adresi GAZĠLER CAD. / 1420 SOKAK 1/3 Tel-Faks 2324330076-2324332709 

Posta Kodu 35170 E-Mail - 

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

Adı/Unvanı ĠSMAĠL CAN  

Adresi 
KARAYOLLARI MAH. 647 SOK. NO: 4 

GAZĠOSMANPAġA/ĠSTANBUL 
 

T.C. Kimlik No. 26272915576  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
26272915576  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ĠSTANBUL TĠCARET ODASI  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 641597  

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. 

 2200/7/1-1 



Sayfa : 102 RESMÎ GAZETE 9 Mart 2018 – Sayı : 30355 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/169397 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
1'ĠNCĠ ANA BAKIM FABRĠKA 

MÜDÜRLÜĞÜ 
Ġl/Ġlçe SAKARYA/ARĠFĠYE 

Adresi  Tel-Faks 264 2751620-264 2768679 

Posta Kodu 54580 E-Mail - 

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

Adı/Unvanı 

GÜLHAN GRUP MÜHENDĠSLĠK 

MAKĠNE TEKSTĠL KAUÇUK 

SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED 

ġĠRKETĠ 

KADĠR DEĞĠRMENCĠ 

Adresi 
Ġ.O.S.B. 1368. CAD. 17/119 

OSTĠM/ANKARA 

Ġ.O.S.B. 1368. CAD. 17/119 

OSTĠM/ANKARA 

T.C. Kimlik No. - 31780315794 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
4200327500 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ANKARA TĠCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 378259 - 

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. 

 2200/8/1-1 



9 Mart 2018 – Sayı : 30355 RESMÎ GAZETE Sayfa : 103 

 

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. 

 2201/1-1 
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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. 

 2202/1-1 
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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. 

 2203/1-1 
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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. 

 2204/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 

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. 

 2196/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 2186/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 2186/2/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 2184/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 2178/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 2177/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 2176/1-1 



Sayfa : 114 RESMÎ GAZETE 9 Mart 2018 – Sayı : 30355 

 

İçişleri Bakanlığından: 

 

 2183/1-1 
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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. 

 2188/1/1-1 
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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. 

 2188/2/1-1 



9 Mart 2018 – Sayı : 30355 RESMÎ GAZETE Sayfa : 117 

 

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. 

 2188/3/1-1 



Sayfa : 118 RESMÎ GAZETE 9 Mart 2018 – Sayı : 30355 

 

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. 

 2188/4/1-1 



9 Mart 2018 – Sayı : 30355 RESMÎ GAZETE Sayfa : 119 

 

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. 

 2188/5/1-1 



Sayfa : 120 RESMÎ GAZETE 9 Mart 2018 – Sayı : 30355 

 

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. 

 2187/1-1 



9 Mart 2018 – Sayı : 30355 RESMÎ GAZETE Sayfa : 121 

 

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. 

 2185/1/1-1 



Sayfa : 122 RESMÎ GAZETE 9 Mart 2018 – Sayı : 30355 

 

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. 

 2185/2/1-1 



9 Mart 2018 – Sayı : 30355 RESMÎ GAZETE Sayfa : 123 

 

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. 

 2182/1-1 



Sayfa : 124 RESMÎ GAZETE 9 Mart 2018 – Sayı : 30355 

 

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. 

 2181/1-1 



9 Mart 2018 – Sayı : 30355 RESMÎ GAZETE Sayfa : 125 

 

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. 

 2180/1-1 



Sayfa : 126 RESMÎ GAZETE 9 Mart 2018 – Sayı : 30355 

 

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. 

 2179/1-1 



9 Mart 2018 – Sayı : 30355 RESMÎ GAZETE Sayfa : 127 

 

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. 

 2174/1/1-1 

 



Sayfa : 128 RESMÎ GAZETE 9 Mart 2018 – Sayı : 30355 

 

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. 

 2174/2/1-1 



9 Mart 2018 – Sayı : 30355 RESMÎ GAZETE Sayfa : 129 

 

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. 

 2174/3/1-1 



Sayfa : 130 RESMÎ GAZETE 9 Mart 2018 – Sayı : 30355 

 

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. 

 2174/4/1-1 



9 Mart 2018 – Sayı : 30355 RESMÎ GAZETE Sayfa : 131 

 

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. 

 2174/5/1-1 



Sayfa : 132 RESMÎ GAZETE 9 Mart 2018 – Sayı : 30355 

 

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. 

 2174/6/1-1 



9 Mart 2018 – Sayı : 30355 RESMÎ GAZETE Sayfa : 133 

 

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. 

 2174/7/1-1 



Sayfa : 134 RESMÎ GAZETE 9 Mart 2018 – Sayı : 30355 

 

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. 

 2174/8/1-1 
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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. 

 2174/9/1-1 
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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. 

 2174/10/1-1 
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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. 

 2174/11/1-1 
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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. 

 2174/12/1-1 
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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. 

 2174/13/1-1 
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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. 

 2174/14/1-1 
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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. 

 2174/15/1-1 
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Kadir Has Üniversitesinden: 

MÜHENDĠSLĠK VE DOĞA BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠNE ÖĞRETĠM ÜYESĠ ALINACAKTIR 
Üniversitemiz Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği 

Bölümü Profesör kadrosuna 2547 sayılı Kanun ile ―Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 
Yönetmeliği‖nde öngörülen koĢullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan KHAS 
Akademik Personel Ġstihdam Yönergesi kriterlerini yerine getirmiĢ olmak kaydı ile aylık ve özlük 
hakları yönünden 4857 sayılı ĠĢ Kanunu hükümlerine tabi olarak Profesör alınacaktır. Ġlana konu 
olan kadro tam zamanlıdır. 

Aranan ġartlar 
1. Kadir Has Üniversitesi Akademik Personel Ġstihdam Yönergesine göre Profesör 

atanabilmek için gereken niteliklere sahip olmak, 
2. Konusunda saygın dergilerde yayınlarının bulunuyor olması, 
3. Doçentlik ünvanını Mühendislik Temel Alanı, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bilim 

Alanı, Devreler ve Sistem Teorisi konusunda almıĢ olmak, 
Profesör adayları, baĢvuru dilekçelerinde yayınlarından birini baĢlıca araĢtırma eseri 

olarak gösterirler. 
Adayların KHAS Akademik Personel Ġstihdam Yönergesi Ek-1 tablosundaki sıralamaya 

uygun hazırladıkları (Profesör adayları 6 takım) bilimsel dosyaları ve aĢağıda listesi verilen 

evrakların bulunduğu baĢvuru dosyası ile birlikte Kadir Has Üniversitesi, Kadir Has Kampusü 
Personel Dairesi 34083-Cibali/ĠSTANBUL adresine ilan baĢvuru süresi içinde baĢvuruda 
bulunmaları gerekmektedir. 

Adayların baĢvuru dosyasında bulunacak belgeler: 
1. Öğretim üyesi baĢvuru dilekçesi, 
2. ÖzgeçmiĢ (YÖK formatlı), 
3. Üniversitemiz web sayfasında (http://www.khas.edu.tr/1622/mevzuat) adresinde 

yayınlanan KHAS Akademik Personel Ġstihdam Yönergesine göre hazırlanacak Ek-2 ve Ek-3 
tabloları, 

Ek-2: Bu formda her madde ile ilgili yayın/diğer faaliyet vs. isimleri yazılacak. 
Ek-3: Ek-1‘de yazılan yayın/faaliyet vs. ile ilgili puanlar yazılacak. 
4. Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgelerin fotokopileri (Lisans, 

Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik belgesi asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları 
yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul‘ca denkliğinin 
onaylanmıĢ olması Ģarttır. 

5. Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge 
6. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi 
Belirtilen Ģartları taĢımayan ve süresi içerisinde baĢvurmayan adayların baĢvuruları ile 

postayla yapılan baĢvurular dikkate alınmayacaktır. 
BaĢvuru dosyasında eksik belge olması halinde baĢvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.  
BaĢvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. 
(Günlük gazete ilan tarihinden en son tarihli olanı dikkate alınacaktır.)  
Son BaĢvuru Tarihi: 
 

 Bölümü 
Akademik 

Unvan Adet Özel KoĢullar 

Mühendislik 
ve Doğa 
Bilimleri 
Fakültesi 

Elektrik- 
Elektronik 

Mühendisliği 
Bölümü 

Profesör 1 

1. Doktora derecesini Elektronik Mühendisliği 
alanında almıĢ olmak 

2. En az üç yıl ar-ge deneyimi bulunmak 
3. Doktora sonrasında, yurtdıĢında, en az altı ay 

araĢtırma deneyimi bulunmak 
4. Devre sentezi, iki-değiĢkenli devreler, 

geniĢbant devreler ve modelleme konularında 
uzmanlaĢmıĢ olmak ve yaptığı bilimsel 
araĢtırmalarla kendisini kanıtlamıĢ olmak. 

 
BaĢvuru adresi: 
Kadir Has Üniversitesi Cibali Kadir Has Kampusü Personel Dairesi  
34083-Cibali/ĠSTANBUL 2154/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠSTANBUL I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

   

Toplantı Tarihi ve No : 15.02.2018 - 294 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 15.02.2018 - 3167 ĠSTANBUL 

Ġstanbul Ġli, BayrampaĢa Ġlçesi, Altıntepsi Mahallesinde yer alan,  tarla vasıflı, özel 

mülkiyete ait, 401 ada, 1 parsel sayılı, tarla vasıflı, BayrampaĢa Belediyesi mülkiyetine ait, 402 

ada, 1 parsel sayılı, tarla ahır samanlık ağıl ve müĢtemilatı vasıflı, özel mülkiyete ait, 403 ada, 6 

parsel sayılı, tarla vasıflı, BayrampaĢa Belediyesi mülkiyetine ait, 404 ada, 4 parsel sayılı, 405 

ada, 3 parsel sayılı, 406 ada, 1 parsel sayılı, bahçe ve bostan vasıflı, özel mülkiyete ait, 406 ada, 3 

parsel sayılı, tarla vasıflı, BayrampaĢa Belediyesi mülkiyetine ait, 406 ada, 6 parsel sayılı, tarla ve 

bostan vasıflı, özel mülkiyete ait, 407 ada, 1 parsel sayılı, tarla vasıflı, özel mülkiyete ait, 408 ada, 

1 parsel sayılı, tarla vasıflı, Esenler Belediyesi mülkiyetine ait, 413 ada, 1 parsel sayılı 

taĢınmazları kapsayan alanda bulunan, Ġstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kurulunun 02.02.1996 tarihli ve 4025 sayılı kararı ile II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil 

edilen, Ġstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 04.07.2013 tarihli ve 

659 sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım Ġmar Planı uygun bulunan, aynı 

Kurulun 20.11.2014 tarihli ve 1227 sayılı kararı ve 20.08.2015 tarihli ve 1500 sayılı kararı ile 

1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım Ġmar Planı değiĢikliği önerileri uygun bulunan FerhatpaĢa 

II. Derece Arkeolojik Sit Alanına iliĢkin; Bakanlığımız TUES (Tescilli TaĢınmaz Ulusal Envanter 

Sistemi) projesi kapsamında sit alanı sınırlarlarının sayısallaĢtırılması ve gerekli ise 

güncellenmesi çalıĢmalarının yapılmasının planlandığı belirtilen 20.01.2016 tarihli ve 86 sayılı 

Müdürlük yazısı, BayrampaĢa Belediye BaĢkanlığı, Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü, Planlama 

Biriminin 08.02.2016 tarihli 567 sayılı ve 18.02.2016 tarihli 769 sayılı yazıları, Ġstanbul Valiliği, 

Kadastro Müdürlüğünün 24.05.2017 tarih ve 1182259 sayılı yazısı, 06.02.2018 tarih ve 73083 

kayıtlı uzman raporu okundu, 34.09.05 numaralı iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler 

sonucunda; 

Ġstanbul Ġli, BayrampaĢa Ġlçesi, Altıntepsi Mahallesinde yer alan, 401 ada, 1 parsel 

(kısmen), 402 ada, 1 parsel, 403 ada, 6 parsel (kısmen), 404 ada, 4 parsel, 405 ada, 3 parsel, 406 

ada, 1, 3, 6 parseller (3 ve 6 kısmen), 407 ada, 1 parsel, 408 ada, 1 parsel ve 413 ada, 1 parseli 

kapsayan FerhatpaĢa Çiftliği II. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırına iliĢkin sayısallaĢtırmanın 

karar eki pafta ve koordinat özet çizelgesi ile birlikte 2863 sayılı Yasa ve ilgili mevzuat 

kapsamında uygun olduğuna; sit alanı içerisinde kalan ancak üzerinde korunması gerekli taĢınmaz 

kültür varlığı olarak tescilli herhangi bir yapı bulunmayan 404 ada, 4 parsel, 405 ada, 3 parsel, 

413 ada, 1 parsel ve 408 ada, 1 parsel sayılı taĢınmazların tapu kayıtlarında ―eski eser‖ Ģerhi 

bulunduğu görüldüğünden bu Ģerhin kaldırılarak yerine ―TaĢınmaz II. Derece Arkeolojik Sit 

Alanında kalmaktadır.‖ Ģerhinin ilgili Tapu Müdürlüğünce düĢülmesine, sarnıç yapılarına iliĢkin 

rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  45.01/493 

Toplantı Tarihi ve No : 22.02.2018 - 387 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 22.02.2018 - 9361 ĠZMĠR 

Manisa ili, Akhisar ilçesi, Selçikli Mahallesinde bulunan alana iliĢkin 5177 sayılı Kanun 

ile değiĢik 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi doğrultusunda Kurul Müdürlüğünün 06.10.2017 

tarihli ve 3718 sayılı yazısı ile istenilen kurum görüĢlerinin iletildiği; Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Yatırım ve ĠĢletmeler Genel Müdürlüğü‘nün 20.10.2017 tarih ve 217846 sayılı yazısı, Manisa 

Valiliği Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü‘nün 20.10.2017 tarih ve 13252 sayılı yazısı, Orman 

Genel Müdürlüğü Ġzmir Orman Bölge Müdürlüğü Akhisar Orman ĠĢletme Müdürlüğü‘nün 

24.10.2017 tarihli ve 2215898 sayılı yazısı, Manisa Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü‘nün 

27.10.2017 tarih ve 4594 sayılı yazısı ve eki, Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge 

Müdürlüğü‘nün 24.10.2017 tarihli ve 349716 sayılı yazısı, Manisa BüyükĢehir Belediye 

BaĢkanlığı Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığı Koruma Uygulama Denetim ġube 

Müdürlüğü‘nün 02.11.2017 tarih ve 74216 sayılı yazısı, Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı Devlet Su 

ĠĢleri Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü‘nün 12.11.2017 tarihli ve 784228 sayılı yazısı ve 

eki, Ġzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu‘nun 09.06.2017 tarihli ve 8340 

sayılı kararı, Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 21.02.2018  tarih ve 101897  sayı ile 

Müdürlük evrakında kayıtlı rapor okundu, yazı ekleri ve iĢlem dosyası incelendi. Yapılan 

görüĢmeler sonucunda; 

Manisa ili, Akhisar ilçesi, Selçikli Mahallesinde bulunan alanın kararımız eki 1/5000 

ölçekli kadastral haritada sınırları gösterildiği Ģekilde 1. (Birinci) ve 3. (Üçüncü) Derece 

Arkeolojik Sit olarak tesciline, kararımız eki sit fiĢinin uygun olduğuna, karar verildi. 
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Sayfa : 156 RESMÎ GAZETE 9 Mart 2018 – Sayı : 30355 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

NEVġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Dosya No : 51.02.192  

Toplantı Tarihi ve No : 22-23-24/02/2018 - 215 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 22/02/2018 - 2962 NEVġEHĠR 

Niğde Ġli, Altunhisar Ġlçesi, Merkez 48,100,103,104,105,107,108,391,392 parseller ile 

Altunhisar Ġlçesi YeĢilyurt Köyü 57,58,59,60,75,177,178,183,329,3317,3318,3319 parsellerde 

bulunan tescilli Kınık Höyük I. ve III.Derece Arkeolojik Sit sınırlarının sayısallaĢtırılması 

talebine iliĢkin; Niğde Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü‘nün 08.11.2017 gün ve 2954 sayılı 

ve 02.05.2017 gün ve 1306 sayılı yazıları ve ekleri, Niğde Valiliği Çevre ve ġehircilik Ġl 

Müdürlüğü‘nün 15.12.2017 gün ve 4857 sayılı yazısı, Niğde Ġl Özel Ġdaresi Ġmar ve Kentsel 

ĠyileĢtirme Müdürlüğü‘nün 15.12.2017 gün ve 14168 sayılı yazısı, Maden ĠĢleri Genel 

Müdürlüğü‘nün 22.12.2017 gün ve 448364 sayılı yazısı, Niğde Valiliği Ġl Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Müdürlüğü‘nün 05.01.2018 gün ve 49348 sayılı yazısı, NevĢehir Kütür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu‘nun 23.11.2017 gün ve 2845 sayılı kararı, NevĢehir Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü‘nün 21.02.2018 tarih ve 102479 sayılı uzman raporu, 

Ekleri(Tescil FiĢi, Koordinatlı Kadastral Kroki),  konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi.   

Niğde Ġli, Altunhisar Ġlçesi, Merkez 48,100,103,104,105,107,108,391,392 parseller ile 

Altunhisar Ġlçesi YeĢilyurt Köyü 57,58,59,60,75,177,178,183,329,3317,3318,3319 parsellerde 

bulunan tescilli Kınık Höyüğün ekli kadastral harita üzerinde koordinatları ile gösterildiği Ģekliyle 

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. ve 7.maddesi uyarınca I. ve III. 

Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının sayısallaĢtırılması iĢleminin ve bu doğrultuda hazırlanan 

sit fiĢinin uygun olduğuna, her türlü uygulama (fiziki, inĢai, ifraz, tevhid, plan tadilatı vb.) öncesi 

kurulumuzdan görüĢ alınmasına, söz konusu alan ile ilgili plan yapılana kadar 658 sayılı ilke 

kararı hükümlerinin geçiĢ dönemi yapılanma koĢulları olarak belirlenmesine, karar verildi. 



9 Mart 2018 – Sayı : 30355 RESMÎ GAZETE Sayfa : 157 

 

 
 2090/1-1 



Sayfa : 158 RESMÎ GAZETE 9 Mart 2018 – Sayı : 30355 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

NEVġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Dosya No : 51.00.2  

Toplantı Tarihi ve No : 22-23-24/02/2018-215 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 22/02/2018-2959 NEVġEHĠR 

Niğde Ġli, Merkez Ġlçesi, Kayırlı Köyü, 153 ada 101, 102, 103, 107, 108, 109, 110 

parsellerde bulunan Sırçalı Tepe YerleĢim yerinin III. Derece Arkeolojik Sit sınırlarının koordinat 

derecesinin düzeltilmesi talebine içeren; NevĢehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü‘nün 21.02.2018 gün ve 102445 sayılı uzman raporu, NevĢehir Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu‘nun 19.01.2018 gün ve 2954 sayılı kararı okundu. Ekleri(Tescil FiĢi, 

Koordinatlı Kadastral Kroki), konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi.   

Niğde Ġli, Merkez Ġlçesi, Kayırlı Köyü, 153 ada 101,102,103,107,108,109,110 parsellerde 

yer alan Sırçalı Tepe III. Derece Arkeolojik Sit Alanının ITRF sistemindeki koordinatlarının 

iĢlendiği halihazır haritanın ED50 sisteminde olan koordinatları ile uyuĢmadığı için harita 

üzerinde aslında farklı bir bölgede iĢlenmiĢ olduğu anlaĢıldığından Sırçalı Tepe III. Derece 

Arkeolojik Sit Alanının ekli kadastral krokide gösterilen koordinatlar bazında düzeltilmesine bu 

doğrultuda hazırlanan tescil fiĢinin uygun olduğuna,  karar verildi. 
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Sayfa : 160 RESMÎ GAZETE 9 Mart 2018 – Sayı : 30355 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

NEVġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Dosya No : 51.00.454 

Toplantı Tarihi ve No : 22-23-24/02/2018-215 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 22/02/2018-2960 NEVġEHĠR 

Niğde Ġli, Merkez Ġlçesi, Fertek Köyü, 376 ada, 1,2 parseller ve Tescil Harici Alanda yer 

alan Fertek Yeraltı ġehrinin I.Derece Arkeolojik Sit sınırlarının geniĢletilmesi talebine iliĢkin; 

Niğde Valiliği Ġl Kültür Turizm Müdürlüğü‘nün 31.03.2017 gün ve 980 sayılı yazısı ve ekleri, 

NevĢehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu‘nun 04.07.2006 gün ve 762 sayılı 

kararı, NevĢehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu‘nun 21.12.2017 gün ve 2893 sayılı 

kararı, Niğde Valiliği Ġl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü‘nün 15.01.2018 gün ve 156151 

sayılı yazısı, Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü‘nün 22.12.2017 gün ve 448365 sayılı yazısı, Niğde Ġl 

Özel Ġdaresi Ġmar ve Kentsel ĠyileĢtirme Müdürlüğü‘nün 15.12.2017 gün ve 14153 sayılı yazısı, 

Niğde Valiliği Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü‘nün 15.12.2017 gün ve 4846 sayılı yazısı, 

NevĢehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü‘nün 21.02.2018 gün ve 102458 

sayılı uzman raporu okundu, Ekleri (Tescil FiĢi, Koordinatlı Kadastral Kroki),  konu ile ilgili bilgi 

ve belgeler incelendi.   

Niğde Ġli, Merkez Ġlçesi, Fertek Köyü, 376 ada, 1,2 parseller ve Tescil Harici Alanda yer 

alan Fertek Yeraltı ġehrinin I.Derece Arkeolojik Sit Sınırlarının kadastral harita üzerinde 

koordinatları ile gösterildiği Ģekliyle 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kanununun 6. ve 7.maddesi uyarınca geniĢletilmesi iĢleminin ve bu doğrultuda hazırlanan sit 

fiĢinin uygun olduğuna, gerekli güvenlik önlemlerinin ilgili birimlerince alınmasına ve her türlü 

uygulama (fiziki, inĢai, ifraz, tevhid, plan tadilatı vb.) öncesi kurulumuzdan görüĢ alınmasına, 

karar verildi. 
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Sayfa : 162 RESMÎ GAZETE 9 Mart 2018 – Sayı : 30355 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

   

Toplantı Tarihi ve No : 21.02.2018 -218 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 21.02.2018 -3222 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Haliliye ilçesi, KavakbaĢı Mahallesi, KavakbaĢı Geç Roma Dönemi Düz 

YerleĢme Alanı I. Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde, kaçak kazı yapıldığına yönelik Haliliye 

Ġlçe Jandarma Komutanlığı‘nın 19.01.2018/98832724-410-83-18 sayılı yazısı, KavakbaĢı mahalle 

Muhtarı Sinan KARAKEÇĠLĠ‘nin 16.01.2018 tarihli dilekçesi, ġanlıurfa Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu‘nun 28.09.2009/938 sayılı kararı, Kurulumuz Müdürlüğü 

uzmanlarının 19.02.2018 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, fotoğraflar, bilgi ve belgeler 

incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda: 

Haliliye Ġlçe Jandarma Komutanlığı‘nın 19.01.2018 tarihli yazısında kaçak kazıya iliĢkin 

gerekli yasal soruĢturma baĢlatıldığı anlaĢıldığından, ikinci kez yasal soruĢturma açılmasına gerek 

olmadığına, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun 05.11.1999/658 sayılı ilke 

kararı doğrultusunda, 

KavakbaĢı Geç Roma Dönemi Düz YerleĢme Alanı I. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

Koruma Kullanma KoĢulları‘nın: 

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak bir sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz, ağaçlandırma yapılamaz. Mevcut tarımsal kullanımlar 

sürdürülebilir.  Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

5. TaĢ, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez. 

6. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

Ģeklinde altı madde halinde belirlenmesine karar verildi. 



9 Mart 2018 – Sayı : 30355 RESMÎ GAZETE Sayfa : 163 

 

 
 2118/1-1 



Sayfa : 164 RESMÎ GAZETE 9 Mart 2018 – Sayı : 30355 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

   

Toplantı Tarihi ve No : 22.02.2018 - 219 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 22.02.2018 - 3232 ġANLIURFA 

Adıyaman ili, Besni ilçesi, Eski Besni Örenyeri I. Derece Arkeolojik Sit Alanının Koruma 

ve Kullanma KoĢullarının düzenlenmesine yönelik Kurulumuz Müdürlüğü Uzmanlarının 

16.02.2018 tarihli raporu, ġanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu‘nun 

18.09.2006/155 tescil kararı ve 29.02.2012 tarih ve 188 sayılı kararı okundu. Konunun dosyası, 

fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda: 

Adıyaman ili, Besni ilçesi, Eski Besni Örenyeri I. Derece Arkeolojik Sit alanının 

tescilinin devamına, ġanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu‘nun 

29.02.2012 tarih ve 188 sayılı kararında belirtilen 1/5000 ölçekli sit alanı haritasının geçerli 

olduğuna ve aynı kararda belirlenen koruma ve kullanma koĢullarının Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı Ġlke Kararı 

doğrultusunda: 

1. Bu alanda, kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

2. Ġmar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenir. 

3. Bilimsel amaçlı kazıların dıĢında hiçbir kazı yapılamaz.  

4. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için 

müze müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢüyle yapılmak istenen uygulama 

Kurulumuzca değerlendirilir. 

5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Mevcut tarımsal kullanımlar sürdürülebilir. Mevcut 

ağaçlardan ürün alınabilir. Sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetler devam edebilir. Seracılığa ve 

ağaçlandırmaya iliĢkin talepler Kurulumuzca değerlendirilir. 

6. TaĢ, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez. 

7. Parsellere iliĢkin birleĢtirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) iĢlemleri, taĢınmaz kültür 

varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

8. Bu alanlar içerisinde gezi yolu düzenlemesi, meydan tanzimi, açık otopark, WC, bilet 

giĢesi, bekçi kulübesi gibi üniteler Kurulumuzdan izin alınarak yapılabilir.  

9. Bu alanlar içerisinde bulunan ve günümüzde halen kullanılan umuma açık mezarlarda 

sadece defin iĢlemi yapılabilir, yeni mezar açılamaz. 

Ģeklinde dokuz (9) madde olarak yeniden belirlenmesine karar verildi. 
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Sayfa : 166 RESMÎ GAZETE 9 Mart 2018 – Sayı : 30355 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

   

Toplantı Tarihi ve No : 21.02.2018 - 218 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 21.02.2018 - 3226 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Halfeti ilçesi, Fıstıközü Mahallesi sınırlarında bulunan Fıstıközü Roma 

YerleĢim Alanı‘nın 2863 sayılı Yasa kapsamında tescil edilmesine iliĢkin, ġanlıurfa Müze 

Müdürlüğü‘nün 06.02.2018/E.107951 sayılı yazısı ve eki 05.02.2018 tarihli Müze Müdürlüğü 

uzmanları raporu okundu. Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 19.02.2018 tarihli raporu, 

fotoğraflar, 1/2000 ölçekli öneri sit alanı haritası, öneri tescil fiĢi, bilgi ve belgeler incelendi. 

Yapılan görüĢmeler sonucunda:  

ġanlıurfa ili, Halfeti ilçesi, Fıstıközü Mahallesi sınırlarında bulunan Fıstıközü Roma 

YerleĢim Alanı‘nın korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle; ekli 

1/2000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği Ģekliyle 2863 sayılı Yasa kapsamında, I. 

Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Yüksek Kurulu‘nun 05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda: 

Fıstıközü Roma YerleĢim Alanı I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma 

KoĢullarının: 

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak bir sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler kesinlikle yasaktır. Ağaçlandırmaya 

gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.  

5. TaĢ, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez. 

6. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

Ģeklinde altı madde olarak belirlenmesine, 

Alanda yapılan kaçak kazı ve tahribat nedeni ile ġanlıurfa Müze Müdürlüğü‘nün 

06.02.2018/E.107951 sayılı yazısından soruĢturma baĢlatıldığı anlaĢıldığından ayrıca soruĢturma 

açılmasına gerek olmadığına karar verildi. 
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Sayfa : 168 RESMÎ GAZETE 9 Mart 2018 – Sayı : 30355 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

   

Toplantı Tarihi ve No : 31.01.2018 - 217 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 31.01.2018 - 3186 ġANLIURFA 

Mardin ili, Nusaybin ilçesi, Kaleli (EbĢe) Mahallesi sınırlarında, bulunan Kela Hanma 

(Hanma Kalesi) II. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının yeniden incelenmesine iliĢkin Kaleli 

Muhtarı Ömer YUMUġAK‘ın 30.11.2017 tarihli dilekçesi, söz konusu sit alanı içerisinde yapılan 

izinsiz uygulamaya iliĢkin ġanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun almıĢ olduğu 

30.11.2017/3017 sayılı kararı, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 26.01.2018 tarihli raporu 

okundu. Konunun dosyası, tescil fiĢi, 1/5000 ölçekli öneri sit haritası, fotoğraflar, konuya iliĢkin 

bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Mardin ili, Nusaybin ilçesi, Kaleli (EbĢe) Mahallesi sınırlarında, bulunan Kela Hanma 

(Hanma Kalesi) II. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının, harita koordinatları üzerindeki veriler 

güncellenerek hazırlanan 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada gösterildiği Ģekliyle uygun olduğuna 

ve tescilinin devamına karar verildi. 
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Sayfa : 170 RESMÎ GAZETE 9 Mart 2018 – Sayı : 30355 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠSTANBUL II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

   

Toplantı Tarihi ve No : 09.02.2018-390 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 09.02.2018-6068 ĠSTANBUL 

Ġstanbul Ġli, Eyüp, Kağıthane, ġiĢli ilçelerinden geçen, Ġstanbul'un su ihtiyacını karĢılamak 

için 19. yüzyılda inĢa edilmiĢ olan, 1935 tarihli, 1/50.000 ölçekli, ―Terkosdan Edirnekapı ve 

Feriköye kadar Terkos Su Yolu Planı‖ isimli harita ile kayıt altına alınmıĢ Terkos Ġsale Hattı'na ait 

ĠSKĠ mülkiyetinde bulunan, ġiĢli ilçesi, 1255 ada, 15 parselde yer alan Feriköy sifonuna iliĢkin 

Terkos Su Yolları‘nı gösteren paftalar, fotoğrafların iletildiği ĠSKĠ Plan Proje ve Yatırım Dairesi 

BaĢkanlığının 11.07.2017 tarih E.201702097850 sayılı yazısı ve ekleri, mülkiyeti idaresine ait 

olmadığından idaresince yapılacak iĢlem bulunmadığı belirtilen Ġstanbul Vakıflar 1.Bölge 

Müdürlüğünün 21.11.2017 tarih ve 1408 sayılı yazısı, bilgi ve belgelerin iletildiği ĠSKĠ Plan Proje 

ve Yatırım Dairesi BaĢkanlığının 08.12.2017 tarih E.20170578903 sayılı yazısı ve ekleri ile 

Müdürlük raportörlerinin 06.02.2018 tarihli raporları, 34.35.1978 numaralı iĢlem dosyası 

eĢliğinde okundu, ekleri incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Ġstanbul Ġli, ġiĢli ilçesi, Duatepe Mahallesi, 1255 ada, 15 parselde yer alan Terkos Su 

yollarına ait Feriköy Sifonu 2863 sayılı yasanın 6. maddesinde belirtilen özellikleri taĢıdığından 

korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine, koruma grubunun I (bir) olarak 

belirlenmesine, tescilli sınırı ekli krokide gösterilen alanın 2863 sayılı yasanın 8. maddesi 

gereğince koruma alanı olarak belirlenmesine karar verildi. 
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
— Jandarma Genel Komutanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği
— Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve

Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Erciyes Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ERSEM) Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/49)’de

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/9)
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 05/03/2018 Tarihli ve 2018/33, 34, 35 ve 36

Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
— Anayasa Mahkemesinin 14/2/2018 Tarihli ve E: 2017/124, K: 2018/9 Sayılı

Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 22/2/2018 Tarihli ve 2014/18979 Başvuru Numaralı

Kararı

NOT: 08/03/2018 tarihli ve 30354 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, 7068, 7069,
7070, 7071, 7072, 7073, 7074, 7075, 7076, 7077, 7078, 7079, 7080, 7081,
7082, 7083, 7084, 7085, 7086, 7087, 7088, 7089, 7090, 7091, 7092 ve 7098
Sayılı Kanunlar yayımlanmıştır.

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


