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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi Anonim Şirketinden:
TÜRKİYE DEMİRYOLU MAKİNALARI SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE
UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hiz-

met gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi Ano-
nim Şirketi Genel Müdürlüğünde görev yapan memurlar ile sözleşmeli personelin görevde
yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi Anonim Şirketi

Genel Müdürlüğünde memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen
personelden, 5 inci maddede belirtilen görevlere yapılacak görevde yükselme ve unvan deği-
şikliği suretiyle asaleten atanacakları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Ka-

nunu, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 15/3/1999 tarihli ve
99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine da-
yanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alt görev: Hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,
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b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da
grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

c) Birim: Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünde
belirli hizmetleri bünyesinde toplayıp yürüten ve/veya uygulayan teknik ve idari bölümleri,

ç) Genel Müdürlük: Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi Anonim Şirketi Genel Mü-
dürlüğünü,

d) Genel Müdür: Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi Anonim Şirketi Genel Müdü-
rünü,

e) Görevde yükselme: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılan
görevlere aynı veya başka görev gruplarından yapılacak görevde yükselme niteliğindeki ata-
maları,

f) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında sa-
yılan görevlere atanacaklar için yapılacak yazılı ve sözlü sınavı,

g) Görev grupları: Benzer veya aynı düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,
ğ) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) ben-

dine göre hesaplanan süreleri,
h) İşgünü: Ulusal bayram, genel tatil ve hafta sonu tatili günleri hariç diğer günleri,
ı) Sınav kurulu: Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak yazılı ve sözlü sınavlara ilişkin

işlemleri yürütmek üzere oluşturulan kurulu,
i) Sözleşmeli personel: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin

(c) bendinde tanımlanan ve işçi statüsünde olmayan personeli,
j) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde meslekî veya teknik eğitim

sonucu kazanılan unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,
k) Üst görev: Hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Görev grupları
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan görev grupları aşağıda belirtil-

miştir:
a) Yönetim hizmetleri grubu:
1) Şube müdürü.
2) Müdür yardımcısı.
3) Şef (idari), itfaiye şefi.
b) Hukuk hizmetleri grubu:
1) Hukuk müşaviri.
c) Savunma hizmetleri grubu:
1) Sivil savunma uzmanı.
ç) Teknik hizmetler grubu:
1) Başmühendis.
2) Teknik şef.
d) İdari hizmetler grubu:
1) Tren teşkil memuru, reyon memuru, memur.
e) Destek hizmetleri grubu:
1) İtfaiyeci, aşçı.
(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki unvan değişikliğine tabi pozisyonlar aşağıda belirtil-

miştir:
a) Avukat, mühendis, programcı, tekniker, teknisyen, makinist.
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Görevde yükselme sınavına tabi olmadan yapılacak atamalarda aranacak şartlar
MADDE 6 – (1) Aşağıda yer alan unvanlara yapılacak atamalarda 657 sayılı Devlet

Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet süresine sahip olma
şartı yanında aşağıdaki şartlar aranır:

a) İç denetçi kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Genel Müdürlükte memur veya sözleşmeli statüde en az beş yıl fiili olarak görev

yapmış olmak,
3) CIA (Certified Internal Auditor), CISA (Certified Information System Auditor),

CCSA (Certified Control Self Assessment ), CGAP (Certified Government Auditing Profes-
sional), CFSA (Certified Financial Services Auditor) ve CRMA (Certification in Risk Mana-
gement Assurance) sertifikalarından birine sahip olmak,

4) Cari yılda uygulanan, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarına Ait Genel
Yatırım ve Finansman Programı ve ilgili diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak,

gerekmektedir.
b) Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için;
1) En az yedi yıl avukat pozisyonunda çalışıyor olmak gerekmektedir.
Görevde yükselme sınavı ile yapılacak atamalarda aranacak genel şartlar
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi kadro/pozis-

yonlara atanabilmek için;
a) Genel Müdürlük bünyesinde en az bir yıl hizmeti olmak,
b) Görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavında başarılı olmak,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümlerinde

yer alan hizmet süresine sahip olmak,
şartları aranır.
Görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar
MADDE 8 – (1) Görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar

aşağıda belirtilmiştir:
a) Şube müdürü (idari) kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunu olmak,
2) En az on yıl hizmeti bulunmak,
3) Sivil savunma uzmanı, başuzman veya müşavir unvanlarının birinde görev yapmış

olmak veya müdür yardımcısı/şef (idari) unvanında en az beş yıl görev yapmış olmak veya
memur, tren teşkil memuru, reyon memuru unvanlarının birinde en az on yıl görev yapmış ol-
mak,

şartları aranır.
b) Şube müdürü (teknik) kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yüksekokul veya fakültelerin mesleki veya teknik bölümlerinin bi-

rinden mezun olmak,
2) En az on yıl hizmeti bulunmak,
3) Sivil savunma uzmanı, başuzman veya müşavir unvanlarının birinde görev yapmış

olmak veya başmühendis unvanında en az bir yıl veya teknik şef unvanında en az beş yıl veya
mühendis unvanında en az on yıl görev yapmış olmak,

şartları aranır.
c) Sivil savunma uzmanı kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunu olmak,
2) En az on yıl hizmeti bulunmak,
3) Şef (idari) veya teknik şef unvanında en az beş yıl görev yapmış olmak,
şartları aranır.
ç) Başmühendis pozisyonuna atanmak için;
1) Mühendislik Fakültesi mezunu olmak,
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2) En az sekiz yıl hizmeti bulunmak,
3) Teknik şef unvanında en az iki yıl veya mühendis unvanında en az 4 yıl görev yapmış

olmak,
şartları aranır.
d) Teknik şef pozisyonuna atanmak için;
1) En az iki yıllık yüksekokulların mesleki veya teknik bölümlerinin birinden mezun

olmak,
2) İki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az sekiz yıl, dört yıllık yükseköğrenim

görenler için en az dört yıl hizmeti bulunmak,
3) Teknisyen, tekniker, mühendis unvanlarından birinde en az 2 yıl hizmeti bulunmak,
şartları aranır.
e) Şef (idari) pozisyonuna atanmak için;
1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) İki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az sekiz yıl, dört yıllık yükseköğrenim

görenler için en az dört yıl hizmeti bulunmak,
3) Genel Müdürlükte memur, tren teşkil memuru, reyon memuru unvanlarından birinde

en az bir yıl hizmeti bulunmak,
şartları aranır.
f) İtfaiye şefi pozisyonuna atanmak için;
1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,
2) İtfaiyeci unvanında en az beş yıl görev yapmış olmak,
şartları aranır.
g) Memur, itfaiyeci, tren teşkil memuru pozisyonlarına atanmak için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak şartı aranır.
Unvan değişikliğine tabi pozisyonlara atanma şartları
MADDE 9 – (1) Unvan değişikliği sınavına tabi olarak atanabilecek pozisyonlar için,

yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak gerekir.
(2) Unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda aranacak şartlar aşağıda belirtil-

miştir:
a) Avukat pozisyonuna atanmak için;
1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,
2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,
şartları aranır.
b) Mühendis pozisyonuna atanmak için;
1) Mühendislik Fakültesi mezunu olmak şartı aranır.
c) Programcı pozisyonuna atanmak için;
1) En az iki yıllık bilgisayar konusunda eğitim veren yükseköğretim okullarının ilgili

bölümlerinden mezun olmak şartı aranır.
ç) Tekniker pozisyonuna atanmak için;
1) En az iki yıllık mesleki veya teknik eğitim veren yükseköğretim okullarının ilgili

bölümlerinden mezun olmak şartı aranır.
d) Teknisyen pozisyonuna atanmak için;
1) Lise dengi mesleki veya teknik eğitim-öğretim veren okulların ilgili bölümünden

mezun olmak şartı aranır.
e) Makinist pozisyonuna atanmak için;
1) En az lise ve dengi teknik okulların veya iki yıllık yüksekokulların raylı sistemler,

demiryolu araçları, demiryolu inşaatı, makine, motor, elektrik, elektronik, otomotiv bölümle-
rinin birinden mezun olmak,

2) Tren Makinist ehliyetine sahip olmak,
şartları aranır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar

Sınav şartı
MADDE 10 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacak perso-

nelin yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları gerekir.
Duyuru ve başvuru
MADDE 11 – (1) Sınava katılma şartları, sınavın hangi usulde yapılacağı, sınav açılan

boş kadro unvanı/pozisyonu ve sayısı, atama yapılacak birimler, sınav konuları, sınav tarihi ve
son başvuru tarihi Personel Dairesi Başkanlığınca ilan edilir.

(2) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla; ilan edilen, birden fazla kadro ve pozisyon
için gerekli şartları taşıyan personel, farklı kadro ve pozisyonlardan sadece biri için duyuruda
belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir.

(3) Sınav duyurusu, sınav tarihinden en az otuz gün önce ilan edilecek şekilde birimle-
rine gönderilir.

(4) Son müracaat tarihi ile sınav tarihi arasındaki süre on beş günden az olamaz. Sınav
başvuruları, başvurunun süresinde yapıldığını belgeleyecek şekilde personelin görev yaptığı
birime verilir. Birimler yapılan başvuruları son başvuru tarihinden itibaren beş işgünü içinde
elden Personel Dairesi Başkanlığına ulaştırırlar. Sınav başvuruları, ilanda belirtilmesi şartıyla
elektronik ortamda da yaptırılabilir.

(5) Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri
kullanmakta olanların da sınava katılmaları mümkündür.

(6) Personel Dairesi Başkanlığına yapılan başvurular incelenerek, aranan şartları taşı-
yanlar Genel Müdürlük resmi internet sitesinde ilan edilir.

(7) İlan edilen listelere itirazlar, ilan tarihinden itibaren beş işgünü içerisinde Personel
Dairesi Başkanlığına yapılır. İtirazlar, son itiraz işgününden sonraki beş işgünü içerisinde so-
nuçlandırılarak Genel Müdürlük resmi internet sitesinde ilan edilir.

(8) Diğer kurum ve kuruluşların personeli, aday memurlar ve Genel Müdürlükte ilk
defa açıktan işe alınarak kendileri ile 6 ay süre ile sözleşme imzalanan ve halen bu sözleşme
içerisinde bulunan personel, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına başvuramaz.

Sınav kurulu
MADDE 12 – (1) Sınav kurulu Genel Müdür Olur’u ile oluşturulur.
(2) Sınav kurulu, Genel Müdür veya görevlendireceği kişinin başkanlığında, Personel

Dairesi Başkanlığı temsilcisi veya temsilcileri ile diğer üyelerden olmak üzere beş üyeden oluşur.
(3) Sınav kuruluna aynı usulle en az iki yedek üye belirlenebilir. Asil üyenin bulunma-

dığı toplantıya yedek üye katılır.
(4) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler; görevde yükselme veya unvan değişikliği sına-

vına alınacak personelden, lisansüstü öğrenim hariç olmak üzere, öğrenim ve ihraz ettikleri
unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.

(5) Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme veya unvan değişikliği sı-
navına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve sıhri hısımlarının katıldığının
tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine
yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

(6) Sınav kurulu üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Oylamada çe-
kimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağ-
lanmış sayılır. Oylama sonucunda alınan karar kesin olup, karara katılmayan üyeler karşı oy-
larını gerekçeleri ile birlikte belirtmek zorundadırlar.

(7) Sınav kurulunun sekretarya hizmetleri Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür.
Sınav kurulunun görev ve yetkileri
MADDE 13 – (1) Sınav kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Görevde yükselme sınavını yapmak veya yaptırmak, unvan değişikliği sınavını yap-

tırmak.
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b) Yazılı sınav usulünü ve konu başlıklarını belirlemek, sınav sorularını hazırlamak
veya hazırlatmak.

c) Sınav sonuçlarını ilan etmek.
ç) Konuların ağırlığına göre yazılı sınav sorularının sayısını ve puan değerini belirlemek.
d) İtirazları sonuçlandırmak.
e) Sınavlara ilişkin diğer işleri yürütmek.
Yazılı sınav
MADDE 14 – (1) Yazılı sınav Genel Müdürlükçe yapılabileceği gibi, Ölçme, Seçme

ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumla-
rından birine yaptırılabilir.

(2) Yazılı sınav konuları, ilan edilen kadro/pozisyonun nitelikleri dikkate alınarak sınav
kurulunca tespit edilir ve duyuruda belirtilir.

(3) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda yüz tam puan
üzerinden en az altmış puan alanlar başarılı sayılırlar.

Sözlü sınav duyurusu ve sözlü sınav
MADDE 15 – (1) Sözlü sınav, sınavın yapılacağı tarihten en az on beş gün önce Genel

Müdürlük resmi internet sitesinde ilan edilir.
(2) İlan edilen kadro veya pozisyonlara atanacaklardan yazılı sınavda en yüksek puan

alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro veya pozisyon sayısının beş katına kadar aday
sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

(3) İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel kültürü ve genel yeteneği,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puan-

ların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz
üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Başarı sıralaması
MADDE 16 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle ilan edilen boş

kadro veya pozisyon sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı,
yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Ge-
nel Müdürlük internet sitesinde ilan edilir.

(2) Yapılan puanlama sonucunda eşitlik olması durumunda, sırasıyla;
a) Hizmet süresi fazla olanlara,
b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,
öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belir-

lenir.
(3) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavında başarılı olmalarına rağmen,

ilan edilen kadro veya pozisyon sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla
asıl aday sayısı kadar personel, Genel Müdürlükçe ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması
listesinde yedek olarak belirlenebilir.

Sınav sonuçlarının açıklanması ve itiraz
MADDE 17 – (1) Sınav sonuçları, sınavların yapıldığı tarihten itibaren en geç otuz gün

içinde sınav kurulu tarafından Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilir ve aynı tarih iti-
barıyla adaylara tebliğ edilmiş sayılır. İlgililer, ilan tarihinden itibaren beş işgünü içerisinde sı-
nav sonuçlarına itiraz edebilir. Personel Dairesi Başkanlığına yazılı olarak yapılacak itiraz baş-
vuruları, ilgisine göre sınav kurulunca incelenir veya sınavı yapan kuruma incelettirilir. İnce-
leme sonuçları en geç on işgünü içerisinde yazılı olarak ilgililere bildirilir. İtiraz üzerine verilen
karar kesindir.
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(2) Yazılı sınavlarda, itiraz sonucu sınav kurulunca hatalı olduğu sonucuna varılan so-
rular, iptal edilerek tüm adaylarca doğru yapılmış kabul edilir. Ancak hatalı soru sayısı toplam
soru sayısının yüzde onundan fazla ise sınav iptal edilir ve tekrarı yapılır.

Unvan değişikliği sınavı
MADDE 18 – (1) 5 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen unvan değişikliğine tabi

pozisyonlara, bu unvanları en az ortaöğrenim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu
ihraz etmiş olanların atanmaları; bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapı-
lacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

(2) Unvan değişikliği yazılı sınavı, Genel Müdürlükçe belirlenecek görev alanları ve
atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yaptırılır ve bu sınava katılacaklarda Genel
Müdürlükte veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış
olma şartı aranmaz.

(3) Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece Genel Müdürlük personeli
başvurabilir.

(4) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, un-
van değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

(5) Yapılacak unvan değişikliği yazılı sınavında yüz tam puan üzerinden en az altmış
puan alanlar içerisinden sözlü sınavda en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar.

(6) Unvan değişikliği sınavları ile ilgili iş ve işlemleri sınav kurulu yürütür.
Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle başarılı olanların atanması
MADDE 19 – (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesin-

leşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı
puanlarına göre atanır.

(2) Tercih alınması durumunda ise başarı sıralaması esas alınarak tercihine göre ilgili
personelin ataması yapılır.

(3) Duyurulan kadro veya pozisyonlardan;
a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple

atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlan-
maması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya
pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara,
başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı
kadro veya pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, 16 ncı maddeye
göre Genel Müdürlükçe belirlenmiş olması halinde yedekler arasından başarı sıralamasına göre
atama yapılabilir.

(4) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına herhangi bir sebeple katılma-
yanlar ile başarısız olan veya yedeklerden başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı
aylık süreyi aşmamak üzere, aynı unvan için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar
atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı
kadro veya pozisyonlara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve
esaslara tabidirler.

Gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlar
MADDE 20 – (1) Sınav giriş belgesi esas olmak üzere, adayın doldurduğu başvuru

belgesinde gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu anlaşılanların sınavları geçersiz sayılarak, ata-
maları yapılmaz. Atamaları yapılmış olanların atama onayları iptal edilir.

Sınav belgelerinin muhafazası
MADDE 21 – (1) Görevde yükselme sınavı veya unvan değişikliği sınavı sonucunda

atananların, sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, diğer belgeler; herhangi bir davaya konu
edilmemişler ise ilgisine göre Personel Dairesi Başkanlığınca bir yıl muhafaza edilir.

(2) Dava konusu edilmiş olan belgeler ilgili dava süresince ve dava sonuçlandıktan sonra
bir yıl Personel Dairesi Başkanlığınca muhafaza edilir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Görev grupları arasında geçişler
MADDE 22 – (1) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli I sayılı cetvelde yer

alan unvanlarda görev yapanların diğer görev gruplarına geçişleri hariç olmak üzere bu Yö-
netmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar
çerçevesinde yapılır:

a) Aynı alt grup içinde kalmak kaydıyla; ilgili personelin isteği ve atanılacak kadro veya
pozisyon için mevzuatla aranan öğrenim, hizmet süresi ve diğer şartlara sahip olmak şartıyla,
diğer görevlere sınavsız atama yapılabilir.

b) Sivil Savunma Uzmanları hariç dört yıllık yükseköğrenim görmüş olma şartını taşı-
yan ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli I sayılı cetvelde yer alan unvanlarda
görev yapanların; müşavir, başuzman kadrolarına görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan
atamaları yapılabilir.

c) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara ge-
çişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak; Genel Müdürlükte veya diğer kamu kurum
ve kuruluşlarında ihraz edilen unvanlar ile bu unvanlarla aynı düzeydeki görevlere veya alt gö-
revlere, öğrenim ve hizmet süresi gibi mevzuatta aranan diğer şartları taşımak kaydıyla, ilgili
personelin isteği üzerine görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

ç) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlara yapılacak atamalar ile bu pozisyonların kendi
arasındaki geçişler, ilgili unvan için düzenlenecek unvan değişikliği sınavı sonucuna göre ya-
pılır.

Engellilerin sınavları
MADDE 23 – (1) Genel Müdürlük, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi

yapabilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.
Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlardan yapılan atamalar
MADDE 24 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hak-

kında Kanunun 21 inci maddesi uyarınca yapılan ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uy-
gulanmaz.

Kazanılmış haklar
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan unvanları, daha önce ilgili mev-

zuat hükümlerine uygun olarak kazananların ve bu kadro/pozisyonlara atananların hakları sak-
lıdır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet

Memurları Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Deği-
şikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Öğrenim düzeyi
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Başmühendis hariç olmak üzere 18/4/1999 tarihinde görevde

bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki veya üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşul-
lara sahip oldukları takdirde, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin uygulanması bakımından dört
yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

Yürürlük
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi

Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.
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Başkent Üniversitesinden:

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/1/2017 tarihli ve 29954 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Başkent

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 56 ncı maddesine aşağıdaki

fıkra eklenmiştir.

“(3) Yabancı uyruklu öğrenci adaylarının lisansüstü programa başvuru, kabul ve kayıt

işlemleri yönerge ile düzenlenir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Başkent Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Başkent Üniversitesinden:

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/8/2015 tarihli ve 29448 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Başkent

Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 29 uncu maddesi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 29 – (1) Öğrencilerin izinli bulundukları süreler içinde öğrencilik yüküm-

lülükleri devam eder ve bu öğrenciler her yarıyıl başında öğrenim ücretlerinin %50'sini öderler.

Yarıyıl ücretinin tamamını ödedikten sonra izinli sayılan öğrencilerin kayıt ücretlerinin %50'si

izleyen yarıyıl borcuna mahsup edilir. Derslerin başlangıcının üçüncü haftasından sonra yapılan

izin işlemlerinde tam ücret ödenir. Öğrenim ücretini ödemeyen öğrencilerin kayıtları askıya

alınır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Başkent Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

20/1/2017 29954

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

17/8/2015 29448

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 12/2/2017 29977
2- 17/12/2017 30273
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İnönü Üniversitesinden:

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ AFRİKA ÇALIŞMALARI UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İnönü Üniversitesi Afrika Çalışmaları Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim

organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İnönü Üniversitesine bağlı olarak kurulan İnönü Üni-

versitesi Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (İNÜAFAM)’nin amacına, faa-

liyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin

hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (İNÜAFAM): İnönü Üniversitesi Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma

Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İnönü Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İnönü Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Afrika kıtasında bulunan ülkeler hakkında bilimsel

araştırmalar yapmak, bu kıtadaki ülkelerde faaliyet gösteren kamu kurumlarına ve özel kuru-

luşlara danışmanlık desteği vermek ve gerekli uzmanların yetiştirilmesine katkı sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Afrika kıtasında bulunan ülkeler ile ilgili bilimsel araştırmalar ve incelemeler yap-

mak, araştırma sonuçlarını yayınlamak, Afrika ülkeleri konusunda araştırmacıların yetiştiril-

mesine katkıda bulunmak.
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b) Yurt içi ve yurt dışındaki üniversite, enstitü, merkez ve diğer ilgili kurumlarla işbirliği

yapmak.

c) Afrika kıtasında bulunan ülkeler ile ilgili iç ve dış yayınları toplayarak referans kay-

nağı olabilecek bir kütüphane ile film, fotoğraf, slayt ve benzeri belgelere dayalı arşiv ve do-

kümantasyon birimi kurmak.

ç) Afrika kıtasında bulunan ülkeler ile ilgili ulusal ve uluslararası seminer, konferans,

çalıştay ve benzeri toplantılar düzenlemek ve Afrika ülkelerinden gelen araştırmacılara Türkiye’yi

tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak.

d) Afrika kıtasında bulunan ülkeler hakkında araştırma yapmak isteyen bilim insanla-

rının projelerine akademik destek vermek.

e) Afrika kıtasında bulunan ülkeler ile ilgili özel veya kamu kurum ve kuruluşları ile

kişilere danışmanlık hizmeti sağlamak.

f) Yurt içi ve yurt dışı kurumlar tarafından desteklenen kendi çalışma konularıyla ilgili

bilimsel projeler yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından iki yıl

için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür aynı yöntemle görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak

görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları Müdürün verdiği işleri

yaparlar. Müdür yardımcılarının görevi, Müdürün görev süresinin sona ermesiyle biter.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.

ç) Yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

d) Her yılın sonunda Rektöre Merkezin çalışmaları ile ilgili rapor vermek.

e) Yönetim Kurulunca onaylanan yıllık faaliyet planını ve buna bağlı mali tahmini Rektöre

sunmak.

f) Gerekli hallerde Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.

g) Merkezin akademik, idarî, malî ve teknik yönden işleyişini sağlamak.
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Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, müdür yardımcıları ile Üniversite Yönetim

Kurulu tarafından Üniversitedeki öğretim elemanları arasından seçilen ve Rektör tarafından

görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi biten üyeler yeniden gö-

revlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni

üye seçilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en az iki kez toplanır. Bunun dışında

gerekli hallerde Müdürün çağrısı ile de toplanabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır

ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin araştırma, uygulama ve eğitim programı ile yıllık faaliyet planının hazır-

lanması ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Bir sonraki döneme ait faaliyet programını düzenlemek ve mali tahminini hazırla-

mak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Afrika kıtasında bulunan

ülkeler ile ilgili çalışmalar yapmış ya da yapmakta olan en fazla on beş kişiden oluşur. Danışma

Kurulu üyeleri, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir.  Danışma

Kurulu üyeliğine Üniversite dışından veya yurt dışından da üye seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde yılda en az bir kez

olmak üzere Müdür tarafından tespit edilecek bir tarihte toplanır. Toplantı yapmak için çoğun-

luk şartı aranmaz.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları hakkında önerilerde ve katkılarda bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İnönü Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
İstanbul Üniversitesinden:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DERİCİLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/6/2013 tarihli ve 28691 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul

Üniversitesi Dericilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ

(VARIŞ ÖNCESİ GÜMRÜK İŞLEMLERİ)
(SERİ NO: 1)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, serbest dolaşıma giriş ve dahilde işleme rejimi

kapsamında denizyolu konteyner taşımacılığı ile Türkiye Gümrük Bölgesine gelen yerli üre-
timde girdi olarak kullanılabilecek eşyanın ilgili rejime giriş işlemlerinin Türkiye Gümrük Böl-
gesine gelişinden önce başlanabilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu,

40 ıncı, 74 ila 78 inci maddeleri ile 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 74 üncü ve 75 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,
b) Genel Müdürlük: Gümrükler Genel Müdürlüğünü,
c) İzin: Bu Tebliğ kapsamında verilen varış öncesi gümrükleme iznini,
ç) İzin başvurusu: Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvuruyu,
d) Kanun: 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununu,
e) Yönetmelik: Gümrük Yönetmeliğini,
ifade eder.
Başvuru sahibine ilişkin koşullar
MADDE 4 – (1) Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine gelişinden önce ilgili rejime giriş

işlemlerine başlanabilmesine izin verilebilmesi için başvuru sahibinin aşağıdaki koşulları sağ-
laması gereklidir:

a) Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik olması.
b) Yönetim Kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişiler

ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanlarının; devletin güvenliğine
karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar
ve casusluk, uluslararası suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, güveni kötüye kullanma, hırsızlık, do-
landırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas, yalan tanıklık, suç uydurma ve iftira
suçları ile ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal var-
lığı değerlerini aklama suçlarından 1/3/1926 tarihli ve mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ile
26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa; vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına
teşebbüs suçlarından 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa; 7/1/1932 tarihli ve
mülga 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanuna, 10/7/2003 tarihli ve mülga 4926
sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Müca-
dele Kanununa, 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yol-
suzluklarla Mücadele Kanununa, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini
Koruma Hakkında Kanuna, 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa,
11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanuna,
12/6/1933 tarihli ve 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna,
3/6/1986 tarihli ve 3298 sayılı Uyuşturucu Maddelerle ilgili Kanuna muhalefetten ceza veya
mahkumiyet kararı bulunmaması.

c) Varsa sürekli olarak yurt dışında ikamet eden yabancı uyruklu; yönetim kurulu üyeleri,
sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret işlemle-
rinde temsil yetkisini haiz çalışanlarının, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda sayılan uluslararası
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suçlar, devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, güveni kötüye kullanma, hır-
sızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas, yalan tanıklık, suç uydurma
ve iftira suçları ile ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
mal varlığı değerlerini aklama suçlarından, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs
suçlarından, gümrük kaçakçılığı veya gümrük kaçakçılığına teşebbüs suçlarından, petrol ka-
çakçılığı suçlarından, uyuşturucu kaçakçılığı suçlarından, haksız mal edinme suçlarından, Türkiye’nin
veya diğer ülkelerin mevzuat hükümlerine muhalefetten ceza veya mahkûmiyet kararı bulun-
maması.

ç) Usulsüzlük ve vergi cezaları ile ilgili olarak;
1) Başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük son üç yıl içerisinde, on

ikişer aylık üç dönem ayrı ayrı olmak üzere, işlem gören beyanname sayısının yüzde ikisini
aşan sayıda vergi kaybına neden olan gümrük mevzuatı ihlali nedeniyle ceza uygulanmamış
olması,

2) Başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük son üç yıl içerisinde, on
ikişer aylık üç dönem ayrı ayrı olmak üzere, işlem gören beyanname sayısının yüzde beşini
aşan sayıda gümrük mevzuatı ihlali nedeniyle usulsüzlük cezası uygulanmamış olması,

3) Gümrük ve vergi mevzuatları uyarınca ödenmemiş herhangi bir vergi, ceza ve fer’i
amme borcu bulunmaması.

d) Yeminli mali müşavir tarafından aşağıdaki koşulların incelenerek, olumlu görüşle
rapora bağlanmış olması;

1) Başvuru sahibinin ticari ve varsa taşımaya ilişkin kayıtlarını, gümrük idarelerince
yapılan ve özellikle sonradan kontrol kapsamında yapılacak denetimlerin sağlıklı ve etkin bir
şekilde yapılmasına olanak verecek, bilgi ve kayıtların gerçekliğini koruyan şekilde ve genel
kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak tutması,

2) Başvuru sahibinin iştigal ettiği iş alanının özellikleri, kapasite raporu ve mali bilan-
çosu göz önüne alındığında, yeterli bir mali durumda bulunması ve hakkında iflas işlemleri
başlatılmamış olması.

e) Başvuru yılından önceki son üç takvim yılı veya başvurunun kayda alındığı ayın ilk
gününden geriye dönük üç yıl içerisinde, yılda asgari beş milyon FOB/ABD doları tutarında
fiili ihracat gerçekleştirmiş olması,

f) 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu hükümleri kapsamında sanayi
sicil belgesini haiz olması ve/veya 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununa göre sanayici sayılması,

g) İzin kapsamında ithal edilen eşyanın üretim ve/veya imalatta kullanılacağına dair taahhüt
verilmesi.

(2) Firmanın yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi olması halinde birinci fıkrada
yer alan şartlar aranmaz.

(3) Resmî daireler, sermayesinin tamamı devlete ait olan iktisadi devlet teşekkülleri ve
kamu iktisadi kuruluşları ile sermayesinin tamamı bir iktisadi devlet teşekkülüne veya kamu
iktisadi kuruluşuna ait bağlı müesseselerin yapacakları izin başvurularında birinci fıkrada sa-
yılan koşullar aranmaz.

Eşyaya ve rejime ilişkin koşullar
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerinden yararlanacak eşya Genel Müdürlükçe be-

lirlenir ve Bakanlık internet sitesinde duyurulur.
(2) Serbest dolaşıma giriş ve dahilde işleme rejimi kapsamında denizyolu konteyner

taşımacılığı ile Türkiye Gümrük Bölgesine gelen eşyanın bu Tebliğ hükümlerinden faydalan-
masına izin verilir.
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Başvuru
MADDE 6 – (1) Başvurular, başvuru sahibinin ticaret sicili kaydı uyarınca bağlı bu-

lunduğu ile en yakın Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne yapılır.
(2) Başvuru formu ile başvuruda yer alması gereken bilgi ve belgeler Bakanlık internet

sitesinde duyurulur.
(3) Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü sahiplerinden ayrıca başvuru alınmaz. Bu kişiler

bu Tebliğ hükümlerinden doğrudan faydalandırılır.
Başvurunun değerlendirilmesi
MADDE 7 – (1) 4 üncü maddede yer alan şartları taşıyan başvuru sahibinin yetkilen-

dirmesi yapılarak başvuru sahibine bildirilir.
(2) Başvuruda eksik bilgi ve belge bulunması halinde eksikliklerin tamamlanması için

başvuru sahibine 30 günlük süre verilir.
(3) Başvurunun 4 üncü maddede belirtilen sebeplerle uygun görülmemesi veya 30 gün-

lük süre içerisinde eksik bilgi ve belgelerin tamamlanmaması halinde başvuru reddedilir ve
red kararı gerekçesi ile birlikte başvuru sahibine bildirilir.

İzin süre sonu
MADDE 8 – (1) İzin süre sonu, iznin verildiği yılı izleyen takvim yılını takip eden

üçüncü yılın son günüdür.
(2) Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasının askıya alınması, geri alınması ve iptal edil-

mesi hallerinde, belgenin askıya alındığı, geri alındığı veya iptal edildiği tarih itibarıyla Yetki-
lendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahipleri bu Tebliğ hükümlerinden faydalanamaz.

Beyanname işlemleri
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ kapsamı eşyanın gümrük beyannamesine konu edilebilmesi

için tescil edilmiş statüde bir özet beyanın bulunması gereklidir.
(2) İzin kapsamında işlem görecek gümrük beyannamesinin "BS" kutusuna "BS-18"

yazılır.
(3) İzin kapsamında tescil edilecek gümrük beyannamesinin, özet beyanın ilgili satı-

rında yer alan eşyanın tamamını kapsaması gerekir.
Risk analizi ve beyanın kontrolü
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ kapsamında işlem gören gümrük beyannamelerinin beya-

nın kontrolü türü (hat bildirimi), varış bildirimi onayına kadar yükümlülere bildirilmez.
(2) Bu Tebliğ kapsamında işlem gören gümrük beyannamelerine ilişkin beyanın kont-

rolü, eşyaya ait beyanname ve eklerinin doğruluğu ve birbiriyle uygunluğu itibarıyla veya belge
kontrolüne tabi tutulmaksızın gerçekleştirilir.

(3) Eşyaya ait beyanname ve eklerinin doğruluğu ve birbiriyle uygunluğu kontrol edilen
veya belge kontrolüne tabi tutulmayan bu Tebliğ kapsamındaki gümrük beyannamelerinin, her-
hangi bir nedenle varış bildirimi onayına kadar fiziki muayeneye yönlendirilmesi mümkündür.

Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmesi
MADDE 11 – (1) Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşyanın taşıttan boşaltılması

gümrük gözetimi altında gerçekleştirilir.
(2) Özet beyan eksiklik/fazlalık takibatı, Yönetmeliğin 75 inci maddesi çerçevesinde

gerçekleştirilir.
(3) Varış bildirimi onayı ile kapanmış/kapatılabilir statüye gelen gümrük beyanname-

sinde belirtilen konteynerin boşaltma listesinde bulunmaması halinde söz konusu beyanname
iptal edilir.

(4) Üçüncü fıkra kapsamı eşyaya ilişkin ödenmiş bir vergi bulunması halinde Kanun
ve Yönetmeliğin geri verme hükümlerine göre işlem yapılır.
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(5) Gümrük beyannamesinin iptal edilmesi halinde iptale ilişkin bilgi yükümlüye; güm-
rük beyannamesinde belirtilen konteyner numaraları ise liman işletmesine sistem üzerinden
bildirilir.

Özet beyan verisinin değişmesi
MADDE 12 – (1) İzin kapsamında gümrük beyannamesine konu edilen özet beyanın

ilgili satırında varış bildirimi verilinceye kadar değişiklik yapılması veya özet beyanın iptali
halinde tescil edilmiş olan beyanname iptal edilir.

(2) Birinci fıkra kapsamında yer alan gümrük beyannamesine ilişkin ödenmiş bir vergi
bulunması halinde Kanun ve Yönetmeliğin geri verme hükümlerine göre işlem yapılır.

(3) Gümrük beyannamesinin iptal edildiği yükümlüye; iptal edilen beyannamede be-
lirtilen konteyner numaraları ise liman işletmesine sistem üzerinden bildirilir.

Geçici depolama giriş-çıkış işlemleri
MADDE 13 – (1) Sarı ve yeşil hatta işlem gören gümrük beyannamesi kapsamı eşyanın

geçici depolama giriş-çıkış kaydı yapılmaz.
(2) 10 uncu maddenin üçüncü fıkrası kapsamında kırmızı hatta sevki yapılan veya varış

bildirimi onayı ile birlikte yükümlülerce beyanın kontrol türünün kırmızı hat olduğunun öğre-
nildiği gümrük beyannamesi kapsamı eşya izin kapsamında değerlendirilmez. Bu durumda,
gümrük beyannamesinde düzeltme yapılarak “BS-18” basitleştirilmiş usul kodu iptal edilir.
Ayrıca, izin kapsamında değerlendirilmeyen söz konusu eşyanın geçici depolama giriş kaydı
yapılır.

Beyannamenin statüsü
MADDE 14 – (1) Beyanın kontrolü tamamlanan ve ilgili rejim uyarınca vergileri öde-

nen veya teminata bağlanan gümrük beyannamesi, varış bildirimi onayı ile birlikte serbest do-
laşıma giriş rejiminde kapanmış, dahilde işlem rejiminde kapatılabilir statüye gelir.

Saha çıkış işlemleri
MADDE 15 – (1) 13 üncü maddenin birinci fıkrası kapsamında işlem görerek serbest

dolaşıma giriş rejiminde kapanmış, dahilde işlem rejiminde kapatılabilir statüye gelen beyan-
name kapsamı eşyanın bulunduğu konteynerlerin saha çıkışı yapılabilir.

(2) Söz konusu konteynerler varış bildirimi onayıyla beraber tahliye planının yapılma-
sını teminen liman işletmesine bildirilir.

Sonradan kontrol işlemleri
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ kapsamında işlem gören eşyanın gümrük işlemlerine

ve/veya sonraki ticari işlemlere ilişkin ticari belge ve veriler, 27/10/2008 tarihli ve 27037 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği
uyarınca sonradan kontrol kapsamında denetlenir veya beyannamenin tescil edildiği gümrük
müdürlüğünün bağlı bulunduğu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünde yer alan Kontrol Şu-
belerince incelemeye tabi tutulur.

(2) Yapılan kontrol işlemleri sırasında izin sahibinin izne ilişkin koşulları taşımaya de-
vam edip etmediği de kontrol edilir.

Yetki
MADDE 17 – (1) İzin sahibinin aldatıcı işlem ve eylemi halinde, verilen izni iptal et-

meye izni veren Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilidir.
(2) Bu Tebliğ kapsamı eşyanın ithalat işlemlerine ilişkin özel ve istisnai durumları in-

celeyip sonuçlandırmaya Genel Müdürlük yetkilidir.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ yayımını takip eden 90 ıncı gün yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

DÜKKAN SATIŞI İHALESİ YAPILACAKTIR 

Beylikdüzü Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait; “Beylikdüzü İlçesi Yakuplu Mahallesi 786 Ada 1 Parsel 

Sayılı Taşınmazda Zemin Kat No: 7 Dükkan Satışı” işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. 

maddesine göre Kapalı Teklif Usulüne göre 07/02/2019 tarihinde ihale edilecektir. İhaleye ilişkin 

ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1) İdarenin 

a- Adresi : Beylikdüzü Belediyesi, Büyükşehir Mahallesi Enver 

Adakan Caddesi No: 2 Beylikdüzü /İSTANBUL 

b- Telefon ve faks numarası : 0212 866 70 00 / 0212 871 15 31 

2) İşin adı : “Beylikdüzü İlçesi Yakuplu Mahallesi 786 Ada 1 Parsel 

Sayılı Taşınmazda Zemin Kat No: 7 Dükkan Satışı” işi 

3) Taşınmazlara ve İhaleye Dair Bilgiler: 

İli : İstanbul 

İlçesi : Beylikdüzü 

Mahalle/Köyü/ Mevkii : Yakuplu Mahallesi 

Pafta /Ada /Parsel No : 786 Ada 1 Parsel 
 

SIRA MAHALLE 

ADA 

PARSEL KAT NO NİTELİK 

BRÜT 

ALAN (m2) 

MUHAMMEN 

BEDEL 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

İHALE 

SAATİ 

1 YAKUPLU 786/1 ZEMİN 7 DÜKKAN 122,10 
2.950.000,00 -

TL 

88.500,00- 

TL 
10:15 

 

4) İhalenin 

a- İhalenin yapılacağı yer : Beylikdüzü Belediyesi Encümen Toplantı Salonu, 

Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No: 2 

Beylikdüzü /İSTANBUL 

b- İhale tarihi : 07/02/2019, Perşembe günü 

c- Son teklif verme  

    tarihi ve saati : 06/02/2019, Çarşamba günü, Saat: 16.00 

5) İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler 

A) Kanuni ikâmetgâh belgesi, 

B) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, 

C) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi veya Nüfus Cüzdan Sureti 

a- Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge veya Nüfus Cüzdan Sureti 

b- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
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c- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

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

D) İmza sirküleri veya Beyanname, 

a- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi, 

b- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri 

c- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her 

birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge, 

E) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

F) İsteklilerin ortak girişim olması halinde şartnameye ekli örneğine uygun olarak 

ortaklarca imzalı ortak girişim beyannamesi vermesi. 

G) Geçici Teminat (2886 sayılı yasaya uygun). 

H) Yer Görme Belgesi. 

6) Şartname ve ekleri, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğü 

Büyükşehir Mahallesi, Enver Adakan Caddesi, No: 2, Beylikdüzü/İSTANBUL adresinde 

görülebilir ve bedelsiz olarak aynı adreslerden temin edilebilir. 

7) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesini incelemeleri ve teklif mektuplarını da 

içeren kapalı zarflarını en geç son teklif verme tarihi ve saatinden önce vermeleri gerekmektedir. 

İlan olunur. 658/1-1 

—— • —— 

BİG - BAG TORBALI KURU ÇAY NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Hopa Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

1- Müdürlüğümüz tarafından İyidere Yeni Paketleme Fabrikası Müdürlüğü'ne 2.500 Ton 

yarı mamul Big-Bag torbalı kuru çay nakliye hizmet alım işi, %20 artar - azalır opsiyonlu olarak 

Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9'uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın 

alınacaktır. 

2- Bu ihaleye ait Teknik Şartname Hopa Ziraat Bankası hesabımıza 50 TL yatırılarak 

tahsil fişi karşılığında Hopa Çay Fabrikası Müdürlüğünden temin edilebilmektedir. 

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 04.02.2019 Pazartesi günü saat 14.00’e kadar Hopa 

Çay Fabrikası Personel Müdürlüğüne elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. 

Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır. 

4- Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacağından postadan kaynaklanan 

gecikmeler ile telgraf, teleks ve faksla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

5- Alternatif teklifler kabul edilmeyecektir. 

6- İstekliler bu ihalede işin tamamı için teklif vereceklerdir. 

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 sözleşme 

bedelinin KDV hariç % 6 sı oranında kesin teminat alınır. 

9- İhale Hopa Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 

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

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

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbestir. 585/1-1 



23 Ocak 2019 – Sayı : 30664 RESMÎ GAZETE Sayfa : 51 

 

YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

ÇAYKUR Aşıklar Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

 Çayeli-RİZE 

1- Müdürlüğümüz tarafından 16.500.000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi 

% 20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi 

kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2- Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50.00 TL. bedelle tahsil fişi karşılığında 

temin edilebilir. 

Aşıklar Çay Fabrikası Müdürlüğü Çayeli-RİZE 

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 05.02.2019 Salı günü saat 14:00’e kadar Aşıklar Çay 

Fabrikası Müdürlüğü Evrak Kayıt Bürosu adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta 

ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14oo’de açılacaktır. 

4- Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 

kabul edilmez. 

5- Alternatif teklifler kabul edilmez. 

6- Kısmı teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine 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 sözleşme 

bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 

9- İhale Aşıklar Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 

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

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

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 654/1-1 

—— • —— 
YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

ÇAYKUR Salarha Çay Fabrikası Müdürlüğünden:  

 Salarha Beldesi / RİZE 

İhale Tarihi: 04.02.2019 

1- Müdürlüğümüz tarafından toplam 14.000.000 kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet 

alım işi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi 

kapsamında, açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2- Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin 

edilebilir. 

Salarha Çay Fabrikası Müdürlüğü Kokulukaya Mah. Salarha beldesi / RİZE 

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 04.02.2019 günü saat 14:00’e kadar Salarha Çay 

Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu Salarha beldesi / RİZE adresinde bulunacak şekilde 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 işine teklif verenler yükleme işine 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 sözleşme 

bedelinin KDV hariç % 6 sı oranında Kesin teminat alınır. 

9- İhale Salarha Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 

10- Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya 

kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 656/1-1 
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JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSATLI SAHA İHALE EDİLECEKTİR 

Mersin Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından: 

5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununa bağlı Uygulama 

Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince 1 (bir) adet jeotermal kaynak arama ruhsatlı saha, 2886 

sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ihale 

edilmek üzere aramalara açılacaktır. 

İhale, 07/02/2019 Perşembe günü saat 15:00’da, Akkent Mahallesi Hüseyin Okan Merzeci 

Bulvarı No:662/Yenişehir adresindeki Mersin Valiliği Hizmet Binası(Eski İl Özel İdare Hizmet 

Binası) 1. Kat toplantı salonunda yapılacaktır. 

Mersin İli, Toroslar İlçesi, Çamlıdere Mahallesi, Alanı: 1393,63 Ha, Pafta: O33a4 , O33a1 

Taban İhale Bedeli (KDV Hariç) : 41.792-TL, Geçici Teminatı: 1.253,76 TL 

 

 1. Nokta 2. Nokta 3. Nokta 4. Nokta 5. Nokta 6. Nokta 

Sağa(Y) 0638000 0640000 0640000 0639000 0639000 0638000 

Yukarı(X) 4083000 4085051 4084821 4079000 4077000 4077006 

 

İhaleye Katılmak İsteyen Taliplilerden İstenen Belgeler; 

A- Gerçek Kişiler için; 

Müracaat dilekçesi 

a) Tebligata esas kanuni ikametgah belgesi. 

b) T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı fotokopisi 

c) Bağlı Olduğu Vergi Dairesi İli ve Numarası 

d) Teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu veya 2886 sayılı Kanunda 

teminat olarak kabul edilen değerlerden birini; 

e)Vekaleten iştirak edenlerde istekli adına teklifte bulunacak kişinin Noterden imza 

sirküsü ibraz etmesi; 

f) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerinin 

noter tasdikli aslı 

g) Şartnamenin kabul edildiğine dair imzalı şartname örneği 

B- Şirket adına ihaleye iştirak edecekler ise; 

Müracaat dilekçesi 

a) Tüzel Kişi olması halinde, şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 

sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu, 4/2 maddesine haiz olduğunu 

gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter onaylı suretini; 

b) Bağlı Olduğu Vergi Dairesi İli ve Numarası 

c) Teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu veya 2886 sayılı Kanunda 

teminat olarak kabul edilen değerlerden birini; 

d) Yönetimin noter tasdikli onaylı imza sirkülerinin aslı 

e) Vekaleten iştirak ediyorsa noter tasdikli vekaletnamenin aslı 

f) Tüzel kişi adına ihaleye katılacaklardan tüzel kişiliği temsilen yetkili olduğuna dair 

yetki belgesini ihale komisyonuna ibraz ve teslim etmek mecburiyetindedir. 

g) Şartnamenin kabul edildiğine dair imzalı şartname örneği 

Taliplilerin istenilen belgeleri 07/02/2019 Perşembe günü Saat 15:00’da dosya halinde 

ihale komisyonuna teslim etmek üzere hazır bulunmaları gerekmektedir. İstenilen belgeleri eksik 

olanlar ihaleye katılamazlar. 

Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

İlan olunur. 653/1-1 
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JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSATLI SAHA İHALE EDİLECEKTİR 

Mersin Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından: 

5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununa bağlı Uygulama 

Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince 1 (bir) adet jeotermal kaynak arama ruhsatlı saha, 2886 

sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ihale 

edilmek üzere aramalara açılacaktır. 

İhale, 07/02/2019 Perşembe günü saat 15:30’da, Akkent Mahallesi Hüseyin Okan Merzeci 

Bulvarı No:662/Yenişehir adresindeki Mersin Valiliği Hizmet Binası(Eski İl Özel İdare Hizmet 

Binası) 1. Kat toplantı salonunda yapılacaktır. 

Mersin İli, Mezitli İlçesi, Bozön Mahallesi, Alanı: 2105,57 Ha, Pafta: O32b3 

Taban İhale Bedeli (KDV Hariç): 61.712-TL, Geçici Teminatı: 1.851,36 TL 

 

 1. Nokta 2. Nokta 3. Nokta 4. Nokta 5. Nokta 

Sağa(Y) 0629000 0632033 0633000 0633000 0631000 

Yukarı(X) 4075000 4080307 4080050 4073000 4072000 

 

İhaleye Katılmak İsteyen Taliplilerden İstenen Belgeler; 

A- Gerçek Kişiler için; 

Müracaat dilekçesi 

a) Tebligata esas kanuni ikametgah belgesi. 

b) T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı fotokopisi 

c) Bağlı Olduğu Vergi Dairesi İli ve Numarası 

d) Teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu veya 2886 sayılı Kanunda 

teminat olarak kabul edilen değerlerden birini; 

e)Vekaleten iştirak edenlerde istekli adına teklifte bulunacak kişinin Noterden imza 

sirküsü ibraz etmesi; 

f) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerinin 

noter tasdikli aslı 

g) Şartnamenin kabul edildiğine dair imzalı şartname örneği 

B- Şirket adına ihaleye iştirak edecekler ise; 

Müracaat dilekçesi 

a) Tüzel Kişi olması halinde, şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 

sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu, 4/2 maddesine haiz olduğunu 

gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter onaylı suretini; 

b) Bağlı Olduğu Vergi Dairesi İli ve Numarası 

c) Teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu veya 2886 sayılı Kanunda 

teminat olarak kabul edilen değerlerden birini; 

d) Yönetimin noter tasdikli onaylı imza sirkülerinin aslı 

e) Vekaleten iştirak ediyorsa noter tasdikli vekaletnamenin aslı 

f) Tüzel kişi adına ihaleye katılacaklardan tüzel kişiliği temsilen yetkili olduğuna dair 

yetki belgesini ihale komisyonuna ibraz ve teslim etmek mecburiyetindedir. 

g) Şartnamenin kabul edildiğine dair imzalı şartname örneği 

Taliplilerin istenilen belgeleri 07/02/2019 Perşembe günü Saat 15:30’da dosya halinde 

ihale komisyonuna teslim etmek üzere hazır bulunmaları gerekmektedir. İstenilen belgeleri eksik 

olanlar ihaleye katılamazlar. 

Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

İlan olunur. 652/1-1 
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JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSATLI SAHA İHALE EDİLECEKTİR 

Mersin Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından: 

5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununa bağlı Uygulama 

Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince 1 (bir) adet jeotermal kaynak arama ruhsatlı saha, 2886 

sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ihale 

edilmek üzere aramalara açılacaktır. 

İhale, 07/02/2019 Perşembe günü saat 14:30’da, Akkent Mahallesi Hüseyin Okan Merzeci 

Bulvarı No:662/Yenişehir adresindeki Mersin Valiliği Hizmet Binası(Eski İl Özel İdare Hizmet 

Binası) 1. Kat toplantı salonunda yapılacaktır. 

Mersin İli, Silifke İlçesi, Güldere Mahallesi, Alanı: 2800 Ha, Pafta: O31a1 

Taban İhale Bedeli (KDV Hariç) : 81.142-TL, Geçici Teminatı: 2.434,26 TL 

 

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

Sağa(Y) 0554881 0547881 0547881 0554881 

Yukarı(X) 4090771 4090771 4094771 4094771 

 

İhaleye Katılmak İsteyen Taliplilerden İstenen Belgeler; 

A- Gerçek Kişiler için; 

Müracaat dilekçesi 

a) Tebligata esas kanuni ikametgah belgesi. 

b) T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı fotokopisi 

c) Bağlı Olduğu Vergi Dairesi İli ve Numarası 

d) Teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu veya 2886 sayılı Kanunda 

teminat olarak kabul edilen değerlerden birini; 

e)Vekaleten iştirak edenlerde istekli adına teklifte bulunacak kişinin Noterden imza 

sirküsü ibraz etmesi; 

f) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerinin 

noter tasdikli aslı 

g) Şartnamenin kabul edildiğine dair imzalı şartname örneği 

B- Şirket adına ihaleye iştirak edecekler ise; 

Müracaat dilekçesi 

a) Tüzel Kişi olması halinde, şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 

sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu, 4/2 maddesine haiz olduğunu 

gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter onaylı suretini; 

b) Bağlı Olduğu Vergi Dairesi İli ve Numarası 

c) Teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu veya 2886 sayılı Kanunda 

teminat olarak kabul edilen değerlerden birini; 

d) Yönetimin noter tasdikli onaylı imza sirkülerinin aslı 

e) Vekaleten iştirak ediyorsa noter tasdikli vekaletnamenin aslı 

f) Tüzel kişi adına ihaleye katılacaklardan tüzel kişiliği temsilen yetkili olduğuna dair 

yetki belgesini ihale komisyonuna ibraz ve teslim etmek mecburiyetindedir. 

g) Şartnamenin kabul edildiğine dair imzalı şartname örneği 

Taliplilerin istenilen belgeleri 07/02/2019 Perşembe günü Saat 14:30’da dosya halinde 

ihale komisyonuna teslim etmek üzere hazır bulunmaları gerekmektedir. İstenilen belgeleri eksik 

olanlar ihaleye katılamazlar. 

Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

İlan olunur. 651/1-1 
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TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI 

Tekirdağ İli Kapaklı Belediye Başkanlığından: 

MADDE 1- Tekirdağ İli Kapaklı İlçesi Kapaklı Belediyesi mülkiyetinde bulunan 199 ada 

2 nolu parsel 20.285,47 m² lik Arsa 2886 Sayılı Devlet İhale Kanun 35/a maddesi gereği Kapalı 

Teklif Usulü ile 05/02/2019 Salı günü saat: 14:00'te Belediye Encümeni tarafından Kapaklı İlçesi 

İnönü Mahallesi Eski Cami Caddesi Kapaklı Belediye Hizmet Binası 9. kat Komisyon Toplantı 

Odasında yapılacak İhale ile satılacaktır. 

Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu’nun saat ayarı esas alınacaktır. 

 

Mahalle Ada Parsel 

Alanı 

(m²) Cinsi İmar Durumu 

Muhammen 

Bedeli 

Geçici 

Teminat 

Karaağaç 199 2 20.285,47 Arsa 

Konut Dışı 

Kentsel Çalışma 

Alanı 

8.114.118,00 

TL 

243.425,64 

TL 

 

Niteliği: İmar durumu " Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı " şeklindedir. 

Yükseklik Ençok = 9,50 m; Emsal 0. 60'dır. 

İstekliler; ihaleye ilişkin bilgileri Kapaklı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 

öğrenebilirler. Satış ihalesine ait taşınmaz mal satış şartnamesi, her gün mesai saatleri içerisinde 

görülebilir ve şartnameyi; 100,00.-TL (YüzTürkLirası) ücret karşılığında satın alabilirler. 

MADDE 2. 199 ada 2 parsel 20.285,47 m²'lik arsanın Muhammen Bedeli: 8.114.118,00 TL 

- (Sekizmilyonyüzondörtbinyüzonsekiz Türk Lirası)'dır. Geçici teminat muhammen bedelin % 3 

(yüzde üç) 'ü oranında olup , miktarı 243.425,64 TL (İkiyüzkırküçbindörtyüzyirmibeş Türk Lirası 

Altmışdörtkuruş ) 'tur. Kesin teminat ihale bedeli üzerinden % 6 (yüzde altı) oranında hesap 

edilerek alınacaktır. 

MADDE 3. İHALEYE KATILMA ŞARTLARI 

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda 

açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır. İhaleye iştirak edecekler 

bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır. 

MADDE 4. İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR 

Aşağıdaki şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar: 

1. İhaleyi yapan idarenin; 

a) İta amirleri, 

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

olanlar, 

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

dahil) kan ve sıhri hısımları, 

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

kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç). 

2. Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu 

ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar. 
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MADDE 5. İDARENİN YETKİSİ 

İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta 

tamamen serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhalenin 

yapılmamasına karar verilmesi halinde, istekilerden alınan geçici teminatlar iade edilecektir. 

MADDE 6. İHALE DOSYASINDA ARANACAK BELGELER 

İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler 

şunlardır: 

a) Başvuru dilekçesi, 

b) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi. (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden 

tarafından imzalanmak zorundadır.) 

c) Geçici Teminat makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna uygun Banka Teminat Mektubu, 

d) Nüfus cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için) 

e) Nüfus Müdürlüğünden veya Belediyeden ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde 

alınmış ikametgah Belgesi (Gerçek kişiler için) 

f) Gerçek kişi olması halinde, Noter tasdikli imza beyannamesi 

g) Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi 

h) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili 

olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği, 

i) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış 

olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve 

Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası, 

j) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen 

noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, 

k) Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza 

beyannamesi veya imza sirküleri 

l) Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya 

noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü, 

m) Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin 

ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, 

n) Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti, 

o) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi. 

p) Şartname alındı makbuzu. 

r) Borcu yoktur belgesi.(Kapaklı Belediyesinden alınacak) 

s) Teklif Mektubu 

MADDE 7- Taşınmaz ihalesine katılmak isteyenler yukarıda istenen belgelerle birlikte 

2886 Sayılı Devlet İhale Kanun ve Şartnamede belirtilen şekilde hazırlayacakları ihale dosyasını 

Tekirdağ ili Kapaklı İlçesi İnönü Mahallesi Eski Cami Caddesi No: 4 - 6 Kapaklı adresinde 

bulunan Kapaklı Belediye Hizmet Binası 9. kat Toplantı Odası İhale Komisyonu Başkanlığına 

05/02/2019 Salı günü saat 14:00 ‘te kadar teslim etmeleri ve hazır bulunmaları gerekmektedir. 

Telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlarda postada meydana gelebilecek gecikmeler kesinlikle 

kabul edilmeyecektir. 

İlan olunur. 660/1-1 
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7 KALEM MUTFAK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Deniz İkmal Merkezi Komutanlığı (Gölcük/Kocaeli) 

ihtiyacı 7 kalem mutfak malzemesi, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile kurumca hazırlanan teknik 

özellikler listesine uygun şekilde (bir kalem ürün için aynı listede yer alan markalardan biri olmak 

kaydıyla), ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan 

satın alınacaktır. 

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

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1) İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, teknik özellikler 

listesi ile sair ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan 

edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, 

ihaleye teklif verecek olan firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini (130 TL) 

Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları 

gerekmektedir. Ayrıca ileride ihtiyaç duyulması halinde düzenlenecek zeyilnameler de aynı 

adreste yayınlanacaktır. 

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

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

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

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

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

belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3) Teklifler, 30.01.2019 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4) İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif 

mektuplarında belirtilecektir. 

5) Birim fiyat tekliflerinde kuruş hanesinde en fazla iki rakam yer alacak, firmaca teklif 

edilen veya açık eksiltme neticesinde meydana gelebilecek ikinci haneyi aşan küsurat, Ofisçe 

virgülden sonra iki basamak kalacak şekilde aşağı yuvarlanacaktır. 

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

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

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 712/1-1 
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3 KISIM 32 KALEM MUHTELİF TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası İdare Merkezi ihtiyacı 3 kısım 32 kalem muhtelif 

temizlik malzemesi, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik 

şartnamesine uygun şekilde ve aynı şartnamede yer alan markalardan biri olmak kaydıyla, ihale 

ek şartları listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

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

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1-İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, teknik şartname 

belgesiyle sair ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan 

edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, 

ihaleye teklif verecek olan firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini Ofis 

veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları 

gerekmektedir. Ayrıca ileride ihtiyaç duyulması halinde düzenlenecek zeyilnameler de aynı 

adreste yayınlanacaktır. 

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

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

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

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

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

belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3) Teklifler, 31.01.2019 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4) İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif 

verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarında 

belirtilecektir. 

5) Birim fiyat tekliflerinde kuruş hanesinde en fazla iki rakam yer alacak, firmaca teklif 

edilen veya açık eksiltme neticesinde meydana gelebilecek ikinci haneyi aşan küsurat, Ofisçe 

virgülden sonra iki basamak kalacak şekilde aşağı yuvarlanacaktır. 

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

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

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 713/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

İçişleri Bakanlığından: 

 
 634/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

 
 635/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

 
 628/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

 
 632/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

 
 631/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

 
 714/1/1-1 

  



23 Ocak 2019 – Sayı : 30664 RESMÎ GAZETE Sayfa : 67 

 

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

 
 714/2/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

 
 714/3/1-1 
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Yaşar Üniversitesi Rektörlüğünden: 

 
 655/1-1 
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Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Koloproktoloji Vakfı. 

VAKFEDENLER: Ali AKYÜZ, Yaşar Sümer YAMANER, Abdullah ZORLUOĞLU, 

Ömer Tarık AKÇAL, İbrahim Ethem GEÇİM, Dursun BUĞRA, Emre BALIK, Metin KESKİN, 

Mehmet Türker BULUT, Yılmaz BÜYÜKUNCU, İsmail Hakkı HAMZAOĞLU, Adil 

BAYKAN, Uğur SUNGURTEKİN, Mehmet FÜZÜN. 

VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL. 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İstanbul 16. Asliye Hukuk Mahkemesinin 08/01/2019 tarihinde kesinleşen 01/11/2018 

tarihli ve E:2018/435, K:2018/440 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Koloproktoloji alanında yeni bilgi ve teknolojilerin ülkemizde ve 

başka ülkelerde tanıtılması için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak eğitim faaliyetleri 

gerçekleştirmek ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000,00 TL (YüzbinTürkLirası) Nakit. 

YÖNETİM KURULU: Ali AKYÜZ, Dursun BUĞRA, Adil BAYKAN, Yaşar Sümer 

YAMANER, Emre BALIK. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın sona 

ermesi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Türk Eğitim Vakfı’na devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 

 650/1-1 

—— • —— 

Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Harita Kadastro Eğitim Bilim ve Kültür Vakfı 

VAKFEDENLER: Turgut Yerlikaya, Sadık Erezer, Ali Can Demirkesen, Erkin Kalan 

Mehmet Güven Koçak, İbrahim Çimen, Ali Ekber Gül, Asım Çiftçi, Özgür Ali Ünal, Ozan Sayar, 

Halil İbrahim Sümerkan, Ahmet Rıdvan Coşkun Erenay, Tayfun Mustafa Varlı, Yılmaz Şahin, 

Mustafa Alper Sezer, Vedat Özdemir, Hatice Uğurlu, Kerime Şafak Yıldırımer, Suzan Doğan, 

Sevinç Yıldız 

VAKFIN İKAMETGAHI: İZMİR 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İzmir 12. Asliye Hukuk Mahkemesinin 07.01.2019 tarihli tashih şerhli, 21.12.2018 

tarihinde kesinleşen, 16.06.2016 tarihli ve E: 2016/175, K: 2016/226 sayılı kararı 

VAKFIN AMACI: Meslektaşların çalışan ve okuyan çocuklarına mesleki eğitim ve 

becerilerinin geliştirilmesi konusunda yardımcı olmak, meslektaşları bir araya getirmek ve 

meslektaşlar arasında yardımlaşma ve mesleki alanlarındaki konular hakkında bilgi alışverişi 

sağlamak ve senette yazılı diğer amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000,00 TL (Altmış Bin Türk Lirası) 

YÖNETİM KURULU: Ali Ekber GÜL, Tayfun VARLI, Suzan DOĞAN, Vedat 

ÖZDEMİR, Ozan SAYAR 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:  

Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve 

hakları Maliye Hazinesine devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 

 649/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Çanakkale İli, Kepez İlçesi, 2 pafta, 100 parsel üzerindeki 269033 YİBF nolu yapının 

denetimini üstlenen Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim elemanı Muzaffer SEVİNÇ 

(İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12261, Oda Sicil No: 14768) tarafından, 

Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 17. İdare Mahkemesinin 18.12.2018 tarihli ve 

E.2017/3192-K.2018/2501 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 

15.06.2017 tarih ve 30097 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Muzaffer SEVİNÇ hakkında tesis edilen 

idari işlemin sebebiyet kaydı ile ilgili olan kısmı 10.01.2019 tarih ve 7322 sayılı Makam Olur’u 

ile iptal edilmiştir.  

İlgililere duyurulur. 661/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Kocaeli İli, Gebze İlçesi, 4075 ada, 3 parsel üzerindeki 791536 YİBF nolu yapının 

denetimini üstlenen CME Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim elemanı Akif AKA (İnşaat 

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

Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesinin 22.11.2018 tarihli ve 

E.2018/851-K.2018/2371 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 

21.05.2017 tarih ve 30072 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Akif AKA hakkında tesis edilen idari 

işlemin sebebiyet kaydı ile ilgili olan kısmı 09.01.2019 tarih ve 5635 sayılı Makam Olur’u ile 

iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 662/1/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Çanakkale İli, Merkez İlçesi, 31L-2A pafta, 1218 ada, 1 parsel üzerindeki 256370 YİBF 

nolu (A Blok) inşaatın denetimini üstlenen Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı 

Egemen ERGUN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 56216) tarafından 

Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 05.12.2018 tarihli ve 

E.2017/3031-K.2018/2613 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 

15.06.2017 tarihli ve 30097 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Egemen ERGUN hakkında tesis edilmiş 

olan idarî işlemin kuruluş ortaklığı ile ilgili olan kısmı 09.01.2019 tarihli ve 5882 sayılı Makam 

Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 662/2/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Niğde İli, Ulukışla İlçesi, 29.30.S.C pafta, 66 ada, 4 parsel üzerindeki 1102302 YİBF nolu 

yapının denetimini üstlenen Atakale Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Ömer ARBAK 

(Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18870, Oda Sicil No: 20544) 

tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 4. İdare Mahkemesinin 

24.12.2018 tarihli ve E.2018/1512-K.2018/3113 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” 

hükmedildiğinden, 12.05.2018 tarih ve 30419 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Ömer ARBAK 

hakkında tesis edilmiş olan idari işlemin kuruluş ortaklığı ile ilgili olan kısmı 10.01.2019 tarih ve 

6891 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 662/3/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Niğde İli, Ulukışla İlçesi, 29.30.S.C pafta, 66 ada, 4 parsel üzerindeki 1102302 YİBF nolu 

yapının denetimini üstlenen 3742 Ticaret Sicil No ile Niğde Ticaret Odasına kayıtlı 1090 nolu 

Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Atakale Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından, Bakanlığımız 

aleyhine açılmış olan davada, Ankara 4. İdare Mahkemesinin 25.12.2018 tarihli ve E.2018/1107-

K.2018/3128 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 12.05.2018 tarih 

ve 30419 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Atakale Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan 

idari işlem 10.01.2019 tarih ve 6836 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 662/4/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Antalya İli, Kemer İlçesi, 12 ada, 5 parsel üzerindeki 89967 (Yeni: 529703) YİBF nolu 

yapının denetimini üstlenen Mühendisler Yapı Denetim A.Ş.’nin kuruluş ortağı Seyhan ÇETİN 

(İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 101, Oda Sicil No: 15549) tarafından, 

Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 13.12.2018 tarihli ve 

E.2018/2140 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin 

durdurulmasına” hükmedildiğinden, 20.04.2018 tarih ve 30397 sayılı Resmi Gazete ilanı ile 

Seyhan ÇETİN hakkında tesis edilen idari işlemin kuruluş ortaklığı ile ilgili olan kısmının 

yürütmesi 10.01.2019 tarih ve 7020 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 662/5/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Antalya İli, Kemer İlçesi, 77 ada, 1 parsel üzerindeki 93988 YİBF nolu yapının 

denetimini üstlenen Mühendisler Yapı Denetim A.Ş.’nin kuruluş ortağı Murat SİVRİKAŞ (İnşaat 

Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 107, Oda Sicil No: 24173) tarafından, 

Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesinin 12.12.2018 tarihli ve 

E.2018/1362 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin 

durdurulmasına” hükmedildiğinden, 20.04.2018 tarih ve 30397 sayılı Resmi Gazete ilanı ile 

Murat SİVRİKAŞ hakkında tesis edilen idari işlemin kuruluş ortaklığı ile ilgili olan kısmının 

yürütmesi 26.12.2018 tarih ve 245847 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 663/1/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Antalya İli, Kemer İlçesi, 77 ada, 1 parsel üzerindeki 93988 YİBF nolu yapının 

denetimini üstlenen Mühendisler Yapı Denetim A.Ş.’nin kuruluş ortağı Salih Zeki UÇAR (İnşaat 

Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 102, Oda Sicil No: 32760) tarafından, 

Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesinin 12.12.2018 tarihli ve 

E.2018/2261 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin 

durdurulmasına” hükmedildiğinden, 20.04.2018 tarih ve 30397 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Salih 

Zeki UÇAR hakkında tesis edilen idari işlemin kuruluş ortaklığı ile ilgili olan kısmının yürütmesi 

26.12.2018 tarih ve 245946 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 663/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Çanakkale İli, Merkez İlçesi, 32L-2A pafta, 667 ada, 24 parsel üzerindeki 240000 YİBF 

nolu yapının denetimini üstlenen Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Egemen 

ERGUN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 56216) tarafından, Bakanlığımız 

aleyhine açılmış olan davada, Ankara 9. İdare Mahkemesinin 14.11.2018 tarihli ve E.2018/207-

K.2018/2268 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 15.06.2017 tarih 

ve 30097 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Egemen ERGUN hakkında tesis edilen idari işlemin 

kuruluş ortaklığı ile ilgili olan kısmı 28.12.2018 tarih ve 248281 sayılı Makam Olur’u ile iptal 

edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 663/3/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Çanakkale İli, Merkez İlçesi, 31L1c pafta, 821 ada, 197 parsel üzerindeki 268994 YİBF 

nolu yapının denetimini üstlenen Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim elemanı 

Muzaffer SEVİNÇ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12261, Oda Sicil No: 

14768) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 17. İdare Mahkemesinin 

31.10.2018 tarihli ve E.2017/2870-K.2018/2089 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin Bakanlıkça 

kayıtlarının tutulmasına ilişkin 12.06.2017 tarih ve 14088 sayılı Bakanlık Olur’u yönünden 

iptaline, dava konusu edilen 30.06.2017 tarih ve 5671 sayılı işlem yönünden incelenmeksizin 

reddine” hükmedildiğinden, 15.06.2017 tarih ve 30097 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Muzaffer 

SEVİNÇ hakkında tesis edilen idari işlemin sebebiyet kaydı ile ilgili olan kısmı 28.12.2018 tarih 

ve 248106 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 663/4/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

01.12.2017 tarihli ve 29447 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile üç yıl süre ile herhangi bir 

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

denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için denetçi belgesi iptal edilen, Nursa 

Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin sorumlu denetim elemanı Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar Salih 

YÜCEL (Denetçi No: 24856, Oda Sicil No: 35942) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan 

davada, Ankara 14. İdare Mahkemesinin 26.10.2018 tarihli ve E.2018/130-K.2018/2216 sayılı 

kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 10.12.2017 tarihli ve 30266 sayılı 

Resmî Gazete ilanı ile Salih YÜCEL hakkında tesis edilmiş olan “denetçi belgesinin iptali” işlemi 

08.01.2019 tarihli ve 5265 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 663/5/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Konya İli, Karatay İlçesi 22097 ada, 5 parsel üzerindeki 898311 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen 37805 Ticaret Sicil No ile Konya Ticaret Odasına kayıtlı 1327 nolu Yapı 

Denetim İzin Belgesine sahip Çelikkale Yapı Denetim Ltd. Şti. ve kuruluş ortağı Serhat KİRAZ 

(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 67495) tarafından Bakanlığımız aleyhine 

açılan davada, Ankara 5. İdare Mahkemesinin 06.12.2018 tarihli ve 2018/1706 sayılı kararı ile 

“dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 

20.04.2018 tarihli ve 30397 sayılı Resmî Gazete ilanı ile tesis edilmiş olan idarî işlemin, 

Çelikkale Yapı Denetim Ltd. Şti. ile ilgili kısmı ve kuruluş ortağı olan Serhat KİRAZ hakkında 

kuruluş ortaklığı kaydına ilişkin kısmının yürütülmesi 27.12.2018 tarihli ve 246867 sayılı Makam 

Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 664/1/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Konya İli, Karatay İlçesi 22097 ada, 5 parsel üzerindeki 898308 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen 37805 Ticaret Sicil No ile Konya Ticaret Odasına kayıtlı 1327 nolu Yapı 

Denetim İzin Belgesine sahip Çelikkale Yapı Denetim Ltd. Şti. ve kuruluş ortağı Serhat KİRAZ 

(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 67495) tarafından Bakanlığımız aleyhine 

açılan davada, Ankara 5. İdare Mahkemesinin 06.12.2018 tarihli ve 2018/1705 sayılı kararı ile 

“dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 

20.04.2018 tarihli ve 30397 sayılı Resmî Gazete ilanı ile tesis edilmiş olan idarî işlemin, 

Çelikkale Yapı Denetim Ltd. Şti. ile ilgili kısmı ve kuruluş ortağı olan Serhat KİRAZ hakkında 

kuruluş ortaklığı kaydına ilişkin kısmının yürütülmesi 27.12.2018 tarihli ve 246859 sayılı Makam 

Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 664/2/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Kocaeli İli, Gebze İlçesi, 4531 ada, 32 parsel üzerindeki 1162212 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen Şems Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı olan Can Barış CENGİZ 

(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 74502) tarafından Bakanlığımız aleyhine 

açılan davada, Ankara 15. İdare Mahkemesinin 13.12.2018 tarihli ve E.2018/1556-K.2018/2356 

sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 12.05.2018 tarihli ve 30419 

sayılı Resmî Gazete ilanı ile Can Barış CENGİZ hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin, kuruluş 

ortaklığına ilişkin kısmı 27.12.2018 tarihli ve 246883 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 664/3/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

20.09.2018 tarih ve 163783 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile üç yıl süre ile herhangi bir 

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

denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kaydının tutulması 

talimatlandırılan, Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Kontrol Elemanı, İnşaat Mühendisi Halil 

KÖYMEN (Oda Sicil No:69274) tarafından, Ankara 12. İdare Mahkemesinin 2018/2253 esasına 

kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 14.12.2018 tarihli ve E.2018/2253 sayılı karar ile 

“dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 

27.09.2018 tarih ve 30548 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Halil KÖYMEN hakkında tesis edilmiş 

olan idarî işlemin yürütülmesi 07.01.2019 tarihli ve 2963 sayılı Makam Olur’u ile 

durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 664/4/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

08.03.2018 tarihli ve 43277 sayılı Bakanlık Makam Olur’unun, 14.03.2018 tarihli ve 

30360 sayılı Resmî Gazete’de ilanıyla 1 (bir) yıl süre ile "yeni iş almaktan men" cezası verilen 

Radye Yapı Denetim Ltd. Şti. (Ticaret Odası: Menemen, Ticaret Sicil No: 3687, Yapı Denetim 

İzin Belgesi Numarası: 1466) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 9. İdare 

Mahkemesinin 19.12.2018 tarihli ve E.2018/1239-K.2018/2628 sayılı kararı ile “dava konusu 

işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 14.03.2018 tarihli ve 30360 sayılı Resmî Gazete ilanı ile 

Radye Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan idarî işlem 07.01.2019 tarihli ve 2878 

sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 664/5/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Kocaeli İli, Gebze İlçesi, 4075 ada, 3 parsel üzerindeki 791540 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen CME Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Akif 

AKA (Denetçi No: 3453, Oda Sicil No: 34795) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 

8. İdare Mahkemesinin 22.11.2018 tarihli ve E.2018/131-K.2018/2372 sayılı kararı ile “dava 

konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 21.05.2017 tarihli ve 30072 sayılı Resmî Gazete ilanı 

ile Akif AKA hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin, sebebiyet kaydına ilişkin kısmı 

09.01.2019 tarihli ve 5833 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 664/6/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

17.04.2018 tarihli ve 68955 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile denetçi belgesi iptal edilen, 

MFK Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Elektrik Mühendisi Ertan 

ALAGEYİK (Denetçi No: 19119, Oda Sicil No: 47249) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan 

davada, Ankara 4. İdare Mahkemesinin 26.12.2018 tarihli ve E.2018/2474 sayılı kararı ile “dava 

konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 

20.04.2018 tarihli ve 30397 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Ertan ALAGEYİK hakkında tesis 

edilmiş olan idarî işlemin yürütülmesi 09.01.2019 tarihli ve 5648 sayılı Makam Olur’u ile 

durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 664/7/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

30.10.2018 tarihli ve 195114 sayılı Bakanlık Makam Olur’unun, 07.11.2018 tarihli ve 

30588 sayılı Resmî Gazete’de ilanıyla 1 (bir) yıl süre ile "yeni iş almaktan men" cezası verilen 

Dost Yapı Denetim Ltd. Şti. (Ticaret Odası: İstanbul, Ticaret Sicil No: 469825, Yapı Denetim 

İzin Belgesi Numarası: 216) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 8. İdare 

Mahkemesinin 28.12.2018 tarihli ve E.2018/2467 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin 

yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 07.11.2018 tarihli ve 30588 sayılı Resmî 

Gazete ilanı ile Dost Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin yürütülmesi 

14.01.2019 tarihli ve 9897 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 664/8/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Şems Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1095959, 1215447 ve 

1215256 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 

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

uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Feyyaz VANLI 

(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1986, Oda Sicil No: 4255), 

Nazım Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 936659, 1036060 ve 

1036071 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 

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

uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Haşmet BİÇER 

(Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 23013, Oda Sicil No: 11865), 
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Özege Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 695163, 843619 ve 

825324 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 

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

uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı İbrahim VURANEL 

(Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7616, Oda Sicil No: 9770), 

Beray Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1012541, 973654, 

978958, 981269, 984229 ve 1002911 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki 

Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Beray Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne 

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

İhsan ÜNAL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 23268, Oda Sicil No: 6926), 

Beray Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1012541, 1002911 ve 

1002927 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 

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

uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Mesude ALTAY 

(Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 23318, Oda Sicil No: 34538), 

3D Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 873511, 943261, 

1007738, 1010652, 1058932, 1058966, 1064387, 1116771 ve 1126931 YİBF nolu yapıları 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan 3D 

Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan 

sorumlu denetim elemanı Mustafa DERDİYOK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No: 8645, Oda Sicil No: 39672), 

Sembol Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1167526, 1166669 

ve 1166685 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 

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

uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Namık DEMİREL 

(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16413, Oda Sicil No: 20279), 

3D Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 873511, 943261, 

1007738, 1010652, 1058932 ve 1058966 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi 

Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan 3D Yapı Denetim 

Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu 

denetim elemanı Recep KALIN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4942, Oda 

Sicil No: 21329), 

Güney Toroslar Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 839128 ve 

839139 YİBF nolu yapılar ile Nazım Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 

1036060 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 

doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Güney Toroslar Yapı Denetim Ltd.Şti. ve Nazım Yapı 

Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan 

sorumlu denetim elemanı Seçil KESKİN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 

22405, Oda Sicil No: 16150), 

Apsis Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 977337, 984084 ve 

984076 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 

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

uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Şükran AKOVA 

(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17060, Oda Sicil No: 19327), 
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Çukurova Işık Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 209045, 

208230, 208226, 635713, 167876 ve 1018785 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi 

Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Çukurova Işık Yapı 

Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan 

sorumlu denetim elemanı Yalçın YUMUŞ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 

20293, Oda Sicil No: 28389), 

Uşak Saraçoğlu Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1240618, 

1454449 ve 1385941 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki 

hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Uşak Saraçoğlu Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne 

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

Derya BIYIK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 25893, Oda Sicil No: 35115), 

Sema TURAL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 27118, Oda Sicil 

No: 39286), 

Teknik Yapı Denetim Müh. ve Müş.Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 

803281, 258263 ve 951694 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki 

hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Teknik Yapı Denetim Müh. ve Müş.Ltd.Şti.’ne 

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

Bülent KEY (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7386, Oda Sicil No: 

19241), 

Teknik Yapı Denetim Müh. ve Müş.Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 

803281, 507084, 634014, 662264, 710424, 1001720, 711558, 823469 ve 258263 YİBF nolu 

yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda 

denetlemediği anlaşılan Teknik Yapı Denetim Müh. ve Müş.Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi 

uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Muhammet Mustafa 

ARSLAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1170, Oda Sicil No:18224), 

Teknik Yapı Denetim Müh. ve Müş.Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 

662264, 711558 ve 258263 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki 

hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Teknik Yapı Denetim Müh. ve Müş.Ltd.Şti.’ne 

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

Mustafa GÜNAL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1191, Oda Sicil 

No:20028), 

Teknik Yapı Denetim Müh. ve Müş.Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 

507084, 987982 ve 823469 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki 

hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Teknik Yapı Denetim Müh. ve Müş.Ltd.Şti.’ne 

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

Turgay YEŞİLFİLİZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1218, Oda Sicil 

No:35294), 

18 Mart Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 735426, 765544, 

1013536, 902472, 902475 ve 878027 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki 

Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan 18 Mart Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne 

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

Mehmet Orhan TÜRKER (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20475, Oda Sicil 

No: 11580), 

Özgen Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1330299, 1330350 ve 

1330304 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 
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doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Özgen Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi 

uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Ersan BEKTAŞ 

(Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 27007, Oda Sicil No: 19475), 

Güzin BAYKAL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4806, Oda Sicil No: 11655), 

Hayri YILMAZ (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20391, Oda Sicil 

No: 15755), İsmet KAHYA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12992, Oda 

Sicil No: 13560), 

Elif Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1081647, 950457 ve 

949472 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 

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

uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Mehmet Ali BİRE’nin 

(Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16006, Oda Sicil No: 10971), 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 8. fıkrası uyarınca denetçi 

belgesinin iptal edilmesi ve üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda 

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

ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması; 

Kıvanç Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 883203, 883206 ve 

886090 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 

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

uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Cevher AHEN (İnşaat 

Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C. Kimlik No:20587006660), 

Çukurova Işık Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 208230, 

635713 ve 167876 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki 

hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Çukurova Işık Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne 

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

Dilara KOŞAN (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 49030), 

Özege Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 843619, 825324 ve 

795963 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 

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

uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Murat BAŞAT 

(Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 87763), 

Özgen Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1330299, 1330350 ve 

1330304 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 

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

uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Hatice Sevda 

EREN (TOSUN) (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 44073), Sadettin SÜRER 

(Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 19061), Sezgin ÖRS’ün (İnşaat Mühendisi, 

Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 115062), 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 9. fıkrası uyarınca üç yıl 

süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev 

almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için 

Bakanlıkça kayıtlarının tutulması; 

Bakanlık Makamının 08.01.2019 tarihli ve 5744 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 665/1/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 682165, 1240618 ve 1454449 YİBF nolu yapılarda 

denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda 

yerine getirmemesi nedeniyle 11.09.2016 tarihli ve 29828 sayılı Resmi Gazete ile Bakanlıkça 

yapı denetim izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son verilmesi bakımından kayıtlarının 

tutulması işlemi ve 14.03.2018 tarihli ve 30360 sayı ve 18.12.2018 tarih ve 30629 sayılı Resmi 

Gazeteler ile hakkında 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezaları uygulanan Uşak Saraçoğlu 

Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin (Ticaret Odası: Uşak, Ticaret Sicil No:7313, Yapı Denetim İzin 

Belgesi Numarası:960) 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin birinci 

fıkrasının (h) bendi ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 33.maddesinin 2.fıkrası 

doğrultusunda, izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son verilmesi ve Bakanlığımıza sunmuş 

olduğu teminatın irat kaydedilmesi, Uşak Saraçoğlu Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları 

Ali ERDOĞAN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:20024, Oda Sicil 

No:30938) ve Mehmet GÜRLER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:102589) 

4708 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin 7.fıkrası hükmü gereği, 3 (üç) yıl süre içinde herhangi bir 

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

denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 08.01.2019 

tarihli ve 5746 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 665/2/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

28.06.2018 tarihli ve 114643 sayılı Makam Oluru ile denetçi belgesi iptal edilen, Çalış-

kan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Osman YILMAZ (Denetçi 

No: 12996, Oda Sicil No: 10432) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 

8. İdare Mahkemesinin 19.12.2018 tarihli ve E.2018/2056 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin 

teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, Osman YILMAZ 

hakkında, 04.07.2018 tarihli ve 30468 sayılı Resmi Gazete ilanı tesis edilmiş olan denetçi 

belgesinin iptali işleminin yürütmesi 09.01.2018 tarihli ve 5935 sayılı Makam Olur’u ile 

durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 666/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Kırklareli İli, Merkez İlçesi, 2 Pafta, 592 parsel üzerindeki 680157 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen 3489 Ticaret Sicil No ile Kırklareli Ticaret Odasına kayıtlı 970 nolu Yapı 

Denetim İzin Belgesine sahip Kırklareli Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd. Şti’nin kuruluş ortağı 

Orhan TÜVAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15098, Oda Sicil No: 6504) 

tarafından, Ankara 10. İdare Mahkemesine E.2018/1850 sayılı esasına kayden Bakanlığımız 

aleyhine açılmış olan davada, 25.10.2018 tarihli ve E.2018/1850 sayılı karar ile “dava konusu 

işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 18.08.2018 

tarihli ve 30513 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Orhan TÜVAN hakkında tesis edilmiş olan idarî 

işlemin kuruluş ortaklığı ile ilgili olan kısmının yürütülmesi 14.01.2019 tarihli ve 9814 sayılı 

Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 667/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Antalya İli, Kemer İlçesi, 296 ada, 4 parsel üzerindeki 543376 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen 80030 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 748 nolu Yapı 

Denetim İzin Belgesine sahip Adalya Adım Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Ekrem 

BAYRAKTAR (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 59577) tarafından, Ankara 18. 

İdare Mahkemesinin E.2018/2118 sayılı esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılmış olan 

davada, 22.10.2018 tarihli ve E.2018/2118 sayılı karar ile “dava konusu işlemin teminat 

alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 20.04.2018 tarihli ve 30397 

sayılı Resmî Gazete ilanı ile Ekrem BAYRAKTAR hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin 

kuruluş ortaklığı ile ilgili olan kısmının yürütülmesi 17.01.2019 tarihli ve 12495 sayılı Makam 

Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 668/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Antalya İli, Kemer İlçesi, 77 ada, 1 parsel üzerindeki 93988 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen Mühendisler Yapı Denetim A.Ş.’nin kuruluş ortağı Seyhan ÇETİN (İnşaat 

Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 101, Oda Sicil No: 15549) tarafından, Ankara 16. 

İdare Mahkemesinin 2018/2125 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 27.12.2018 

tarihli ve E.2018/2125-K.2018/2815 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” 

hükmedildiğinden, 20.04.2018 tarihli ve 30397 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Seyhan ÇETİN 

hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin kuruluş ortaklığı ile ilgili olan kısmı 17.01.2019 tarihli 

ve 13239 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 669/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, 2679 ada, 1 parsel üzerindeki 191188 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen Adalya Artı Yapı Denetim A.Ş.’nin kuruluş ortağı Tuncay TUNCEL (İnşaat 

Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17737, Oda Sicil No: 55038) tarafından, Ankara 5. 

İdare Mahkemesinin 2018/879 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 19.09.2018 

tarihli ve E.2018/879-K.2018/1757 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” 

hükmedildiğinden, 31.12.2017 tarihli ve 30287 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Tuncay TUNCEL 

hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin kuruluş ortaklığı ile ilgili olan kısmı 07.01.2019 tarihli 

ve 3512 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 670/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi, 20L-4B pafta, 2582 ada, 18 parsel üzerindeki 1383151 

YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 11099 Ticaret Sicil No ile Afyonkarahisar Ticaret 

Odasına kayıtlı 1081 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Af-Tek Yapı Denetim Ltd. Şti., 

Sevcan ÖZGÜVEN, Eser KETENCİ, Gökberk KÖRLEK ve Necip TAŞPINAR tarafından, 

Ankara 10. İdare Mahkemesinin 2018/346 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 

27.11.2018 tarihli ve E.2018/346-K.2018/2368 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” 

hükmedildiğinden, 01.02.2018 tarihli ve 30319 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Af-Tek Yapı 

Denetim Ltd. Şti., kuruluş ortağı Eser KETENCİ (Kontrol Elemanı, İnşaat Mühendisi, Oda Sicil 

No: 59953), kuruluş ortağı ve sorumlu denetim elemanı Gökberk KÖRLEK (Kontrol Elemanı, 

İnşaat Mühendisi, Oda Sicil No: 79430) ile sorumlu denetim elemanları Necip TAŞPINAR (Proje 

ve Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi, Denetçi No: 17146, Oda Sicil No: 6871) ve Sevcan 

ÖZGÜVEN (BARLAS) (Kontrol Elemanı, İnşaat Mühendisi, Oda Sicil No: 49301) hakkında 

tesis edilmiş olan idarî işlemler 26.12.2018 tarihli ve 246261 sayılı Makam Olur’u ile iptal 

edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 671/1-1 
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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden: 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere 

06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli 28/06/1978 tarihli ve 16330 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2 nci 

maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre ÖSYM Başkanlığı tarafından Kamu Personeli 

Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle doğrudan yapılacak 

merkezi yerleştirme yöntemi ile 101 adet Büro Personeli ve 164 adet Tekniker unvanında olmak 

üzere toplam 265 adet sözleşmeli personel alınacaktır. 

Ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonlarının 

bulunduğu KPSS-2019/3 Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesinde 18/01/2019 tarihi 

itibariyle yayınlanmıştır. 

Tercih işlemlerinde lisans düzeyindeki pozisyonlar için 22 Temmuz 2018 tarihinde 

yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2018-KPSS Lisans), ön lisans pozisyonlar için 4 

Kasım 2018 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2018-KPSS Ön Lisans) 

girmiş olan adayların sınav sonuçları kullanılacaktır. Adaylar, tercihlerini 18-24 Ocak 2019 

tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden 

T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecektir. İnternetten tercih gönderme işlemleri, 

24 Ocak 2019 tarihinde saat 23.59'da sona erecek ve bu süre uzatılmayacaktır. 

Yerleştirme işlemlerinde, lisans mezunları için KPSSP3 ve ön lisans mezunları için 

KPSSP93 puanı kullanılacaktır. İlgili sınav puanı en az 60 (altmış) olan adaylar tercih 

yapabilecektir. 

Sözleşmeli pozisyonlarda çalışacakların ücretleri Döner Sermaye bütçesinden 

karşılanacaktır. 

Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine 

göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya bu 

kılavuzdaki sözleşmeli pozisyonlara yerleştirilmek üzere tercih yapanlar hakkında 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinde (*) ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 

Esasların ek 1 inci maddesinin 3 ve 4 üncü fıkralarında (**) yer alan hükümlerin uygulanacağı 

göz önünde bulundurulmalıdır. 

(*) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinde yer alan hüküm: “…Bu 

şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle 

kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanlığı 

kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden 

itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam 

edilemezler.” 

(**) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin 3 ve 4 

üncü fıkralarında yer alan hükümler: 
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“…Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle 

kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı 

feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının 

sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez. Sözleşmesini; 

a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan, 

b) Öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen ve ekli 4 sayılı cetvelde yer alan unvanlara 

ilişkin pozisyonlara ek 4 üncü madde çerçevesinde atanmak suretiyle unvan değişikliği 

yapanlardan, 

c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş 

yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği 

haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması 

nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü 

kendilerine uygulanamayanlardan, tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan 

yeniden istihdam edilebilirler.” 

Adres : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı Dikmen Caddesi 

No: 14   (06100) Bakanlıklar/ANKARA 721/1-1 

—— • —— 

Işık Üniversitesi Rektörlüğünden: 

 

 609/1-1 
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Çanakkale Belediye Başkanlığından: 

İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI 

Çanakkale Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 

olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Yönetmeliği 

hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı 

ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur 

alınacaktır. 

 

Sıra 

No 

Alınacak 

Kadro 

Unvanı Sınıfı 

Kadro 

Derecesi Adedi Niteliği Cinsiyeti 

KPSS 

Türü 

KPSS 

Puanı 

1 İtfaiye Eri G.İ.H. 10 5 

İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, Sivil 

Savunma ve İtfaiyecilik Meslek 

Yüksek Okulundan Mezun olmak ve 

En az (C) sınıfı Sürücü Belgesi sahibi 

olmak 

Erkek KPSSP93 

En az 

70 

Puan 

2 
Zabıta 

Memuru 
G.İ.H. 8 5 

Herhangi bir Lisans programından 

Mezun olmak ve En az (B) Sınıfı 

Sürücü Belgesi Sahibi Olmak 

Erkek/Kadın KPSSP3 

En az 

70 

Puan 

 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: Çanakkale Belediyesinin boş itfaiye eri ve 

zabıta memuru kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar 

aşağıdadır. 

1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: İlan edilen memur kadrolarına atanmak için 

başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin (A) fıkrasında 

belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir. 

• Türk vatandaşı olmak. 

• Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 

• Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 

devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, 

irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 

fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 

veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 

• Adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik 

çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış 

yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli 

bulunmamak. 
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• İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak. 

• Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca 

bulunmamak. 

2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:  

a. İlan edilen itfaiye eri kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle 

öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 yılı KPSSP93, Kamu Personel 

Seçme Sınavlarına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak, zabıta memuru kadro 

unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle 

ilgili olarak 2018 yılı KPSSP3 Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari 

KPSSP3 puanını almış olmak. 

b. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki 

nedenlerle çıkarılmış olmamak. 

c. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra 

Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15/A 

maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi 

için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 

1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile 

kilosu arasında (±) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını 

doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır. 

d. İtfaiye eri kadrolarına atanacaklar için sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve 

yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları. 

e. İtfaiye eri ve Zabıta Memuru kadrolarına atanacaklar için İtfaiye ve Zabıta teşkilatının 

ihtiyacına göre belirlenen, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 

hükümlerince verilen sürücü belgesine sahip olmak. 

f. Zabıta Memuru kadrolarına atanacaklar için son beş yıl içerisinde YDS İngilizce 

sınavından en az (D) seviyesinde puan almış olmak 

3. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER: 

Başvuru sırasında; 

• İş Talep Formu Kurumumuzdan ya da belediyemizin internet adresinden 

(www.canakkale.bel.tr) temin edilecektir.  

• Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi, 

• Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek 

kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir) 

• Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz 

edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir) 

• KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı, 

• Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, 

• Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 

• 2 Fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak), 

• Son beş yıl içerisinde YDS İngilizce sınavından en az (D) seviyesinde puan almış 

olduğuna dair sonuç belgesi 
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4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:  

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için; 

• Yukarıda sayılan başvuru belgelerini, 11/02/2019 gününden 15/02/2019 Cuma günü saat 

17.00’ ye kadar (mesai günlerinde saat 09:00-17:00 arasında), müracaatlarını yapabilirler 

• Başvuru belgelerini Çanakkale Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne 

şahsen teslim etmeleri gerekmektedir, 

• Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, 

belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır. 

5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ - BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 

İLANI:  

• T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar 

KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş 

kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır, 

• Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava 

çağrılacaktır, 

• Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 

26/02/2019 tarihinde belediyemiz web sayfası ve ilan panosunda ilan edilecektir, 

• Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara belediyemizce düzenlenen ve adayların 

kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu ‘’Sınav Giriş Belgesi’’ gönderilecektir, 

• Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. 

6. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:  

Çanakkale Belediyesi Meclis Salonunda; Zabıta Memuru için 05.03.2019 Salı Günü saat 

09:00 da, İtfaiye Eri için 07.03.2019 Perşembe günü saat:09:00 da başlamak üzere sözlü sınav 

yapılacaktır. Ayrıca itfaiye eri için 08/03/2019 Cuma Günü saat 09:00 da başlamak üzere İtfaiye 

Müdürlüğünde uygulama sınavı yapılacaktır. 

Sözlü sınavlar ve uygulamalı sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam 

edilecektir. Belediye, başvuruları KPSS başarı puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı 

adaydan başlamak üzere, atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayı sınava 

çağrılacaktır. 

Sınav Konuları:  

• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 

• Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 

• 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 

• Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları ile  

Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar. 

• İtfaiye eri sınavı; sözlü ve uygulamalı olmak üzere iki bölüm halinde yapılacaktır. 

• Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç 

kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır. 
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7. SINAV DEĞERLENDİRME - SONUÇLARA İTİRAZ:  

Zabıta memuru sınavında Değerlendirme; 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 15’er puan, kadro 

unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere 

toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince 

verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. Adayların atamaya esas başarı 

puanı; belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması 

alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyenin internet adresinde ilan edilecektir. 

İtfaiye eri sınavında değerlendirme; 

• Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 

sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er 

puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen 

puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. 

• Uygulamalı sınav, 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen 

puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. 

• Sınavda değerlendirme; sınavın sözlü bölümünün %40’ı, uygulamalı bölümünün %60’ı 

alınarak sınav puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa 

geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır. 

• Adayların atamaya esas başarı puanı, belediye tarafından yapılan sınav puanı ile KPSS 

puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve belediyenin internet adresinde ilan 

edilir. 

Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana 

öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar 

asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri 

belediyenin internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat 

yapılacaktır. 

Sınav Komisyonu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı 

puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir 

kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. 

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde 

gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu 

gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler 

hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 

bulunulacaktır. 

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi 

gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde 

sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir. 

İlan olunur. 657/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü

Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
–– Başkent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Başkent Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İnönü Üniversitesi Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– İstanbul Üniversitesi Dericilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin

Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ
–– Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No: 1)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 6/12/2018 Tarihli ve E: 2017/180, K: 2018/109 Sayılı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 26/12/2018 Tarihli ve 2015/10606 Başvuru Numaralı

Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


