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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

KİTLE İMHA SİLAHLARININ YAYILMASININ FİNANSMANININ 

ÖNLENMESİNE İLİŞKİN KANUNUN UYGULANMASINA DAİR 

USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 27/12/2020 tarihli ve 7262 sayılı Kitle İmha

Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanunun uygulanmasına dair

usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 27/12/2020 tarihli ve 7262 sayılı Kitle İmha Silahla-

rının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanunun 6 ncı maddesine dayanılarak

hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Başkan: Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanını,

b) Başkanlık: Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığını,

c) BMGK: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini,

ç) BMGK’nın 1718 (2006) sayılı kararı: BMGK’nın bu kararını ve bu karara dayanı-

larak çıkarılan müteakip kararları,

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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d) BMGK’nın 2231 (2015) sayılı kararı: BMGK’nın bu kararını ve bu karara dayanı-

larak çıkarılan müteakip kararları,

e) Denetim elemanı: 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının

Önlenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen de-

netim elemanlarını, 

f) Fon: Her ne surette elde edilmiş olursa olsun para veya değeri para ile temsil edile-

bilen banka kredisi, banka ve seyahat çeki, havale, menkul kıymet, hisse senedi, teminat, tahvil,

bono, poliçe, kredi mektubu ve benzeri kıymetler ile taşınır veya taşınmaz, maddi veya gayri

maddi, her türlü mal, hak, alacak ve bunlar üzerinde bir mülkiyet hakkını veya menfaati tevsik

ve temsil eden elektronik veya dijital ortamdakiler de dâhil olmak üzere her türlü belgeyi,

g) Kanun: 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine

İlişkin Kanunu,

ğ) Kuruluş: Tüzel kişiliği olan veya olmayan tüm kişi veya mal toplulukları, platformlar,

bunların üst ve alt birimleri, şube veya temsilcilikleri ile merkezleri yurt dışında bulunanların

Türkiye’deki şube veya temsilciliklerini,

h) Komisyon: Denetim ve İş Birliği Komisyonunu,

ı) Malvarlığı: Bir gerçek veya tüzel kişinin; 

1) Kısmen veya tamamen mülkiyetinde veya zilyetliğinde bulunan ya da doğrudan veya

dolaylı olarak kontrolünde olan fon ve gelir ile bunlardan elde edilen veya bunların birbirine

dönüştürülmesinden hasıl olan menfaat ve değeri, 

2) Adına veya hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişinin kısmen veya tamamen

mülkiyetinde ya da zilyetliğinde bulunan fon ve gelir ile bunlardan elde edilen veya bunların

birbirine dönüştürülmesinden hasıl olan menfaat ve değeri,

i) Malvarlığının dondurulması: Malvarlığının ortadan kaldırılmasının, tüketilmesinin,

dönüştürülmesinin, transferinin, devir ve temlik edilmesinin ve sair tasarrufi işlemlerin önlen-

mesi amacıyla, malvarlığı üzerindeki tasarruf yetkisinin tamamen kaldırılması veya 12 nci

maddede istisna tutulan haller çerçevesinde kısıtlanmasını,

j) Organizasyon: BMGK’nın 2270 (2016) sayılı kararında atıf yapılan hükümete ve/veya

partiye bağlı organizasyonları, 

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Malvarlığının Dondurulması ile Yasak İşlem ve Faaliyetler

BMGK’nın malvarlığının dondurulması ve listeleme kararları ile bu kararlara

karşı başvurular 

MADDE 4 – (1) BMGK’nın 1718 (2006) ve 2231 (2015) sayılı kararları uyarınca ya-

saklanan işlem ve faaliyetler ile listelenen kişi, kuruluş, organizasyon ve deniz ulaşım araçlarına

ilişkin Dışişleri Bakanlığı kanalıyla iletilen bilgiler, gecikmeksizin karar alınması için Başkanlık

tarafından ivedilikle Cumhurbaşkanlığına gönderilir.

(2) Yasak işlem ve faaliyetler ile listelenen kişi, kuruluş, organizasyon ve deniz ulaşım

araçlarının BMGK’nın 1718 (2006) ve 2231 (2015) sayılı kararlarından çıkarılmaları halinde,

buna ilişkin gecikmeksizin karar alınması için Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla iletilen bilgiler,

Başkanlık tarafından ivedilikle Cumhurbaşkanlığına bildirilir.
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(3) Cumhurbaşkanının birinci ve ikinci fıkralar uyarınca alacağı kararlar, Resmî Gaze-

te’de yayımlanarak gecikmeksizin uygulanır. Yayımlanan kararlar BMGK’ya bildirilmek üzere

Başkanlık tarafından Dışişleri Bakanlığına iletilir.

(4) Birinci fıkrada belirtilen listeleme kararlarına karşı BMGK’ya yapılacak başvurular,

varsa ilgili belgeler de eklenerek yazılı ve gerekçeli olarak Komisyona bildirilir. Yapılan baş-

vurular, BMGK’nın 1718 (2006) ve 2231 (2015) sayılı kararları ile belirlenen başvuru mercii

ve yöntemlerine ilişkin düzenlemeler gözetilerek Başkanlık tarafından BMGK’ya iletilmek

üzere Dışişleri Bakanlığına gönderilir. 

Yasak işlem ve faaliyetlerin tespiti üzerine yapılacak işlemler

MADDE 5 – (1) Kamu kurum ve kuruluşları Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen ya-

sak işlem ve faaliyetlere ilişkin bilgi, belge ve bulgular ile değerlendirmelerini Komisyona bil-

dirmekle yükümlüdür.

(2) Birinci fıkra uyarınca iletilen bildirim üzerine, Komisyonca yapılacak değerlendir-

melerde faydalanılmak üzere Başkanlık, ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan görüş, bilgi ve belge

talebinde bulunabilir. Söz konusu bilgi ve belgeler talep edilen süre ve şekilde sunulur. Bu

maddenin uygulanmasıyla ilgili olarak talepte bulunulan kişi, kurum ve kuruluşlar, diğer ka-

nunlarda yer alan hükümlere dayanarak bilgi ve belge vermekten kaçınamazlar.

(3) Başkanlık birinci fıkra uyarınca iletilen bildirim üzerine kendi veri tabanı ya da doğ-

rudan erişim sağladığı veri tabanları ile ikinci fıkra uyarınca edinilen görüş, bilgi ve belgeleri

esas alarak ilgili kişi, kuruluş veya organizasyonların malvarlığının tespiti ile Kanunun 2 nci

maddesinde belirtilen yasak işlem ve faaliyetlerin işlendiğine dair makul sebeplerin ortaya

çıkarılmasına yönelik değerlendirmelerini içeren mali araştırma raporunu düzenler ve Komis-

yona sunar.

(4) Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen yasak işlem ve faaliyetlerin gerçekleştirildiği

hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden Komisyon; 

a) Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca BMGK’nın 1718 (2006) sayılı

kararında belirtilen organizasyonlar tarafından doğrudan veya dolaylı olarak kontrol edilen kişi

veya kuruluşların ya da bunların adına veya hesabına hareket eden kişi veya kuruluşların

Türkiye’deki malvarlığının dondurulmasını,

b) Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca kişi ve kuruluşlar ile deniz

ulaşım araçlarının BMGK’nın 1718 (2006) ve 2231 (2015) sayılı kararları gereğince oluşturulan

listelere eklenmek üzere BMGK’ya teklif edilmesini, 

Cumhurbaşkanına önerebilir. 

(5) Komisyon, makul sebeplerin ortadan kalkması halinde Türkiye’deki malvarlığının

dondurulması kararının kaldırılmasını veya listelerden çıkarılmak üzere BMGK’ya teklifte bu-

lunulmasını Cumhurbaşkanına önerebilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Komisyonun Görev ve Yetkileri ile Çalışma Usul ve Esasları

Komisyonun çalışma usul ve esasları 

MADDE 6 – (1) Komisyon, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanının başkanlığında;

Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı,
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Milli Savunma Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu,

Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Nükleer Düzen-

leme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulunun en az başkan yardımcısı veya genel müdür dü-

zeyinde olmak üzere bildireceği birer üyeden oluşur. 

(2) Komisyon, Başkan ve üyelerin en az dokuzunun katılımıyla yılda en az iki kez top-

lanır. Başkan ve üyeler görevde iken yerlerine başkalarını görevlendiremezler.

(3) Komisyon, üyelerin en az dokuzunun oyu ile karar verir. Üyeler çekimser oy kul-

lanamazlar.

(4) Görüş ve bilgilerine gerek duyulan kurum ve kuruluşların temsilcileri de oy hakkı

olmaksızın Komisyona çağrılabilir.

(5) Komisyonun sekretarya hizmetleri Başkanlık tarafından yürütülür.

(6) Başkan, toplantıları düzenlemek ve çalışmaların verimli ve etkin bir şekilde yürü-

tülmesini sağlamakla görevli ve yetkilidir. Komisyon, Başkan tarafından resen ya da kamu ku-

rum ve kuruluşları ile ilgililerin bu konulardaki taleplerinin Başkan tarafından yerinde görül-

mesi durumunda toplantıya çağrılır. 

(7) Komisyonca değerlendirilen hususlar tutanağa bağlanır.

(8) Komisyon üyeleri ve toplantıya çağrılan temsilciler, toplantı öncesinde Başkanlık

tarafından bilgilendirilerek toplanma ve çağrılma amaçlarına uygun olarak gerekli hazırlığı ya-

parlar.

(9) Komisyon üyeleri, Kanun ve bu Yönetmeliğin kendi kurum ve kuruluşlarında uy-

gulanmasının takibinden yetkili ve sorumludurlar.

(10) Komisyon, kamu kurum ve kuruluşlarına, uygulamaya ve alınması gereken ted-

birlere ilişkin olarak görüş bildirebilir ve öneride bulunabilir.

(11) Bu madde uyarınca Komisyon tarafından yürütülen çalışmalar gizlilik esaslarına

göre yerine getirilir. 

Komisyonun görev ve yetkileri

MADDE 7 – (1) Komisyonun görev ve yetkileri şunlardır:

a) BMGK’nın listeleme kararlarına karşı yapılan başvuruları kabul etmek.

b) 5 inci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca Cumhurbaşkanına öneride bulunmak.

c) Uygulamaya ve alınması gereken tedbirlere ilişkin olarak kamu kurum ve kuruluş-

larına görüş bildirmek ve öneride bulunmak.

ç) Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen idari para cezalarına karar vermek.

d) Cumhurbaşkanının Kanun kapsamında aldığı yasaklama ve yasaklamanın kaldırıl-

masına ilişkin kararlarının ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının internet sitelerinde listeler ha-

linde yayımlanmasını temin etmek.

e) Kanun ve bu Yönetmeliğin etkin ve eksiksiz bir şekilde uygulanmasını teminen reh-

berler ve uygulama kılavuzları yayınlamak, eğitim, çalıştay, panel ve seminerler ile farkındalık

artırıcı faaliyetler düzenlemek.

f) 9 uncu madde kapsamında suç duyurusunda bulunmak ve gerekli görmesi halinde

BMGK’ya iletilmek üzere durumu Dışişleri Bakanlığına bildirmek.

g) Kanunda ve bu Yönetmelikte verilen diğer görevleri yerine getirmek.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yasaklı İşlem ve Faaliyetler ile Malvarlığının Dondurulması 

Kararlarının İcrasına İlişkin Usul ve Esaslar

Yasaklı işlem ve faaliyetler ile malvarlığının dondurulması kararlarının içeriği,

tebliği ve ilanı

MADDE 8 – (1) Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca alınan yasaklama ve malvarlığının

dondurulması kararları ile bu kararların kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı tarafından alınan

kararlar Resmî Gazete’de yayımı ile birlikte hukuki sonuçlarını doğurur ve gereği için Baş-

kanlığa iletilir. Bu fıkra uyarınca alınan kararlar Başkanlık tarafından belirlenecek teknik ile-

tişim araçlarının kullanılması suretiyle gerekli görülen kurum ve kuruluşlara derhal bildirilir.

Ancak ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar kararın kendisine bildirilmesini beklemeksizin gereğini

derhal yerine getirir ve yapılan işlemler hakkında Başkanlığa gecikmeksizin bilgi verir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen kararlar, yayımlanmaları ile birlikte ilgili kişi, kuruluş

veya organizasyonlara tebliğ edilmiş sayılır. Ayrıca, hakkında malvarlığının dondurulması ka-

rarı verilen kişi, kuruluş veya organizasyonlardan Türkiye’de bulunanların resmi kayıtlardaki

mevcut adreslerinden birine de bu karar bilgi mahiyetinde gönderilir. 

(3) Yasaklama ve malvarlığının dondurulması kararlarında; varsa kararın ilgilisi, se-

bepleri, kapsamı, süresi ve bu karara karşı başvurulabilecek kanun yolları, mercii ile başvuru

süresi yer alır.

(4) Malvarlığının dondurulması kararında;

a) Karara konu kişi, kuruluş veya organizasyonun ayırt edici kimlik bilgilerine (T.C.

kimlik numarası, pasaport numarası, vergi kimlik numarası veya bunlara karşılık gelen diğer

bilgiler),

b) Kararın verilmesine dayanak teşkil eden sebeplere ilişkin açıklayıcı bilgilere,

yer verilir.

Suç duyurusu ve BMGK’ya yapılacak bildirim

MADDE 9 – (1) Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen suçların işlendiği hususunda

olguların varlığının tespiti halinde, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu

hükümlerine göre gerekli işlemler yapılmak üzere ilgililer hakkında Cumhuriyet başsavcılığına

suç duyurusunda bulunulur. Soruşturma ve kovuşturma sonucunda verilen kararlar Komisyona

sunulmak üzere gecikmeksizin Başkanlığa gönderilir.

(2) Birinci fıkra uyarınca suç duyurusunda bulunulması üzerine, keyfiyet ilgili kamu

kurum ve kuruluşu tarafından ayrıca Komisyona bildirilir. Komisyon gerekli görmesi halinde

BMGK’ya iletilmek üzere durumu Dışişleri Bakanlığına bildirebilir. 

Malvarlığının dondurulması kararı ve karara aykırı davranışın hukuki sonuçları

MADDE 10 – (1) Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından itibaren, karara aykırı

olarak yapılan malvarlığının ortadan kaldırılmasına, tüketilmesine, dönüştürülmesine, transferine,

devir ve temlik edilmesine veya sair tasarruflara yönelik her türlü işlem hükümsüzdür. Bu

tasarruf ve işlemlerle ilgili olarak 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun

iyi niyetin korunmasına ilişkin hükümleri saklıdır.
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Malvarlığının dondurulması kararlarının icrası 

MADDE 11 – (1) Kanun hükümlerine göre malvarlığının dondurulması kararlarının

yerine getirilmesinden Başkanlık sorumludur. Bu kapsamda Başkanlık malvarlığının dondu-

rulması kararlarını;

a) Taşınmazların dondurulmasını sağlamak üzere, tapu kütüğüne şerh verilmesi talebiyle

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne,

b) Kara, deniz ve hava ulaşım araçlarının dondurulmasını sağlamak üzere bunların ka-

yıtlı bulunduğu sicillere şerh verilmesi talebiyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İçişleri Ba-

kanlığının ilgili birimleri ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne,

c) Her türlü hesap, hak ve alacakların dondurulmasını sağlamak üzere ilgili banka veya

diğer finans kurumlarına,

ç) Şirketteki ortaklık paylarının dondurulmasını sağlamak üzere Ticaret Bakanlığına,

d) Kayden izlenen sermaye piyasası araçlarının dondurulmasını sağlamak üzere Mer-

kezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’ye,

e) Gerekli gördüğü ilgili gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına,

uygun görülen teknik iletişim araçlarının kullanılması suretiyle derhal bildirir. 

(2) Birinci fıkrada belirtilen kişi, kurum ve kuruluşlar; nezdinde malvarlığı kaydı bu-

lunuyor ise gerekli işlemleri yaparak dondurulan malvarlığına ilişkin bilgileri bildirim tarihin-

den itibaren yedi gün içinde Başkanlığa bildirir.

(3) Birinci fıkrada belirtilen kurum ve kuruluşlar haricinde; hakkında karar verilen kişi,

kuruluş veya organizasyonlara ilişkin malvarlığı kaydı tutan ya da nezdinde malvarlığı bulunan

kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler, malvarlığının dondurulması kararının öğrenildiği

tarihten itibaren gecikmeksizin malvarlığının dondurulması için gerekli işlemleri yaparak key-

fiyeti yedi gün içinde Başkanlığa bildirir.

(4) Malvarlığının dondurulması kararlarının kaldırılmasına ilişkin kararlar, Başkanlık

tarafından, birinci ve üçüncü fıkralar uyarınca dondurma kararını yerine getiren kişi, kurum

veya kuruluşlara ivedilikle bildirilir.

(5) Hakkında malvarlığının dondurulması kararı verilen kişi, kuruluş veya organizas-

yonlar Başkanlığın internet sitesinde listeler halinde yayımlanır. Kararların kaldırılması halinde

bu kişi, kuruluş veya organizasyonlar söz konusu listelerden çıkarılır.

(6) Cumhurbaşkanı tarafından alınan malvarlıklarının dondurulması kararlarının uygu-

lanması sırasında isim benzerliği, yanlış veya eksik kimlik bilgileri ve benzeri sebeplerle ortaya

çıkabilecek hatalı dondurma işlemlerinin düzeltilmesine ilişkin itirazlar, gerekçeleriyle birlikte

yazılı olarak, varsa ilgili belgelerin de eklenmesi suretiyle, Başkanlığa yapılır. Başkanlık tara-

fından itirazların uygun bulunması halinde, bu maddede anılan kurum ve kuruluşlar ile gerçek

ve tüzel kişilere ivedilikle bildirilmesi suretiyle hatalı dondurma işlemlerinin düzeltilmesi sağ-

lanır.

(7) Hakkında malvarlığının dondurulması kararı verilmiş olanlar, hak, alacak ve borçları

ile diğer tüm malvarlığı değerlerini ve bunların dayanağına ilişkin bilgi ve belgeleri; bunlardan

alacağı veya borcu olan gerçek ve tüzel kişiler ise alacak veya borcun miktarı ile dayanağına

ilişkin bilgi ve belgeleri, malvarlığının dondurulması kararının Resmî Gazete’de yayımlandığı

tarihten itibaren en geç otuz gün içinde Başkanlığa bildirir.
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(8) Malvarlığının dondurulması kararının yerine getirilmesi talebinde bulunulan gerçek

ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları, Kanunun 3 üncü maddesinin altıncı fıkrasındaki

işlemler hariç olmak üzere, malvarlığının ortadan kaldırılmasını, tüketilmesini, dönüştürülme-

sini, transferini, devir ve temlik edilmesini veya sair tasarruflara yönelik işlemlerin gerçekleş-

tirilmesini sağlayamaz ve kolaylaştıramazlar.

(9) Malvarlığında herhangi bir artış meydana gelmesi hâlinde, bu artışlar da malvarlı-

ğının dondurulması hükümlerine tabidir.

(10) Bu maddenin uygulanması amacıyla ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara Başkanlıkça

bildirim yapılmasını ve bunlardan geri bildirim alınmasını sağlayacak güvenli elektronik sis-

temler kurulabilir. Bildirimlere ilişkin usul ve esaslar Başkanlıkça belirlenir.

(11) Dondurulan malvarlığına ilişkin bilgiler, BMGK’ya iletilmek üzere Başkanlık ta-

rafından Dışişleri Bakanlığına gönderilir.

İstisna tutulan haller

MADDE 12 – (1) BMGK tarafından onaylanan ve aşağıdaki amaçlara yönelik olan

harcamalar için Kanunun 3 üncü ve 5 inci madde hükümleri uygulanmaz:

a) Temel harcamalar.

b) Olağandışı harcamalar nedeniyle gerek duyulan masraflar.

c) Adli, idari veya hakem kararları gereği ortaya çıkan masraflar ile haciz kararlarının

kaldırılması ya da durdurulmasına yönelik masraflar ve ödemeler.

ç) BMGK’nın listelemeye ilişkin kararından önce yapılmış bir sözleşmeden kaynakla-

nan ve yasaklı faaliyetlerle bağlantısı bulunmamak kaydıyla, 2231 (2015) sayılı BMGK liste-

lerinde bulunmayan, listede bulunanların ad ve hesabına hareket etmeyen ya da doğrudan veya

dolaylı olarak kontrolü altında olmayan kişi veya kuruluşlara yapılacak ödemeler. 

d) BMGK tarafından uygun görülecek diğer ödemeler.

Dondurulan malvarlığının yönetimi

MADDE 13 – (1) Dondurulmasına karar verilen malvarlığının mülkiyeti ilgili gerçek

veya tüzel kişide kalmak üzere, bu maddedeki esaslar çerçevesinde Başkanlığın izniyle yöne-

tilir. 

(2) Malvarlığı dondurulan kişiler, Başkanlıkça izin verilecek işlemler dışında bu mal-

varlığının ortadan kaldırılmasına, tüketilmesine, dönüştürülmesine, transferine, devir ve temlik

edilmesine veya sair tasarruflara yönelik işlemlerde bulunamazlar.

(3) Malvarlığı dondurulan gerçek kişinin ve bakmakla yükümlü olduğu yakınlarının

asgari geçimlerini sağlamak veya ticari işletmeler ve diğer tüzel kişilerin faaliyetlerine devam

edebilmelerini temin etmek üzere Başkanlıkça aşağıda belirtilen işlemlere izin verilebilir:

a) Taşınmazlar ile kara, deniz ve hava ulaşım araçları gibi taşınırlar üzerinde sair kişiler

lehine ayni veya şahsi hak tesisi.

b) Banka veya diğer finans kurumlarındaki hesaplar üzerindeki tasarruf yetkisinin kul-

lanılması.

c) Gerçek veya tüzel kişiler nezdindeki her türlü hak ve alacaklar üzerindeki tasarruf

yetkisinin kullanılması.

ç) Kıymetli evrak üzerindeki tasarruf yetkisinin kullanılması.

d) Şirketlerdeki ortaklık payları üzerindeki tasarruf yetkisinin kullanılması.
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e) Kiralık kasa mevcutları üzerindeki tasarruf yetkisinin kullanılması.

f) Ticari işletme veya diğer tüzel kişilerin mal ve hizmet alım satımı ile bakım, işletim,

onarım giderleri, defter ve belgelerinde kayıtlı borçlar, kira, kredi, kayyım hizmeti, sigorta pri-

mi, avukatlık ücreti, ücret ve maaş gibi zorunlu ödemelerin gerçekleştirilmesi.

(4) Dondurulan malvarlığından ödenmesi gereken vergi, resim, harç, kira, sosyal gü-

venlik primi gibi kamu kurumu veya kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara yapılacak her

türlü zorunlu ödemeler, izin alınmaksızın gerçekleştirilebilir. Malvarlığı dondurulan kişi,

kuruluş veya organizasyonlar zorunlu ödemelerini bu maddedeki usuller çerçevesinde sadece

banka hesapları üzerinden öderler. Ancak gerek görmesi hâlinde Başkanlık zorunlu ödemeleri

de izne tabi tutabilir.

(5) Dondurulan malvarlığına ilişkin izin; belirlenen kişi veya kişilere, belirli koşullar

veya sınırlar dâhilinde bir defaya mahsus ya da süreli olarak verilebilir. Başkanlık, gerek gör-

düğü hâllerde verdiği iznin kapsamını veya süresini değiştirebilir veya izni iptal edebilir.

(6) Başkanlıkça;

a) Gerçek kişilere verilecek izinlerde; hakkında malvarlığının dondurulması kararı ve-

rilenlerin kendileri ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin asgari geçimlerini sağlamak üzere

Başkanlıkça resen belirlenecek tutarda yıllık izin belgesi düzenlenir.

b) Şahıs işletmeleri, ticaret şirketleri, tüzel kişiler veya tüzel kişiliği haiz olmayan kurum

ve kuruluşların faaliyetlerine devam edebilmelerini temin etmek üzere mal ve hizmet alım sa-

tımı ile bakım, işletim, onarım giderleri, defter ve belgelerinde kayıtlı borçlar, kira, kredi, kay-

yım hizmeti, sigorta primi, avukatlık ücreti, ücret ve maaş gibi zorunlu ödemelerin gerçekleş-

tirilmesi için verilecek izinlerde; üçüncü fıkranın (b), (c) ve (ç) bentlerindeki tasarruf yetkisinin

kullanılabilmesi için harcama tutarı ve dönemlerini içeren izin belgesi düzenlenebilir. Ancak

üçüncü fıkranın (a), (d) ve (e) bentlerindeki tasarruf yetkisinin kullanılabilmesi için ilgili iş-

lemlerin ifasında o işleme mahsus izin belgesi düzenlenir.

c) Kiralık kasa mevcutları üzerindeki tasarruf yetkisinin kullanılmasına izin verilmesi

halinde; kiralık kasa, malvarlığı dondurulan kişi ile banka görevlisi ve Başkanlıkça görevlen-

dirilen kişinin nezaretinde açılır. Muhteviyatı tutanakla tespit edilir. Kiralık kasa içerisindeki

malvarlığından Başkanlık izni çerçevesinde kişiye verilecek olan kısım alınarak kalan kısım

kasada muhafaza edilir. Kasa muhteviyatı ile alınan kısma ilişkin tespitler bir tutanağa bağla-

narak taraflarca imzalanır ve Başkanlığa intikal ettirilir.

(7) Şahıs işletmeleri, ticaret şirketleri, tüzel kişiler veya tüzel kişiliği haiz olmayan ku-

rum ve kuruluşlar, izin kapsamında gerçekleştirdikleri işlemler ile Başkanlıkça istenen mali

tablo, bilgi ve belgeleri belirlenen şekil, kapsam ve sürelerde Başkanlığa bildirir.

(8) Başkanlık, Kanunun 3 üncü maddesi kapsamında, hakkında malvarlığının dondu-

rulması kararı verilen kişi, kuruluş veya organizasyonlara izin verirken; BMGK’nın 1718

(2006) ve 2231 (2015) sayılı kararlarında düzenlenen izin ve bildirim prosedürlerini de gözetir.

Bu kapsamda yapılacak bildirim ve başvurular BMGK’ya iletilmek üzere Başkanlıkça Dışişleri

Bakanlığına gönderilir.

(9) Bu madde kapsamında düzenlenen izin belgeleri Başkanlıkça ilgili gerçek ve tüzel

kişiler ile kamu kurum veya kuruluşlarına da bildirilir. Bu bildirim, güvenli elektronik sistemler

üzerinden yapılabilir.
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(10) Taşınmazlar ile kara, deniz ve hava ulaşım araçları gibi taşınırlar üzerinde sair ki-

şiler lehine ayni veya şahsi hak tesisine Başkanlıkça izin verilmesi hâlinde;

a) Sözleşme metninin bir örneği,

b) Sözleşme gereğince karşılık olarak ödenmesi gereken para ve sair malvarlığı değe-

rinin miktarına, ödeme takvimine, ödemenin yapılacağı banka hesabına ilişkin bilgiler,

hakkın tesis edildiği tarihten itibaren en geç on beş gün içinde izin verilenler tarafından

Başkanlığa iletilir.

(11) Hakkında malvarlığının dondurulması kararı verilmiş olanlara dondurma kararının

Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren yapılacak her türlü ödeme, ancak bu kişilere

ait bir banka hesabına yapılabilir. Malvarlığı dondurulan kişinin, merkezi veya şubesi Türki-

ye’de bulunan bir bankada hesabı yoksa Başkanlık tarafından kişi adına hesap açtırılır.

(12) Hakkında malvarlığının dondurulması kararı verilmiş olanlardan alacağı veya bor-

cu olan gerçek ve tüzel kişiler ise alacak veya borcun miktarı ile dayanağına ilişkin bilgileri,

malvarlığının dondurulması kararının Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren en geç

otuz gün içinde Başkanlığa bildirirler. Borcu olduğunu bildiren gerçek ve tüzel kişiler, vadesi

geldiğinde on birinci fıkra uyarınca belirlenen hesaba ödeme yaparlar. Malvarlığı dondurulan

kişi, kuruluş veya organizasyonlar da borçlarını bu madde uyarınca izin verildiği kapsamda

banka hesapları üzerinden öderler.

(13) Malvarlığının dondurulması kararı; 6/2/2018 tarihli ve 7082 sayılı Olağanüstü Hal

Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edil-

mesine Dair Kanunun 9 uncu maddesi, 10/11/2016 tarihli ve 6758 sayılı Olağanüstü Hal Kap-

samında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştiri-

lerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 19 ve 20 nci maddeleri ile Ceza Muhakemesi Kanunu-

nun 128 inci maddesinin dokuzuncu ve onuncu fıkraları ile 133 üncü maddesi hükümlerinin

uygulanmasına engel teşkil etmez.

(14) Dondurulan malvarlığına ilişkin olarak on üçüncü fıkra kapsamında verilen kararlar

ve bu kararların kaldırılmasına ilişkin kararların bir örneği, ilgili Cumhuriyet savcılıkları ve

mahkemelerce derhal Başkanlığa gönderilir.

Başkanlığın görev ve yetkileri

MADDE 14 – (1) Başkanlığın görev ve yetkileri şunlardır:

a) BMGK’nın 1718 (2006) ve 2231 (2015) sayılı kararları ile listelenen ve listeden çı-

karılan kişi, kuruluş veya organizasyonlara ilişkin bilgileri Cumhurbaşkanına sunmak.

b) BMGK’nın 1718 (2006) ve 2231 (2015) sayılı kararlarına istinaden Cumhurbaşkanı

tarafından alınan kararları, bu kararlara karşı yapılan başvuruları ve dondurulan malvarlıklarına

ilişkin bilgileri BMGK’ya iletmek üzere Dışişleri Bakanlığına bildirmek.

c) Kanunun 3 üncü maddesinin uygulanması kapsamında mali araştırmayı yapmak ve

araştırma sonuçlarını Komisyona sunmak.

ç) Mali araştırma kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden

bilgi talebinde bulunmak.

d) 11 inci maddenin altıncı fıkrası kapsamında yapılacak itirazları uygun görmesi ha-

linde, ilgili kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilere bildirmek suretiyle hatalı dondurma

işleminin düzeltilmesini sağlamak.
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e) Cumhurbaşkanı tarafından alınan kararların uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek

hataların düzeltilmesini sağlamak.

f) Yasaklı işlem ve faaliyetler ile malvarlığının dondurulması kararları ile bunların kal-

dırılması kararlarını gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına bildirmek.

g) Hakkında malvarlığının dondurulması kararı verilen kişi, kuruluş veya organizas-

yonları Başkanlığın internet sitesinde listeler halinde yayımlamak ve kararların kaldırılması

halinde bunları listelerden çıkarmak.

ğ) Dondurulan malvarlığının yönetimine ilişkin olarak, 12 ve 13 üncü maddelerde be-

lirtilen işlemlerin yapılmasına izin vermek ve verilecek izinlerde Komisyon ile kamu kurum

ve kuruluşlarından görüş almak.

h) Nezdinde malvarlığı kaydı tutulan gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuru-

luşlarının dondurma kararına uygun hareket edip etmediğini ve dondurulan malvarlığının yö-

netiminin Kanun hükümlerine uygun olarak yerine getirilip getirilmediğini denetlemek, bu hu-

susta denetim rehberleri düzenlemek.

ı) 13 üncü maddenin on birinci fıkrası kapsamında banka hesabı açtırmak.

i) Komisyonun sekretarya hizmetlerini yürütmek.

j) Kanunda ve bu Yönetmelikte verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Muhafaza ve ibraz

MADDE 15 – (1) Hakkında malvarlığının dondurulması kararı verilmiş olanlar ile mal-

varlığının dondurulması kararının yerine getirilmesi bildiriminde bulunulan gerçek ve tüzel ki-

şiler; 11 ve 13 üncü maddeler kapsamındaki işlemlere ilişkin her türlü ortamdaki belgeleri dü-

zenleme tarihinden, defter ve kayıtları ise son kayıt tarihinden itibaren sekiz yıl süre ile muha-

faza etmek ve istenmesi halinde yetkililere ibraz etmek zorundadır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Denetim

Yasaklı işlem ve faaliyetlerin denetimi

MADDE 16 – (1) Kanun ve bu Yönetmelik kapsamında yasaklı işlem ve faaliyetlerin

denetimi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetkileri çerçevesinde gerçekleştirilir.

İlgili kamu kurum ve kuruluşları söz konusu denetim sırasında ayrıca kendi mevzuatının verdiği

yetkileri de kullanır.

(2) Komisyon, ihbar ve şikâyet üzerine veya resen ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının

görev ve yetkileri kapsamında denetim yapılmasını talep edebilir.

Malvarlığının dondurulması kararlarının uygulanmasının denetimi

MADDE 17 – (1) Nezdinde malvarlığı bulunduran kişi, kurum ve kuruluşların don-

durma kararına uygun hareket edip etmediği ve dondurulan malvarlığının yönetiminin ilgilile-

rince Kanun hükümlerine uygun olarak yerine getirilip getirilmediği, gerektiğinde ilgili defter,

belge ve kayıtlar üzerinde araştırma ve incelemelerde bulunmak suretiyle Başkanlıkça denet-

lenir. Başkanlık denetim görevini, denetim elemanları vasıtasıyla yerine getirir.

(2) Başkanlıkça yapılacak denetim;

a) Malvarlığı dondurulan kişi, kuruluş veya organizasyonların Kanun ve bu Yönetmelik

hükümlerine uygun hareket edip etmediğinin denetlenmesini,
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b) 13 üncü maddenin yedinci fıkrası uyarınca Başkanlığa yapılan bildirimlerin denet-

lenmesini,

c) Nezdinde malvarlığı bulunduran kişi, kurum ve kuruluşların Kanun ve bu Yönetmelik

hükümlerine uygun hareket edip etmediğinin denetlenmesini,

kapsar.

(3) Bu denetimler ihbar ve şikâyet üzerine veya resen yapılabilir.

(4) Başkanlık denetimlerin kapsam ve süresi ile denetim konusunda diğer usul ve esas-

ları belirlemeye ve bu kapsamda denetim rehberleri hazırlamaya yetkilidir.

Malvarlığının dondurulması denetimi için görevlendirme yapılması

MADDE 18 – (1) Başkanın görevlendirme talebi üzerine, ilgili birim amirinin teklifi

ve bağlı veya ilgili bulundukları Bakanın onayı ile denetimi yapmak üzere denetim elemanları

görevlendirilir. Görevlendirme, talep tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde yapılır. Bu kap-

samda talepte bulunulan birim bu talebin gereğini yerine getirmek zorundadır.

(2) Başkanlık bünyesinde geçici olarak görevlendirilen denetim elemanları, Başkan ta-

rafından görevlendirilir. Geçici görevli denetim elemanları için ilave onay prosedürü aranmaz.

(3) Denetim ile görevlendirilenler, göreve ilişkin Başkanlık yazısının kendisine tebli-

ğinden itibaren en geç yedi gün içinde göreve başlayarak göreve başlama tarihini bu süre içinde

Başkanlığa bildirirler.

(4) Denetim ile görevlendirilenler, Başkanlıkça, yürütmekte oldukları denetimlerde

bağlantı kurularak kendilerine intikal ettirilen konuları, ayrı bir görevlendirme onayı aranmak-

sızın ilk görevlendirme onayı kapsamında sonuçlandırır.

(5) Başkanlık, gerekli gördüğü durumlarda denetim elemanlarından oluşan bir ekip ku-

rabilir. Başkanlık, denetimle görevlendirilenlerden birini koordinasyonu sağlamak amacıyla

görevlendirebilir. Başkanlıkça görevlendirilen koordinatör, ekip çalışmalarının planlanması,

yürütülmesi ve zamanında sonuçlandırılması ile ortak rapor düzenlenmesi konularında yetkili

ve sorumludur.

Malvarlığının dondurulması denetim raporları ve raporlar üzerine yapılacak

işlemler

MADDE 19 – (1) Yapılan denetimlerde tespit edilen bulgular bir denetim raporuna

bağlanarak Başkanlığa sunulur.

(2) Başkanlığa sunulan raporlar, Başkanlıkça belirlenen rapor standartlarına uygunluk

ve hukuki ya da maddi hata bulunup bulunmadığı yönünden değerlendirilir. Başkanlık tarafın-

dan yapılan değerlendirme sonucuna göre işlem tesis edilir. Başkanlıkça raporun işleme ko-

nulmasına karar verilen tarihte denetim görevi sona erer ve bu durum denetim elemanına bağlı

olduğu birim aracılığıyla bildirilir. 

(3) Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasına ilişkin tespitleri içeren denetim rapor-

ları Başkanlıkça yetkili Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir. Denetim raporlarının Cumhuriyet

başsavcılıkları nezdinde izlenmesi ve davaların takibi ile diğer usule ilişkin işlemler 13/12/1983

tarihli ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Kanun

Hükmünde Kararname gereğince yapılır. 
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Denetime ilişkin ortak hükümler

MADDE 20 – (1) Denetlenen kişi, kurum ve kuruluşlar, denetim esnasında görevlilere

uygun çalışma ortamını sağlamak da dâhil gerekli her türlü kolaylığı göstermek zorundadır.

(2) Denetim sırasında gerek görülmesi halinde Başkanlığın veya denetim ile görevlendi-

rilenlerin talebi üzerine mülki idare amirleri, kolluk görevlileri ve diğer kamu kurum ve kuruluşları

imkânları dâhilinde her türlü kolaylığı göstermek ve yardımda bulunmakla yükümlüdür.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Davalara katılma talebi

MADDE 21 – (1) Kanunda düzenlenen suçlardan açılan kamu davalarına Kanunun 4 üncü

maddesinin birinci fıkrasında sayılan ve iddianamede belirtilen fiil bakımından ilgili bulunan kamu

kurum ve kuruluşları katılma talebinde bulunabilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 22 – (1) Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, 7/2/2013 tarihli ve 6415

sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmeliklerin bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümleri

uygulanır.

Yürürlük

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kay-

naklar, Hazine ve Maliye, İçişleri ve Ticaret Bakanları müştereken yürütür.

—— • ——
Hazine ve Maliye Bakanlığından:

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ 

ÖNLENMESİNE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERE UYUM PROGRAMI 

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 16/9/2008 tarihli ve 26999 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Suç Ge-

lirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum

Programı Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“a) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını,”

“j) Finansal grup: Merkezi Türkiye’de ya da yurt dışında bulunan bir ana kuruluşa bağlı

veya bu kuruluşun kontrolünde bulunan Türkiye’de yerleşik finansal kuruluşlar ile bunların

şube, acente, temsilci ve ticari vekil ve benzeri bağlı birimlerinden oluşan grubu,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe 3 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde

eklenmiştir.

“Finansal grubun mahiyeti

MADDE 3/A – (1) Bir ana kuruluş tarafından bir finansal kuruluşun; sermayesinin, as-

gari yüzde elli birine sahip olma şartı aranmaksızın, çoğunluğuna doğrudan veya dolaylı olarak
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sahip olunması veya bu çoğunluğa sahip olunmamakla birlikte imtiyazlı hisselerin elde bulun-

durulması veya diğer hissedarlarla yapılan anlaşmalara istinaden oy hakkının çoğunluğu üze-

rinde tasarrufta bulunulması suretiyle veya herhangi bir suretle yönetim kurulu üyelerinin ka-

rara esas çoğunluğunu atayabilme ya da görevden alma gücünün elde bulundurulması,  finansal

kuruluşun ana kuruluşa bağlı veya ana kuruluşun kontrolünde bulunduğunu gösterir. 

(2) Birinci fıkraya göre, merkezi Türkiye’de ya da yurt dışında bulunan bir ana kuruluşa

bağlı olan veya ana kuruluşun kontrolünde bulunan Türkiye’de yerleşik finansal kuruluşlar ile

bunların şube, acente, temsilci ve ticari vekil ve benzeri bağlı birimleri, finansal grubu oluşturur.

Ana kuruluşun finansal kuruluş olması halinde kendisi, aksi halde ana kuruluşa bağlı veya bu

kuruluşun kontrolünde olan finansal kuruluşlardan biri ana finansal kuruluş olarak belirlenir.

(3) Finansal grubun ana kuruluşu ile finansal grubu oluşturan ana finansal kuruluşun

ve diğer finansal kuruluşların merkezlerine ait unvan, pay sahipliği ve kontrol durumu ile ile-

tişim bilgileri ana finansal kuruluş tarafından, finansal grubun oluşumuna ilişkin koşulların

gerçekleştiği tarihten itibaren on gün içinde Başkanlığa bildirilir. Başkanlık ikinci fıkraya göre

belirlenen ve Başkanlığa bildirilen ana finansal kuruluş yerine, grupta yer alan bir başka fi-

nansal kuruluşu ana finansal kuruluş olarak belirleyebilir.

(4) Finansal gruba daha sonra katılan veya gruptan çıkan finansal kuruluşlar olması ha-

linde bu durum, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren otuz gün içinde Başkanlığa bil-

dirilir.

(5) Türkiye Varlık Fonu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Vakıflar Genel Müdürlüğü

gibi finansal kuruluşlarda ortaklığı bulunan kamusal niteliği haiz kurum ve kuruluşlar, finansal

grup oluşumu bakımından ana kuruluş olarak değerlendirilmez. Finansal grubun oluşumunda;

yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların bünyesindeki finansal kuruluşlar, bağlılık ve kontrol

ilişkisi içinde olduğu kuruluşlar bakımından ayrı ayrı değerlendirilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer

alan “Genel Müdürlüğü” ibaresi “Anonim Şirketi” olarak değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki

bentler eklenmiş, aynı maddeye birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş

ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiş, aynı maddenin mevcut ikinci fıkrasına aşağıdaki

cümle eklenmiştir.

“d) Kambiyo mevzuatında belirtilen A grubu yetkili müesseseler, 

e) Finansman, faktoring ve finansal kiralama şirketleri,

f) Portföy yönetim şirketleri,

g) Kıymetli madenler aracı kuruluşları,

ğ) Elektronik para kuruluşları,

h) Ödeme kuruluşları (Münhasıran fatura ödemelerine aracılık hizmeti, münhasıran

ödeme emri başlatma hizmeti ve münhasıran ödeme hesabına ilişkin bilgilerin sunulması hiz-

metini sağlayanlar hariç),”

“(2) Finansal grup, grup seviyesinde bir uyum programı oluşturur. Bu durum, gruba

bağlı her bir finansal kuruluşun grup seviyesinde belirlenen standart ve politikaları gözeterek

ayrı bir uyum programı oluşturma yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.”

“İlgili ülke mevzuatının uyum programı kapsamındaki tedbirlerin uygulanmasına izin verme-

mesi halinde durum Başkanlığa bildirilir ve ilave tedbirler alınır.”
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Finansal grubun uyum programı, birinci fıkrada belirtilen tedbirlerin yanı sıra müş-

terinin tanınmasına, hesap ve işlemlere ilişkin bilgilerin grup içinde güvenli bir şekilde payla-

şımına ilişkin politika ve prosedürlerin oluşturulmasına dair tedbirleri de içerir. Gruba bağlı

finansal kuruluşların uyum programları da finansal grubun uyum programı gözetilerek hazır-

lanır ve uygulanır.”

“(4) Uyum programı kapsamında birinci ve üçüncü fıkralarda yer alan tedbirler asgari

iki yılda bir gözden geçirilerek, gerekli güncellemeler yapılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle

eklenmiş, ikinci fıkrasında yer alan “uyum görevlisi” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve uyum

görevlisi yardımcısı” ibaresi eklenmiş ve üçüncü fıkrasında yer alan “tamamını,” ibaresinden

sonra gelmek üzere “Türkiye’de mukim” ibaresi eklenmiştir.

“Uyum programının finansal grup seviyesinde yürütülmesinin gözetiminden ise nihai olarak

ana finansal kuruluşun yönetim kurulu sorumludur.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Kurum politikası asgari düzeyde; risk yönetimi, izleme ve kontrol, eğitim ve  iç denetim po-

litikalarını, finansal gruplarda ise ayrıca grup içi bilgi paylaşımına ilişkin politikaları içerir.” 

“Kurum politikasının oluşturulmasında ulusal risk değerlendirmesi kapsamında belirlenen hu-

suslar da dikkate alınır.” 

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “nez-

dindeki,” ibaresinden sonra gelmek üzere “finansal grupta grup nezdindeki,” ibaresi eklenmiş,

aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar

eklenmiştir.

“(3) Yükümlüler faaliyet izninin alınmasını müteakip, uyum görevlisinin atandığı ta-

rihten itibaren en geç otuz gün içinde kurum politikasını oluşturur. Finansal grup ise, uyum

görevlisinin atandığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde kurum politikası oluşturur. Kurum

politikası aynı süre içinde yönetim kurulu tarafından onaylanır.”

“(4) Yükümlüler ve finansal grup, ilgili personelini kurum politikaları hakkında bilgi-

lendirir.

(5) Kurum politikasının Başkanlık veya denetim elemanlarınca talep edildiğinde ibrazı

zorunludur.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Kurum politikası taahhüt formu

MADDE 10 – (1) Kurum politikasına ilişkin Ek-1/A ve Ek-1/B’de yer alan taahhüt

formları yönetim kurulu veya yetkisini devrettiği yönetim kurulu üye veya üyeleri tarafından

imzalanarak, kurum politikasının onay tarihinden itibaren otuz gün içinde Başkanlığa gönde-

rilir.

(2) Kurum politikasının değişmesi halinde otuz gün içinde Ek-1/A ve Ek-1/B’de yer

alan taahhüt formları yeniden düzenlenerek Başkanlığa gönderilir.
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(3) Başkanlık kurum politikalarına ilişkin taahhüt formlarının içeriğini değiştirmeye

yetkilidir. Taahhüt formlarında yapılan değişiklikler Başkanlığın resmi internet sitesi vasıtasıyla

duyurulur.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer

alan “sağlanması” ibaresinden sonra gelmek üzere “, risklerin azaltılması için gerekli tedbirlerin

alınması” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Uyum görevlisi ve uyum görevlisi yardımcısı atanması 

MADDE 16 – (1) Yükümlüler, faaliyet izninin alınmasını müteakip otuz gün içinde

uyum programının yürütülmesi amacıyla uyum görevlisi atarlar.

(2) Uyum görevlisi, yönetim kuruluna veya yönetim kurulunun yetkisini devrettiği bir

veya birden fazla üyeye bağlı olacak şekilde, münhasıran kurum personeli olarak atanır.  Uyum

görevlisinin uhdesinde satış ve pazarlamayla ilgili olmamak şartıyla, uyum programının yürü-

tülmesini aksatmayacak diğer görevler bulunabilir. 

(3) Yükümlüler, uyum programının yürütülmesi amacıyla uyum görevlisi için aranan

şartları ve nitelikleri taşıyan bir uyum görevlisi yardımcısı atarlar.  Uyum görevlisi yardımcısı,

uyum görevlisine bağlı olacak şekilde münhasıran kurum personeli olarak atanır. Uyum gö-

revlisi yardımcısı, uyum görevlisiyle aynı süre ve usulde atanır.

(4) Uyum görevlisi ve uyum görevlisi yardımcısına ilişkin Ek-2’de yer alan taahhüt

formu yönetim kurulu veya yetkisini devrettiği yönetim kurulu üye veya üyeleri tarafından im-

zalanarak, atanma tarihinden itibaren en geç on gün içerisinde Başkanlığa gönderilir. 

(5) Uyum görevlisi, 19 uncu madde kapsamındaki görev ve yetkilerinin bir kısmını

veya tamamını, açık bir şekilde ve yazılı olarak uyum görevlisi yardımcısına devredebilir. Söz

konusu görev ve yetki devrinin yapılması, uyum görevlisinin bu konudaki sorumluluğunu or-

tadan kaldırmaz.

(6) Başkanlık uyum görevlisi ve uyum görevlisi yardımcısına ilişkin taahhüt formunun

içeriğini değiştirmeye yetkilidir. Taahhüt formlarında yapılan değişiklikler Başkanlığın resmi

internet sitesi vasıtasıyla duyurulur.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir. 

“Uyum görevlisinin ve uyum görevlisi yardımcısının görevinden ayrılması 

MADDE 20 – (1) Uyum görevlisinin veya yardımcısının bu Yönetmelik ile aranan

şartları kaybetmesi veya bu şartları haiz olmadığının sonradan anlaşılması veya görevinden

ayrılması halinde, durum yükümlü tarafından ayrılış tarihinden itibaren on gün içinde Başkan-

lığa yazılı olarak bildirilir ve 16 ncı madde hükümlerine göre yeni atama ayrılış tarihinden iti-

baren en geç otuz gün içinde yapılır. Atamaya ilişkin Ek-2’de yer alan taahhüt formu yönetim

kurulu veya yetkisini devrettiği yönetim kurulu üye veya üyeleri tarafından imzalanarak, atan-

ma tarihinden itibaren on gün içinde Başkanlığa gönderilir.

(2) Uyum görevlisi birinci fıkra kapsamında yeniden atanana kadar, yerine uyum gö-

revlisi yardımcısı vekalet eder.” 
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MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğe 20 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki mad-

deler eklenmiştir.

“Finansal grup uyum görevlisi atanması ve uyum birimi 

MADDE 20/A – (1) Finansal grup, grup seviyesinde uyum programının yürütülmesi

amacıyla ana finansal kuruluşun uyum görevlisini, finansal grup uyum görevlisi olarak belirler.

Ana finansal kuruluşun uyum görevlisi yardımcısı ise finansal grup uyum görevlisi yardımcısı

olarak belirlenir. Finansal grup uyum görevlisi ve yardımcısı, ana finansal kuruluşun yönetim

kuruluna veya yönetim kurulunun yetkisini devrettiği bir veya birden fazla üyeye bağlı olacak

şekilde atanır ve atamaya ilişkin olarak 16 ncı maddenin üç ila beşinci fıkraları uygulanır.

(2) Finansal grup uyum görevlisinin görev ve sorumlulukları şunlardır: 

a) Finansal grubun Kanun ve Kanun uyarınca çıkarılan düzenlemelere grup seviyesinde

uyumunu sağlamak amacıyla gerekli çalışmaları yapmak ve Başkanlıkla gerekli iletişim ve ko-

ordinasyonu sağlamak.

b) Finansal grubun politika ve prosedürlerini oluşturmak ve grubun politikalarını yö-

netim kurulunun onayına sunmak.

c) Finansal grubun risk yönetimi politikasını oluşturmak, risk yönetimi faaliyetlerini

yürütmek.

ç) Finansal grubun izleme ve kontrol politikalarını oluşturmak ve buna ilişkin faaliyet-

leri yürütmek.

d) Risk yönetimi, izleme ve kontrol faaliyetleri sonucunda riskli olduğu değerlendirilen

hususları grup bünyesindeki ilgili finansal kuruluşla paylaşmak.

e) Finansal grubun bilgi paylaşım politikasını oluşturmak ve bu bilgilerin grup içinde

güvenli bir şekilde paylaşımına ilişkin gerekli tedbirleri almak.

f) Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik olarak

gruba bağlı finansal kuruluşların eğitim programına ilişkin çalışmaları koordine etmek ve eği-

tim programlarının etkin bir şekilde uygulanmasını gözetmek.

(3) Ana finansal kuruluşun uyum birimi, finansal grubun da uyum birimi olarak faaliyet

gösterir. Ana finansal kuruluşun yönetim kurulu, finansal grup uyum görevlisinin bu Yönet-

melikle getirilen görev ve sorumluluklarını etkin bir şekilde yerine getirebilmesini sağlamak

amacıyla grubun finansal büyüklüğü, işlem hacmi, şube ve personel sayısı ya da karşılaşabile-

ceği risklerin yüksekliği gibi unsurları göz önünde bulundurarak uyum birimine yeterli personel

ve kaynak tahsisi yapılmasını sağlar.

Finansal grup içi bilgi paylaşımı

MADDE 20/B – (1) Gruba bağlı kuruluşlar, uyum programı kapsamındaki tedbirlerin

grup seviyesinde alınmasını teminen müşterinin tanınması ile hesap ve işlemlere ilişkin olarak

bilgi paylaşımında bulunabilir. Özel kanunlarda yazılı gizlilik hükümleri grup içi bilgi payla-

şımında uygulanmaz.

(2) Gruba bağlı kuruluşlarda görev yapanlar birinci fıkra kapsamında öğrendikleri bil-

gileri ifşa edemezler ve kendilerinin veya üçüncü şahısların yararına kullanamazlar. Bu kap-

samda gizli kalması gereken bilgileri ifşa edenler hakkında ilgili kanunlardaki yaptırımlar uy-

gulanır.
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(3) Bilgilerin grup içinde güvenli bir şekilde paylaşılması için gereken tedbirlerin alın-

masında finansal grup uyum görevlisi ile birlikte ana finansal kuruluşun yönetim kurulu da so-

rumludur. Söz konusu sorumluluk gruba bağlı finansal kuruluşların uyum görevlileri ile bu ku-

ruluşların yönetim kurulları için de geçerlidir.

(4) Gruba bağlı finansal kuruluşlar, şüpheli işlem bildiriminde bulunulduğuna ilişkin

bilgi paylaşımında bulunamazlar.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Finansal grubun eğitim politikası; asgari olarak finansal grup seviyesinde kurum

politikası ve prosedürlerinin oluşturulması, risk yönetimi, izleme ve kontrol faaliyetlerinin yü-

rütülmesi ile grup içi bilgi paylaşımına ilişkin konuları içerecek şekilde hazırlanır ve eğitim

konuları bu kapsamda belirlenir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “belirli

bir” ibaresi “yıllık” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “her”

ibaresi “takip eden” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Uyum programı kapsamındaki yükümlülerin iç denetim faaliyetleri, iç denetim bi-

rimleri ya da teftiş kurulu bulunan yükümlülerde bunlar tarafından yerine getirilir. Finansal

grubun iç denetimi ana finansal kuruluşun ilgili birimince gerçekleştirilir. Diğer yükümlülerde

iç denetim faaliyetleri, yönetim kurulu tarafından yetkilendirilen kişi ya da birim tarafından

yerine getirilir. İç denetim faaliyetlerini yürütmek üzere yetkilendirilecek personelin, bağımsız

çalışmasını teminen, uyum programı kapsamındaki diğer tedbirlerin yerine getirilmesinde görev

ve yetki almamış olması gerekir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “her”

ibaresi “takip eden” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kam-

biyo mevzuatında belirtilen yetkili müesseseler, finansman ve faktoring şirketleri,” ibaresi

“kambiyo mevzuatında belirtilen B grubu yetkili müesseseler,” olarak, “finansal kiralama şir-

ketleri, ödeme kuruluşları, elektronik para kuruluşları, portföy yönetim şirketleri,” ibaresi “var-

lık yönetim şirketleri, ödeme kuruluşları (Münhasıran fatura ödemelerine aracılık hizmeti, mün-

hasıran ödeme emri başlatma hizmeti ve münhasıran ödeme hesabına ilişkin bilgilerin sunul-

ması hizmetini sağlayanlar),” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde

yer alan “gözetim,” ibaresinden sonra gelmek üzere “ulusal risk değerlendirmesi kapsamında

belirlenen riskleri de dikkate almak suretiyle risk yönetimi,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğe 32 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde

eklenmiştir.

“Uyum programı oluşturma veya münhasıran uyum görevlisi atama yükümlülüğü

bulunmayan yükümlülerin sorumlulukları

MADDE 32/A – (1) Tedbirler Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k),

(n), (s), (ş), (t) ve (u) bentlerinde sayılan yükümlüler, Kanun ve Kanun uyarınca çıkarılan

yönetmelik ve tebliğlerle getirilen yükümlülüklere uyumu sağlamak amacıyla eğitim, gözetim,
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ulusal risk değerlendirmesi kapsamında belirlenen riskleri de dikkate almak suretiyle risklerin

belirlenmesi ile risklerin takibi ve azaltılması için izleme ve kontrol çalışmalarını yürütürler

ve bu kapsamda gerekli tedbirleri alırlar.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklen-

miştir.

“(4) Halihazırda faaliyet izni almış bulunan varlık yönetim şirketleri, 30 uncu maddede

yazılı şartları haiz uyum görevlisini 1/6/2021 tarihine kadar atarlar.

(5) Kıymetli maden aracı kuruluşları ile 29 uncu madde uyarınca uyum görevlisi atamış

bulunan A grubu yetkili müesseseler, portföy yönetim şirketleri, finansman, faktoring ve fi-

nansal kiralama şirketleri, ödeme kuruluşları (Münhasıran fatura ödemelerine aracılık hizmeti,

münhasıran ödeme emri başlatma hizmeti ve münhasıran ödeme hesabına ilişkin bilgilerin su-

nulması hizmetini sağlayanlar hariç) ve elektronik para kuruluşları 17 nci maddede yazılı şart-

ları haiz uyum görevlisi ve yardımcısını 1/6/2021 tarihine kadar atarlar. Atanacak uyum gö-

revlisi yardımcısı için 17 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen şartlar 1/6/2023

tarihine kadar aranmaz. Bu kuruluşlar uyum programlarını 1/7/2021 tarihine kadar oluşturur.

(6) 16 ncı madde kapsamında halihazırda uyum görevlisi atamış bulunan yükümlüler

uyum görevlisi yardımcısını, finansal gruplar ise uyum görevlisi ve yardımcısını 1/6/2021 ta-

rihine kadar atarlar. Atanacak uyum görevlisi yardımcısı için 17 nci maddenin birinci fıkrasının

(d) bendinde belirtilen şartlar 1/6/2022 tarihine kadar aranmaz.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Finansal grup bilgileri ile kurum politikasına ilişkin taahhüt formlarının gönde-

rilmesinde süre

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) 3/A maddesinin üçüncü fıkrası kapsamındaki bilgiler ana

finansal kuruluş tarafından 1/6/2021 tarihine kadar Başkanlığa bildirilir.

(2) 4 üncü maddenin birinci fıkrası kapsamında halihazırda kurum politikası oluşturmuş

olan yükümlüler ile geçici 1 inci maddenin beşinci fıkrası kapsamındaki yükümlüler Ek-1/A’da

yer alan taahhüt formlarını, 1/7/2021 tarihine kadar Başkanlığa gönderirler.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasında “Maliye Ba-

kanı” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğe ekte yer alan Ek-1/A, Ek-1/B ve Ek-2 eklenmiştir.

MADDE 25 – Bu Yönetmelik 1/5/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 26 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

16/9/2008 26999

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 26/9/2008 27009
2- 2/1/2010 27450
3- 11/6/2014 29027
4- 18/3/2016 29657
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Hazine ve Maliye Bakanlığından:

TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUNUN 
UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA 

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 31/5/2013 tarihli ve 28663 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Terörizmin
Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hak-
kında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin başlığı “Tanımlar ve kısaltmalar” şeklinde değiştirilmiş,
aynı maddenin birinci fıkrasının (h) ve (ı) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“h) Hazine ve Maliye Uzmanı: Başkanlıkta istihdam edilen hazine ve maliye uzman-
larını,

ı) Malvarlığı: Bir gerçek veya tüzel kişinin; 
1) Kısmen veya tamamen mülkiyetinde veya zilyetliğinde bulunan ya da doğrudan veya

dolaylı olarak kontrolünde olan fon ve gelir ile bunlardan elde edilen veya bunların birbirine
dönüştürülmesinden hasıl olan menfaat ve değeri, 

2) Adına veya hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişinin kısmen veya tamamen
mülkiyetinde ya da zilyetliğinde bulunan fon ve gelir ile bunlardan elde edilen veya bunların
birbirine dönüştürülmesinden hasıl olan menfaat ve değeri,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1989
(2011)” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve 2253 (2015)” ibaresi eklenmiş ve “Bakanlar Ku-
rulunca” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan
“Başbakanlığa” ibareleri “Cumhurbaşkanlığına” olarak, aynı maddenin ikinci fıkrasında yer
alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanı tarafından” olarak, aynı maddenin üçüncü
fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunun” ibaresi “Cumhurbaşkanının,” olarak değiştirilmiş
ve aynı maddenin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) BMGK kararlarının listeleme gerekçesinin haksız olduğu iddiasıyla listeden çık-
maya ilişkin başvurular, gerekçeleriyle birlikte yazılı olarak varsa ilgili belgelerin de eklenmesi
suretiyle Başkanlığa yapılır. Yapılan başvurular bu konudaki BMGK kararları ile belirlenen
başvuru mercii ve yöntemlerine ilişkin düzenlemeler gözetilerek Başkanlık tarafından
BMGK’ya iletilmek üzere Dışişleri Bakanlığına gönderilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe 4 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde
eklenmiştir.

“BMGK’ya yapılacak listeleme önerileri
MADDE 4/A – (1) İlgili kamu kurum ve kuruluşları; Kanunun 3 üncü ve 4 üncü mad-

deleri kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebepler bulunan kişi, ku-
ruluş veya organizasyonların Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988
(2011), 1989 (2011) ve 2253 (2015) sayılı kararları ile bu kararlara dayanılarak çıkarılan mü-
teakip kararlar uyarınca listelenmeleri veya bu makul sebeplerin ortadan kalkması durumunda
listelerden çıkarılmaları için yapılacak taleplere ilişkin bilgi, belge ve değerlendirmelerini Baş-
kanlığa gönderir.

(2) Başkanlık, birinci fıkra uyarınca yapılacak taleplere ilişkin kendisine intikal eden
bilgi, belge ve değerlendirmelere dayanarak veya resen yaptığı mali araştırma sonuçlarını bir
araştırma raporuna bağlayarak Komisyona sunar.
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(3) Komisyon, Kanunun 3 üncü ve 4 üncü maddeleri kapsamına giren fiilleri gerçek-

leştirdikleri hususundaki makul sebeplerin varlığı halinde kişi, kuruluş ve organizasyonların

listelenmeleri veya makul sebeplerin ortadan kalkması durumunda listelerden çıkarılmaları ta-

lebiyle Cumhurbaşkanına öneride bulunulmasına karar verebilir. Komisyonca alınan karar tu-

tanağa bağlanır.

(4) Komisyonun listeleme ya da listeden çıkarılmasının önerilmesine yönelik kararı,

hazırlanan araştırma raporu ile birlikte ivedilikle Cumhurbaşkanlığına gönderilir.

(5) BMGK’ya yapılacak listeleme ve listelerden çıkarılma talepleri hakkındaki Cum-

hurbaşkanı kararı üzerine hazırlanan talep yazısı Başkanlıkça BMGK’ya bildirilmek üzere Dış-

işleri Bakanlığına iletilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “sürede”

ibaresi “süre ve şekilde” olarak, dördüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kuruluna sunulmak

üzere Başkanlıkça ivedilikle Başbakanlığa” ibaresi “ivedilikle Cumhurbaşkanlığına” olarak,

beşinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” olarak, altıncı fıkra-

sında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” olarak değiştirilmiş ve aynı

maddenin yedinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tutanak, Başkanlıkça ivedilikle Cumhurbaşkanlığına gönderilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar

Kuruluna” ibaresi “Cumhurbaşkanına” olarak değiştirilmiş, dördüncü fıkrasında yer alan “Ba-

kanlar Kuruluna sunulmak üzere” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve “Başbakanlığa” ibaresi

“Cumhurbaşkanlığına” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin beşinci fıkrasında yer alan “Ba-

kanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” olarak, “Bakanlar Kurulunun” ibaresi ise “Cumhur-

başkanının” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Mahkemelerce terör örgütü olduğuna kesin olarak karar verildikten

sonra Kanunun 3 üncü ve 4 üncü maddeleri kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri husu-

sunda makul sebepler bulunan kişi, kuruluş veya organizasyonların Türkiye’de bulunan mal-

varlığının dondurulması yönünde yapılan talepler Başkanlıkça Komisyona iletilir.

(2) Komisyon tarafından makul sebeplerin varlığı tespit edilen dosyalar için Başkanlık

tarafından araştırma raporu hazırlanarak Komisyona iletilir.

(3) Kendisine intikal eden rapora ilişkin olarak Komisyon; Türkiye’de bulunan mal-

varlığının dondurulmasının önerilmesine karar vermesi halinde hazırlanan araştırma raporu ve

karar tutanağını Hazine ve Maliye Bakanı ile İçişleri Bakanına iletir.

(4) Hazine ve Maliye Bakanı ile İçişleri Bakanının, kendilerine iletilen bilgiler doğrul-

tusunda ilgili kişilerin malvarlıklarının dondurulması kararı vermesi halinde, bu karar Resmî

Gazete’de yayımlanır ve kırksekiz saat içinde Başkanlıkça Hâkimler ve Savcılar Kurulu tara-

fından belirlenen Ankara Ağır Ceza Mahkemesinin onayına sunulur.

(5) Mahkeme, makul sebeplerin varlığı yönünden yapacağı inceleme neticesinde mal-

varlığının dondurulması kararının kaldırılmasına karar vermesi halinde söz konusu karar derhal

Başkanlığa iletilir. Başkanlık kararın kendisine iletilmesini müteakiben bu kararı Resmî Ga-

zete’de yayımlanmak üzere derhal Cumhurbaşkanlığına iletir ve Komisyona bilgi verir. Bu ka-

rarlara itiraz edilebilir.
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(6) Başkanlık, malvarlığı dondurulması kararı verilen kişiler ile ilgili olarak 4/12/2004
tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca soruşturma açılması talebiyle ilgili
Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunur. Suç duyurusuna ilişkin karar tutanağı ve
araştırma raporu, Başkanlık tarafından ilgili Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir. 

(7) Değerlendirme Komisyonu, Türkiye’de bulunan malvarlığının dondurulmasına ilişkin
kararların Resmî Gazete’de yayımlanmasından itibaren en geç altışar aylık dönemlerle makul
sebeplerin varlığının devam edip etmediğini değerlendirerek önerisini ilgili bakanlara sunar.

(8) Altıncı fıkra uyarınca yapılan suç duyurusuna bağlı olarak yürütülen soruşturma so-
nucunda verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veya düzenlenen iddianame ile ko-
vuşturma sonucu verilen hüküm ve 5549 sayılı Kanunun 17 nci maddesi delaletiyle 5271 sayılı
Kanunun 128 inci maddesi uyarınca verilen elkoyma kararının bir örneği 5549 sayılı Kanunun
18 inci maddesi uyarınca izleyen ayın sonuna kadar ilgili Cumhuriyet başsavcılıkları ve mah-
kemelerce Başkanlığa gönderilir.

(9) İlgililer tarafından malvarlığının dondurulması kararının kaldırılmasına ilişkin baş-
vurular Kanunun 7 nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca Değerlendirme Komisyonuna yapılır.
Komisyon, aldığı başvurular üzerine talebin yerinde olup olmadığına ilişkin yapacağı değer-
lendirme sonuçlarını Hazine ve Maliye ile İçişleri Bakanlarına sunar. Yerinde görülmeyen ta-
lepler ise bu Yönetmeliğin dördüncü fıkrası uyarınca karar verilmek üzere ilgili mahkemeye
gönderilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında yer
alan “5” ibareleri “4/A” olarak, birinci fıkrasında yer alan “kişilerin” ibaresi “kişi, kuruluş ve
organizasyonların” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “Yönet-
meliğin” ibaresinden sonra gelmek üzere “4/A maddesinin ikinci fıkrası,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “çağı-
rılan” ibaresi “çağrılan” olarak ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ise aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiştir.

“(4) Komisyon üyeleri, Kanunun ve bu Yönetmeliğin kendi kurum ve kuruluşlarında
uygulanması hususunda yetkili ve sorumludurlar.”

MADDE 9 –Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar
Kuruluna” ibareleri “Cumhurbaşkanına” olarak, “Bakanlar Kurulunca” ibareleri “Cumhurbaşkanınca”
olarak değiştirilmiş; aynı fıkranın (a) bendine aşağıdaki (1) numaralı alt bent eklenmiş ve diğer
alt bentler buna göre teselsül ettirilmiş, aynı fıkraya (a) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
(b) bendi eklenmiş ve diğer bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

“1) Kişi, kuruluş ve organizasyonların Kanunda belirtilen BMGK listelerine eklenmesi
veya listelerden çıkarılması talepleri,”

“b) Türkiye’de bulunan malvarlıklarının dondurulması veya malvarlıklarının dondu-
rulması kararının kaldırılmasına ilişkin görüş ve önerilerini Hazine ve Maliye Bakanı ile İçişleri
Bakanına sunmak.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “6 ncı
ve” ibaresi “5 ilâ” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “5 inci
ve 6 ncı” ibaresi “5 ilâ 7 nci” olarak değiştirilmiş, aynı fıkrada yer alan “Bakanlar Kurulunca”
ve “Başbakanlık tarafından” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.
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MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi
yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (b) bendinde yer alan “, Denizcilik ve Haberleşme” iba-
resi “ve Altyapı ile” olarak, (c) bendinde yer alan “mali kurumlara” ibaresi “finans kurumlarına”
olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın (ç) bendinde yer alan “Gümrük ve” ibaresi yürürlükten kal-
dırılmış, aynı fıkraya (ç) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (d) bendi eklenmiş ve diğer
bent buna göre teselsül ettirilmiş, birinci fıkrada yer alan “faks, elektronik posta veya web
servis gibi” ibareleri “uygun görülen” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın son cümlesi ile aynı
maddenin ikinci fıkrasında yer alan “bulunup bulunmadığını,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış,
aynı maddenin altıncı fıkrasında yer alan “malvarlıklarının” ibaresi “Malvarlıklarının” olarak
değiştirilmiş ve “Bakanlar Kurulunca alınan’’ ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“d) Kayden izlenen sermaye piyasası araçlarının dondurulmasını sağlamak üzere Mer-
kezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’ye,”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ile
izne tabi olmadan yapılabilecek işlemler” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşa-
ğıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(13) Malvarlığının dondurulması kararı 6/2/2018 tarihli ve 7082 sayılı Olağanüstü Hal
Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edil-
mesine Dair Kanunun 9 uncu maddesi, 10/11/2016 tarihli ve 6758 sayılı Olağanüstü Hal Kap-
samında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştiri-
lerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 19 uncu ve 20 nci maddeleri ile Ceza Muhakemesi Ka-
nunun 128 inci maddesinin dokuzuncu ve onuncu fıkraları ile 133 üncü madde hükümlerinin
uygulanmasına engel teşkil etmez.

(14) Dondurulan malvarlığına ilişkin olarak on üçüncü fıkra kapsamında verilen kararlar
ve bu kararların kaldırılmasına ilişkin kararların bir örneği, ilgili Cumhuriyet savcılıkları ve
mahkemelerce derhal Başkanlığa gönderilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer
alan “Bakanlar Kurulu’na” ibaresi “Cumhurbaşkanına” olarak, (b) bendinde yer alan “Bakanlar
Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” olarak, (f) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulu ka-
rarlarının” ibaresi “Malvarlığının dondurulması ve bu kararların kaldırılmasına ilişkin karar-
ların” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin altıncı fıkrasına “Başkanlığın”
ibaresinden sonra gelmek üzere “veya denetim ile görevlendirilenlerin” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin altıncı fıkrası yürürlükten kal-
dırılmıştır. 

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle
eklenmiştir.
“Başkanlıkça raporun işleme konulmasına karar verilen tarihte denetim görevi sona erer ve bu
durum denetim elemanına bağlı olduğu birim aracılığıyla bildirilir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ma-
liye” ibaresi “Hazine ve Maliye” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 19 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 20 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye, Adalet, Dışişleri ve İçişleri

Bakanları müştereken yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

31/5/2013 28663

26 Şubat 2021 – Sayı : 31407                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 35



Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:
ULUSAL MOBİL UYARI SİSTEMİNİN KURULMASINA VE 

İŞLETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; afet, acil durumlar ile kamu düzenine, milli

güvenliğe ve ulusal siber güvenliğe tehdit oluşturabilecek durumlarda kullanıcıların coğrafi
olarak belirli bölgelerde uyarı bildirimleri almalarını sağlayan ulusal mobil uyarı sisteminin
kurulması ve işletilmesine ilişkin hususların belirlenmesidir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleş-

me Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi, 6 ncı maddesinin birinci fıkra-
sının (ş) bendi, 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının (ğ) bendi ve beşinci fıkrası, 51 inci madde-
sinin beşinci ve sekizinci fıkraları ile 60 ıncı maddesinin birinci, onbirinci, onikinci ve onüçüncü
fıkralarına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Abone: Bir işletmeci ile elektronik haberleşme hizmetinin sunumuna yönelik olarak

yapılan bir sözleşmeye taraf olan gerçek ya da tüzel kişiyi,
b) Cihaz: Veri işleme ve saklama yeteneği bakımından, bilgisayarın özelliklerine benzer

özelliklere sahip mobil telefonları,
c) Çağrı öncesi anonsu: Mobil elektronik haberleşme şebekesinde çağrı başlatılmadan

önce arayan aboneye dinletilen ses kaydını,
ç) Hücresel yayın sistemi (Cell Broadcast System – CBS): Aynı anda belirli bir bölge-

deki bütün kullanıcılara metin tabanlı mesaj iletilmesini sağlayan ETSI TS 123.041 standardına
veya bu standardın yerini alan ulusal ve uluslararası standartlara uygun teknolojiyi,

d) İşletmeci: Yetkilendirme çerçevesinde mobil elektronik haberleşme hizmeti sunan
veya mobil elektronik haberleşme şebekesi sağlayan ve alt yapısını işleten şirketi,

e) Kısa mesaj hizmeti (Short Message Service - SMS): Mobil cihazlarda işletmeci kodu
dâhil olmak üzere toplam 160 karakteri geçmeyen metin tabanlı bir iletişim çeşidini,

f) Kullanıcı: Aboneliği olup olmamasına bakılmaksızın, işletmecinin kendi şebekesine
bağlanarak elektronik haberleşme hizmetlerinden yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi,

g) Kurul: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunu,
ğ) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,
h) Mobil alarm sistemi (Commercial Mobile Alarm System – CMAS): Afet, acil du-

rumlar ile kamu düzenine, milli güvenliğe ve ulusal siber güvenliğe tehdit oluşturabilecek du-
rumlarda, gerekli teknik özellikleri haiz cihazlara sahip kullanıcıların uyarı bildirimleri alma-
larını sağlayan, ETSI TS 122 268 standardına veya bu standardın yerini alan ulusal ve uluslar-
arası standartlara uygun sistemi,

ı) Onay sorumlusu: Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak uyarı bildirimlerinin iletil-
mesine onay veren kurum veya kuruluşun temsilcisini,

i) Ulusal mobil uyarı sistemi: Afet, acil durumlar ile kamu düzenine, milli güvenliğe
ve ulusal siber güvenliğe tehdit oluşturabilecek durumlarda kullanıcıların coğrafi olarak belirli
bölgelerde uyarı bildirimlerini CMAS, CBS, çağrı öncesi anonsu ve SMS yöntemlerinden as-
gari biri ile almalarını sağlayan sistemi,
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j) Uyarı bildirimi: Afet ve acil durumlar ile kamu düzenine, milli güvenliğe ve ulusal
siber güvenliğe tehdit oluşturabilecek durumlarda, tüm yurtta veya coğrafi olarak belirli böl-
gelerde bulunan kullanıcıların ve abonelerin, CMAS, SMS, CBS ve çağrı öncesi anonsu gibi
uygun yöntemlerle uyarılmasını, gerekli önlemlerin zamanında ve etkin bir şekilde alınmasını
ve koordinasyonun sağlanmasını teminen ulusal mobil uyarı sistemi kullanılarak gönderilen
mesajı,

k) Uyarı bildirimi onay süreci: En az iki onay sorumlusu tarafından bu Yönetmelik kap-
samında yapılan işlemleri,

l) Uyumlaştırılabilir cihaz: ETSI TS 122 268 standardına veya bu standardın yerine ge-
çen ulusal ve/veya uluslararası standarda uygun olarak CMAS yöntemini destekleyen ancak
bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte bu özelliği aktif olmayan ve “carrier bundle” yöntemi
veya bu amaçlarla kullanılması mümkün diğer yöntemler ile bu özelliğin aktif edilebildiği ci-
hazları,

m) Yetkili kullanıcı: Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak uyarı bildirimlerini tanım-
lamaya yetkili kurum veya kuruluşun temsilcisini,

ifade eder.
(2) Bu Yönetmelikte geçen ancak birinci fıkrada tanımlanmayan kavramlar için ilgili

mevzuatta yer alan tanımlar geçerlidir.

İKİNCİ BÖLÜM
Ulusal Mobil Uyarı Sisteminin Genel Özellikleri

Ulusal mobil uyarı sistemi
MADDE 4 – (1) Afet ve acil durumlar ile kamu düzenine, milli güvenliğe ve ulusal si-

ber güvenliğe tehdit oluşturabilecek durumlarda, tüm yurtta veya coğrafi olarak belirli bölge-
lerde bulunan kullanıcıların ve abonelerin, CMAS, SMS, CBS ve çağrı öncesi anonsu gibi uy-
gun yöntemlerle uyarılmasını, gerekli önlemlerin zamanında ve etkin bir şekilde alınmasını ve
koordinasyonun sağlanmasını teminen ulusal mobil uyarı sistemi kurulur.

(2) Ulusal mobil uyarı sisteminin kurulması, işletimi ve kullanımı ilgili kamu kurum
ve kuruluşlarının iş birliği ile Kurum koordinasyonunda gerçekleştirilir.

(3) CMAS ve CBS yöntemiyle yapılan uyarı bildirimleri, ülkemiz sınırları içerisinde
bulunan yurt dışından gelmiş kullanıcılara da cihazlarının söz konusu yöntemleri desteklemesi
durumunda uluslararası dolaşım hizmeti alıp almamasından bağımsız olarak yapılır.

(4) SMS ve çağrı öncesi anonsu yöntemiyle yapılan uyarı bildirimleri işletmecilerin
kendi abonelerine yapılır.

(5) Uyarı bildirimleri, uyarı bildirimi esnasında devam etmekte olan ses ve veri otu-
rumlarını sonlandırmadan yapılır.

(6) Uyarı bildirimi onay süreci azami süresi 30 dakikadır. Bu süre içerisinde uyarı bil-
dirimi onay süreci tamamlanmayan uyarı bildirimleri gönderilmez. Söz konusu onay sürecine
dâhil olan onay sorumlusuna ilgili mesajın gönderilmediğinin bilgisi iletilir.

İşletmecilerin yükümlülükleri
MADDE 5 – (1) İşletmeciler, ulusal mobil uyarı sistemi tarafından CMAS, CBS, SMS

ve çağrı öncesi anonsu yöntemleri ile kendilerine gönderilen uyarı bildirimlerini, bu Yönet-
melikte belirtilen hususlara uygun şekilde, tanımlanmış süreler ve performans kriterleri dâhi-
linde, eksiksiz ve ücretsiz olarak gönderilmesini sağlayacak teknik altyapıyı kurmak ve işlet-
mekle yükümlüdür.

(2) İşletmeciler ulusal mobil uyarı sisteminin kurulması ve işletilmesi aşamalarında,
söz konusu sistemin cihazlarla uygun çalışmasına ve uyumlaştırılabilir cihazların söz konusu
sistemle uyumlu hale getirilmesine yönelik olarak üreticilerle, imalatçılarla veya ithalatçılarla
iş birliği içerisinde gerekli çalışmaları yapar.
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(3) İşletmeciler;
a) CBS kapasitesini ulusal mobil uyarı sisteminin işleyişini sekteye uğratmayacak ve

bu Yönetmelik kapsamında gelen uyarı bildirimi taleplerini öncelikli olarak ele alacak şekilde
planlar ve kullanır.

b) 7 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen kanalları bu Yönetmelikte belirtilen amaç,
kapsam ve uyarı bildirimi kategorileri dışında kullanamaz.

(4) İşletmeciler, çağrı öncesi anonsu yöntemini bu Yönetmelikte belirtilen amaç ve kap-
sam dışında kullanamaz.

(5) İşletmeciler, ulusal mobil uyarı sistemi için oluşturulan SMS uyarı bildirimlerini
toplu SMS mesajlarından daha öncelikli olarak ele alır.

(6) Ulusal mobil uyarı sistemi için oluşturulan SMS kapasitesinin ticari amaçlı kulla-
nımı durumunda, işletmeciler bu kapasitenin kontrollü olarak kullanımına yönelik belirli bir
zaman dilimi içerisinde maksimum gönderilecek mesaj sayısı ve alıcı abone sayısını kısıtlama
ve buna benzer önlemleri alır.

(7) İşletmeciler, ulusal mobil uyarı sistemi kapsamında yapılacak her türlü uyarı bildi-
rimi için elde edebileceği konum verisi dahil, her türlü veriyi, mer’i mevzuatın öngördüğü du-
rumlar saklı kalmak üzere başka bir amaçla kullanamaz ve üçüncü taraflarla paylaşamaz.

(8) Konu ile ilgili farkındalık sağlayabilmek ve kullanıcılara bilgilendirme yapmak
amacıyla Kurum tarafından belirlenecek bir tarihte, belirlenmiş yöntem ve  içerikle yılda en
az 1 defa gönderilecek uyarı bildirimleriyle sistem altyapısının çalışma durumu işletmeci tara-
fından kontrol edilir. Söz konusu uyarı bildirimi öncesinde ve sonrasında sistemin çalışma du-
rumuna ilişkin Kuruma bilgi verilir.

(9) İşletmeciler ulusal mobil uyarı sisteminin kurulması ve işletilmesinde sistem gü-
venliğinin, bilgi güvenliğinin ve siber güvenliğin sağlanması amacıyla, gerekli teknik, idari ve
yönetimsel tedbirleri almakla yükümlüdür. Kurum gerekli görmesi halinde ilgili işletmecilere
bu kapsamda ilave yükümlülük getirebilir.

(10) Kurum, ulusal mobil uyarı sisteminin kurulumu ve işletilmesi ile uyarı bildirimi
yöntemlerine ilişkin hedef ve performans kriterleri belirleyebilir.

(11) Kurum; teknolojik gelişmeler, milli güvenlik ve kamu düzeni gerekliliklerini dik-
kate alarak, tanımlanmış uyarı bildirimi yöntemlerine ilave yeni yöntem ve alt yöntemler be-
lirleyebilir. İşletmeciler yeni yöntem ve alt yöntemlerin, ulusal mobil uyarı sistemine ilave edil-
mesinden ve entegrasyonundan sorumludur.

Ulusal mobil uyarı sisteminin kullanılması
MADDE 6 – (1) İlgili kamu kurum ve kuruluşları ilgili mevzuatta yer alan yetkileri

çerçevesinde görevleri kapsamındaki afet ve acil durumlar ile kamu düzenine, milli güvenliğe
ve ulusal siber güvenliğe tehdit oluşturabilecek durumlara ilişkin uyarı bildirimlerini ulusal
mobil uyarı sistemi üzerinden yapabilir.

(2) Ulusal mobil uyarı sisteminin kamu kurum ve kuruluşlarınca kullanımına ilişkin ta-
lepler yazılı olarak Kuruma yapılır.

(3) İlgili mevzuat ile kendisine yetki verilen kamu kurum ve kuruluşlarına Kurum ta-
rafından ulusal mobil uyarı sisteminde kullanıcı tanımlanır.

(4) Üçüncü fıkra kapsamına girmeyen kamu kurum ve kuruluşlarına, afet ve acil du-
rumlar ile kamu düzenine, milli güvenliğe ve ulusal siber güvenliğe tehdit oluşturabilecek bir
acil durum olması ve kamu gerekleri göz önüne alınarak Kurumun uygun görmesi halinde, ge-
çici ve gerçekleşen durumla sınırlı olmak kaydıyla ulusal mobil uyarı sisteminde kullanıcı ta-
nımlaması yapılabilir.
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(5) Ulusal mobil uyarı sistemini kullanacak olan kamu kurum ve kuruluşları sistemin
etkin, hatasız ve güvenli bir şekilde kullanımından sorumludur.

CMAS yöntemine ilişkin gereklilikler
MADDE 7 – (1) CMAS yöntemi ile yapılacak uyarı bildirimleri; devlet uyarı bildirimi,

hayati uyarı bildirimi, kayıp/kaçırma uyarı bildirimi ve test uyarı bildirimi olmak üzere dört
farklı kategoride aşağıda yer alan tabloda belirtilen kanallar kullanılarak yapılır:

(2) CMAS yöntemi ile yapılan uyarı bildirimleri, yetkili kullanıcı tarafından sistem ara-
cılığıyla bildirilen coğrafi alanda bulunan tüm kullanıcılara otomatik olarak gönderilir. “Devlet
uyarı bildirimi” kategorisinde yapılacak uyarı bildirimlerinin alınmasının engellenmesine im-
kân tanınmaz, ancak diğer kategorilerdeki uyarı bildirimlerinin alınması kullanıcıların tercihine
bırakılabilir.

(3) Uyarı bildirim kategorilerine ilişkin mesajların başlığı Kurum tarafından belirlenir.
(4) CMAS yöntemi Türkçe ve ikinci dil desteği ile uyarı bildirimleri yapılmasını sağ-

lar.
(5) CMAS yöntemi ile yapılacak uyarı bildirimlerinin işletmeci tarafından tekrarlanma

sıklığı ve tekrarlar arasındaki süre Kurum tarafından sistem üzerinde belirlenmiş asgari ve aza-
mi değerler doğrultusunda yetkili kullanıcı tarafından ulusal mobil uyarı sisteminden seçilir.

(6) Uyarı bildirimleri, 6 ncı madde çerçevesinde kullanıcı tanımlanmış olan ilgili kamu
kurum ve kuruluşları tarafından seçilen coğrafi bölge, il, ilçe ve alan bazında yapılabilir.

(7) Engelli abonelerin uyarı bildirimlerini almasının kolaylaştırılması için sesli uyarı,
görsel uyarı, titreşim uyarısı gibi yöntemler kullanılır.

(8) Uyarı bildirimleri en fazla 360 karakter uzunluğunda yapılabilir.
(9) İşletmeci yetkili kullanıcı tarafından CMAS yöntemi aracılığıyla gönderilen uyarı

bildirimlerini, uyarı bildirimi onay sürecindeki tüm onay işlemlerinin tamamlanmasını mütea-
kip azami 5 dakika içerisinde işleyerek kullanıcılara iletilmek üzere yayımlar.

(10) İşletmeciler, CMAS yöntemi ile yapacakları uyarı bildirimlerini her takvim yılı
için asgari %95 seviyesinde dokuzuncu fıkraya uygun olarak sağlamakla yükümlüdür.

SMS yöntemine ilişkin gereklilikler
MADDE 8 – (1) Ulusal mobil uyarı sistemi kapsamında SMS yöntemiyle yapılacak

uyarı bildirimleri seçilen coğrafi bölge, il, ilçe ve alan bazında yayımlanır.
(2) İşletmeciler SMS yöntemiyle abonelerine gönderecekleri uyarı bildirimlerini, uyarı

bildirimi onay sürecindeki tüm onay işlemlerinin tamamlanmasını müteakip “Süre=SMS_Gön-
derilecek_Abone_Listesi hazırlama süresi + SMS_Gönderilecek_Abone_Sayısı*60
dakika/Toplam_Abone_Sayısı” formülüne uygun olarak dakika cinsinden hesaplanan sürede,
yetkili kullanıcı tarafından sistem aracılığıyla bildirilen coğrafi alan bazında göndermekle yü-
kümlüdür.

(3) İkinci fıkrada belirtilen;
a) “Toplam_Abone_Sayısı” uyarı bildiriminin yapıldığı tarihten önce Kurum tarafından

yayınlanmış güncel pazar verileri raporunda yer alan abone sayısı olarak hesaplanır.
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b) “SMS_Gönderilecek_Abone_Sayısı” uyarı bildiriminin yapılacağı coğrafi alanda
bulunan baz istasyonlarından son 12 saat içinde hizmet alan ve bu süre içerisinde söz konusu
coğrafi alan dışında yer alan herhangi bir baz istasyonundan hizmet almamış olan abonelerin
sayısı olarak hesaplanır.

c) “SMS_Gönderilecek_Abone_Listesi” hazırlama süresinin üst sınırı 60 dakikadır.
(4) SMS yöntemi ile abonelere iletilmek üzere işletmecilere iletilen her bir uyarı bildi-

rimi, iletilecek abone sayısından ve coğrafi alandan bağımsız olarak tek bir talep sayılır. İşlet-
meci, her bir takvim yılı içerisinde kendisine iletilen toplam taleplerin asgari %95’ini ikinci
fıkrada belirtilen süreler dâhilinde yerine getirmekle yükümlüdür.

Çağrı öncesi anonsu yöntemine ilişkin gereklilikler
MADDE 9 – (1) Çağrı öncesi anons içeriği, ilgili yetkili kullanıcı tarafından Kurumca

belirlenen formatta ulusal mobil uyarı sistemine yüklenir. Yüklenen anonsun işletmeci tarafın-
dan hangi süreyle uygulanacağı bilgisi ile bu süre içerisinde bir abonenin kaç ardışık arama-
sında bu anonsun dinletileceği bilgileri de ilgili yetkili kullanıcı tarafından ulusal mobil uyarı
sistemine girilir.

(2) İşletmeciler çağrı öncesi anonsu yöntemiyle abonelerine gönderecekleri uyarı bil-
dirimleri için sistemlerini, uyarı bildirimi onay sürecindeki tüm onay işlemlerinin tamamlan-
masını müteakip, bir saat içerisinde hazır hale getirir.

(3) İlgili yetkili kullanıcı tarafından çağrı öncesi anonsu içeriğinin süresi en fazla 15
saniye, bir aboneye anons dinletilecek ardışık arama sayısı ise en fazla 3 olacak şekilde hazır-
lanır. Bu süre Kurum tarafından yapılan hizmet kalitesi düzenlemeleri kapsamındaki ölçümlere
dâhil edilmez.

(4) İşletmeciler, uyarı bildiriminin uygulanacağı süre içerisinde, her bir abonenin uyarı
bildiriminde belirtilen ardışık arama sayısı ile sınırlı olarak yapacağı aramaların toplamının
asgari %99’unda çağrı öncesi anonsunun dinletilmesini sağlar. 

(5) Çağrı öncesi anonsu yöntemi ile abonelere iletilmek üzere işletmecilere iletilen her
bir uyarı bildirimi, iletilecek abone sayısından, uyarı bildiriminin uygulanacağı süreden ve her
bir kullanıcı için belirlenen ardışık arama sayısından bağımsız olarak tek bir talep sayılır. İş-
letmeciler, her bir takvim yılı içerisinde kendisine iletilen toplam taleplerin asgari %95’ini
üçüncü fıkrada belirtilen hususlar dâhilinde yerine getirmekle yükümlüdür.

(6) İşletmeciler, ulusal mobil uyarı sistemi kapsamında çağrı öncesi anonsu yöntemiyle
yapacakları uyarı bildirimlerini tüm Türkiye bazında kendi abonelerine yayımlar.

(7) Çağrı öncesi anonsu yöntemi acil durum aramalarında uygulanmaz.
CBS yöntemine ilişkin gereklilikler
MADDE 10 – (1) İşletmeci CBS yöntemiyle kullanıcılara göndereceği uyarı bildirim-

lerini, yetkili kullanıcı tarafından sistem aracılığıyla bildirilen coğrafi alandan bağımsız olarak
uyarı bildirimi onay sürecindeki tüm onay işlemlerinin tamamlanmasını müteakip azami 5 da-
kika içerisinde işleyerek kullanıcılara iletilmek üzere yayımlar.

(2) CBS yöntemi ile kullanıcılara iletilmek üzere işletmecilere iletilen her bir uyarı bil-
dirimi, iletilecek kullanıcı sayısından ve belirtilen coğrafi alandan bağımsız olarak tek bir talep
sayılır. İşletmeci, her bir takvim yılı içerisinde kendisine iletilen toplam taleplerin asgari
%95’ini birinci fıkrada belirtilen süreler dâhilinde yerine getirmekle yükümlüdür.

(3) Ulusal mobil uyarı sistemi kapsamında CBS yöntemiyle yapılacak uyarı bildirimleri
seçilen coğrafi bölge, il, ilçe ve alan bazında, ikinci dil desteği ile yayımlanabilir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Piyasa gözetimi ve denetimi
MADDE 11 – (1) Üretici, imalatçı veya ithalatçı tarafından piyasaya arz edilen cihazlar,

7 nci maddede belirtilen gereklilikler çerçevesinde CMAS yönteminin kullanılmasını sağla-
yacak özelliklere sahip ve ETSI TS 122 268 standardına veya bu standardın yerini alan ulusal
ve uluslararası standartlara ve bu standartlarda yer alan teknik özelliklere uygun olmalıdır.

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki cihazların, bu Yönetmelikte aranan gerekleri karşıla-
dığına dair cihazın tanıtma ve kullanma kılavuzuna üretici, imalatçı veya ithalatçı tarafından
“Bu cihaz ETSI TS 122 268 standardına veya bu standardın yerini alan ulusal ve uluslararası
standartlara ve bu standartlarda yer alan teknik özelliklere uygundur.” ibaresi iliştirilir.

(3) Cihazın bu Yönetmelikte aranan özelliklere uygunluğuna dair piyasa gözetimi ve
denetimi faaliyetleri 5/11/2020 tarihli ve 31295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Telsiz Ekip-
manları Yönetmeliği (2014/53/AB) ile 6/2/2013 tarihli ve 28551 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının Piyasa Gözetimi ve Deneti-
mine Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılır. Cihazın bu Yönetmelik hükümlerine
uymadığının tespiti halinde üretici, imalatçı ve ithalatçıya ilgili mevzuatta yer alan idari yap-
tırımlar uygulanır.

(4) Üretici, imalatçı veya ithalatçı; 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin
Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, Telsiz Ekipmanları Yönetme-
liği (2014/53/AB) ile Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının Piyasa Gözetimi
ve Denetimine Dair Yönetmelik hükümleri kapsamında belirlenir.

İdari yaptırım
MADDE 12 – (1) İşletmecinin bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere uymaması duru-

munda 15/2/2014 tarihli ve 28914 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilgi Teknolojileri ve
İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Geçiş süreci
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte piyasada bulunan

uyumlaştırılabilir cihazlar ile bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 3 aylık süre
içerisinde piyasaya arz edilecek olan uyumlaştırılabilir cihazlar, bu Yönetmeliğin yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde üretici, imalatçı veya ithalatçı tarafından CMAS yön-
teminin kullanılmasını sağlayacak şekilde uyumlaştırılır. Üretici, imalatçı veya ithalatçı piya-
saya arzını gerçekleştirmediği cihazların uyumlaştırılmasından sorumlu değildir.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten 3 ay sonra, bu Yönetmelik gereklerini
karşılamayan cihazlar piyasaya arz edilemez.

(3) 11 inci madde gereğince, cihazların tanıtma ve kullanma kılavuzlarında bulunması
gereken ibareler, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl boyunca cihaz am-
balajı içine konulacak bilgilendirme sayfasında yer alabilir.

(4) İşletmeciler 5 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan teknik altyapıyı bu Yönet-
meliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde kurar ve işletir.

Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu

Başkanı yürütür.
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TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığından:
MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 5)’NDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SIRA NO: 18)

MADDE 1 – 9/4/2008 tarihli ve 26842 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mali Suçları
Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5)’nin 1 inci maddesinin ikinci paragrafında yer alan
“Maliye Bakanlığınca” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığınca” olarak, “Maliye Bakanlı-
ğı’nın” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığının” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 2.1 inci maddesinin beşinci paragrafına birinci cümleden
sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı paragrafın son cümlesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Bu kapsamda riskli olarak değerlendirilen işlemlerde yükümlüler, basitleştirilmiş tedbir uy-
gulamasından yararlanamaz.”  
“Aklama veya terörün finansmanı şüphesinin söz konusu olduğu durumlarda ise basitleştirilmiş
tedbir uygulanmaz ve konu şüpheli işlem bildirimi olarak Mali Suçları Araştırma Kurulu Baş-
kanlığına bildirilir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 2.2.3 üncü maddesinin ikinci paragrafından sonra gelmek
üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“Yukarıdaki hükümler, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hak-
kında Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenmiş bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri için
de uygulanır.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 2.2.7 nci maddesinin birinci paragrafında yer alan “üçbin”
ibaresi “beş bin” olarak, “yedibinbeşyüz” ibaresi  “on iki bin beş yüz” olarak değiştirilmiş ve
aynı maddenin son paragrafına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Söz konusu tedbirler işveren grup emeklilik sözleşmelerinin yanı sıra açılan gruba bağlı bi-
reysel emeklilik sözleşmeleri için de uygulanabilir.” 

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 2.2.8 inci maddesinin birinci paragrafında yer alan “, his-
seleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’na” ibaresi “veya yüzde elliyi aşan çoğunluk hisse-
sine sahip ortağının, hisseleri Borsa İstanbul Anonim Şirketine” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 2.2.9 uncu maddesinin birinci paragrafında yer alan “üçyüz”
ibaresi “beş yüz” olarak, “yediyüzelli” ibareleri “bin iki yüz elli” olarak değiştirilmiş ve “aş-
mayan” ibaresinden sonra gelmek üzere “, fon transferi amacıyla kullanılamayan ve sadece
nakit çekimi ya da mal ve hizmet alımında kullanım amaçlı” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 2.2.10 uncu maddesinin birinci paragrafında yer alan “ban-
ka hesabı” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya kredi kartı hesabı” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 2.2.11 inci maddesinin birinci paragrafında yer alan “üçyüz”
ibareleri “beş yüz” olarak, “yediyüzelli” ibareleri “bin iki yüz elli” olarak, “ve sadece” ibaresi
“, fon transferi amacıyla kullanılamayan ve sadece nakit çekimi ya da” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Bu Tebliğ 1/5/2021 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

9/4/2008 26842
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
1- 2/1/2010 27450
2- 11/6/2014 29027
3- 18/3/2016 29657
4- 2/2/2017 29967
5- 7/12/2017 30263
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul 4. Çocuk Mahkemesinden: 

 
 1551 
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İstanbul 4. Çocuk Mahkemesinden: 

 
 1540 

—— • —— 
Gaziosmanpaşa 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1631 
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Kemer 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1632 

—— • —— 
Kemer 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1633 

—— • —— 
Kemer 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1634 
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Kemer 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1635 

—— • —— 
Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1639 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
E32000 VE E64000 TİPİ MARMARAY BANLİYÖ TREN SETLERİNDE 

KULLANILMAK ÜZERE 102 KALEM YEDEK MALZEME  
SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2021/101814 
1- İdarenin: 
a) Adresi  : TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü 
b) Telefon ve Faks Numarası  : 0312 309 05 15/71529 - 0312 309 13 65/53 
c) Elektronik Posta Adresi  : satinalmadairesi@tcddtasimacilik.gov.tr 
2 İhale konusu malın adı ve miktarı  : 102 Kalem Yedek Malzeme Alımı  
3- İhalenin yapılacağı yer  : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve 

Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (4052 no.lu oda)/Hacı Bayram Mahallesi 
Hipodrom Caddesi No: 3 C Gar Altındağ-ANKARA/TÜRKİYE 

4- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 
Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 
dokümanında belirtilmiştir. 

5- Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına 
29/03/2021 günü saat 14.20’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6- İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 
Başkanlığı 1048 no.lu oda veya TCDD Taşımacılık A.Ş. resmi web sitesi 
http://www.tcddtasimacilik.gov.tr/ adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez 
Veznesinden KDV dâhil 300,-TL bedelle temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 
 1569/1-1 

—— • —— 
TAŞINMAZIN KAN BAĞIŞ MERKEZİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ  

İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Türk Kızılay Genel Müdürlüğünden: 
Trabzon İli, Ortahisar İlçesi, Yalıncak Mahallesi Rize Caddesinde Bulunan Taşınmaz 

Üzerine Kan Bağış Merkezi Dönüştürülmesi Tadilatı Yaptırılması İşi Anahtar Teslim Götürü 
Bedel İle Yaptırılacaktır. 

1- Trabzon İli, Ortahisar İlçesi, Yalıncak Mahallesi, 148 Ada, 57 Parselde Kayıtlı, 
Yalıncak Rize Caddesi, Seyran Evleri, No: 76/1 Adresinde Bulunan Toplam ~2.400,00 m² 
Kullanım Alanı Bulunan Taşınmazın Trabzon Kan Bağışı Merkezine Dönüştürülmesi Tadilat 
İşidir. Bahse konu iş KIZILAY’ın hazırladığı projeler ve detayları uyarınca, sözleşme ve eki 
şartnameler doğrultusunda, tüm işlerle ilgili vergi, resim, harç ve benzeri giderler, YÜKLENİCİ 
tarafından karşılanmak üzere anahtar teslimi götürü bedelle yapılacaktır. 

2- Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 
birlikte vereceklerdir. 

3- İSTEKLİLERİN http://tedarikciportali.kizilay.org.tr/ ADRESİNDEN GİREREK 
“Tedarikçi Olmak İstiyorum” SEKMESİNDEN TEDARİKÇİ PORTALİNE KAYIT 
YAPTIRMASI GEREKMEKTEDİR. https://www.kizilay.org.tr/ adresinden “tedarikci girişi” ve 
“tedarikçi olmak istiyorum” sekmelerinden de kayıt için erişim sağlanabilecektir. 
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4- İhaleye ait şartnameler, T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesi 
TR910001001745390090262936 IBAN numarasına yatırılan 250,00 TL tutarındaki şartname 
bedeline ait dekontun yasin.tat@kizilay.org.tr e-mail adresine gönderilmesi karşılığında “ Ataç 1 
Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden ya da “Sütlüce Mah. 
İmrahor Cad. No: 28 Beyoğlu/İSTANBUL“ adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden temin 
edilebilecektir. 

İdari, teknik ve mali şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 
5- Firmaların ihale zarflarını en geç 22.03.2021 günü saat 10:00’a kadar Genel 

Müdürlüğümüz Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir. 
6- 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 23.03.2021 günü saat 10:30’de Genel 

Müdürlüğümüz toplantı salonunda açılacaktır. 
7- Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 
8- Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 
9- Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 
 1623/1-1 

—— • —— 
İSTİHSALİ DONDURULMUŞ BOĞA SPERMASI SATILACAKTIR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:  
1- Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğünün damızlık boğa kadrosunda bulunan 20 baş 

Yerli ve 16 baş Genomik olmak üzere toplam 36 baş boğanın 1.Yıl 735.000 (390.000 doz Yerli ve 
345.000 doz Genomik) doz ve 2. Yıl 735.000 (390.000 doz Yerli ve 345.000 doz Genomik) doz 
olmak üzere 2 yıllık (2021-2022) toplam 1.470.000 doz dondurulmuş boğa spermasının satışıdır. 

2-İhale 12/03/2021 Cuma günü saat 14.30’da TARIM İŞLETMELERİ GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ (Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar-ANKARA) İHALE SALONUNDA Merkez 
Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmadığı veya 
verilen fiyatlar uygun görülmediği taktirde ihale, 19/03/2021 tarihinde aynı yer ve saatte aynı 
şartlarda tekrar yapılacaktır. 

İhale, açık artırma usulü ile partiler halinde yapılacaktır. 
3-a) Geçici teminat muhammen tutarın % 5’i, kat’i teminat ise ihale tutarının % 10’u 

nisbetindedir. 
4-İhaleye girebilme şartlarında belirtilen belgeler bir zarfa konularak TİGEM Genel Evrak 

Servisine en geç 12/03/2021 tarih, saat 14.30‘a kadar teslim edilecektir.  
5-İhale dokümanları Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ 

ANKARA), Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü/MALATYA ve www.tigem.gov.tr adresinden 
temin edilebilir.  

6-TİGEM İktisadi Devlet Teşekkülü olup 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna tabi değildir. 
Yapılan ihale satış işlemi olduğundan 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa da tabi olmayıp, ihale 
TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.  

İlan olunur. 
ADRES: 
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ 
Karanfil Sok. No: 62 
Bakanlıklar/ANKARA 
Tel:  0 312 417 84 70 Dahili: 266 
Fax: 0 312 417 78 39 
 1621/1-1 
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YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Kirazlık Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 
İhale Adı : 2021 YILI YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İHALESİ 
İhale Yapılacak Birim : KİRAZLIK ÇAY FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ 
İhale Tarihi : 16.3.2021 
İhale Saati : 14.00 
İhale Başvuru Baş. Tar. : 01.3.2021 
İhale Başvuru Bit. Tar. : 16.3.2021 
1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 12.500.000 Kg yaş çay yükleme ve nakliye işi (%20 

artar-azalır opsiyonlu olarak) Satın alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında, 
açık ihale usulü ile yaptırılacaktır. 

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

Kirazlık Çay Fabrikası Müdürlüğü Kirazlık Mahallesi Liman Cad. No: 14/1   53300 Pazar/RİZE 
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlanacakları teklif mektuplarını en geç 16/03/2021 Salı günü saat 14.00 ’e kadar Kirazlık Çay 
Fabrikası Müdürlüğü Evrak Kayıt Bürosu - Pazar / 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 ve faksla yapılacak müracaat kabul 
edilmez. 

5-  Alternatif teklifler kabul edilemez 
6 - Kısmi teklife açıktır. 
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 Kirazlık Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 
10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununa tabi olmayıp, Satın alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya 
kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 

 1429/1-1 

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

Zihniderin Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 
1-Müdürlüğümüz tarafından 6.400.000 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 karşılığından 
temin edilebilir.  

Zihniderin Çay Fabrikası Müdürlüğü/ Boğaz Mah. Vadi Cad. No: 17 Merkez/RİZE 
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3-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 18.03.2021 Perşembe günü saat 14.00’e kadar 
ZİHNİDERİN ÇAY FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri 
veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.15’de açılacaktır. 

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

5-İhale alternatif teklifler kapalıdır.  
6-İhale yükleme veya nakliye işinin tamamına teklif vermek şartı ile kısmı teklife açıktır. 
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 Zihniderin 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.   

 1364/1-1 

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

Tersane Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 
1- Müdürlüğümüz tarafından 9.100.000 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, 50.00 TL. bedelle aşağıda belirtilen banka hesap numarasına 
yatırılıp alınacak makbuz karşılığında belirtilen adresten temin edilebilir.  

- T.C. Ziraat Bankası - Derepazarı/RİZE - Hesap No: TR34 0001 0007 8129 3289 8759 85 
- Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Tersane Çay Fabrikası Müdürlüğü / Tersane Mah. 

Cumhuriyet Cad. No: 36   53900 Derepazarı / RİZE   
3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 09.03.2021 günü saat 14:00’e kadar Tersane Çay 
Fabrikası evrak kayıt 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 ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul 
edilmez.  

5- Alternatif teklifler kabul edilmez.  
6- İhale yükleme veya nakliye işinin tamamına teklif vermek şartı ile kısmi teklife açıktır. 
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 Tersane Çay Fabrikası Müdürlüğü Derepazarı/RİZE adresinde 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.  

 1622/1-1 
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403 X 357 X 219 MM WRAP AROUND OLUKLU MUKAVVA  
SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 405.000 adet 403 x 357 x 219 mm Wrap Around Oluklu 

Mukavva, %20 artar - azalır toleranslı olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu 
maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı, 
RİZE adresinden 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 12.03.2021 günü saat 14:00’e kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu - Rize 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 faks’la yapılacak müracaatlar 
kabul edilmez. 

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez. 
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8 - İhalemiz kısmi teklife kapalıdır. 
9 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında 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. 

 1506/1-1 

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

Çamlı Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 
1 - Müdürlüğümüz tarafından 10.300 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi %20 

artar-azalır opsiyonlu olarak satınalma ve İhale Yönetmeliğinin 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. 

Çamlı Çay Fabrikası Müdürlüğü 
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 09/03/2021 Salı günü saat 14:00’e kadar Çamlı Çay 
Fabrikası Of / Trabzon 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 ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul 
edilmez. 

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 
6 - İhale yükleme veya nakliye işinin tamamına teklif verme şartı ile kısmi teklife açıktır. 
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 Çamlı 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. 

 1507/1-1 



Sayfa : 98 RESMÎ GAZETE 26 Şubat 2021 – Sayı : 31407 

 

YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Melyat Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 
1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 13.300.000 kg yaş çay yükleme ve nakliye hizmet 

alım işi %20 artar - azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9. maddesi 
kapsamında, açık ihale usulü ile yaptırılacaktır. 

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

Melyat Çay Fabrikası Müdürlüğü/Merdivenli Köyü 53300 Pazar/RİZE 
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde 

hazırlayacakları teklif mektupları en geç 16/03/2021 Salı günü saat 11:00’e kadar Melyat Çay 
Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu Melyat Çay Fabrikası Müdürlüğü/Merdivenli Köyü 53300 Pazar/ 
RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. 
Teklif mektupları aynı gün saat 11:00’de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faks ile yapılan müracaatlar kabul 
edilmez. 

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez. 
6 - İhale yükleme veya nakliye işinin tamamına teklif vermek şartı ile kısmi teklife açıktır. 
7 -Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
8 - Teklif verilen bedelin K.D.V hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin K.D.V hariç % 6’ sı oranında kesin teminat alınır. 
9 - İhale Melyat 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. 

 1508/1-1 

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

Çayeli Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 
1 - Müdürlüğümüz tarafından 11.800.000 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.  

Çayeli Çay Fabrikası Müdürlüğü/Çayeli/RİZE 
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 12.03.2021 günü saat 14:00’ e kadar Çayeli Çay 
Fabrikası Müdürlüğü Yaka Mah. Çayeli/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 faks’la yapılacak müracaatlar 
kabul edilmez. 

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 
6 - İhale yükleme ve nakliye işinin tamamına teklif vermek şartı ile kısmi teklife açıktır. 
7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 
9 - İhale Çayeli 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 

 1509/1-1 
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4 KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinatörlüğü ihtiyacı "4 Kalem Cihaz” Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi 

kurumca hazırlanan malzeme listesi, varsa idari hususlar ve teknik şartnamesine uygun şekilde, 

ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dahilinde kapalı teklif usulü ile iç piyasadan satın 

alınacaktır. 

Bu nedenle isteklilerin kapalı teklif mektupları içinde sundukları fiyat teklifleri nihai tek 

teklif olacak olup, açık eksiltme uygulanmayacaktır. 

1. İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, 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. 

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 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, 09.03.2021 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz IV 

No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki 

gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

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

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5. İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif 

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

belirtilecektir. 

6. Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 

 1560/1-1 
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13 KALEM MUHTELİF MAKİNE VE EKİPMANLARI SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
T.C. Van Valiliği İl Tarım Müdürlüğü ihtiyacı "13 kalem muhtelif makine ve 

ekipmanları", Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik 
şartnamesi ve malzeme listesine uygun şekilde, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar 
dahilinde, kapalı teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, işbu ihale isteklilerin tekliflerini yazılı ve nihai tek teklif olarak bildirmeleri 
şeklinde olacak olup, açık eksiltme uygulanmayacaktır. Ancak en uygun teklifi veren firma ile 
başka bir firmanın tekliflerinin eşit çıkması durumunda Komisyonca bilahare bildirilecek bir 

tarihte firmalar açık eksiltmeye davet edilecektir. 
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 
firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 
yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

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

birlikte teknik şartname, malzeme listesi, ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek 
şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. 
maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 08.03.2021 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz III Nolu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup ayrıca posta yolu ile teklifler kabul 
edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.30’da evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine ve 

malzeme listesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler 
komisyonca belirlenecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif 
sahiplerine iade edilecektir. 

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

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

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

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

8 - Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi 
gereğince istisna kapsamındadır. 1566/1-1 
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ARŞİV VERİ DEPOLAMA ÇÖZÜMÜ VE FLASH TEMELLİ VERİ DEPOLAMA 
ÜNİTESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Ofisimizce, Anadolu Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü İhtiyacı Arşiv Veri 

Depolama Çözümü ve Flash Temelli Veri Depolama Ünitesi kuruluşça hazırlanan teknik 
şartnamesine uygun olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen 
şartlarla, kapalı teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, işbu ihale isteklilerin tekliflerini yazılı ve nihai tek teklif olarak bildirmeleri 
şeklinde olacak olup, açık eksiltme uygulanmayacaktır. Ancak en uygun teklifi veren firma ile 
başka bir firmanın tekliflerinin eşit çıkması durumunda Komisyonca bilahare bildirilecek bir 
tarihte firmalar açık eksiltmeye davet edilecektir. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 
firmaların, şartname bedelini (140-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 
yatırmaları zorunludur. 

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

2- Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik şartname ve ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin 
aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı 
belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, 12/03/2021 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul 
edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine 
uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler komisyonca 
belirlenecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade 
edilecektir. 

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

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

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

8- Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3’üncü maddesinin (g) bendi 
gereğince istisna kapsamındadır. 

 1587/1-1 
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606 ADET MADEN SAHASI İKİNCİ (2) DEFA İHALE EDİLMEK ÜZERE 

ARAMALARA AÇILACAKTIR 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

6592 sayılı Kanunla Değişik 3213 sayılı Maden Kanununun hükümleri uyarınca hukuki 

durumları sona eren ve ihalelerinin yapılması sonucu müracaat olmayan 606 adet maden sahası 

Maden Kanununun 30 uncu maddesi ve aynı maddeye eklenen Ek fıkra:21.03.2018-7103/32 md. 

kapsamında bir sahanın ihalesinin iki defa yapılmasına rağmen sahaya müracaat olmaması 

durumunda sahanın aramalara açık hale geleceği Genel Müdürlükçe ilan edilir. İlan edilen sahaya 

bir aylık sürede müracaat olması durumunda belirlenen ihale taban bedeli üzerinden 

ruhsatlandırılır. Müracaatın birden fazla olması durumunda müracaat edenler arasında yeniden 

ihale edilir” hükmü gereği ilan edilerek 2 inci defa ihale edilmek üzere aramalara açılacaktır. 

İlgili sahalar, Maden Kanunu’nun 30 uncu maddesi kapsamında ihale edilmek üzere, 

ilanın resmi gazete yayın tarihinden itibaren en az onbeş gün süre ile http://www.mapeg.gov.tr/ 

adresinde ilan edilecektir. 

İlanda, ihalesi yapılacak sahaların; İli, erişim numarası, ruhsat grubu, ihale şartnamesi, 

paftası,  koordinatlı dökümleri, alanları ve ihale tarihleri yer alacaktır. 

1- İhale ile ilgili usul ve esaslar http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde yayımlanacak ihale 

şartnamesinde belirtilecektir. 

2- Bu sahalar için başvurular http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde ilan edilen tarihlerde ve 

10:00-10:30 saatleri arasında Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Atilla Şinasi ÖZDEMİR 

Konferans Salonunda İhale Komisyonuna doğrudan yapılacaktır. Posta veya diğer yollardan 

yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. 

3- İhalesi yapılan ancak müracaat olmayan sahalar: 

a) Ek fıkra:21.03.2018-7103/32 md. Kapsamında 2 inci defa ihalesi yapılmış olacağından 

20.04.2021-20.05.2021 tarih aralığında http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde ilan edilecektir. 

b) 20.04.2021-20.05.2021 tarih aralığında ilan edilen sahalara müracaat olmaması halinde 

24.05.2021 tarihi itibarı ile müracaatlara serbest hale getirilecektir. 

c) 20.04.2021-20.05.2021 tarih aralığında ilan edilen sahaya müracaat edilmek istenmesi 

durumunda 20.04.2021-20.05.2021 tarihleri arasında ekinde güncel işletme ruhsat taban bedeli 

tutarındaki ihale istek bedelinin yatırıldığını gösterir makbuz bulunan bir dilekçenin MAPEG 

gelen evrak servisine verilmesi gerekmektedir. Dilekçede ihalesine müracaat edilen sahanın ili, 

erişim numarası ve müracaatçının adının/unvanının bulunması zorunludur. Aksi takdirde talep 

geçersiz sayılacak ve yatırılan İşletme Ruhsat Taban Bedeli iade edilmeyecektir. 

d) Sahaya bir veya birden fazla müracaat olması durumunda müracaat edilen sahanın 

ihalesi http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde yayımlanan ihale şartnamesinde belirtilen usul ve 

esaslar dahilinde 25.05.2021 tarihinde yapılacaktır. 
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e) Dilekçe ile müracaat ettikleri sahalar için; Maden Sahaları İhale Yönetmeliğinin 6. 

Maddesinde belirtilen evraklar ile ihale teminatının bulunduğu kapalı zarfı sahanın ihalesinin 

yapılacağı 25.05.2021 tarihinde 14:00-14:30 saatleri arasında Maden ve Petrol İşleri Genel 

Müdürlüğü, Atilla Şinasi ÖZDEMİR Konferans Salonunda İhale Komisyonuna doğrudan teslim 

edeceklerdir. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Yukarıda 

belirtilen evrakları ihale komisyonuna teslim edilmeyen veya müracaat evrakları İhale 

Komisyonca uygun bulunmaması nedeniyle ihalesi yapılamayan sahalar Yeniden İhale 

Programına alınacaktır. 

f) Bu ilanın 3. Maddesinin (e) maddesi kapsamında ihalesi yapılan ancak müracaatçıların 

yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle ruhsatlandırılmayan sahalar da Yeniden İhale 

Programına alınacaktır. 

4- İlan edilen sahalara yapılacak başvurularda Teklif mektubu ve ihale teminatını ayrı ayrı 

kapalı zarflar içinde, zarfın üzerine Gerçek kişiler için, ihale edilecek sahanın İli, Erişim No, 

Müracaatçının Adı Soyadı, T.C. Kimlik No, varsa Vekilin Adı Soyadı, T.C. Kimlik Nosu, Tüzel 

kişiler için ihale edilecek sahanın İli, Erişim No, Ünvanı, Vergi No, Vergi Dairesi, varsa Vekilin 

Adı Soyadı, Vergi  No bilgilerinin yazılması gerekmektedir. 

5- İhale teminat miktarı aşağıdaki her iki şartı birlikte sağlaması gerekmektedir. 

a-) Taban ihale bedelinden ve 

b-) Kapalı olarak verilen teklifin %20’sinden az olamaz. 

6- İhaleler kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacaktır 

7- Başvurular Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce değerlendirildikten sonra; 

a) Kapalı teklifi, Genel Müdürlükçe belirlenen taban ihale bedelinden az olan müracaatlar 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

b) Bir sahaya bir ya da birden fazla müracaat yapılmış ise, ihalesi ilan edilen tarih ve 

saatte Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Konferans Salonunda yapılarak 

sonuçlandırılacaktır. 

c) Yapılan ihale sonucu, ihaleyi kazanan müracaatçı kendisine tanınan kanuni süre 

içerisinde teklif ettiği ihale bedelini ilgili yere yatırmak zorundadır. Aksi halde ruhsat hakkını 

kaybeder ve ihale teminatı irad kaydedilir. 

d) İhale bedelini kanuni süre içerisinde yatıran müracaatçılara şartnamede belirtilen diğer 

yükümlülüklerini yerine getirmeleri için 2 aylık bir süre verilir. Yükümlülüklerini yerine getiren 

talep sahibi ruhsat almaya hak kazanır. Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyen talep sahibi ruhsat 

hakkını kaybeder, yatırılan ihale bedeli iade edilmez ve saha yeniden ihale programına alınır. 

8- Müracaatçıların, ihale şartname bedeli olan 1.100,00 TL’yi Vakıfbank “Banko Önü 

Tahsilat”, İnternet Bankacılığı”, “Call Center” ve “ATM” tahsilat yöntemlerinden herhangi birini 

kullanarak yatırmaları gerekmektedir. İhale Şartnamesi, Genel Müdürlük internet sayfasında 

yayınlanacaktır. 1556/1-1 
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MANİSA PRİME PROJESİ KAPSAMINDA BULUNAN TİCARİ ALANLAR İLE 
5 YILDIZLI OTELİN 25 YIL SÜREYE SINIRLI AYNİ HAK TESİS EDİLMESİ 

FRANCHİSİNG/İŞLETME/İŞLETTİRMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
İhalenin Konusu: Mülkiyeti Belediyemize ait, Manisa İli, Yunusemre İlçesi, Laleli 

Mahallesinde Kain, Tapunun 3413 Ada 9 Numaralı Parselinde Kayıtlı Taşınmaz Üzerinde Manisa 
Prime Projesi Kapsamında Yapımına Devam Edilen A Blokta Bulunan Ticari Alanlar İle B 
Bloktan Oluşan 5 Yıldızlı Otelin 25 (Yirmi Beş) Yıl Süreye Sınırlı Ayni Hak Tesis Edilmesi 
Franchising/İşletme/İşlettirmesi İşi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36’ncı maddesi uyarınca 
“Kapalı Teklif Usulü” ile 25 (Yirmi Beş) yıllığına ihale edilecektir. (Kiralanacaktır) 

Söz konusu işyeri, idari şartnamesi hükümleri uyarınca kiralanacak olup, ihaleye iştirak 
edenler ihale şartnamesini aynen kabul edip ihaleye iştirak etmiş sayılır. 

İhalenin Yapılacağı Yer 
Laleli Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı No:242 Yunusemre / 
MANİSA adresinde bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi 
Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. 

İhale Tarihi ve Saati  10 Mart 2021 - saat 15:00 
Aylık Muhammen Kira 
Bedeli    750.000,00 TL.+KDV 

Geçici Teminatı Bedeli 6.750.000,00 TL. 
İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler: 
1- Kanuni ikametgâh sahibi olmak, 
a) Gerçek kişiler için; Nüfus idaresinden alınacak ikametgâh belgesinin aslı, (en geç ihale 

tarihinden önce 30 gün içinde alınmış olması gerekmektedir.) 
b) Tüzel kişiler için; Son adresin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter 

tasdikli sureti, (Ancak Ticaret Sicil Gazetesi Nizamnamesinin 9’uncu maddesinde yer alan 
hükümler çerçevesinde gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı 
odalarca “Aslının Aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicil Gazetesi sureti de 
kabul edilecektir. )  

2-Türkiye'de tebligat için adres göstermek, 
3-Nüfus Cüzdan Fotokopisi vermek, (Gerçek kişinin veya Tüzel kişi yetkilisinin) 
4-Geçici teminatın yatırıldığına dair belge veya makbuzu vermek, 
5-İmza sirküleri vermek: 
a) Gerçek kişi olması halinde; noter tasdikli imza sirküleri vermek, 
b) Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter 
tasdikli imza sirkülerini vermek, 

c) Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin 
her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri getirmek. 

6- Ticaret ve sanayi odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek:  
a) Gerçek kişi olması halinde; ilgisine göre, ticaret ve sanayi odası veya esnaf sanatkâr 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge getirmek, (varsa) 
b) Tüzel kişi olması halinde; ticaret ve sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde 

alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesinin suretini 
getirmek, 

c) Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 
birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belgeyi, istekli şirket ise; Şirket ortaklarının 
hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret 
Sicil Memurluğundan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek, 
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d) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde 5 maddenin (a) ve (b) bentlerinde yer alan 
belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

7-İstekli adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kişinin 
noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek. 

8-İsteklilerin ortak girişimi olması halinde şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim 
beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde 
noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir). 

9-Manisa Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına ait belge ( İhale ilan tarihinden 
sonra alınmış olmalı ) 

10-Manisa Büyükşehir Belediyesinden taşınmaz kiralayanlardan kira bedelinin 
ödenmemesi nedeni ile icra takibine muhatap olmadığına ve kusurları ile sözleşmenin feshine 
neden olmadığına dair 1.Hukuk Müşavirliğinden alınacak belge. (Emlak ve İstimlak Dairesi 
Başkanlığınca temin edilecektir.) 

11-Her sayfası imzalanmış şartname örneği. 
12-Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz. 
13-Kesinleşmiş Vergi Borcunun olmadığına dair belge. (İhale ilk ilan tarihinde ve/veya 

daha sonra alınmış olacaktır.) 
14-Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim borcu olmadığına dair belge. (İhale ilk ilan 

tarihinde ve/veya daha sonra alınmış olacaktır.) 
15-İflas eden tasfiye halinde olan işleri mahkeme tarafından yürütülen konkordato ilan 

eden, işlerini askıya alan ve benzeri bir durumda olmadığına dair yazılı taahhütname. 
16-İflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı 

mahkeme idaresi altında bulunan veya benzer bir durumda bulunmadığına dair yazılı 
taahhütname. 

17-İhale tarihinden önceki 3 yıl içinde mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararı ile 
hüküm giymediğine dair yazılı taahhütname. Katılımcı tüzel kişilik olması halinde tüzel kişiliği 
temsili yetkili kişilerce düzenlenmiş taahhütname. 

18-Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,    
19-İsteklilerin en az 5 yıl süreli Turizm İşletme Belgeli Otel (100 yatak ve üstü) ve 2.000 

m2 Alışveriş Merkezi işletmiş veya işletmekte olduğunu gösterir belge,  
20-İsteklilerin son üç yılına ait ciro ortalaması en az 50.000.000,00 TL. ( Elli Milyon Türk 

Lirası ) olması şartı aranacaktır. Ortak girişimde pilot ortağın bu şartı sağlaması yeterlidir. 
İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce idarenin yetkili personel tarafından 

“aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen 
belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler.  

Geniş bilgi ile ihale dokümanı mesai saatleri içerisinde Manisa Büyükşehir Belediyesi 
Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğünden 1.000,00 TL. Karşılığında 
satın alınabilir ya da ücretsiz görülebilir. 

Taliplilerin ihale günü saat 12.00’ye kadar başvuru dosyalarını Emlak ve İstimlâk Dairesi 
Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğüne teslim edebileceği gibi, ihale saatine kadar komisyona 
ulaşmak kaydıyla iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  

Büyükşehir Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte 
serbesttir.  

İlan olunur. 
 1026/1/1-1 
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MEZBAHA TESİSİNİN 5 YIL SÜRE İLE KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
İhalenin Konusu: Mülkiyeti Belediyemize ait, Şehzadeler İlçesi Turgut Özal Mahallesi 

43’üncü sokak No:11 adresinde 5.499,95 m2’ lik alan içerisinde 1 adet paket atık su arıtma tesisi, 
12 adet soğuk odanın bulunduğu 1. Sınıf Mezbaha tesisi ve işletme ekipmanı ile birlikte 5 (Beş) 
yıl süre ile kiralanması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36’ncı maddesi uyarınca “Kapalı 
Teklif Usulü” ile 5 (Beş) yıllığına ihale edilecektir. (Kiralanacaktır) 

Söz konusu işyeri, idari şartnamesi hükümleri uyarınca kiralanacak olup, ihaleye iştirak 
edenler ihale şartnamesini aynen kabul edip ihaleye iştirak etmiş sayılır. 

İhalenin Yapılacağı Yer 
Laleli Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı No:242 Yunusemre / 
MANİSA adresinde bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi 
Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. 

İhale Tarihi ve Saati  10 Mart 2021 - saat 15:10 
Aylık Muhammen Kira 
Bedeli 86.000,00 TL. + KDV 

Geçici Teminatı Bedeli 154.800,00 TL. 
İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler: 
1-Kanuni ikametgâh sahibi olmak, 
a) Gerçek kişiler için; Nüfus idaresinden alınacak ikametgâh belgesinin aslı, (en geç ihale 

tarihinden önce 30 gün içinde alınmış olması gerekmektedir.) 
b) Tüzel kişiler için; Son adresin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter 

tasdikli sureti, (Ancak Ticaret Sicil Gazetesi Nizamnamesinin 9’uncu maddesinde yer alan 
hükümler çerçevesinde gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı 
odalarca “Aslının Aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicil Gazetesi sureti de 
kabul edilecektir. )  

2-Türkiye'de tebligat için adres göstermek, 
3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi vermek, (Gerçek kişinin veya Tüzel kişi yetkilisinin) 
4-Geçici teminatın yatırıldığına dair belge veya makbuzu vermek, 
5-İmza sirküleri vermek: 
a) Gerçek kişi olması halinde; noter tasdikli imza sirküleri vermek, 
b) Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter 
tasdikli imza sirkülerini vermek, 

c)Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her 
birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri getirmek. 

6-Ticaret ve sanayi odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek:  
a) Gerçek kişi olması halinde; ilgisine göre, ticaret ve sanayi odası veya esnaf sanatkâr 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge getirmek, (varsa) 
b) Tüzel kişi olması halinde; ticaret ve sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde 

alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesinin suretini 
getirmek, 

c) Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 
birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belgeyi, istekli şirket ise; Şirket ortaklarının 
hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret 
Sicil Memurluğundan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek, 

d)İsteklinin iş ortaklığı olması halinde 5 maddenin (a) ve (b) bentlerinde yer alan 
belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
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7-İstekli adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kişinin 
noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek. 

8-İsteklilerin ortak girişimi olması halinde şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim 
beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde 
noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir). 

9-Manisa Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına ait belge ( İhale ilan tarihinden 
sonra alınmış olmalı ) 

10-Manisa Büyükşehir Belediyesinden taşınmaz kiralayanlardan kira bedelinin 
ödenmemesi nedeni ile icra takibine muhatap olmadığına ve kusurları ile sözleşmenin feshine 
neden olmadığına dair 1.Hukuk Müşavirliğinden alınacak belge. (Emlak ve İstimlak Dairesi 
Başkanlığınca temin edilecektir.) 

11-Her sayfası imzalanmış şartname örneği. 
12-Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz. 
13-2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre 

ihalelerden yasaklı olmadığına dair taahhütname, 
14-İsteklilerin 17.12.2011 tarih ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

giren “Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşletmelerine Dair Yönetmelik” hükümlerine göre 
üzerinde yazılı ticaret unvanı, gerçek ve tüzel kişi, işletme adresi ve faaliyet konusu istekliye ait 
1. Sınıf ve Kombinaya ait işletme kayıt ve onay belgesini almış olmak. 

15-14. Maddede sunulacak olan işletme kayıt ve onay belgesinin onay süresinin ihale ilan 
tarihi itibariyle en az 1 yılı tamamlamış olması zorunludur. 

16-İsteklilerin ihale ilan tarihi itibariyle en az 1 yıl önce alınmış, ISO 22000:2018 Gıda 
Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesinin aslı veya idarece görülmüştür onaylı sureti veya Noter 
onaylı suretinin verilmesi. 

17-İstekliye ait 250.000,00 TL. (İki Yüz elli Bin Türk Lirası) den az olmamak üzere 
bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi yada üzerinde kısıtlama 
bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans 
mektubunun ihale tarihinden en geç 15 gün önce düzenlenmiş olması zorunludur.  

Yukarıdaki kriter mevduat ve kredi tutarı toplanmak ya da birden fazla banka referans 
mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı 
tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlilik kriteri sağlanabilir. 

18- İstekliye ait 2020 yılı yıllık cirosunun en az 3.000.000,00 TL. (Üç Milyon Türk 
Lirası) olması şartı aranacaktır. Ortak girişimde pilot ortağın bu şartı sağlaması yeterlidir. 

19-İsteklilerin ihale ilan tarihi itibariyle en az 1 yıl önce alınmış, TSE Helal Uygunluk 
Belgesinin aslı veya idarece görülmüştür onaylı sureti veya Noter onaylı suretinin verilmesi. 

İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce idarenin yetkili personel tarafından 
“aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen 
belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler.  

Geniş bilgi ile ihale dokümanı mesai saatleri içerisinde Manisa Büyükşehir Belediyesi 
Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğünden 360,00 TL. Karşılığında satın 
alınabilir ya da ücretsiz görülebilir. 

Taliplilerin ihale günü saat 12.00’a kadar başvuru dosyalarını Emlak ve İstimlâk Dairesi 
Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğüne teslim edebileceği gibi, ihale saatine kadar komisyona 
ulaşmak kaydıyla iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  

Büyükşehir Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte 
serbesttir.  

İlan olunur. 
 1026/2/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Karaman Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü  (Milli Emlak 

Müdürlüğü) 

İl/İlçe Karaman / Merkez 

Adresi Başak Şehir Mah. 2020 Sk. No: 3 Tel-Faks 0 338 213 82 57    

Posta Kodu  E-Mail  

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

Adı/Unvanı Sevgi KÜÇÜKOĞLU  

Adresi 

Aşağı Kayabaşı Mah. Kapıcıoğlu 

Sk Melek Sitesi B Blok No: 17 İç 

Kapı No: 14 Merkez / Niğde 

 

T.C. Kimlik No. 18458641850  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. 

Yasaklama 

Süresi 

Ay (6) Yıl () 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden () Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 1645/1/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Niğde Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü  (Milli Emlak 

Müdürlüğü) 

İl/İlçe Niğde / Merkez 

Adresi 
Selçuk Mah. Selçuklu Cad. Çevre 

ve Şehircilik Hizmet Binası 
Tel-Faks 0 388 232 34 10 – 0 388 232 34 17   

Posta Kodu 51100 E-Mail  

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

Adı/Unvanı Muzaffer ÖZKAL  

Adresi 
Efendibey Mah. Şimşek Sk No: 6 

Merkez / Niğde 
 

T.C. Kimlik No. 48013661672  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. 

Yasaklama 

Süresi 

Ay (6) Yıl () 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden () Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 1645/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Tunceli Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü  (Milli Emlak 

Müdürlüğü) 

İl/İlçe Tunceli / Merkez 

Adresi Alibaba Mah. Merkez / Tunceli Tel-Faks 0 428 213 30 45 – 0 428 213 30 44   

Posta Kodu 62000 E-Mail  

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

Adı/Unvanı Kenan KARAKUŞ  

Adresi 
Yolkonak Köyü No: 6 Merkez/ 

Tunceli 
 

T.C. Kimlik No. 55903546704  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. 

Yasaklama 

Süresi 

Ay (6) Yıl () 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden () Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 1645/3/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Evciler Kaymakamlığı  (Milli 

Emlak Şefliği) 
İl/İlçe Afyonkarahisar / Evciler 

Adresi 
Afyonkarahisar / Evciler Hükümet 

Konağı Kat: 3 
Tel-Faks 0 272 431 21 55  

Posta Kodu 03960 E-Mail  

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

Adı/Unvanı Fikret SARIKAYA  

Adresi 

Madenler Köyü Depremevleri 

Mevkii Mevlana Sk. No: 3/A 

Evciler / Afyonkarahisar 

 

T.C. Kimlik No. 19708233306  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. 

Yasaklama 

Süresi 

Ay () Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden () Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 1645/4/1-1 



Sayfa : 112 RESMÎ GAZETE 26 Şubat 2021 – Sayı : 31407 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Evciler Kaymakamlığı  (Milli 

Emlak Şefliği) 
İl/İlçe Afyonkarahisar / Evciler 

Adresi 
Afyonkarahisar / Evciler Hükümet 

Konağı Kat: 3 
Tel-Faks 0 272 431 21 55  

Posta Kodu 03960 E-Mail  

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

Adı/Unvanı Mahmut GÜREŞÇİ  

Adresi 

Madenler Köyü Çayönü Mevkii 

İstiklal Cad. No: 11/1 Evciler / 

Afyonkarahisar 

 

T.C. Kimlik No. 11875494368  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. 

Yasaklama 

Süresi 

Ay () Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden () Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 1645/5/1-1 
  



26 Şubat 2021 – Sayı : 31407 RESMÎ GAZETE Sayfa : 113 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Korkuteli Kaymakamlığı  (Milli 

Emlak Şefliği) 
İl/İlçe Antalya / Korkuteli 

Adresi Korkuteli / Antalya Tel-Faks 0 242 653 40 41 – 0 242 653 40 42   

Posta Kodu 07800 E-Mail  

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

Adı/Unvanı Ali KAYALI  

Adresi 
Ayanlar Mah. 7621 Sok. No: 4 

Döşemealtı / Antalya 
 

T.C. Kimlik No. 24613223250  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. 

Yasaklama 

Süresi 

Ay () Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden () Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

  1645/6/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Korkuteli Kaymakamlığı  (Milli 

Emlak Şefliği) 
İl/İlçe Antalya / Korkuteli 

Adresi Korkuteli / Antalya Tel-Faks 0 242 653 40 41 – 0 242 653 40 42   

Posta Kodu 07800 E-Mail  

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

Adı/Unvanı Fatma Sevil UNCU  

Adresi 
Konuksever Mah. 808 Sok. Gün 

Apt. No: 12/2 Muratpaşa / Antalya 
 

T.C. Kimlik No. 28690072374  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. 

Yasaklama 

Süresi 

Ay () Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden () Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 1645/7/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Korkuteli Kaymakamlığı  (Milli 

Emlak Şefliği) 
İl/İlçe Antalya / Korkuteli 

Adresi Korkuteli / Antalya Tel-Faks 0 242 653 40 41 – 0 242 653 40 42   

Posta Kodu 07800 E-Mail  

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

Adı/Unvanı Hilmi AYVERDİ  

Adresi 

Ayanlar Mah. Şehit Ahmet 

Ayverdi Cad. No: 105/2 

Döşemealtı / Antalya 

 

T.C. Kimlik No. 30259035096  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. 

Yasaklama 

Süresi 

Ay () Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden () Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 1645/8/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Bursa Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi 

Başkanlığı  (Uludağ Emlak 

Müdürlüğü) 

İl/İlçe Bursa/ Osmangazi 

Adresi 

Çevre ve Şehircilik Ek Hizmet 

Binası Gaziakdemir Mah. 

Mudanya Cad. No:4/1 

Osmangazi/Bursa 

Tel-Faks 0 224 221 13 00 – 0 224 222 20 86 

Posta Kodu  E-Mail  

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

Adı/Unvanı 

Farklı Otopark Gıda Kantin 

Kafeterya İşletmeciliği Tic. Ltd. 

Şti. 

 

Adresi 
Cibali Mah. Bostan Hamamı Sok. 

No:14 Fatih/İstanbul 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
385124035  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İstanbul Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. 

Yasaklama 

Süresi 

Ay () Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden () Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 1645/9/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Çankırı Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü  (Milli Emlak 

Müdürlüğü) 

İl/İlçe Çankırı / Merkez 

Adresi 
A.H. Renda Mah. Ankara Cad. 1. 

Km No:38 Merkez/Çankırı 
Tel-Faks 0 376 213 35 07 – 0 376 213 35 06 

Posta Kodu  E-Mail  

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

Adı/Unvanı Mustafa AY  

Adresi 
Aşağıpelitözü Köyü No:46 

Merkez/ Çankırı 
 

T.C. Kimlik No. 12550951312  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. 

Yasaklama 

Süresi 

Ay () Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden () Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 1645/10/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Çorum Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü  (Milli Emlak 

Müdürlüğü) 

İl/İlçe Çorum / Merkez 

Adresi 
Karakeçili Mah. Çorum Valiliği 

Ek Blok Hükümet Konağı Kat: 1  
Tel-Faks 0 364 225 50 33  

Posta Kodu 19030 E-Mail  

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

Adı/Unvanı Halil SAYLAN  

Adresi 
Serpin Köyü No: 15 Merkez / 

Çorum  
 

T.C. Kimlik No. 41206027002  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. 

Yasaklama 

Süresi 

Ay () Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden () Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 1645/11/1-1 



26 Şubat 2021 – Sayı : 31407 RESMÎ GAZETE Sayfa : 119 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Çorum Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü  (Milli Emlak 

Müdürlüğü) 

İl/İlçe Çorum / Merkez 

Adresi 
Karakeçili Mah. Çorum Valiliği 

Ek Blok Hükümet Konağı Kat: 1  
Tel-Faks 0 364 225 50 33  

Posta Kodu 19030 E-Mail  

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

Adı/Unvanı Haydar AKKOLLU  

Adresi 
Bahçelievler Mah.Karşıyaka 17. 

Sokak. No: 3-A/2 Merkez / Çorum  
 

T.C. Kimlik No. 12361986770  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. 

Yasaklama 

Süresi 

Ay () Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden () Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 1645/12/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Kargı Kaymakamlığı  (Milli Emlak 

Şefliği) 
İl/İlçe Çorum / Kargı 

Adresi 
Orta Mah. Hükümet Konağı Milli 

Emlak Şefliği Kargı / Çorum  
Tel-Faks 0 364 651 40 98  

Posta Kodu 19900 E-Mail  

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

Adı/Unvanı Muharrem KORKMAZ  

Adresi 

Hacıhamza Köyü Zeynel Mevkii 

Çağlayan Sokak No: 4 Kargı / 

Çorum  

 

T.C. Kimlik No. 14245916552  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. 

Yasaklama 

Süresi 

Ay () Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden () Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 1645/13/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Eskişehir Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü  (Milli Emlak 

Müdürlüğü) 

İl/İlçe Eskişehir / Tepebaşı 

Adresi Eskişehir Tel-Faks 0 222 230 39 12  

Posta Kodu 26010 E-Mail  

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

Adı/Unvanı İsmail GEDİK  

Adresi 
Hoşnudiye Mah. Safiyet Sokak 

No: 24 Tepebaşı / Eskişehir 
 

T.C. Kimlik No. 37637206116  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. 

Yasaklama 

Süresi 

Ay () Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden () Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 1645/14/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Eskişehir Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü  (Milli Emlak 

Müdürlüğü) 

İl/İlçe Eskişehir / Tepebaşı 

Adresi Eskişehir Tel-Faks 0 222 230 39 12  

Posta Kodu 26010 E-Mail  

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

Adı/Unvanı Kenan GÖKÇE  

Adresi 
Fatih Mah. Uryan Sk. No: 5/12 

Tepebaşı / Eskişehir  
 

T.C. Kimlik No. 16361056334  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. 

Yasaklama 

Süresi 

Ay () Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden () Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 1645/15/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Isparta Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü  (Senirkent Milli 

Emlak Şefliği) 

İl/İlçe Isparta/ Senirkent 

Adresi 

Kıbrıs Mah. Çaldıran Cad. No:8/A 

Hükümet Konağı Kat: 2 

Senirkent/Isparta 

Tel-Faks 0 246 511 40 34 

Posta Kodu  E-Mail  

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

Adı/Unvanı Hüseyin ŞENTÜRK  

Adresi 
Hamidiye Mah. Ali İhsan Şahin 

Cad. No:76/B Senirkent/Isparta 
 

T.C. Kimlik No. 50698144838  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. 

Yasaklama 

Süresi 

Ay () Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden () Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 1645/16/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Kayseri Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü  (Milli Emlak 

Müdürlüğü) 

İl/İlçe Kayseri 

Adresi 
Mevlana Mah. Kocasinan Bulvarı 

No: 155 Kocasinan / Kayseri 
Tel-Faks 0 352 222 89 84 – 0 352 222 89 89  

Posta Kodu 38010 E-Mail  

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

Adı/Unvanı Aziz ÖZDEMİR  

Adresi 

Mevlana Mah. Şht. Fatih Duman 

Sk Ada Park Apt Blok No: 11 İç 

Kapı No: 12 Talas / Kayseri 

 

T.C. Kimlik No. 26321134934  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. 

Yasaklama 

Süresi 

Ay () Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden () Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 1645/17/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Konya Kaymakamlığı  (Milli 

Emlak Şefliği) 
İl/İlçe Konya / Ereğli 

Adresi 
Hükümet Konağı 3. Kat 

Ereğli/Konya 
Tel-Faks 0 332 224 59 34  

Posta Kodu 42310 E-Mail  

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

Adı/Unvanı Veli AKGÜL  

Adresi Beyköyü Mah. Ereğli Konya  

T.C. Kimlik No. 15629550744  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. 

Yasaklama 

Süresi 

Ay () Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden () Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 1645/18/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Konya Kaymakamlığı  (Milli 

Emlak Şefliği) 
İl/İlçe Konya / Ereğli 

Adresi 
Hükümet Konağı 3. Kat 

Ereğli/Konya 
Tel-Faks 0 332 224 59 34  

Posta Kodu 42310 E-Mail  

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

Adı/Unvanı Yunus ALTINSOY  

Adresi 
Çayhan Mah. Altınsoylar Küme 

Evleri No: 34 Ereğli Konya 
 

T.C. Kimlik No. 21764346340  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. 

Yasaklama 

Süresi 

Ay () Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden () Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 1645/19/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Manisa Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü  (Milli Emlak 

Müdürlüğü) 

İl/İlçe Manisa / Yunusemre 

Adresi 

Uncubozköy Mah. İzmir-Balıkesir 

Karayolu Üzeri 

Yunusemre/Manisa 

Tel-Faks 0 236 233 26 70   

Posta Kodu 45020 E-Mail  

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

Adı/Unvanı Mehmet TUTAR  

Adresi 
Fırat Mah. 287. Sk Fırat Kent 

Sitesi No: 4/16 Buca / İzmir 
 

T.C. Kimlik No. 29290770028  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. 

Yasaklama 

Süresi 

Ay () Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden () Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 1645/20/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Midyat Kaymakamlığı  (Milli 

Emlak Şefliği) 
İl/İlçe Mardin / Midyat 

Adresi 

Gölcük Mah. Cunhuriyet Bulvarı 

Hükümet Konağı Milli Emlak 

Şefliği Midyat / Mardin  

Tel-Faks 0 482 462 19 42  

Posta Kodu 19900 E-Mail  

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

Adı/Unvanı Yusuf OLCAY  

Adresi 
Gülgöze Mah. Gülgöze Küme 

Evleri No: 108 Midyat / Mardin 
 

T.C. Kimlik No. 36724994240  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. 

Yasaklama 

Süresi 

Ay () Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden () Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 1645/21/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Mersin Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü  (Milli Emlak Dairesi 

Başkanlığı) 

İl/İlçe Mersin / Akdeniz 

Adresi 
İhsaniye Mah. Kuvayi Milliye 

Cad. No: 78 Akdeniz / Mersin 
Tel-Faks 0 324 237 27 05  

Posta Kodu 33050 E-Mail  

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

Adı/Unvanı Hayati YILDIZ  

Adresi 
Doruklu Mah. Doruklu Sok. 

No:183 Toroslar/Mersin 
 

T.C. Kimlik No. 25966865388  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. 

Yasaklama 

Süresi 

Ay () Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden () Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 1645/22/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Nevşehir Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü  (Milli Emlak 

Müdürlüğü) 

İl/İlçe Nevşehir / Merkez 

Adresi 
15 Temmuz Mah. Alpaslan Türkeş 

Cad. No: 1 Nevşehir 
Tel-Faks 0 384 215 10 50 

Posta Kodu 50300 E-Mail  

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

Adı/Unvanı Durmuş BİLGİÇ  

Adresi 
Özyayla Köyü Tepecik Mevkii No: 

40/1 Merkez  / Nevşehir  
 

T.C. Kimlik No. 53179481750  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. 

Yasaklama 

Süresi 

Ay () Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden () Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 1645/23/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Nevşehir Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü  (Milli Emlak 

Müdürlüğü) 

İl/İlçe Nevşehir / Merkez 

Adresi 
15 Temmuz Mah. Alpaslan Türkeş 

Cad. No: 1 Nevşehir 
Tel-Faks 0 384 215 10 50 

Posta Kodu 50300 E-Mail  

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

Adı/Unvanı Hayrettin UĞURLU  

Adresi 
Özyayla Köyü Tepecik Mevkii No: 

8/2 Merkez  / Nevşehir  
 

T.C. Kimlik No. 48202647654  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. 

Yasaklama 

Süresi 

Ay () Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden () Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 1645/24/1-1 
  



Sayfa : 132 RESMÎ GAZETE 26 Şubat 2021 – Sayı : 31407 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Bor Kaymakamlığı  (Milli Emlak 

Şefliği) 
İl/İlçe Niğde / Bor 

Adresi Hükümet Konağı Bor / Niğde Tel-Faks 0 388 311 70 92  

Posta Kodu 51700 E-Mail  

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

Adı/Unvanı Selman ÇELİK  

Adresi 

Aşağı Kayabaşı Mah. İlke Sk. 

No:22 İç Kapı No: 34 Merkez / 

Niğde  

 

T.C. Kimlik No. 62644170044  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. 

Yasaklama 

Süresi 

Ay () Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden () Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 1645/25/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Niğde Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü  (Milli Emlak 

Müdürlüğü) 

İl/İlçe Niğde / Merkez 

Adresi 
Selçuk Mah. Hacı Sabancı Bulvarı 

No: 2 
Tel-Faks 0 388 232 34 10 – 0 388 232 34 17   

Posta Kodu 51100 E-Mail  

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

Adı/Unvanı Burhan TANGÜNER  

Adresi 
Kışla Mah. 4525 Sk DG-14 A 

Blok No: 37/2 Yüreğir / Adana 
 

T.C. Kimlik No. 31921446134  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. 

Yasaklama 

Süresi 

Ay () Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden () Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 1645/26/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Niğde Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü  (Milli Emlak 

Müdürlüğü) 

İl/İlçe Niğde / Merkez 

Adresi 
Selçuk Mah. Hacı Sabancı Bulvarı 

No: 2 
Tel-Faks 0 388 232 34 10 - 0 388 232 34 17 

Posta Kodu 51200 E-Mail  

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

Adı/Unvanı İlhan BÜYÜKBAŞ  

Adresi 

Belediye Evleri Mah. 84233 Sk. 

No: ½ İç Kapı No: 30 

Çukurova/Adana 

 

T.C. Kimlik No. 29128256724  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. 

Yasaklama 

Süresi 

Ay () Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden () Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 1645/27/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Niğde Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü  (Milli Emlak 

Müdürlüğü) 

İl/İlçe Niğde / Merkez 

Adresi 
Selçuk Mah. Hacı Sabancı Bulvarı 

No: 2 
Tel-Faks 0 388 232 34 10 – 0 388 232 34 17   

Posta Kodu 51100 E-Mail  

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

Adı/Unvanı Mahmut AKPINAR  

Adresi 
Ovacık Köyü Aşağı Mevkii Okul 

Sk. No: 2/1 Merkez / Niğde 
 

T.C. Kimlik No. 30707239090  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. 

Yasaklama 

Süresi 

Ay () Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden () Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 1645/28/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Tokat Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü  (Milli Emlak 

Müdürlüğü) 

İl/İlçe Tokat / Merkez 

Adresi 
Altıyüzevler Mah. Fidanlık Cad. 

No: 34 Merkez / Tokat 
Tel-Faks 0 356 214 31 39 – 0 356 214 11 05  

Posta Kodu 60100 E-Mail  

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

Adı/Unvanı Turgut OĞUZ  

Adresi 
Atakent Mah. 235. Sk. No: 28/42 

Küçükçekmece / İstanbul 
 

T.C. Kimlik No. 63478260758  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. 

Yasaklama 

Süresi 

Ay () Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden () Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 1645/29/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Mazgirt Kaymakamlığı  ( Mazgirt 

Milli Emlak Şefliği) 
İl/İlçe Tunceli / Mazgirt 

Adresi 
Hükümet Konağı Kat: 2 Mazgirt / 

Tunceli 
Tel-Faks 0 428 311 34 01  

Posta Kodu 62000 E-Mail  

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

Adı/Unvanı Can Ozan BÖRÜBAŞ  

Adresi 
Cihangir Mah. Seylap Sok. No:9/3 

Avcılar/İstanbul 
 

T.C. Kimlik No. 36374194298  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. 

Yasaklama 

Süresi 

Ay () Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden () Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 1645/30/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI DÜZELTME İLANI 

 
Not: 25.02.2021 tarih ve 31406 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan yasaklama kararı 

yukarıdaki şekilde düzeltilmiştir. 
 1640/1-1 

  



26 Şubat 2021 – Sayı : 31407 RESMÎ GAZETE Sayfa : 139 

 

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1655/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1655/2/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 1655/3/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Türkiye Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Kültür Eğitim ve 

Dayanışma Vakfı (TDGABKED) 
VAKFEDENLER: Seyit Rıza EBEDİNOĞLU, Faruk ALPASLAN, Alican 

EBEDİNOĞLU, Murat ŞEHİR, Hüseyin KARAKAŞ. 
VAKFIN İKAMETGÂHI: DİYARBAKIR 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Diyarbakır 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 09/02/2021 tarihinde kesinleşen 22/12/2020 
tarihli ve E:2019/586, K:2020/534 sayılı kararı.  

VAKFIN AMACI:Eğitim, öğretim, bilim, kültür, spor, sanat, sağlık ve çevresel konularda 
sosyal etkinliklerde ve yardım faaliyetlerinde bulunmak, projeler üretmek ve senette belirtilen 
diğer amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: Diyarbakır İli, Kayapınar İlçesi, Kayapınar Mahallesi, 297 
Ada, 8 Parsel, B Blok, 1. Kat, 2 Nolu Bağımsız Bölüm. 

YÖNETİM KURULU: Alican EBEDİNOĞLU, Murat ŞEHİR, Ömer Faruk TOPTANCI, 
Seyit Rıza EBEDİNOĞLU, Hüseyin KARAKAŞ, Abdulkadir PAKSOY, Erdinç BAYDEMİR. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:   
Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Türk Eğitim Vakfı’na devredilir. 
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.  
 1524/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI : De La Rosa Sağlık ve Eğitim Vakfı. 
VAKFEDENLER : Hüseyin ÇELİK. 
VAKFIN İKAMETGÂHI : ANKARA. 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Ankara 12. Asliye Hukuk Mahkemesinin 24.12.2020 tarihli ve E:2020/424, K:2020/294 
sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI : Türk toplumunun sağlık alanında bilimsel ve sosyal gelişmesine 
hizmet etmek, sağlık hizmetlerinin etkin yerine getirilmesine katkıda bulunmak ve toplumun 
sağlıklı bireylerden oluşması için eğitim araştırma faaliyetlerinde bulunmak ve senette belirtilen 
diğer amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI : 80.000 TL.- (SeksenbinTürkLirası). 
YÖNETİM KURULU : Hüseyin ÇELİK, Birol BİLTEKİN, Hidayet KAYA. 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ : Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Mütevelli Heyetçe belirlenecek gayece aynı bir vakfa veya 
kuruluşa devredilir.  

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
 1525/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

Denizli İli Çevre Koruma Vakfının dağılmasına ilişkin Denizli 3. Asliye Hukuk 

Mahkemesinin 05/02/2021 tarihinde kesinleşen 24/12/2020 tarih ve E:2019/53, K:2020/340 sayılı 

kararına istinaden dağılmıştır. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.  

 1557/1-1 

—— • —— 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma 

Kurulundan:  

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunun 

21.10.2020 tarihli ve 2020/160168 CBS Soruşturma Dosyası sayılı yazısı ekinde yer alan, 

Whitney Gracia Williams tarafından yazılan, Bige Turan Zourbakis tarafından çevirisi yapılan ve 

Yabancı Yayınları tarafından basımı yapılan “MAKUL ŞÜPHE” isimli kitabın incelenmesi 

neticesinde; kitabın içerisinde yer alan ifade ve tasvirlerin 18 yaşından küçüklerin maneviyatı 

üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğuna; bu sebeple söz konusu kitabın 1117 sayılı 

Kanunun 3266 sayılı Kanunla değişik 4 üncü maddesindeki sınırlamalara tâbi olmasına oy birliği 

ile karar verilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 

 1570/1-1 

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

Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce ihale edilecek olan Yapım İşleri 

Benzer İş Grupları Tebliğine göre (A) Alt Yapı İşleri Grubundaki yapım ihalelerinde Kamu İhale 

Genel Tebliği'nin 45.1.1.2 Maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan "N" 

katsayısı "1.00" olarak belirlenmiştir. 

 1644/1-1 

—— • —— 
Ankara İli Etimesgut Belediye Başkanlığından: 

 
 1641/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 
MÜNHAL NOTERLİKLER 

2018 yılı tahmini gayrisafi gelirleri 500.000,00.-TL olan, aşağıda isimleri ve ihdas 
bölgeleri yazılı bulunan MUHDES BİRİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF 
NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde 
Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli 
elektronik imza, e-Devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir. 

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi 
sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul 
edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr 
adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır. 

Muhdes noterliklere yapılacak atamalarda sıralama, muhdes noterliğin açılmış olduğu 
yerdeki tüm noterliklerin gayrisafi gelirlerinin aritmetik ortalaması esas alınarak belirlenecektir. 
Buna ilişkin sıralama www.higm.adalet.gov.tr adresinde duyurulacaktır. 

İlan olunur. 
1- Hatay Yedinci Noterliğinin; Asi Nehri üzerindeki Şükrü Güçlü Köprüsünden Şükrü 

Güçlü Bulvarı ve devamında Uğur Mumcu Caddesinin 8. Sokakla kesiştiği yere kadar sağlı sollu 
50'şer metre ara sokaklara girebilecek şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı 
yaratmayacak uygun bir yerde, 

2- Kayseri Ondördüncü Noterliğinin; Melikgazi İlçesi Gesi Cumhuriyet Mahallesi 
Alparslan Türkeş Bulvarının Dündar Taşer Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Dündar Taşer 
Caddesinin devamla bu Caddenin 2357. Cadde ile kesiştiği noktadan, 2357. Caddesini devamla 
2357. Caddenin Mustafa Ağca Sokakla birleştiği noktadan, Mustafa Ağca Sokağını devamla 
Mustafa Ağca Sokağının Alparslan Türkeş Bulvarıyla kesiştiği noktadan, başlangıç noktası olan 
Alparslan Türkeş Bulvarının Dündar Taşer Caddesi ile kesiştiği çevrili alan içerisinde bulunan 
tüm cadde ve sokaklar dahil olmak üzere mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı 
yaratmayacak uygun bir yerde, 

3- Üsküdar Otuzbeşinci Noterliğinin; Sancaktepe İlçesi Atatürk Caddesinin Çetin Emeç 
Caddesi ile kesiştiği noktadan başlayarak, Atatürk Caddesi boyunca bu Caddenin Boğaziçi 
Caddesi ile kesiştiği yere kadar, bu Caddeye açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerine 
kadar olan alan içerisinde yer almak üzere mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı 
yaratmayacak uygun bir yerde, 

Açılmasına karar verilmiştir. 
 1562/1/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığından: 

MÜNHAL NOTERLİKLER 
2009 yılı tahmini gayrisafi gelirleri 250.000.00.-TL olan, aşağıda isimleri ve ihdas 

bölgeleri yazılı bulunan MUHDES İKİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir. 
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE 

İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden 
itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru 
ekranından güvenli elektronik imza, e-Devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları 
gerekmektedir. 
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Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi 
sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul 
edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr 
adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır. 

Muhdes noterliklere yapılacak atamalarda sıralama, muhdes noterliğin açılmış olduğu 
yerdeki tüm noterliklerin gayrisafi gelirlerinin aritmetik ortalaması esas alınarak belirlenecektir. 
Buna ilişkin sıralama www.higm.adalet.gov.tr adresinde duyurulacaktır. 

İlan olunur. 
1-Ereğli (Zonguldak) Beşinci Noterliğinin; Suphi Konak Caddesinin Şehit Rıdvan 

Caddesi ilekesiştiği yerden başlayarak, devamında 1.Abalı Sokak, 2.Abalı Sokak ve 2.Abalı 
SokağınAbalı Cami ile kesiştiği köprünün bulunduğu yere kadar olan kısımda ve Suphi Konak 
Caddesi ve 2.Abalı Sokağına açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer 
noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

2-Van Sekizinci Noterliğinin; Hacıbekir Caddesinin Şabaniye ve Doğu Caddesiyle 
kesiştiği yerden Esen ve Meteoroloji Sokak ile kesiştiği yere kadar olan kısmında ve caddenin bu 
kısmına açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı 
yaratmayacak uygun bir yerde, 

Açılmasına karar verilmiştir.  1562/2/1-1 
—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 
MÜNHAL NOTERLİKLER 

2011 yılı tahmini gayrisafi gelirleri 250.000,00.-TL olan, aşağıda isimleri ve ihdas 
bölgeleri yazılı bulunan MUHDES İKİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE 
İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden 
itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru 
ekranından güvenli elektronik imza, e-Devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları 
gerekmektedir. 

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi 
sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul 
edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr 
adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır. 

Muhdes noterliklere yapılacak atamalarda sıralama, muhdes noterliğin açılmış olduğu 
yerdeki tüm noterliklerin gayrisafi gelirlerinin aritmetik ortalaması esas alınarak belirlenecektir. 
Buna ilişkin sıralama www.higm.adalet.gov.tr adresinde duyurulacaktır. 

İlan olunur. 
1- Çorlu Dokuzuncu Noterliğinin; Şinasi Kurşun Caddesinin Atatürk Bulvarı ile kesiştiği 

yerden başlayarak Bağlariçi 4. Sokak ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde ve bu bölüme açılan 
cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak 
uygun bir yerde, 

2- Dörtyol Üçüncü Noterliğinin; Abdi İpekçi Caddesinin Hacı Bayram Türkoğlu 
Bulvarıyla kesiştiği yerden başlayarak İstasyon Caddesi ile kesiştiği yere kadar olmak üzere, 
Öğretmen Musa Kazım Arıkan Bulvarı tarafından girişe göre Abdi İpekçi Caddesinin sağ tarafı 
ile bu bölüme açılan sokakların 25 metre derinliklerinde yine, Abdi İpekçi Caddesiyle kesiştikleri 
yerlerden başlayarak, Hacı Bayram Türkoğlu Bulvarı, Şehit Polis Necati Keskin Bulvarı ve 
İstasyon Caddesinin Fevzi Çakmak Caddesine kadar olan bölümlerine kadar olan alanda cadde ve 
bulvarlar üzerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 
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3- Elbistan Üçüncü Noterliğinin; Dulkadiroğlu Caddesinin Muratoğlu Sokak ile kesiştiği 
yerden başlayarak Pınarbaşı Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bölümü üzerinde ve bu bölüme 
açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı 
yaratmayacak uygun bir yerde, 

4- Erzincan Dördüncü Noterliğinin; Sümerbank Caddesinin Fevzipaşa Caddesi ile 
kesiştiği noktadan başlayarak, Fevzipaşa Caddesinden devamla 75. Bulvarının Yeni Çevre Yolu 
ile kesiştiği noktadan Yeni Çevre Yolunun devamı ile Dede Korkut Caddesinin Sümerbank 
Caddesi ile kesiştiği yer ile çevrili alanda, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun 
bir yerde, 

5- Iğdır Üçüncü Noterliğinin; Şamil Caddesinin 509. Sokakla kesiştiği yerden başlayarak 
509. Sokaktan devamla bu Sokağın Hal Sokak ile kesiştiği yer, Hal Sokaktan devamla bu Sokağın 
Işın Caddesi ile kesiştiği yer, Işın Caddesinden devamla bu Caddenin Fevzi Çakmak Caddesini 
keserek Bayındır Caddesi ile kesiştiği yer, Bayındır Caddesinden devamla bu Caddenin İskender 
Iğdır Caddesi ile kesiştiği yer, İskender Iğdır Caddesinden kuzeydoğuya doğru devamla bu 
Caddenin Çevre Yolu ile kesiştiği yer, Çevre Yolundan devamla bu Yolun Sanayi Sokak ile 
kesiştiği yer, Sanayi Sokaktan devamla bu Sokağın İlham Aliyev Caddesi ile kesiştiği yer, İlham 
Aliyev Caddesinden devamla bu Caddenin Nihat Polat Caddesi ile kesiştiği yer, Nihat Polat 
Caddesinden devamla bu Caddenin Şamil Caddesiyle kesiştiği yer ve Şamil Caddesinin 
başlangıçtaki 509. Sokak ile kesiştiği yer ile çevrili alanda, diğer noterliklerle rekabet ortamı 
yaratmayacak uygun bir yerde, 

6- Keşan Üçüncü Noterliğinin; Kurtuluş Caddesinin Mustafa Bey Sokak ile kesiştiği 
yerden başlayarak Beğendik Caddesi ve Paşa Yiğit Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bölümü 
üzerinde ve Kurtuluş Caddesine açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer 
noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

7- Kırşehir Dördüncü Noterliğinin; Zübeyde Hanım Caddesinin Şehit Ahmet Doğangün 
Caddesi (ve Ahi Evran Bulvarı) ile kesiştiği yerden, Atatürk Caddesi (Kırıkkale-Kırşehir yolu) ile 
kesiştiği yere kadar olan bölümünde ve bu bölüme açılan cadde ve sokakların 50 metre 
derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

8- Kuşadası Beşinci Noterliğinin; Kuşadası 3. ve 4. Noterliklerinin ihdas alanlarından 
çıkartılmak suretiyle, Adnan Menderes Bulvarının; Beyazgül Sokakla kesiştiği yerden başlayarak 
Turgut Özal Bulvarı ile kesiştiği yere kadar olan bölümünün güney tarafı (Adliye Binası tarafı) 
üzerinde ve bu tarafa açılan cadde ve sokakların 100 metre derinliklerinde ve Turgut Özal 
Bulvarının Gülhan Arın Bulvarı ile kesiştiği yerden başlayarak Devrim Sokak ile kesiştiği yere 
kadar olan bölümünde her iki tarafta 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı 
yaratmayacak uygun bir yerde, 

9- Mardin Üçüncü Noterliğinin; 1. Caddenin Üçyol ile kesiştiği yerden başlayarak,          
1. Caddenin Hava Radar Komutanlığı yol ayrımı ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde ve her 
iki cephesinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

10- Niğde Beşinci Noterliğinin; Vali Ünal Özgödek Caddesinin Arapdede Sokak ile 
kesiştiği yerden başlayarak Vali Konağı Caddesi ile birleştiği yere kadar olan bölümünde, 
buradan Vali Konağı Caddesinden devamla bu caddenin Depboy Sokak ile birleştiği yere kadar 
olan kısmında, Depboy Sokaktan devamla bu sokağın İkizler Sokak ile kesiştiği yere kadar olan 
kısmında, İkizler Sokaktan devamla bu sokağın Süleyman Fethi Caddesi ile kesiştiği yere kadar 
olan kısmında, buradan devamla Süleyman Fethi Caddesinin Arapdede Sokak ile birleştiği yere 
kadar olan kısmı ile çevrili alanda ve çerçeve cadde ve sokakların her iki tarafında, Ayrıca 
Arapdede sokak ve devamında Tepeayran Caddesinin Kemal Ummiye Caddesi ile kesiştiği yere 
kadar olan kısmında, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 
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11- Rize Beşinci Noterliğinin; Şehirlerarası Otobüs Terminalinin (Otogarın) doğusundaki 
İtfaiye Sokağının batı kısmından itibaren, bu Sokağın kuzeyde Cumhuriyet Caddesi ve Menderes 
Bulvarını keserek sahile kadar inen sokak, güneyde İtfaiye Sokağın Atatürk Caddesi ile kesiştiği 
kavşaktan Saraç Sokak ve Tatoğlu Sokak ile çevrili, batıda Mermerdelen Mahallesi 1 nolu 
Soğuksu Sokağı ve devamındaki Murat Sokağının Atatürk Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve 
Menderes Bulvarını keserek sahile kadar uzanan yol ile çevrili alanda ve bu alanı çerçeveleyen 
bulvar, cadde ve sokakların bu alana bakan kısımlarında diğer noterliklerle rekabet ortamı 
yaratmayacak uygun bir yerde, 

12- Turgutlu Dördüncü Noterliğinin; Halis Kavak Meydanından başlamak üzere 
Piyaleoğlu Caddesinin Muallim İsmail Hakkı Sokakla kesiştiği yere kadar, Piyaleoğlu Caddesi 
üzerinde, Halis Kavak Meydanından başlamak üzere Atatürk Bulvarının Muallim İsmail Hakkı 
Sokakla kesiştiği yere kadar Atatürk Bulvarı üzerinde ve Muallim İsmail Hakkı Sokağın Atatürk 
Bulvarı ve Piyaleoğlu Caddesi ile kesiştiği kısım üzerinde, ayrıca Halis Kavak Meydanından 
başlamak üzere Demirel Sokağın Türkmen Yolu ile kesiştği yere kadar olan Demirel Sokağı 
üzerinde ve bu cadde ve sokakların her iki tarafında ve bu cadde ve sokaklara açılan sokakların 
100 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

13- Uşak Yedinci Noterliğinin; Atatürk Bulvarının Mehmet Topaç Bulvarı ile kesiştiği 
yerden başlayıp Zübeyde Hanım Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmı üzerinde, Mehmet 
Topaç Bulvarı ve Zübeyde Hanım Caddesi dahil Atatürk Bulvarına bu aralıkta açılan sağlı-sollu 
cadde ve sokakların ilk 200 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak 
uygun bir yerde, 

Açılmasına karar verilmiştir.  1562/3/1-1 
—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 
MÜNHAL NOTERLİKLER 

2014 yılı tahmini gayrisafi gelirleri 250.000,00.-TL olan, aşağıda isimleri ve ihdas alanları 
yazılı bulunan MUHDES İKİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE 
İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden 
itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru 
ekranından güvenli elektronik imza, e-Devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları 
gerekmektedir. 

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi 
sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul 
edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr 
adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır. 

Muhdes noterliklere yapılacak atamalarda sıralama, muhdes noterliğin açılmış olduğu 
yerdeki tüm noterliklerin gayrisafi gelirlerinin aritmetik ortalaması esas alınarak belirlenecektir. 
Buna ilişkin sıralama www.higm.adalet.gov.tr adresinde duyurulacaktır. 

İlan olunur. 
1- Batman Yedinci Noterliğinin; Turgut Özal Bulvarı ile Ahmet Necdet Sezer Bulvarının 

kesiştiği Havalanı kavşağından başlamak üzere Ahmet Necdet Sezer Bulvarı ve Türkiye Petrolleri 
A.O. Bulvarının Körük Kavşağı ile kesiştiği noktaya kadar olan ve bulvar boyunca sağlı sollu ve 
bu bulvarlara açılan cadde ve sokakların 100 metre iç kısımlarını da kapsayacak şekilde, diğer 
noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 
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2- Çarşamba Üçüncü Noterliğinin; Kuzeyde Samsun-Ordu Karayolunun Kavaklıdere 
Sokakla kesiştiği yerden başlayarak Gelincik Sokakla kesiştiği yer, buradan Gelincik Sokaktan 
güneye doğru devamla bu sokağın Limon Sokak ile kesiştiği yer, Limon Sokak boyunca batıya 
doğru devamla bu Sokağın Cevizli Sokak ile birleştiği yerden devamla Hanımeli Sokakla kesiştiği 
nokta, batıda Cevizli Sokakla Hanımeli Sokağın kesiştiği noktadan kuzeye doğru devamla 418. 
Sokak ile Kavaklıdere Sokağın birleştiği nokta, devamla Kavaklıdere Sokağın başlangıçtaki 
Samsun-Ordu Karayolu ile kesiştiği yer ile çevrili alanda, diğer noterlikle rekabet ortamı 
yaratmayacak uygun bir yerde, 

3- Giresun Dördüncü Noterliğinin; İnönü Caddesinin Cemal Gürsel ve Orhan Yılmaz 
Caddelerinin kesiştiği kavşaktan başlayarak batıya doğru İnönü Caddesi boyunca, bu Caddenin 
güney tarafında (dağ tarafında) bulunan Cadde ve Sokakların derinliklerinde ve yine İnönü 
Caddesinin kuzey tarafında bu Caddeye paralel açılan Şebboy Sokak, Kına Sokak ve Yetmişiki 
Evler Sokaklar ve İnönü Caddesine dik açılan Hurşit Ağa Sokak ve Petunya Sokakların 17 metre 
derinliklerinde İnönü Caddesi boyunca ve İnönü Caddesinin her iki tarafında olmak üzere, diğer 
noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

4- İnegöl Yedinci Noterliğinin; Bursa istikametinden gelip Ankara Asfaltından İnegöl 
merkezine giriş yapılan Osmaniye Mahallesi İstiklal Caddesinin Yeşil Bursa Caddesiyle kesiştiği 
yerden başlayarak Pamuk Sokakla kesiştiği yere kadar olan kısmında ve kısma sağlı-sollu açılan 
cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak 
uygun bir yerde, 

5- Kızıltepe Beşinci Noterliğinin; Vatan Caddesinin tamamı ile devamında Mardin 
Caddesinin üzerinde bulunan Kızıltepe Devlet Hastanesine kadar olan kısmın her iki tarafında, 
diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

6- Siverek Üçüncü Noterliğinin; Hürriyet Caddesinin, İnönü Bulvarı ve Cumhuriyet 
Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak Hacı Yusuf Sami Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan 
kısmında ve bu kısma her iki tarafından açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde, 
diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

7- Torbalı Beşinci Noterliğinin; Alpkent Mahallesinde Metropolis Bulvarının İzmir-Aydın 
Asfaltı ile kesiştiği yerden başlayarak, 5086 Sokakla kesiştiği yere (Tren yolu üst geçidine kadar) 
kadar olan kısmında ve bu kısma her iki tarafından açılan cadde ve sokakların 50 metre 
derinliğine kadar olan yerlerde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

Açılmasına karar verilmiştir.  1562/4/1-1 
—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 
MÜNHAL NOTERLİKLER 

2016 yılı tahmini gayrisafi gelirleri 250.000,00.-TL olan, aşağıda isimleri ve ihdas alanları 
yazılı bulunan MUHDES İKİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE 
İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden 
itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru 
ekranından güvenli elektronik imza, e-Devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları 
gerekmektedir. 

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi 
sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul 
edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr 
adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır. 
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Muhdes noterliklere yapılacak atamalarda sıralama, muhdes noterliğin açılmış olduğu 
yerdeki tüm noterliklerin gayrisafi gelirlerinin aritmetik ortalaması esas alınarak belirlenecektir. 
Buna ilişkin sıralama www.higm.adalet.gov.tr adresinde duyurulacaktır. 

İlan olunur. 
1- Afyonkarahisar Dokuzuncu Noterliğinin; Atatürk Bulvarı - İzmir İstasyon Caddesi ve 

Birlik Caddesi arasında kalan adanın tamamında ve Atatürk Bulvarının - İzmir İstasyon 
Caddesinin ve Birlik Caddesinin bu ada etrafında kalan bölümlerinin üzerinde, Atatürk Bulvarının 
İzmir İstasyon Caddesi ile kesiştiği yerden Birlik Caddesi ile kesiştiği yere, Birlik Caddesinin 
Atatürk Caddesi ile kesiştiği yerden İzmir İstasyon Caddesi ile kesiştiği yere ve İzmir İstasyon 
Caddesinin Atatürk Bulvarı ile Birlik Caddesi arasında kalan kısmında ayrıca bu caddelerden ada 
dışına açılan-açılacak sağlı-sollu sokakların ilk 50'şer metre derinliklerinde, diğer noterliklerle 
rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

2- Akhisar Beşinci Noterliğinin; Şehit Polis Cemal Ilgaz Caddesinin Akhisar Milli 
Egemenlik Meydanı ile kesiştiği yerden başlayarak, aynı zamanda Akhisar Cezaevinin başlangıç 
köşesi olan 236 Sokak ile kesiştiği yere kadar bu Cadde boyunca ve bu caddelere açılan 
sokakların 100 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir 
yerde, 

3- Aliağa Dördüncü Noterliğinin; Aşıklar Yolu Caddesinin Atatürk Caddesi ile kesiştiği 
yerden başlayarak, Barbaros Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmı, Barbaros Caddesinin 
Atatürk Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak deniz yönüne doğru bitimine kadar olan kısmı, 
Fatih Caddesinin Atatürk Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Lozan Caddesi ile kesiştiği yere 
kadar olan kısmı, Mithat Paşa (Vali Mithat Paşa) Caddesinin Atatürk Caddesi ile kesiştiği yerden 
başlayarak, Lozan Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmı Aliağa İkinci ve Üçüncü 
Noterliklerinin ihdas alanlarından çıkartılmak suretiyle; Aşıklar Yolu Caddesinin Atatürk Caddesi 
ile kesiştiği yerden başlayarak, Barbaros Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmı, Barbaros 
Caddesinin Atatürk Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak deniz yönüne doğru bitimine kadar 
olan kısmı, Fatih Caddesinin Atatürk Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Lozan Caddesi ile 
kesiştiği yere kadar olan kısmı, Mithat Paşa (Vali Mithat Paşa) Caddesinin Atatürk Caddesi ile 
kesiştiği yerden başlayarak, Lozan Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmı, Atatürk Caddesinin 
Lozan Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak devamla Mithat Paşa (Vali Mithat Paşa) Caddesi ile 
kesiştiği yere kadar, devamla Mithat Paşa Caddesinin Atatürk Caddesi ile kesiştiği yerden 
başlayarak, Lozan Caddesi ile kesiştiği yere kadar, devamla Lozan Caddesinin Mithat Paşa 
Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak Atatürk Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bu çerçeve 
içinde kalan (deniz yönüne doğru) tüm cadde ve sokaklarda, Lozan Caddesinin deniz yönüne 
doğru açılan tüm cadde ve sokaklarda 25 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı 
yaratmayacak uygun bir yerde, 

4- Bafra Dördüncü Noterliğinin; Aynalı Sokağın Yeni Hastane Sokak ile kesiştiği yerden 
başlayarak İshaklı Caddesi ile kesiştiği yere kadar, İshaklı Caddesinden devamla bu Caddenin 
Gençlik Caddesiyle kesiştiği yere kadar, Gençlik Caddesinden devamla bu Caddenin Şirin Sokak 
ile kesiştiği yere kadar, Şirin Sokaktan devamla bu Sokağın Halitoğlu Sokakla kesiştiği yere 
kadar, Halitoğlu Sokaktan devamla bu Sokağın Yeni Hastane Sokak ile kesiştiği yere kadar ve 
Yeni Hastane Sokağından devamla bu Sokağın başlangıçtaki Aynalı Sokakla kesiştiği yer ile 
çevrili alanda, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

5- Bandırma Beşinci Noterliğinin; Ordu Caddesinin Uğur Mumcu Caddesi ile İsmet İnönü 
Caddesinin kesiştiği kavşaktan başlayıp Ordu Caddesi boyunca uzanan yolun 1011. Sokak ve 
parkın kesiştiği yere kadar sağ ve soldan 50'şer metre derinliğine kadar olan bölgede, diğer 
noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 
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6- Bartın Dördüncü Noterliğinin; Kaynarca Caddesinin 231. Sokak ile kesiştiği noktadan 
başlayarak, Kaynarca Caddesinin bitimi 190. Caddenin devamıyla bu Caddenin Bartın - Ankara 
Karayoluyla kesiştiği noktaya kadar, Kaynarca Caddesi ile 190. Caddenin her iki yakasına (sağ ve 
sol) açılan cadde ve sokakların 100 metre derinliğinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı 
yaratmayacak uygun bir yerde, 

7- Biga Üçüncü Noterliğinin; Çan Caddesinin sağ ve soldan Hasan Özden Sokak ile 
kesiştiği yerden başlayarak Çan Caddesi yolu boyunca bu Caddenin 105.Sokak ile Rafet 
Gürkaynak Caddesiyle kesiştiği yere kadar yolun her iki tarafından, sağ ve soldan 30 metre 
derinliğe kadar olan bölgede, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

8- Bodrum Onbirinci Noterliğinin; Bodrum İlçesi Kanuni Sultan Süleyman Caddesinin 
Adliye Caddesi ile kesiştiği yerden başlamak üzere, Selvi Caddesinin Adliye Caddesi ile kesiştiği 
yere kadar olan Adliye Caddesi üzerinde ve bu Caddeye açılan cadde ve sokakların 100 metre 
derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

9- Çanakkale Yedinci Noterliğinin; Şehit Gürol Caddesinin Troya Caddesi ile kesiştiği 
noktadan başlayarak Troya Caddesi boyunca devamla bu Caddenin Reşat Tabak Caddesi ile 
kesiştiği nokta, Reşat Tabak Caddesi ve devamındaki Tosun Sokaktan Mustafa Kemal İlköğretim 
Okulu sınırına ve buradan Şehit Gürol Caddesinden devamla bu Caddenin başlangıçtaki Troya 
Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan alanda ve bu Caddelerin her iki tarafından, sağ ve soldan 
50'şer metre derinliğe kadar olan bölgede, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun 
bir yerde, 

10- Çerkezköy Altıncı Noterliğinin; Öztrak Caddesinin Narin Caddesi ile kesiştiği 
kavşaktan başlayarak, Sarıgöl Sokak(Kadife Sokak) ile kesiştiği noktaya kadar olan kısmı ve 
Sarıgöl Sokağın Öztrak Caddesi ile kesiştiği noktadan başlayarak, Narin Caddesi ile kesiştiği 
kavşağa kadar olan kısmında, bu Cadde ve Sokaklar üzerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı 
yaratmayacak uygun bir yerde, 

11- Didim Dördüncü Noterliğinin; Selvi Caddesinin Ege Caddesiyle kesiştiği noktadan 
başlayarak Selvi Caddesinden devamla bu Caddenin Atatürk Bulvarı ile kesiştiği nokta, Atatürk 
Bulvarından devamla bu Bulvarın Devekıran Caddesiyle kesiştiği nokta, Devekıran Caddesinden 
devamla bu Caddenin Ege Caddesiyle kesiştiği nokta, Ege Caddesinden devamla bu Caddenin 
başlangıçtaki Selvi Caddesiyle kesiştiği nokta ile çevrili alanda, diğer noterliklerle rekabet ortamı 
yaratmayacak uygun bir yerde, 

12- Düzce Dokuzuncu Noterliğinin; İstanbul Caddesinin 1050. Bulvar ile kesiştiği 
noktadan başlayarak 1050. Bulvar ve devamında 1050. Sokağın D100 Yan Yolu ile kesiştiği 
nokta, buradan D100 Yan Yolundan devamla bu Yolun Kayışoğlu Sokak ile kesiştiği nokta, 
Kayışoğlu sokaktan devamla Tekniker Sokak ve devamında 725. Sokağın İstanbul Caddesiyle 
kesiştiği nokta ve İstanbul Caddesinden devamla bu Caddenin başlangıcındaki 1050. Bulvar ile 
kesiştiği nokta ile çevrili alan içinde ve İstanbul Caddesine her iki yönünden açılan sokakların 50 
metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

13- Gölcük Beşinci Noterliğinin; Sahil Caddesinin, Hızır Reis Caddesi ile kesiştiği 
noktadan başlayarak devamı ile Çelebi Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar, Çelebi Caddesinden 
devamla Çelebi Caddesinin Ali Uçar Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar ve buradan Ali Uçar 
Caddesinden devamla Ali Uçar Caddesinin Yavuz Caddesiyle kesiştiği nokta ve buradan Yavuz 
Caddesinden devamla bu Caddenin 130. Sokakla kesiştiği nokta, 130. Sokaktan devamla bu 
Sokağın Hızır Reis Caddesi ile kesiştiği nokta, Hızır Reis Caddesinden devamla bu Caddenin 
başlangıçtaki Sahil Caddesiyle kesiştiği noktayla çevrili alanda ve bu Caddelerin iki yönüne 
açılan sokakların 50'şer metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak 
uygun bir yerde, 
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14- Isparta Dokuzuncu Noterliğinin; Süleyman Demirel Caddesinin, 154. Cadde ile 
kesiştiği kavşaktan doğu istikametinde, tek taraflı olarak kuzey cephesi, 154. Caddenin, Namık 
Kemal Caddesi ile kesiştiği kavşaktan, kuzeydoğuya doğru devam ederek 160. Cadde ile kesiştiği 
noktaya kadar, Namık Kemal Caddesinin her iki cephesi, 160. Caddenin, Süleyman Demirel 
Caddesi ile kesiştiği kavşağa kadar tek yönlü olarak güney cephesi, Süleyman Demirel 
Caddesinin, 154. Cadde ile kesiştiği kavşağa kadar tek yönlü olarak doğu cephesinde ve bu 
sınırlar içerisindeki tüm cadde ve sokaklarda, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak 
uygun bir yerde, 

15- Isparta Onuncu Noterliğinin; Süleyman Demirel Caddesinin, Otogar Kavşağında 108. 
Cadde ile birleştiği noktadan, batı istikametinde Hilmi Çakmakçı Caddesi ile kesiştiği kavşağa 
kadar her iki cephesi, Hilmi Çakmakçı Caddesi ve kuzeye doğru Medine Caddesi olarak devam 
eden caddelerin, Ertokuş Caddesi ile kesiştiği kavşağa kadar olan bölümlerinde tek taraflı doğu 
cepheleri, Ertokuş Caddesinin kuzeydoğu yönünde Süleyman Demirel Caddesi ile kesiştiği 
kavşağa kadar bu Caddenin tek yönlü güney cephesi, Süleyman Demirel Caddesinin, güney 
istikametinde 108. Cadde ile kesiştiği kavşağa kadar olan bölümünde tek taraflı batı cephesinde 
ve bu sınırlar içerisindeki tüm cadde ve sokaklarda, diğer noterliklerle rekabet ortamı 
yaratmayacak uygun bir yerde, 

16- Kastamonu Beşinci Noterliğinin; Ankara Caddesi bitimi Halime Çavuş Caddesi ile 
kesiştiği noktadan başlayıp, Stadyum Caddesi ile devam ederek, Şelale Sokakla kestiği ve 
Stadyum Caddesi bitimi ile başlayan Araç Caddesi ile devam eden Platin Sokak, Hacıdede Sokak, 
Şeyh Şaban-ı Veli Caddesi, Sinanbey Parkı kesiştiği alandan devam ederek, Cumhuriyet Caddesi 
ile Kaybılar Sokakla kestiği noktadan, 125. Yıl Atatürk Caddesi ile devam ederek, Gaipler Sokak, 
Satı Kahya Sokak, Yonca Sokak, Horozoğlu Sokak, Başar Sokak ve Hakkı İnan Caddesi dahil 
başlangıçtaki Halime Çavuş Caddesi ile Ankara Caddesinin kesiştiği alana kadar cadde ve 
sokakların her iki yakasına açılan sokakların 50 metre derinliğinde, diğer noterliklerle rekabet 
ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

17- Kırklareli Üçüncü Noterliğinin; Eriklice Caddesinin Waldorf Caddesiyle kesiştiği 
yerden Bademlik Caddesiyle kesiştiği yere kadar olan kısmında ve bu kısma her iki tarafından 
açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı 
yaratmayacak uygun bir yerde, 

18- Kilis Üçüncü Noterliğinin; Murtaza Caddesinin Çerkez Zekeriye Sokak ve Tokatlı 
Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak Murtaza Caddesi, devamında Islahiye Caddesi ve devamla 
Doğan Güreş Paşa Bulvarının dönerli kavşakla kesiştiği yerde bitmek üzere ve bu Cadde ve 
Bulvarların belirtilen kısımlarına her iki tarafından açılan cadde ve sokakların 100'er metre 
derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

19- Manavgat Dokuzuncu Noterliğinin; Zübeyde Hanım Caddesinin 1060. Sokakla 
kesiştiği yerden başlayarak Konya-Manavgat Çevre Yolu ile kesiştiği kavşağa kadar olan kısmın 
batı cephesinin Manavgat Yedinci Noterliğinin ihdas alanından çıkartılarak;1060. Sokak, 
devamında 1501. Sokak ve güneye doğru devamla 1504. Sokağın Konya-Manavgat Yolu ile 
kesiştiği noktaya kadar bu Sokakların her iki cephesinde, Konya-Manavgat Yolunun doğuya 
doğru Zübeyde Hanım Caddesi ile kesiştiği yere kadar kuzey cephesi, Zübeyde Hanım 
Caddesinin Konya-Manavgat Yolu ile kesiştiği kavşaktan başlayarak 1060. Sokak ile kesiştiği 
noktaya kadar tek taraflı batı cephesinde ve bu sınırlar içinde kalan tüm bulvar, cadde ve 
sokaklarda, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 
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20- Soma Üçüncü Noterliğinin; Gazi Osman Paşa Caddesinin Nazım Usluoğlu Caddesi ve 
Bağlar Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak Gazi Osman Paşa Caddesi boyunca batı yönünde 
devamla Gazi Osman Paşa Caddesinin Emin Ali Özgür Caddesi ve Öğ. Fikri Şengün Sokak ile 
kesiştiği yere kadar Gazi Osman Paşa Caddesi boyunca ve bu kısma açılan cadde ve sokakların 
50'şer metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

21- Tekkeköy Üçüncü Noterliğinin; Doğuda Vatan Caddesinin Selânik Caddesiyle 
kesiştiği noktadan kuzeye doğru Vatan Caddesinin Hacı Ekinci Bulvarıyla kesiştiği noktaya 
kadar, Vatan Caddesinin her iki tarafı, kuzeyde Hacı Ali Ekinci Bulvarının güney tarafının Tevfik 
Öztürk Caddesiyle kesiştiği noktaya kadar, batıda Tevfik Öztürk Caddesinden devamla bu 
Caddenin Göktürk Sokakla kesiştiği noktadan Göktürk Sokak boyunca güneye doğru Şeyh 
Zeynüddin Caddesiyle birleştiği noktaya kadar, Şeyh Zeynüddin Caddesinden güneye doğru 
devamla Selânik Caddesi ismi altında güneydoğuda Selânik Caddesinin başlangıçtaki Vatan 
Caddesiyle kesiştiği noktaya kadar olan alanda, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak 
uygun bir yerde, 

22- Tokat Altıncı Noterliğinin; Kuzeyde Vali Ayhan Çevik Caddesinin Geksi Caddesi ile 
kesiştiği noktadan güneye doğru Geksi Caddesi boyunca devamla Geksi Caddesinin İbni Kemal 
Caddesinin kuzey cenahındaki yol ile kesiştiği noktadan doğuya doğru İbni Kemal Caddesinin 
Kuzey yakası boyunca devamla (Mehmet Akif Ersoy Caddesinin) Fatih Caddesi ile kesiştiği 
noktaya kadar ve kuzeye doğru Fatih Caddesi boyunca devamla Fatih Caddesinin Vali Ayhan 
Çevik Caddesiyle kesiştiği noktaya kadar olan alanda, diğer noterliklerle rekabet ortamı 
yaratmayacak uygun bir yerde, 

23- Ünye Üçüncü Noterliğinin; Samsun-Ordu Karayolunun Tepe Yolu Sokakla kesiştiği 
noktadan Tepe Yolu Sokaktan güneye doğru bu Sokağın Çambaşı Caddesi ile kesiştiği noktaya 
kadar, Çambaşı Caddesinden doğuya doğru Çambaşı Caddesinin Samsun- Ordu Karayoluna 
indiği noktadan, Samsun-Ordu Karayolu boyunca batıya doğru bu Karayolunun Tepe Yolu 
Sokakla kesiştiği noktaya kadar olan alan ve bu Caddelerin her iki yüzünde, diğer noterliklerle 
rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

24- Van Dokuzuncu Noterliğinin; Edremit İlçesi, İpekyolu Caddesinin, İnönü Caddesi ile 
kesiştiği yerden başlayarak Van istikametinde Yeni Mahalle 9. Cadde ile kesiştiği yere kadar olan 
kısmı ve bu kısmın sağlı sollu 200'er metre derinliklerinin oluşturduğu bölgede, diğer noterliklerle 
rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

25- Yalova Sekizinci Noterliğinin; Marmara Caddesinin Spor (Turan Koçal) Caddesi ile 
kesiştiği yerden başlayarak Turan Koçal Caddesinden devamla bu Caddenin Mesire Yolu Sokak 
ile kesiştiği yer, Mesire Yolu Sokaktan devamla bu Sokağın Fatih Caddesi ile kesiştiği yer, Fatih 
Caddesinden devamla bu Caddenin Marmara Caddesi ile kesiştiği yer ve Marmara Caddesinden 
devamla bu Caddenin başlangıçtaki Turan Koçal Caddesi ile kesiştiği yer ile çevrili alanda, diğer 
noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

26- Yomra Üçüncü Noterliğinin; Trabzon Caddesinin, Gemi Yolu Caddesi ile kesiştiği 
yerden başlayarak 2. Oymalı Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmında, bu kısma açılan 
cadde ve sokakların 100 metre derinliklerinde ve bu kısmın kuzeyinde sahil yoluna kadar olan 
(kıyı şeridi dahil) alanda yer alan tüm cadde ve sokaklarda, diğer noterliklerle rekabet ortamı 
yaratmayacak uygun bir yerde, 

Açılmasına karar verilmiştir.  1562/5/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 
MÜNHAL NOTERLİKLER 

2018 yılı tahmini gayrisafi gelirleri 250.000,00.-TL olan, aşağıda isimleri ve ihdas 
bölgeleri yazılı bulunan MUHDES İKİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE 
İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden 
itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru 
ekranından güvenli elektronik imza, e-Devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları 
gerekmektedir. 

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi 
sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul 
edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr 
adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır. 

Muhdes noterliklere yapılacak atamalarda sıralama, muhdes noterliğin açılmış olduğu 
yerdeki tüm noterliklerin gayrisafi gelirlerinin aritmetik ortalaması esas alınarak belirlenecektir. 
Buna ilişkin sıralama www.higm.adalet.gov.tr adresinde duyurulacaktır. 

İlan olunur. 
1- Adıyaman Yedinci Noterliğinin; Atatürk Bulvarının Şehit Yüzbaşı Rıza Fırat Caddesi 

ile kesiştiği noktadan başlayarak, Kahta istikametine devamla Atatürk Bulvarının 3. Çevre Yolu 
ve 2946. Sokak ile kesiştiği kavşağa kadar olan kısım üzerinde ve bu kısmın bağlantılı olduğu ara 
cadde ve sokaklarda 100 metre derinliğe kadar olan bölgede mevcut noterliklerle haksız rekabet 
ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

2- Adıyaman Sekizinci Noterliğinin; Şehit Yüzbaşı Rıza Fırat Caddesinin Sakarya 
Caddesi ile kesiştiği noktadan başlayarak, Şehit Yüzbaşı Rıza Fırat Caddesinin Müftülük Caddesi 
ile kesiştiği noktaya kadar olan kısım üzerinde ve bu kısmın bağlantılı olduğu ara cadde ve 
sokaklarda 100 metre derinliğe kadar olan bölgede mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı 
yaratmayacak uygun bir yerde, 

3- Afyonkarahisar Onuncu Noterliğinin; Hamm Bulvarının Cahar Dudayev Caddesi ve 
Prof. Dr. Abdulkadir Akcan Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Şehit Yücel Işık Caddesi ve 
Hüseyin Tiryakioğlu Caddesi ile kesiştiği kavşağa kadar olan kısmında (Cahar Dudayev Caddesi 
ve Prof. Dr. Abdulkadir Akcan Caddesi ile Şehit Yücel Işık Caddesi ve Hüseyin Tiryakioğlu 
Caddesi hariç olmak üzere) ve bu kısma açılan sağlı - sollu cadde ve sokakların ilk 100'er metre 
derinliklerinde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

4- Afyonkarahisar Onbirinci Noterliğinin; Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarının Şeyh Şamil 
Bulvarı ile kesiştiği yerden başlayarak, Seyhan Caddesi ve İsmet Atilla Caddesi ile kesiştiği 
kavşağa kadar olan kısmında (Şeyh Şamil Bulvarı ile Seyhan Caddesi ve İsmet Atilla Caddesi 
hariç olmak üzere) ve bu kısma açılan sağlı sollu sokak ve caddelerin ilk 100'er metre 
derinliklerinde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

5- Aksaray Dokuzuncu Noterliğinin; Hacılar Harmanı Mahallesi Alparslan Türkeş 
Bulvarının (6.Bulvar) Konya Caddesi (5. Bulvar) ile kesiştiği kavşaktan başlayarak, Konya 
Caddesinden devamla bu Caddenin 50. Cadde (15 Temmuz Şehitler Bulvarı) ile kesiştiği noktaya 
kadar, 50. Caddeden devamla bu Caddenin 49. Cadde ile kesiştiği noktaya kadar, yine 49. 
Caddeden devamla bu Caddenin Alparslan Türkeş Bulvarı ile kesiştiği noktaya kadar, Alparslan 
Türkeş Bulvarından devamla bu Bulvarın başlangıç noktası olan Konya Caddesi ile kesiştiği 
nokta ile çerçevelenen bölge içerisinde kalan tüm cadde ve sokaklar dahil olmak üzere mevcut 
noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 
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6- Aksaray Onbirinci Noterliğinin; Bahçesaray Mahallesi Adana Aksaray Otoyolunun 
(D750) 50. Cadde ile kesiştiği noktadan başlayarak, Aksaray - Adana Otoyolundan devamla bu 
Otoyolun Recep Tayyip Erdoğan Bulvarıyla kesiştiği noktaya kadar, Recep Tayyip Erdoğan 
Bulvarından devamla bu Bulvarın 10. Bulvar ile kesiştiği noktaya kadar, 10. Bulvardan devamla 
bu Bulvarın 5746. Sokakla kesiştiği noktaya kadar, 5746. Sokağın devamla ve bu Sokağın devamı 
olan 5753. Sokaktan devamla bu Sokağın 50. Cadde ile kesiştiği noktaya kadar, 50. Caddeden 
devamla bu Caddenin başlangıç noktası olan Adana - Aksaray Otoyolunun kesiştiği nokta ile 
çevrili alanda kalan tüm cadde ve sokaklar dahil olmak üzere ve dahilinde Recep Tayyip Erdoğan 
Bulvarı ile birleşik Erenler Organize Sanayi Bölgesinin tüm cadde ve sokakları içerisinde 
kurulmak üzere mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

7- Akşehir Üçüncü Noterliğinin; Hastane Caddesi ile Sanayi Bulvarının kesiştiği noktadan 
başlamak üzere, Sanayi Bulvarı, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, Gazi Bulvarının Hastane Caddesi 
ile birleştiği alan ve bu alan içerisindeki tüm cadde ve sokaklar ile bu sınırları oluşturan cadde ve 
sokakların üzerinde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

8- Akyazı İkinci Noterliğinin; Pazarköy Caddesi ile Ada Caddesinin kesiştiği yerden 
başlamak üzere, Ada Caddesi devamı ile Küçücek Caddesi ile 5033 Sokağın kesiştiği noktaya 
kadar olan kısımda ve bu kısma sağlı ve sollu olarak her iki yönüne açılan sokaklarda 50 metre 
içeriye girmek üzere mevcut noterlikle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

9- Akyurt Altıncı Noterliğinin; Akyurt İlçesi, Özal Bulvarının General Özkan Özgün 
Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak General Özkan Özgün Sokağın Çubuk Çayı ile kesiştiği 
yere kadar, Özal Bulvarının General Özkan Özgün Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak Özal 
Bulvarının Çubuk Çayı ile kesiştiği yere kadar olan alan içerisinde kurulan Başkent Otomotivciler 
Toplu İş Yeri Yapı Kooperatifi (Otonomi)'nde uygun bir yerde, 

10- Başiskele İkinci Noterliğinin; Selahattin Eyyübi Caddesi ile Yavuz Caddesinin 
kesiştiği yerden başlayarak, Selahattin Eyyübi Caddesinin Pasinler Caddesi ile birleştiği noktaya 
kadar, Pasinler Caddesinin devamı ile Gazneli Mahmut Caddesinin kesiştiği noktaya kadar, 
Gazneli Mahmut Caddesinin devamı ile Meriç Sokağı ile birleşme noktasına kadar, Meriç 
Sokağının Yavuz Caddesi ile kesiştiği noktadan başlayarak, bu yerden Yavuz Caddesinin devamı 
ile Selahattin Eyyübi Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar ve bu alan içerisinde kalan yer ve bu 
caddelere açılan cadde ve sokaklar içinde mevcut noterlikle haksız rekabet ortamı yaratmayacak 
uygun bir yerde, 

11- Batman Sekizinci Noterliğinin; Körüklü Yolu Caddesinin 3501. Sokakla kesiştiği 
yerden başlayarak, Körükyolu Caddesinin Türkiye Petrolleri A.O. Bulvarının kesiştiği kavşağa 
kadar ve bu istikamette Körüklü Yolu Caddesinin sağ tarafı ve sağ tarafın 100'er metre iç 
kısımlarını kapsayan alanlarda mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir 
yerde, 

12- Batman Dokuzuncu Noterliğinin; Batman - Bitlis Karayolu Demokrasi Bulvarının 
4301. Sokakla kesiştiği yerden başlayarak, Sanayi Kavşağına kadar, Demokrasi Bulvarının sol 
tarafı ve sol tarafın 100'er metre iç kısımlarını kapsayan alanlarda mevcut noterliklerle haksız 
rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

13- Batman Onuncu Noterliğinin; Batman - Diyarbakır Karayolu Türkiye Petroller A.O. 
Bulvarının (Ahmet Necdet Sezer Blv.) Kıbrıs Şehitleri Bulvarıyla kesiştiği yerden başlayarak, 
Türkiye Petrolleri A.O. Bulvarının 2629. Sokakla kesiştiği yere kadar ve buradan 2629. Sokağın 
Mezopotamya Caddesinin Kıbrıs Şehitleri Bulvarının kesiştiği yere kadar ve buradan Kıbrıs 
Şehitleri Bulvarının Türkiye Petrolleri A.O. Bulvarıyla kesiştiği kavşağa kadarki kısmın bulvar, 
cadde ve sokakların sağ tarafı ile iç kısımlarının tamamını kapsayan alanlarda mevcut 
noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 
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14- Bodrum Onikinci Noterliğinin; Mumcular Mahallesi Menderes Bulvarının Atatürk 
Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar olan bölümünün tamamında ve Atatürk Caddesinin Menderes 
Bulvarı ile kesiştiği noktadan başlayarak, Barbaros Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar olan 
kısmın tamamında ve bu Cadde ve bulvarlara açılan sokakların 100 metre derinliklerinde mevcut 
noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

15- Bolu Yedinci Noterliğinin; D100 Karayolunun Şehitler Caddesi ile kesiştiği yerden 
başlamak üzere, Şehitler Caddesi devamla Kanalüstü Sokak ile Yetki Sokağın kesişerek 
oluşturduğu kavşağa kadar ve bu Caddeye açılan cadde ve sokaklarda sağlı ve sollu olarak her iki 
yönüne açılan sokaklarda 100 metre içeriye girmek üzere, mevcut noterliklerle haksız rekabet 
ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

16- Bozüyük İkinci Noterliğinin; İsmet İnönü Caddesinin Hasan Hüseyin Ağa Sokak ve 
karşısında Temel Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak, bu Caddenin Hacı Hafız Sokak ve 
Mektep Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar olan kısmında (başlangıç ve bitiş noktalarındaki sokak 
ve caddeler hariç olmak üzere) ve bu kısma açılan sağlı sollu cadde ve sokakların 50'şer metre 
derinliklerinde olmak üzere mevcut noterlikle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir 
yerde, 

17- Bucak Üçüncü Noterliğinin; Cumhuriyet Caddesi ve devamında Atatürk Caddesinin 
3624. Sokak ile kesiştiği kavşağa, bu kavşaktan 3624. Sokağın İnan Caddesi ile kesiştiği noktaya 
ve devamında Barutlu Caddesinin Fevzi Paşa Caddesi ile birleştiği noktaya kadar ve Fevzi Paşa 
Caddesinin Cumhuriyet Caddesi ile kesiştiği bölüme kadar olan cadde ve sokakların her iki 
yanında ve bu sınırların içerisinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı 
yaratmayacak uygun bir yerde, 

18- Bulancak İkinci Noterliğinin; Meydan Caddesi ve Atatürk Caddesinin Millet Caddesi 
ile kesiştiği noktadan devamla Millet Caddesinin Şemsettin Caddesi ile kesiştiği noktadan 
Şemsettin Caddesinin devamını takip eden sınırın doğusunda kalan alandaki cadde ve sokaklarda 
mevcut noterlikle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

19- Burdur Dördüncü Noterliğinin; 10. Sokağın Ali Kemal Erdem Bulvarı ile kesiştiği 
noktadan bu Bulvar boyunca tek yönlü olarak Batı yönünde 4. Sokağın köşesine kadar, 4. Sokağın 
Kuzey yönünde Burdur Gölüne doğru Şair Nedim Caddesine kadar olan noktaya, Şair Nedim 
Caddesinin Doğu yönünde 10. Sokak ile kesiştiği noktaya, 10. Sokağın Güney yönünde Ali 
Kemal Erdem Bulvarı ile kesiştiği noktaya kadar olan cadde ve sokakların tek yönünde kalan 
sınırlar içerisinde tüm cadde ve sokakları kapsayacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet 
ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

20- Çanakkale Sekizinci Noterliğinin; Atatürk Caddesinin İbrahim Terzioğlu Caddesi ile 
kesiştiği yerden başlayarak, Atatürk Caddesi devamla Atatürk Caddesinin Şehit Başçavuş Ahmet 
Alkan Sokak ve Sanayi Caddesiyle kesiştiği yere kadar olan kısımda ve bu kısımlara açılan cadde 
ve sokakların 20 metre derinliğine kadar mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak 
uygun bir yerde, 

21- Çankırı Üçüncü Noterliğinin; Aksu Mahallesi Zafer Caddesinin Yanlar Caddesi ile 
kesiştiği yerden başlayarak, Zafer Caddesinin Mehmet Akif Ersoy Caddesi ile kesiştiği yere 
kadar, Ali İnandık Caddesinin Mehmet Akif Ersoy Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Ali 
İnandık Caddesinin Taş Mescid Caddesi ile kesiştiği yere kadar, Kardelen Sokağın Ali İnandık 
Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Kardelen Sokağın Taş Mescid Caddesi ile kesiştiği yere 
kadar, Taş Mescid Caddesinin Kardelen Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak, Taş Mescid 
Caddesinin İsfendiyar Sokak ile kesiştiği yere kadar, İsfendiyar Sokağın Taş Mescid Caddesi ile 
kesiştiği yerden başlayarak, İsfendiyar Sokağın Mehmet Akif Ersoy Caddesi ile kesiştiği yere 
kadar, Yanlar Caddesinin Mehmet Akif Ersoy Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Yanlar 
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Caddesinin Zafer Caddesi ile kesiştiği yere kadar ve Mehmet Akif Ersoy Caddesinin, Yanlar 
Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Mehmet Akif Ersoy Caddesinin Zafer Caddesi ile 
kesiştiği yere kadar olan bölümde ve bu bölümlere açılan cadde ve sokakların 100 metre 
derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir 
yerde, 

22- Çerkezköy Yedinci Noterliğinin; Malkoçoğlu Caddesinin Dindar Sokak ile kesiştiği 
noktadan başlayarak, Üzümlü Sokak ile kesiştiği noktaya kadar, Üzümlü Sokağın Malkoçoğlu 
Caddesi ile kesiştiği noktadan başlayarak, Eray Sokak ile kesiştiği noktaya kadar olan kısmı 
üzerinde ve buralara açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde yer alacak şekilde 
mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

23- Çeşme İkinci Noterliğinin; Alaçatı Mahallesi Atatürk Bulvarının 6032. Sokak ve 
İnönü Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, 1500. Sokak ve Rıza Ertan Caddesi ile kesiştiği 
yere kadar olan bölümde sağlı sollu her iki tarafta 100 metre derinlikte olmak üzere mevcut 
noterlikle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

24- Çorlu Onbirinci Noterliğinin; Esentepe Mahallesi Çamlıbel Caddesinin Eski Bağlar 
Caddesi ile kesiştiği noktadan başlayarak, Çamlıbel 2.Sokak ile kesiştiği noktaya kadar olan kısım 
üzerinde ve bu Caddeye açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde mevcut noterliklerle 
haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

25- Düzce Onuncu Noterliğinin; Eski Bolu Caddesinin D100 Karayolu ile birleştiği 
yerden başlayarak, bu Caddenin devamı ile Şehit Sadık Sokak ile kesiştiği yere kadar olan kısım 
üzerinde ve bu kısma sağlı - sollu olarak her iki yönüne açılan sokaklarda 50 metre içeriye girmek 
üzere mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

26- Elbistan Dördüncü Noterliğinin; Adnan Menderes Bulvarının Hamza Akbaş Caddesi 
ve Sögütlü Caddesinin kesiştiği noktadan başlayarak, Adnan Menderes Bulvarını devamla 
Terminal Caddesi ve Tepebaşı Caddesinin kesiştiği noktaya kadar olan kısım üzerinde ve bu 
kısımla bağlantılı olan cadde ve sokaklarda 50 metre derinliğe kadar olan bölgede, mevcut 
noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

27- Erbaa İkinci Noterliğinin; Gazi Bulvarının Recep Tayyip Erdoğan Bulvarıyla 
(Amasya - Erzurum Karayolu) kesiştiği yerden devamla Doğu yönünde İhsan Kocaoğlu Caddesi 
ile kesiştiği noktaya kadar, İhsan Kocaoğlu Caddesinden Güneye doğru devamla Kestane 
Caddesinin İzzettin Çağpar Caddesiyle birleştiği noktaya kadar, İzzettin Çağpar Caddesinin Gazi 
Bulvarı ile kesiştiği noktadan Gazi Bulvarının Doğu yönünün (Gazi Bulvarının ihdas alanı içinde 
kalan sadece Doğu yönü) Kuzeye doğru Recep Tayyip Erdoğan Bulvarıyla (Amasya- Erzurum 
Karayolu) kesiştiği noktaya kadar olan içinde kalan cadde ve sokakların tamamında olmak üzere 
mevcut noterlikle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

28- Fatsa Dördüncü Noterliğinin; Samsun - Ordu Karayolunun Batıda Arslan Aydınlık 
Caddesiyle kesiştiği noktadan başlayarak, Doğuda Kumru - Korgan Yolunu kestiği noktaya kadar, 
Kumru - Korgan Yolundan Güneye doğru Ata Caddesini kestiği noktaya kadar, Samsun - Ordu 
Karayolunun Arslan Aydınlık Caddesi ile kesiştiği yerden Güneye doğru Mandıra Caddesi 
boyunca ve devamla Ata Caddesinin Kumru Korgan Yoluyla kesiştiği noktaya kadar olan alan 
içerisinde kalan cadde ve sokaklar dahil olmak üzere mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı 
yaratmayacak uygun bir yerde, 

29- Fethiye Dokuzuncu Noterliğinin; Göcek Mahallesi Turgut Özal Caddesinin Atatürk 
Caddesi ile kesiştiği noktadan başlayarak, Turgut Özal Caddesinin tamamında ve devamla Çarşı 
Yolu Caddesinin Sıtkı Koçman Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar olan kısmında, İnönü 
Bulvarının tamamında ve bu bölümlere açılan sokakların 100 metre derinliklerinde mevcut 
noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 
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30- Hendek İkinci Noterliğinin; Osman Yılmaz Caddesinin Alparslan Türkeş Caddesi ile 
kesiştiği yerden başlayarak, Ziya Gökalp Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar olan kısım üzerinde 
sağlı ve sollu olmak üzere her iki tarafında açılan sokak ve caddelerden 100 metre içeriye girmek 
üzere mevcut noterlikle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

31- Isparta Onbirinci Noterliğinin; Atatürk Bulvarının 153. Cadde ile kesiştiği noktanın 
Doğu cephesinden başlayarak, 154. Cadde ile kesiştiği yerden Kuzeydoğuya doğru, 3242. 
Sokaktan devamla 3235. Sokak ve Doğan Kımıllı Caddesi ile birleşerek Güneye doğru, Atatürk 
Bulvarı ile kesiştiği kavşağın 153. Cadde ile kesiştiği noktaya kadar olan sınırlar içerisinde kalan 
tüm cadde ve sokaklar olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak 
uygun bir yerde, 

32- İnegöl Sekizinci Noterliğinin; Mahmudiye Mahallesi Anafartalar Caddesinin Ertuğrul 
Gazi Caddesiyle kesiştiği yerden başlayarak, Ertuğrul Gazi Caddesi boyunca, Ertuğrul Gazi 
Caddesinin Kahraman Sokak ve 1. Köprülü Sokak ile kesiştiği noktaya kadar sağ ve soldan 100 
metre derinliğe kadar olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak 
uygun bir yerde, 

33- İnegöl Dokuzuncu Noterliğinin; Park Caddesinin Bekarzade Sokak ve Ali Galip 
Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak, Park Caddesi boyunca ve devamında Mimar Sinan Caddesi 
ile kesiştiği noktadan Mimar Sinan Caddesi boyunca Mimar Sinan Caddesinin Şeyh Kamil 
Caddesi ve Farabi Sokakla kesiştiği noktaya kadar sağdan ve soldan 50 metre derinliğe kadar 
olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

34- Kadirli Üçüncü Noterliğinin; Cengiz Topel Mahallesi Devlet Bahçeli Bulvarının 
(Osmaniye Bulvarı) 1285. Sokakla kesiştiği yerden başlayarak, Çanakkale Caddesinin bulunduğu 
kavşağa kadar olan kısımda sağlı sollu 50'şer metre ara sokaklara girebilecek şekilde mevcut 
noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

35- Kahta İkinci Noterliğinin; Mustafa Kemal Caddesinin Adeviye Bulvarı ve Turgut 
Özal Caddesi ile kesiştiği noktadan başlayarak, Baraj Yolu Caddesi istikametine devamla Baraj 
Yolu Caddesinin Atatürk Caddesi ve Turgut Reis Caddesi ile kesiştiği kavşağa kadar olan 
kısımlarla bağlantılı olan ara cadde ve sokaklarda 50 metre derinliğe kadar olan bölgede mevcut 
noterlikle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

36- Karaman Altıncı Noterliğinin; Zeytin Dalı (Mut Caddesi) ile Dr. Aziz Tarhan 
Caddesinin kesiştiği noktadan başlamak üzere, Aziz Tarhan Caddesi, Ereğli Caddesi, Ahi Ervan 
Caddesini devamla İbrahim Ökten Caddesinin Zeytin Dalı Caddesiyle kesiştiği yere kadar olan 
alan içerisindeki tüm cadde ve sokaklar ile bu sınırları oluşturan cadde ve sokakların bu alana 
bakan taraflarında mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

37- Kırıkhan Üçüncü Noterliğinin; Mehmet Sapmaz Bulvarında Delibekirli Çayı 
üzerindeki köprüden başlayarak, Adnan Menderes Bulvarını da kapsayacak şekilde devamındaki 
İsmail Turan Bulvarının Toki Sitesi Yolu ile kesiştiği yere kadar sağlı sollu 50'şer metre ara 
sokaklara girebilecek şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir 
yerde, 

38- Kırıkkale Yedinci Noterliğinin; Nenehatun Caddesinin Atatürk Bulvarı ile kesiştiği 
yerden başlayarak, Nenehatun Caddesinin Halide Edip Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan 
bölümünde ve bu bölüme açılan cadde ve sokakların 100 metre derinliklerinde mevcut 
noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

39- Kızıltepe Altıncı Noterliğinin; İpekyolu Caddesinin Ceylanpınar Kavşağından 
başlayarak, Batı yönünde Akyazı yolunun İpekyolu Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan alan 
içerisinde kalan bölgede yolun her iki cephesinin 50'şer metre içlerine kadar olan alanlarda 
mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 
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40- Kızıltepe Yedinci Noterliğinin; Mardin Caddesi ile Vatan Caddesinin kesiştiği 
kavşaktan başlayarak, Mardin Caddesini devamla bu Caddenin TOKİ Caddesi ile kesiştiği 
kavşağa kadar olan kısım üzerinde ve bu kısmın her iki cephesinin 50'şer metre içlerine kadar 
olan alanlarda mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

41- Kilis Dördüncü Noterliğinin; Kilis İkinci Noterliğinin ihdas alanının Mercidabık 
Caddesinin Yavuz Sultan Selim Caddesi ile kesiştiği noktadan başlayarak, İnönü Bulvarına, 
buradan devamla Orgeneral Safter Necioğlu Bulvarının Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarının Güney 
kısmı ile kesiştiği noktada bitmek üzere ve İnönü Bulvarının ara cadde ve sokaklarda 50 metre 
derinliğe kadar kadar olan bölge olarak düzeltilerek, Orgeneral Safter Necioğlu Bulvarının 
Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarının kuzey kısmı ile kesiştiği noktadan başlayarak, Orgeneral Safter 
Necioğlu Bulvarının Kilis Küçük Sanayi Sitesinin bulunduğu dönerli kavşağa kadar olan kısım 
üzerinde ve Orgeneral Safter Necioğlu Bulvarının bağlantılı olduğu ara cadde ve sokaklarda 50 
metre derinliğe kadar olan bölgede mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak 
uygun bir yerde, 

42- Kumluca Üçüncü Noterliğinin; Karasin Sokağın Kumluca 2. Noterliği ihdas alanından 
çıkarılmasına, Adnan Menderes Bulvarının 50. Yıl Caddesi ile kesiştiği noktadan bu Caddenin 
Karasin Sokak ile birleştiği yere kadar çift yönlü olarak, Karasin Sokağın Adnan Menderes 
Bulvarı ile kesiştiği noktaya kadar çift yönlü olarak, Adnan Menderes Bulvarının Antalya - Doğu 
yönüne doğru 50. Yıl Caddesi ile kesiştiği yere kadar Güney tek cepheli olarak, bu sınırlar 
içerisinde kalan tüm cadde ve sokaklar olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı 
yaratmayacak uygun bir yerde, 

43- Manavgat Onuncu Noterliğinin; Kemer Bulvarının Manavgat Caddesi ile kesiştiği 
noktadan başlamak üzere, Güneybatı yönüne, Kemer Bulvarından devamla Side Bulvarının İnönü 
Bulvarı ile kesiştiği noktadan başlamak üzere, Güneydoğu yönüne, Atatürk Bulvarından devamla 
Adnan Menderes Bulvarının Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ile kesiştiği noktadan devamla Kemer 
Caddesinin Manavgat Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar olan alan ve alanı belirlemek için 
sayılan tüm bulvar ve caddelerin çift yönü olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet 
ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

44- Mardin Dördüncü Noterliğinin; Hükümet Caddesinin Mehtap Caddesi ile kesiştiği 
yerden başlayarak, Batıya doğru 2037. Sokak ile kesiştiği yere kadar, Hürriyet Caddesinden 
Kuzeye doğru Zafer Caddesi ile kesiştiği yere kadar, Zafer Caddesinden Kuzeydoğuya doğru 
devamla Hükümet Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan alanda mevcut noterliklerle haksız rekabet 
ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

45- Mudanya İkinci Noterliğinin; Halitpaşa Caddesinin İstasyon Caddesi ile birleştiği 
yerden başlayarak, Bursa Asfaltı Caddesi boyunca, Bursa Asfaltı Caddesinin Servet Efendi 
Sokakla Işıklı Köyü Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar sağdan ve soldan 100 metre derinliğe 
kadar olan bölgede mevcut noterlikle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

46- Muğla Beşinci Noterliğinin; İsmet Çatak Caddesinin Hürriyet Sokak ile kesiştiği 
noktadan başlayarak, Koca Mustafa Efendi Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar olan kısmının 
Muğla Üçüncü Noterliğinin ihdas alanından çıkartılarak, İsmet Çatak Caddesinin Hürriyet Sokak 
ile kesiştiği noktadan başlayarak, İsmet Çatak Caddesinin 14. Sokak ile kesiştiği yere kadar, 14. 
Sokağın devamla Haluk Özsoy Caddesi ile kesiştiği yere kadar, Haluk Özsoy Caddesinin devamla 
Zihni Derin Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar olan bölümde ve bu bölümlerin her iki tarafında 
100 metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak 
uygun bir yerde, 
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47- Nazilli Beşinci Noterliğinin; 505. Sokağın Mehmet Özalp Bulvarı ile kesiştiği 
kavşaktan başlayarak, 505. Sokak boyunca, 505. Sokağın 172. Sokak ile kesiştiği yere kadar, 
Şehit Naci Ülker Bulvarının Denizli - Aydın yolu ile kesiştiği yerden başlayarak, Şehit Naci Ülker 
Bulvarını devamla bu Bulvarın 537. ve 429. Sokaklarla kesiştiği noktaya kadar olan bölümde 
sağlı sollu ve iki taraftan içeri doğru 100 metre derinliklerinde mevcut noterliklerle haksız rekabet 
ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

48- Nevşehir Yedinci Noterliğinin; Sümer Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesinin Lale 
Sanayi Sitesi 16. Blokla kesiştiği noktadan başlayarak, Fevzi Çakmak Caddesini devamla bu 
Caddenin Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı (D300 Otoyolu) ile kesiştiği noktaya kadar, buradan 
devamla Necip Fazıl Kısakürek Bulvarının Lale Sanayi Sitesi 16. Blokla kesiştiği noktaya kadar 
ve buradan devamla Lale Sanayi Sitesi 16. Blokun Fevzi Çakmak Caddesi ile kesiştiği noktaya 
kadar olan alanda bulunan Lale Sanayi Sitesinin içerisindeki tüm cadde ve sokakları kapsar 
şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

49- Nurdağı Üçüncü Noterliğinin; Çelikkan Caddesinin Arzu Sokak ile kesiştiği noktadan 
başlamak üzere, Çelikkan Caddesinin devamı olan Hilmi Kutlubay Caddesinin Reyhan Sokak ile 
kesiştiği noktaya kadar olan kısım üzerinde ve bu kısımla bağlantılı olan cadde ve sokaklarda 50 
metre derinliğe kadar olan bölgede mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak 
uygun bir yerde, 

50- Nusaybin İkinci Noterliğinin; Batısı 27 Mayıs Caddesi, Doğusu Kültür Sokak (Çağ 
Çağ Deresi), Güneyi Seher Sokak, Kuzeyi İpekyolu Caddesi olmak üzere arada kalan bölgede 
mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

51- Ordu Sekizinci Noterliğinin; Kuzeyde Bülent Ecevit Bulvarının (Sahil Caddesi) 
Batıda 4. Sokakla kesiştiği nokta ile Doğuda 94. Sokakla kesiştiği noktaya kadar (Bülent Ecevit 
Bulvarının her iki yönü dahil), Doğuda 94. Sokaktan Güneye doğru Perşembe Caddesinden 
devamla 87. Sokak boyunca, Batıda 4. Sokaktan Güneydoğuya doğru 83. Sokakla kesiştiği 
noktaya kadar, Güneyde Perşembe Caddesi devamla 87. Sokak, devamla 90. Sokak, devamla 86. 
Sokak, devamla 85. Sokak, devamla 84. Sokak, devamla 83. Sokak boyunca olmak üzere mevcut 
noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

52- Osmaniye Dokuzuncu Noterliğinin; Fakıuşağı Mahallesi Derebaşı Sokak, Prof. Dr. 
Alper Akınoğlu Caddesi, Kazım Tülüce Bulvarının kesiştiği kavşaktan başlayarak (Derebaşı 
Sokak ve Prof. Dr. Alper Akınoğlu Caddesi girişleri hariç olmak üzere), Kazım Tülüce Bulvarını 
devamla bu Bulvarın mahalle içinde bittiği 45014. Sokağa kadar sağlı sollu 300'er metre ara 
sokaklara girebilecek şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir 
yerde, 

53- Osmaniye Onuncu Noterliğinin; 10017. Sokağın 10020. Sokakla kesiştiği yerden 
başlamak üzere, 10017. Sokağın Akyar Caddesi ile kesiştiği yere kadar sağlı sollu 100 metre 
derinliklerine kadar olan alanda mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun 
bir yerde, 

54- Ödemiş Dördüncü Noterliğinin; Şehit Adnan Menderes Bulvarının Atatürk Caddesi 
ile kesiştiği yerden başlayarak, Adnan Menderes Bulvarını devamla bu Bulvarın 1081. ve 1257. 
Sokaklar ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde sağlı sollu ve bu bölüme açılan cadde ve 
sokaklarda 100 metre derinliklerine kadar olan kısım Ödemiş Üçüncü Noterliğinin ihdas 
alanından çıkartılarak, Şehit Adnan Menderes Bulvarının Atatürk Caddesi ile kesiştiği yerden 
başlayarak, Adnan Menderes Bulvarını devamla bu Bulvarın 1081. ve 1257. Sokaklar ile kesiştiği 
yere kadar olan bölümünde sağlı sollu ve bu bölüme açılan cadde ve sokaklarda 100 metre 
derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir 
yerde, 
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55- Reyhanlı Üçüncü Noterliğinin; Recep Tayyip Erdoğan Caddesinin (Antakya - 
Cilvegözü Yolu) Reyhanlı ilçesi girişinde Atatürk Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Atatürk 
Caddesini devamla bu Caddenin 160. Sokak ve 299. Sokakla kesiştiği yere kadar sağlı sollu 50'şer 
metre kadar ara sokaklara gidebilecek şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı 
yaratmayacak uygun bir yerde, 

56- Reyhanlı Dördüncü Noterliğinin; Ertuğrul Gazi Caddesinin Tayfur Sökmen 
Bulvarının kesiştiği yerden başlayarak, Tayfur Sökmen Bulvarını devamla bu Bulvarın Ahmet 
Çalım Meydanı ile kesiştiği yere kadar, sağlı sollu 100'er metre ara sokaklara girebilecek şekilde 
mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

57- Salihli Beşinci Noterliğinin; Menderes Caddesinin Abay Caddesi ile kesiştiği yerden 
başlamak üzere, Menderes Caddesini devamla Millet Caddesinde ve bu Caddenin Şüheda Caddesi 
ile kesiştiği yere kadar sağlı sollu iki tarafı, Şüheda Caddesinin Millet Caddesi ilekesiştiği yerden 
başlayarak, Avar Caddesi ile kesiştiği yere kadar, Şüheda Caddesinin iki tarafı ve Avar 
Caddesinin Şüheda Caddesi ile kesiştiği yerden Abay Bulvarı ile kesiştiği yere kadar, Avar 
Caddesinin sağlı sollu ve Avar Caddesine açılan cadde ve sokaklarda 100 metre derinliklerinde 
mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

58- Silivri Yedinci Noterliğinin; D-110 Karayoluna paralel Bakaner Sokak, Eczacı Cevdet 
Kıran Sokak, İnönü Caddesi ve Nebile Toktaş Sokak ile çevrili ada içerisinde, bu adayı 
çevreleyen yukarıda adı geçen sokaklar üzerinde ve İnönü Caddesinin Balözü Sokak ile kesiştiği 
yere kadar İnönü Caddesi üzerinde yer alacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı 
yaratmayacak uygun bir yerde, 

59- Söke Dördüncü Noterliğinin; İstasyon Caddesinin Özmen Sokak ile kesiştiği 
noktadan başlamak üzere, İstasyon Caddesini devamla bu Caddenin Aydın Caddesi ile kesiştiği 
noktaya kadar ve buradan devamla Aydın Caddesinin Novada kavşağına açılan bölümüne kadar 
her iki caddede ve bu caddelere açılan sokaklarda sağlı sollu 100 metre derinliklerinde mevcut 
noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

60- Tatvan İkinci Noterliğinin; Cumhuriyet Caddesinin İskele Caddesi ile kesiştiği yerden 
başlayarak, Cumhuriyet Caddesi boyunca bu Caddenin Güzeldere Sokakla kesiştiği yere kadar 
olan kısmın her iki tarafının 50 metre derinliklerine kadar olacak şekilde mevcut noterlikle haksız 
rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

61- Turgutlu Beşinci Noterliğinin; Fatih Caddesinin Uşak - İzmir Yolu ile kesiştiği 
noktadan başlamak üzere, Fatih Caddesi, Millet Caddesi, Mimar Sinan Caddesini devamla Mimar 
Sinan Caddesinin Uşak - İzmir Yolu ile kesiştiği yere kadar olan bölümün her iki tarafında ve bu 
bölüme açılan cadde ve sokaklarda 100 metre derinlikte mevcut noterliklerle haksız rekabet 
ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

62- Uşak Sekizinci Noterliğinin; Gazi Bulvarının Celal Bayar Caddesi ve Halil Gedik 
Bulvarı ile kesiştiği noktadan başlayarak, Ergenekon Caddesi ve 8. Ray Sokak ile kesiştiği yere 
kadar olan kısmında, Gazi Bulvarının belirtilen aralığına Kuzey yönüne açılan sokak ve 
caddelerin ilk 200'er metre derinliklerinde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı 
yaratmayacak uygun bir yerde, 

63- Uşak Dokuzuncu Noterliğinin; Orhan Dengiz Bulvarının Kazım Karabekir Caddesi ve 
Bahçeli Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak, Ulubey istikametinde Necati Özen Caddesi ile 
kesiştiği yere kadar olan kısmının her iki tarafında ve bu kısma açılan sağlı sollu sokak ve 
caddelerin ilk 100'er metre derinliklerinde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı 
yaratmayacak uygun bir yerde, 
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64- Van Onbirinci Noterliğinin; Van - Erciş Karayolunun Zeve Caddesi ile kesiştiği 
yerden başlayarak, Kuzeye doğru Van - Erciş Karayolunun Şemsibey Caddesi ile kesiştiği yere 
kadar olan kısmın her iki tarafında 100 metre derinliklerini de içine alacak şekilde diğer 
noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

65- Van Onikinci Noterliğinin; Cumhuriyet Caddesinin Doğu Caddesi ile kesiştiği yerden 
başlayarak, Doğu Caddesini devamla bu Caddenin Erekdağı Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan 
kısmın her iki tarafından 100 metre derinliklerinde mevcut noterliklerle rekabet ortamı 
yaratmayacak uygun bir yerde, 

66- Yalova Dokuzuncu Noterliğinin; Şehit Ömer Faydalı Caddesinin Doruk Sokakla 
kesiştiği noktadan başlayarak, bu Sokağın Ali Şener Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan 
devamla bu Caddenin Kalem Sokakla kesiştiği yere kadar, buradan devamla bu Sokağın Hisar 
Sokakla kesiştiği yere kadar, Hisar Sokak ve Sanat 2. Sokak devamla Şehit Ömer Faydalı Caddesi 
ile kesiştiği noktaya kadar ve buradan devamla bu Caddenin Doruk Sokak ile keşistiği yere kadar 
olan alanın tamamında mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

Açılmasına karar verilmiştir.  1562/6/1-1 
—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 
MÜNHAL NOTERLİKLER 

2018 yılı tahmini gayrisafi gelirleri 100.000,00.-TL olan, aşağıda ihdas alanı yazılı 
ÜÇÜNCÜ SINIF DATÇA İKİNCİ NOTERLİĞİ münhaldir. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF, 
İKİNCİ SINIF, ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLERDEN VE NOTERLİK BELGESİ 
SAHİPLERİNDEN bu noterliğe atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde 
Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli 
elektronik imza, e-Devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir. 

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi 
sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul 
edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr 
adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır. 

Başvuruda bulunan ve belge numarası 9000’in altında olan belge sahiplerinin 
başvurularına 1512 sayılı Noterlik Kanununun 23 üncü maddesi gereğince sağlık raporu, mal 
bildirimi, kayıtlı olunan barodan ve/veya çalışılan kurumdan hakkında soruşturma ya da disiplin 
cezası olup olmadığına ilişkin belge ve Noterlik Kanununun 7 nci maddesinin 6,7,8,9,10 ve 11 
inci bentlerindeki yasakların kendisinde bulunmadığına dair beyannameyi elektronik ortamda 
eklemeleri gerekmektedir. Eksik belgelerini ilan tarihinden itibaren bir ay içinde tamamlamayan 
kişilerin istemi dikkate alınmaz. 

Aynı Kanunun değişik 30 uncu maddesi uyarınca, atanma emrinin tebellüğünden sonra 
vazgeçme halinde noterlik belgesi sahipleri de noterler gibi istifa etmiş sayılacaktır. 

Muhdes noterliklere yapılacak atamalarda sıralama, muhdes noterliğin açılmış olduğu 
yerdeki tüm noterliklerin gayrisafi gelirlerinin aritmetik ortalaması, ilk defa açılan üçüncü sınıf 
noterliklere yapılacak atamalarda ise nüfus yoğunluğu esas alınarak belirlenecektir. Buna ilişkin 
sıralama www.higm.adalet.gov.tr adresinde duyurulacaktır. 

İlan olunur. 
1- Datça İkinci Noterliğinin; Atatürk Caddesinin Ahmet Taner Kışlalı Caddesi ile 

kesiştiği noktadan başlamak üzere, Atatürk Caddesinin tamamının sol (deniz) tarafı ve soldan içe 
doğru açılan sokaklarda 100 metre derinliklerinde mevcut noterlikle haksız rekabet ortamı 
yaratmayacak uygun bir yerde, 

Açılmasına karar verilmiştir.  1562/7/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 
MÜNHAL NOTERLİKLER 

2019 yılı tahmini gayrisafi gelirleri 500.000,00.-TL olan, aşağıda isimleri ve ihdas 
bölgeleri yazılı bulunan MUHDES BİRİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF 
NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde 
Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli 
elektronik imza, e-Devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir. 

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi 
sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul 
edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr 
adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır. 

Muhdes noterliklere yapılacak atamalarda sıralama, muhdes noterliğin açılmış olduğu 
yerdeki tüm noterliklerin gayrisafi gelirlerinin aritmetik ortalaması esas alınarak belirlenecektir. 
Buna ilişkin sıralama www.higm.adalet.gov.tr adresinde duyurulacaktır. 

İlan olunur. 
1- Adana Yirminci Noterliğinin; Adana Oto Center 2. Etap Güney girişi 8. Cadde 

üzerinde,8. ve 9. Cadde arasında (9. Caddenin üzerine geçmemek kaydıyla) olacak şekilde 
mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

2- Adana Yirmibirinci Noterliğinin; 46003. Sokağın 46043. Sokak ile kesiştiği yerden 
başlayarak, 46003. Sokağın 46051. Sokak ile kesiştiği yere kadar olan kısımda ve bu kısma açılan 
cadde ve sokakların sağlı sollu 100'er metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle 
haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

3- Adana Yirmiikinci Noterliğinin; Kurttepe Caddesinin 83012. Sokak ve 83021. Sokak 
ile kesiştiği yerden başlayarak, bu Caddenin İsmail Hakkı Develi Bulvarı ile 77231. ve 77239. 
Sokak ile kesiştiği yere kadar olan kısımda ve bu kısma açılan cadde ve sokakların 100'er metre 
derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir 
yerde, 

4- Adana Yirmiüçüncü Noterliğinin; Mustafa Kemalpaşa Bulvarının Kışla Caddesi ile 
kesiştiği yerden başlayarak, bu Bulvarın Manolya Caddesi ve Yasemin Caddesi ile kesiştiği yere 
kadar olan kısmında ve bu kısma açılan cadde ve sokakların sağlı sollu 50'şer metre 
derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir 
yerde, 

5- Alanya Yedinci Noterliğinin; İstiklal Caddesinin Sanayi Caddesi ile kesiştiği yerden 
başlayarak, Sanayi Caddesinin Türbe Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Türbe 
Caddesinin devamındaki Mithat Görgün Caddesinin Cömert Caddesi ile kesiştiği yere kadar, 
buradan devamla Cömert Caddesinin İstiklal Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla 
İstiklal Caddesinin Sanayi Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısımların her iki yönünde, 
belirtilen sınırlar içerisinde kalan cadde ve sokakları kapsayacak şekilde olmak üzere mevcut 
noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

6- Ankara Yetmişinci Noterliğinin; Gökkuşağı Caddesinin 1252. Sokak ile kesiştiği 
yerden başlayarak, bu Caddenin Ahmet Yesevi Caddesi ve 1164. Sokak ile kesiştiği yere kadar 
olan kısımda ve bu kısma sağ ve sol taraftan açılan cadde ve sokakların 100'er metre 
derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir 
yerde, 
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7- Ankara Yetmişbirinci Noterliğinin; Alacaatlı Caddesinin 2914. Sokakla kesiştiği 
yerden başlayarak, Alacaatlı Caddesinin Beyler Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısımda ve 
bu kısma açılan cadde ve sokakların 100'er metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut 
noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

8- Ankara Yetmişikinci Noterliğinin; Abdul Halik Renda Caddesinin Bağdat Caddesi ile 
kesiştiği yerden başlayarak, Abdul Halik Renda Caddesinin Batı Bulvarı ile kesiştiği yere kadar 
olan kısımda ve bu kısma açılan cadde ve sokakların 100'er metre derinliklerinde olacak şekilde 
mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

9- Ankara Yetmişüçüncü Noterliğinin; Kayaş Caddesinin 1484. Cadde ve 1517. Cadde ile 
kesiştiği yerden başlayarak, Kayaş Caddesinin 1529. Cadde ile kesiştiği yere kadar olan kısımda 
ve bu kısma sağ ve sol taraftan açılan cadde ve sokakların 100'er metre derinliklerinde olacak 
şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

10- Ankara Yetmişdördüncü Noterliğinin; Anavatan Caddesinin Zorlu Sokak ve 
Bademlik Yolu Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Anavatan Caddesinin 1077. Sokak ile 
kesiştiği yere kadar olan kısımda ve bu kısma sağ ve sol taraftan açılan cadde ve sokakların 100'er 
metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak 
uygun bir yerde, 

11- Ankara Yetmişbeşinci Noterliğinin; İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz 
Bulvarının 4200. Sokak ve Bağlar Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, İncek Şehit Savcı 
Mehmet Selim Kiraz Bulvarının 23 Nisan Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısımda ve bu 
kısma sağ ve sol taraftan açılan cadde ve sokakların 100'er metre derinliklerinde olacak şekilde 
mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

12- Ankara Yetmişaltıncı Noterliğinin; Batı Bulvarının 1777. Cadde ile kesiştiği yerden 
başlayarak, Batı Bulvarının Rajiv Gandhi Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Rajiv 
Gandhi Caddesinin Cengiz Aymatov Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Cengiz 
Aymatov Caddesinin 1777. Cadde ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla 1777. Caddenin Batı 
Bulvarı ile kesiştiği yere kadar olan kısımda ve bu alan içerisinde kalan tüm cadde ve sokaklar 
dahil olacak şekildemevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

13- Ankara Yetmişyedinci Noterliğinin; Simon Bolivar Caddesinin Rabindranath Tagore 
Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Simon Bolivar Caddesinin Ahmet Rasim Sokak ile 
kesiştiği yere kadar olan kısımda ve bu kısma açılan cadde ve sokakların 100'er metre 
derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir 
yerde, 

14- Ankara Yetmişsekizinci Noterliğinin; Vedat Dalokay Caddesinin Ziya Oralay Caddesi 
ile kesiştiği yerden başlayarak, Vedat Dalokay Caddesinin 273. Sokak ile kesiştiği yere kadar olan 
kısımda ve bu kısma sağ ve sol taraftan açılan cadde ve sokakların 100'er metre derinliklerinde 
olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

15- Ankara Yetmişdokuzuncu Noterliğinin; 1516. Caddenin 1509. Cadde ve 1537. Cadde 
ile kesiştiği yerden başlayarak, 1516. Caddenin Hasan Celal Güzel Caddesi ile kesiştiği yere 
kadar, buradan devamla Hasan Celal Güzel Caddesinin 1508. Sokak ile kesiştiği yere kadar olan 
kısımda ve bu kısma sağ ve sol taraftan açılan cadde ve sokakların 100'er metre derinliklerinde 
olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

16- Ankara Sekseninci Noterliğinin; Şehit Murat Üçöz Caddesinin 1489. Cadde ile 
kesiştiği yerden başlayarak, Şehit Murat Üçöz Caddesinin 1471. Sokak ve 1498. Cadde ile 
kesiştiği yere kadar olan kısımda ve bu kısma sağ ve sol taraftan açılan cadde ve sokakların 100'er 
metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak 
uygun bir yerde, 
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17- Antalya Yirmidördüncü Noterliğinin; Aspendos Bulvarının Kahraman Caddesi ile 
kesiştiği yerden başlayarak, Aspendos Bulvarı boyunca Tedaş Kavşağına kadar olan kısımda iki 
cepheli ve bu kısımda her iki tarafta 50'şer metre derinliğe kadar olacak şekilde mevcut 
noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

18- Antalya Yirmibeşinci Noterliğinin; Evliya Çelebi Caddesinin Mevlana Kavşağı ile 
kesiştiği yerden başlayarak, Evliya Çelebi Caddesinin Emrah Caddesi ile kesiştiği yere kadar, 
buradan devamla Emrah Caddesinin Karacaoğlan Caddesi ile kesiştiği yere kadar bu kısımlara 
açılan cadde ve sokakların 100'er metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız 
rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

19- Antalya Yirmialtıncı Noterliğinin; Vatan Bulvarının Akın Caddesi ile kesiştiği yerden 
başlayarak, bu Caddenin Kuzeyde Gazi Bulvarı ile kesiştiği yere kadar, Gazi Bulvarının Doğu 
yönünde Fatih Caddesi ile kesiştiği yere kadar, Güney yönünde Fatih Caddesi boyunca ve Tonguç 
Caddesinden devamla bu Caddenin 625. Sokakla kesiştiği yere kadar, 625. Sokağın Güneybatı 
yönünde Akın Caddesi ve Vatan Bulvarı ile kesiştiği yere kadar olan bölümünün Antalya Beşinci 
Noterliğinin ihdas alanından çıkartılarak, 

Vatan Bulvarının Turgut Reis Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, bu Bulvarın 
Kuzeydoğu yönünde Zambak Caddesi ile kesiştiği yere ve Zambak Caddesinin Güneydoğu 
yönünde 729. Sokak ile kesiştiği yere kadar ve 729. Sokağın Güneybatı yönünde 725. Sokak ile 
kesiştiği yere kadar ve 725. Sokağın Kuzeybatı yönünde Vatan Bulvarı ile buluştuğu yere kadar 
olan bölümün Antalya Sekizinci Noterliğinin ihdas alanından çıkartılarak, 

Yahya Kemal Caddesi ile Gazi Bulvarının kesiştiği yerden Kuzeydoğu yönünde Yıldırım 
Beyazıt Caddesi ile kesiştiği yere kadar Kuzey cepheli ve tek yönlü olarak revize edilerek, Gazi 
Bulvarının Akın Caddesi ile kesiştiği yerden Kuzeydoğu yönünde Fatih Caddesi ile kesiştiği yere 
kadar Güneydoğu yönünde tek cepheli, Fatih Caddesinin Güneydoğu yönünde 692. Sokakla 
kesiştiği yere çift cepheli, buradan devamla 692. Sokağın Güneybatı yönünde Akın Caddesi ve 
Zambak Caddesi ile kesiştiği yere kadar çift cepheli, buradan devamla Akın Caddesinin 
Kuzeybatı yönünde Gazi Bulvarı ile kesiştiği yere kadar çift cepheli ve bu alanın içinde kalan tüm 
cadde ve sokakları kapsayacak şekilde Antalya Dokuzuncu Noterliğinin ihdas alanından 
çıkartılarak, 

Vatan Bulvarının Zambak Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Vatan Bulvarının Gazi 
Bulvarı ile kesiştiği yere kadar Doğu yönünde tek cepheli, buradan devamla Gazi Bulvarının Akın 
Caddesi ile kesiştiği yere kadar Güney yönünde tek cepheli, buradan devamla Akın Caddesinin 
Zambak Caddesi ile kesiştiği yere kadar Güneybatı yönünde tek cepheli, buradan devamla 
Zambak Caddesinin Vatan Bulvarı ile kesiştiği yere kadar çift cepheli ve bu alan içerisinde kalan 
tüm cadde ve sokakları kapsayacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı 
yaratmayacak uygun bir yerde, 

20- Antalya Yirmiyedinci Noterliğinin;75. Yıl Caddesinin 3125. Sokak ile birleştiği 
yerden başlayarak, bu Caddenin Kuzey yönünde 5001. Sokak ile kesiştiği yere kadar olan kısımda 
çift cepheli ve 50'şer metre derinliğe kadar olan bölümlerinin Antalya Onsekizinci Noterliğinin 
ihdas alanından çıkartılarak, 75. Yıl Caddesinin 3125. Sokakla kesiştiği yerden başlayarak, bu 
Caddenin 5001. Sokak ile kesiştiği yere kadar olan kısımda çift cepheli ve bu kısmın 100'er metre 
derinliğine kadar olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun 
bir yerde, 

21- Antalya Yirmisekizinci Noterliğinin; Anafartalar Caddesinin Cumhuriyet Caddesi ve 
Konyaaltı Bulvarı ile kesiştiği noktadan başlayarak, Kuzey yönünde bu Caddenin Yener Ulusoy 
Bulvarı (Eski Adnan Menderes Bulvarı) ve 100. Yıl Bulvarı ile kesiştiği kavşağa ve buradan 
Batıda 100. Yıl Bulvarının Güney cephesinin Konyaaltı Bulvarı ile birleştiği kavşağa kadar tek 
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yönlü olarak Antalya Onuncu Noterliğinin ihdas alanından çıkartılarak, Batıda Hızır Reis 
Caddesinin Konyaaltı Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Kuzey yönünde bu Caddenin 100. 
Yıl Bulvarı ile kesiştiği yere kadar çift yönlü olarak ve buradan devamla Doğu yönünde 100. Yıl 
Bulvarının Güllük Caddesi (Anafartalar Caddesi) ve Yener Ulusoy Bulvarı ile kesiştiği yere kadar 
Güney yönünde tek yönlü ve buradan devamla Güneye doğru Güllük Caddesinin Konyaaltı 
Bulvarı ile kesiştiği yere kadar Batı yönünde tek yönlü ve buradan devamla Konyaaltı Caddesinin 
Batı yönünde Hızır Reis Caddesi ile kesiştiği yere kadar ve bu bölge sınırları içinde kalan tüm 
cadde ve sokaklar dahil olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak 
uygun bir yerde, 

22- Antalya Yirmidokuzuncu Noterliğinin; Atatürk Bulvarının 17. Cadde ve 6. Cadde ile 
kesiştiği yerden Güneybatı yönünde ve Atatürk Bulvarından devamla Boğaçayı Köprüsüne kadar 
çift cepheli olacak şekilde Antalya Onbirinci Noterliğinin ihdas alanından çıkartılarak, Atatürk 
Bulvarının 17. Cadde ve 6. Cadde ile birleştiği yerden başlayarak, Güneybatı yönünde bu 
Bulvarın Gazi Mustafa Kemal Bulvarı ile birleştiği yere kadar çift cepheli, Gazi Mustafa Kemal 
Bulvarının Kuzeybatı yönünde Anadolu Caddesi ile birleştiği kavşağa kadar çift cepheli ve bu 
kısımların 100'er metre derinliğine kadar olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet 
ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

23- Bakırköy Altmışbeşinci Noterliğinin; Oto Center Galericiler Sitesinde 2255. Sokak ile 
2256. Sokağın kesiştiği yerden başlayarak, 2256. Sokağın 2259. Sokak ile kesiştiği yere kadar, 
buradan devamla 2259. Sokağın 2262. Sokak ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla 2262. 
Sokağın 2255. Sokak ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla 2255. Sokağın 2256. Sokak ile 
kesiştiği yere kadar olan kısım üzerinde ve bu kısmın içinde kalan alandaki tüm cadde ve sokaklar 
dahil olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

24- Bakırköy Altmışaltıncı Noterliğinin; Batışehir Kavşağı ile Batışehir Caddesi üzerinde 
yer alan Batışehir Sitesi içerisinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı 
yaratmayacak uygun bir yerde, 

25- Bakırköy Altmışyedinci Noterliğinin; Yeni Havaalanı Caddesi ile Atatürk Caddesi 
arasında bulunan Dünya Ticaret Merkezi Kompleksi içerisinde olacak şekilde mevcut 
noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

26- Bakırköy Altmışsekizinci Noterliğinin; Mercedes Bulvarının 50. Yıl Caddesi ile 
kesiştiği yerden başlayarak, Mercedes Bulvarın Şehit Asteğmen Furkan Işık Bulvarı ile kesiştiği 
yere kadar olan kısımda (Mercedes Bulvarının Esenyurt tarafına geçmemek kaydıyla) ve bu 
kısmın 50. Yıl Caddesi ve 10. Yıl Caddesinin bulundukları yönde yer alan cadde ve sokakların 
50'şer metre derinliklerinde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir 
yerde, 

27- Bakırköy Altmışdokuzuncu Noterliğinin; Ferit Selim Paşa Caddesinin Kader Sokak 
ile kesiştiği yerden başlayarak, Ferit Selim Paşa Caddesinin Dumlupınar Sokakla kesiştiği yere 
kadar olan kısımda ve bu kısma her iki yönden açılan cadde ve sokakların 50'şer metre 
derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir 
yerde, 

28- Bakırköy Yetmişinci Noterliğinin; Taşocağı Yolu Caddesinin 2662. Sokakla kesiştiği 
yerden başlayarak, Taşocağı Yolu Caddesinin Tem Bağlantı Yolu ile kesiştiği yere kadar olan 
kısımda ve bu kısma her iki yönden açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olacak 
şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 
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29- Bakırköy Yetmişbirinci Noterliğinin; Soğuksu Caddesinin Peyami Safa Caddesi ile 
kesiştiği yerden başlayarak, Soğuksu Caddesinin 2500. Sokak ile kesiştiği yere kadar olan 
kısımda ve bu kısma her iki yönden açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olacak 
şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

30- Bakırköy Yetmişikinci Noterliğinin; Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesinin Nilüfer Çayı 
Sokağı ile kesiştiği yerden başlayarak, Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesinin Porsuk Sokak ile 
kesiştiği yere kadar olan kısımda ve bu kısma açılan cadde ve sokakların 50'şer metre 
derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir 
yerde, 

31- Bakırköy Yetmişüçüncü Noterliğinin; Necip Fazıl Kısakürek Caddesinin Yavuz Selim 
Caddesi ve Şerefli Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak, Necip Fazıl Kısakürek Caddesinin Şehit 
Özcan Canik Sokak ile kesiştiği yere kadar olan kısımda ve bu kısma her iki yönden açılan cadde 
ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet 
ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

32- Bakırköy Yetmişdördüncü Noterliğinin; Koşuyolu Caddesinin Tez Sokağı ile kesiştiği 
yerden başlayarak, Koşuyolu Caddesinin Hazım Körmükçü Sokağı ve Akın Yolu Sokakla 
kesiştiği yere kadar olan kısımda ve bu kısma her iki yönden açılan cadde ve sokakların 50'şer 
metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak 
uygun bir yerde, 

33- Bakırköy Yetmişbeşinci Noterliğinin; Ticaret Caddesinin İdris Nebi Caddesi ile 
kesiştiği yerden başlayarak, Ticaret Caddesinin Yazmacılar Sokak ile kesiştiği yere kadar olan 
kısım üzerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir 
yerde, 

34- Bakırköy Yetmişaltıncı Noterliğinin; 19 Mayıs Caddesi ve Dumlupınar Caddesi ile 
çevrili alan içerisinde bulunan Ataköy 5. KısımÇarşısı içerisinde olacak şekilde mevcut 
noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

35- Bakırköy Yetmişyedinci Noterliğinin; Dr. Sadık Ahmet Caddesinin Köknar Caddesi 
ile kesiştiği yerden başlayarak, Dr. Sadık Ahmet Caddesinin Dışbudak Caddesi ile kesiştiği yere 
kadar olan kısımda ve bu kısma her iki yönden açılan cadde ve sokakların 50'şer metre 
derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir 
yerde, 

36- Balıkesir Beşinci Noterliğinin; Bandırma Caddesinin Çakmak Sokak ve Ata Sokak ile 
kesiştiği yerden başlayarak, Bandırma Caddesinin Atatürk Bulvarı ve Küçük Sanayi Sitesinin 2. 
Kapısı ile kesiştiği yere kadar olan kısımda ve bu kısma sağ ve soldan açılan cadde ve sokakların 
100'er metre derinliğine kadar olmak üzere mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı 
yaratmayacak uygun bir yerde, 

37- Beşiktaş Otuzbirinci Noterliğinin; Koru Sokağının Şehit Korhan Zagralı Sokakla 
kesiştiği yerden başlayarak, Koru Sokağın Yazgülü Sokakla kesiştiği yere kadar olan kısım 
üzerinde ve bu kısma açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olacak şekilde 
mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

38- Beşiktaş Otuzikinci Noterliğinin; Ihlamur Yıldız Caddesinin Nardenk Sokağı ile 
kesiştiği yerden başlayarak, bu Caddenin Üzengi Sokakla kesiştiği yere kadar olan kısım üzerinde 
ve bu kısma açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut 
noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

39- Bornova Sekizinci Noterliğinin; Ankara Caddesinin 129. Sokakla kesiştiği yerden 
başlayarak, Ankara Caddesinin 121. Sokak ile kesiştiği yere kadar olan kısmın sağ tarafında, 
buradan devamla 121. Sokağın Cengiz Han Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla 
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Cengizhan Caddesi ve devamındaki 129/11. Sokağın 129. Sokak ile kesiştiği yere kadar, buradan 
devamla 129. Sokağın Ankara Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısımların her iki tarafında 
(Ankara Caddesi hariç) ve bu alan içerisinde kalan tüm cadde ve sokakları kapsayacak şekilde 
mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

40- Bornova Dokuzuncu Noterliğinin; Abdi İpekçi Caddesinin (5181. Sokak) Yıldırım 
Beyazıt Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Abdi İpekçi Caddesinin 4088. Sokakla kesiştiği 
yere kadar olan kısmın her iki tarafında, bu kısma sol taraftan açılan cadde ve sokakların 150 
metre derinliklerinde, bu kısma sağ taraftan açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde 
olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

41- Bursa Otuzuncu Noterliğinin; Ankarayolu Caddesinin 3. Vatan Caddesi ve Kıbrıs 
Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Ankarayolu Caddesinin Türkmenbaşı Caddesi ile kesiştiği 
yere kadar olan kısımda ve bu kısma açılan sağ ve soldan cadde ve sokakların 100'er metre 
derinliğine kadar olmak üzere mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir 
yerde, 

42- Bursa Otuzbirinci Noterliğinin; Derya Caddesinin Şüheda Caddesi ile kesiştiği yerden 
başlayarak, Derya Caddesinin 11 Eylül Bulvarı ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla 11 Eylül 
Bulvarının 2. Vatan Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısımda ve bu kısmın sağ ve soldan 
100'er metre derinliğe kadar olmak üzere mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı 
yaratmayacak uygun bir yerde, 

43- Bursa Otuzikinci Noterliğinin; Dr. Sadık Ahmet Caddesinin Gazi Akdemir Caddesi 
ile kesiştiği yerden başlayarak, Dr. Sadık Ahmet Caddesinin devamındaki 2. Kanal Caddesinin 
Çelebi Mehmet Bulvarı ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Çelebi Mehmet Bulvarının 
İstanbul Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla İstanbul Caddesinin Dr. Sadık Ahmet 
Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Dr. Sadık Ahmet Caddesinin Gazi Akdemir 
Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan alan içinde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı 
yaratmayacak uygun bir yerde, 

44- Bursa Otuzüçüncü Noterliğinin; Fuar Caddesi üzerinde bulunan Bursa Uluslararası 
Tekstil Ticaret Merkezinde (BUTTİM ) olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı 
yaratmayacak uygun bir yerde, 

45- Bursa Otuzdördüncü Noterliğinin; Hat Caddesinin Zübeyde Hanım Caddesi ile 
kesiştiği yerden başlayarak, Hat Caddesinin Balıklıpınar Caddesi ile kesiştiği yere kadar, 
devamında Balıklıpınar Caddesinin 3. Haliç Sokak ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla 3. 
Haliç Sokağın Stat Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Stat Caddesinin Hayran 
Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Hayran Caddesinin Seyran Sokak ile kesiştiği 
yere kadar olan kısımda ve bu kısımların sağ ve soldan 100'er metre derinliğine kadar olmak 
üzere mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

46- Bursa Otuzbeşinci Noterliğinin; Yıldırım Caddesinin Bilginler Caddesi ile kesiştiği 
yerden başlayarak, Yıldırım Caddesinin Mertoğlu Sokak ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla 
Mertoğlu Sokağın Simge Sokak ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Simge Sokağın 
Beşevler Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Beşevler Caddesinin Bilginler 
Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Bilginler Caddesinin Yıldırım Caddesi ile 
kesiştiği yere kadar olan alan içerisinde olmak üzere mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı 
yaratmayacak uygun bir yerde, 

47- Bursa Otuzaltıncı Noterliğinin; Nilüfer Hatun Caddesinin Gazi Caddesi ile kesiştiği 
yerden başlayarak, Gazi Caddesi bitiminde Nilüfer Hatun Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan 
kısmın sağ ve soldan 100'er metre derinliğine kadar olmak üzere mevcut noterliklerle haksız 
rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 
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48- Büyükçekmece Yirminci Noterliğinin; Adile Naşit Bulvarının Ekin Caddesi ile 
kesiştiği yerden başlayarak, Adile Naşit Bulvarının 176. Sokakla kesiştiği yere kadar olan kısımda 
ve bu kısma her iki yönden açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olacak şekilde 
mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

49- Büyükçekmece Yirmibirinci Noterliğinin; Mehmetçik Caddesinin Belediye Caddesi 
(D-100 Yan Yol) ile kesiştiği yerden başlayarak, Mehmetçik Caddesinin Cevat Şakir Kabaağaç 
Sokağı ile kesiştiği yere kadar olan kısım üzerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız 
rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

50- Büyükçekmece Yirmiikinci Noterliğinin; Fikri Sönmez Caddesinin 1375. Sokakla 
kesiştiği yerden başlayarak, Fikri Sönmez Caddesinin 1451. Sokakla kesiştiği yere kadar 
olankısımda ve bu kısma her iki yönden açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde 
olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

51- Büyükçekmece Yirmiüçüncü Noterliğinin; Fatih Sultan Mehmet Caddesinin 1015. 
Sokakla kesiştiği yerden başlayarak, Fatih Sultan Mehmet Caddesinin Şehit Hakan Yılmaz 
Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısımda ve bu kısma her iki yönden açılan cadde ve 
sokakların 50'şer metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı 
yaratmayacak uygun bir yerde, 

52- Büyükçekmece Yirmidördüncü Noterliğinin; D-100 Yan Yol, Kehribar Sokak, Sanayi 
Caddesi ve Mercan Sokakla çevrili Haramidere Sanayi Sitesi içerisinde kalan alandaki tüm cadde 
ve sokaklar dahil olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun 
bir yerde, 

53- Büyükçekmece Yirmibeşinci Noterliğinin; İstanbul Caddesinin Işık 2. Sokakla 
kesiştiği yerden başlayarak, İstanbul Caddesinin Sahil 1 Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan 
kısımda ve bu kısmasahil (deniz) tarafından açılan cadde ve sokakların 50'şer metre 
derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir 
yerde, 

54- Büyükçekmece Yirmialtıncı Noterliğinin; Yiğittürk Caddesinin (Karaağaç Yolu) 
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 2 Yerleşkesinin bulunduğu kavşakla kesiştiği yerden başlayarak, 
bu Caddenin Hadımköy - İstanbul Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısımda ve bu kısma 
açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız 
rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

55- Çorum Dördüncü Noterliğinin; Bahabey Caddesinin Gazi Caddesi ile kesiştiği yerden 
başlayarak, Şenyurt 9. Sokak ve Cengiz Topel Caddesiyle kesiştiği yere kadar olan kısımda ve bu 
kısmın her iki tarafında açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olmak üzere 
mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

56- Denizli Onuncu Noterliğinin; Üniversite Caddesinin Süleyman Demirel Bulvarı ile 
(Denizli-Antalya Karayolu) kesiştiği yerden başlayarak, Bursa Caddesi ile kesiştiği yere kadar 
olan kısmı ile bu caddenin her iki tarafında, buradan devamla Bursa Caddesinin Hüseyin Yılmaz 
Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmı ile bu Caddenin her iki tarafında, buradan devamla 
Hüseyin Yılmaz Caddesinin Süleyman Demirel Bulvarı ile kesiştiği yere kadar olan kısmı ile bu 
Caddenin her iki tarafında, buradan devamla Süleyman Demirel Bulvarının Üniversite Caddesi ile 
kesiştiği yere kadar olan kısmı ile bu Caddenin Antalya yönüne doğru sağ tarafında ve anılan 
cadde ve bulvarlardan oluşan alanın içerisinde kalan cadde ve sokakların tamamında olacak 
şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

57- Denizli Onbirinci Noterliğinin; Ankara Bulvarının 2306. Sokak ve Şeyh Bedrettin 
Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Ankara Bulvarının İzmir Bulvarı ve Fevzi Çakmak 
Bulvarı ile kesiştiği yere kadar olan kısmın her iki tarafında ve bu kısma açılan cadde ve 
sokakların 250'şer metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı 
yaratmayacak uygun bir yerde, 
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58- Diyarbakır Dokuzuncu Noterliğinin; Mezopotamya Caddesinin Şanlıurfa Bulvarı ile 
kesiştiği yerden başlayarak, Mezopotamya Caddesinin Fırat Bulvarı ile kesiştiği yere kadar, 
buradan devamla Fırat Bulvarının Mahabad Bulvarı ile kesiştiği yere kadar olan kısım üzerinde 
olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

59- Diyarbakır Onuncu Noterliğinin; Mahabad Bulvarının Diyarbakır-Elazığ Karayolu ile 
kesiştiği yerden başlayarak Batıya doğru Mahabad Bulvarının Tekel Kavşağı ile kesiştiği yere 
kadar olan kısmın sağ tarafında ve Mahabad Bulvarının Tekel Kavşağı ile kesiştiği yerden 
başlayarak Dünya Kavşağı ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Diclekent Bulvarından 
Mastfıroş Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Mastfıroş Caddesinin Tekel Caddesi 
ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Tekel Kavşağı ile kesiştiği yere kadar olan kısımda ve 
bu kısmın içerisinde kalan tüm cadde ve sokakları kapsayacak şekilde mevcut noterliklerle haksız 
rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

60- Elazığ Beşinci Noterliğinin; Kadife ve Lale Sokakla kesişen kavşağın Doğan Çay 
Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak, Doğançay Sokağın Temel Sokak ile kesiştiği yere kadar, 
buradan devamla Temel Sokağın Doğukent Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla 
Doğukent Caddesinin İstiklal Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısımlarda ve bu kısımlara 
açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız 
rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

61- Eskişehir Onuncu Noterliğinin; Ulusal Egemenlik Bulvarının Gündüz Ökçün Bulvarı 
ile kesiştiği kavşaktan başlayarak, Ulusal Egemenlik Bulvarının Behçet Necatigil Sokak ve 
Domaniç Sokak ile kesiştiği yere kadar olan kısımda ve bu kısmın her iki tarafına açılan sağlı ve 
sollu sokakların 100'er metre derinliğine kadar olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet 
ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

62- Eskişehir Onbirinci Noterliğinin; Tornacılar ve Oto Tamirciler Sanayi Sitesi 
içerisindeki 10. Cadde, 11232. Sokak, Ağlarca Sokak, Nevşehir Sokak ile çevrili alanın 
tamamında ve bu alanı belirleyen cadde ve sokakların alan tarafındaki kısmı üzerinde olacak 
şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

63- Gaziantep Yirmibirinci Noterliğinin; Maraşal Fevzi Çakmak Bulvarının Milli 
Egemenlik Caddesi ve Ali Fuat Cebesoy Bulvarı ile kesiştiği yerden başlayarak, Fevzi Çakmak 
Bulvarını devamla Turgut Özal Bulvarının 79006 Nolu Sokak ile kesiştiği yere kadar olan kısım 
üzerinde, 79006 Nolu Sokağın 100'er metre derinliğine ve Fevzi Çakmak Bulvarının belirtilen 
kısmına açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerine kadar olacak şekilde mevcut 
noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

64- Gaziantep Yirmiikinci Noterliğinin; Turgut Özal Bulvarının Gaziantep Onikinci 
Noterliğinin ihdas alanından çıkartılarak, Turgut Özal Bulvarının M. Saip Konukoğlu Bulvarı ile 
kesiştiği yerden başlayarak, Turgut Özal Bulvarının 151055 Nolu Cadde ile kesiştiği yere kadar 
olan kısım üzerinde olacak şekildemevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun 
bir yerde, 

65- Gaziantep Yirmiüçüncü Noterliğinin; Üniversite Bulvarının Milli Egemenlik Caddesi 
ve 15 Temmuz Şehitler Bulvarı ile kesiştiği yerden başlayarak, Üniversite Bulvarının Alparslan 
Türkeş Caddesi ve 82017 Nolu Sokak ile kesiştiği yere kadar olan kısımda ve bu kısma açılan 
cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olacak şekildemevcut noterliklerle haksız rekabet 
ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

66- Gaziantep Yirmidördüncü Noterliğinin; Korutürk Caddesinin Katip Hoca Caddesi ile 
kesiştiği yerden başlayarak, Korutürk Caddesinin Tekel Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan 
kısım üzerinde ve bu kısma açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olacak şekilde 
mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 
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67- Gebze Onyedinci Noterliğinin; Issıkgöl Caddesinin Anadolu Caddesi ile kesiştiği 
yerden başlayarak, Issıkgöl Caddesinin Ayyıldız Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan 
devamla Ayyıldız Caddesinin Özgür Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Özgür 
Caddesinin Erenler Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Erenler Caddesinin 
Anadolu Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Anadolu Caddesinin Issıkgöl Caddesi 
ile kesiştiği yere kadar olan alan içerisinde kalan tüm cadde ve sokaklar dahil olacak şekilde 
mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

68- Gölbaşı (Ankara) İkinci Noterliğinin; Şehit Ali Gaffar Okkan Caddesinin 377. Sokak 
ile kesiştiği yerden başlayarak, bu Caddenin 407. Sokak ile kesiştiği yere kadar olan kısımda ve 
bu kısma açılan cadde ve sokakların 100'er metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut 
noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

69- Hatay Sekizinci Noterliğinin; Antakya - Yayladağ Karayolunun (Atatürk Bulvarı), 
Ürgen Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Şükrü Kanatlı Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan 
kısımda ve bu kısma açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olacak şekilde 
mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

70- Hatay Dokuzuncu Noterliğinin; Mehmet Kafadar Caddesinin 120/5. Sokak ve 
78.Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak, 46. Sokak ve 118/1. Sokak ile kesiştiği yere kadar olan 
kısımda ve bu kısma açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olacak şekilde 
mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

71- Hatay Onuncu Noterliğinin; Hatay Caddesinin İnal Caddesi ile kesiştiği yerden 
başlayarak, Hatay Caddesinin Atatürk Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısımda ve bu kısma 
açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız 
rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

72- İskenderun Dördüncü Noterliğinin; İsmet İnönü Caddesinin Atatürk Bulvarı ve 
Cengiz Topel Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, İsmet İnönü Caddesinin Mithatpaşa 
Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısımda ve bu kısma açılan sağlı sollu cadde ve sokakların 
50'şer metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı 
yaratmayacak uygun bir yerde, 

73- İzmir Otuzyedinci Noterliğinin; İzmir Otokent Galericiler Sitesinin tamamında olmak 
üzere uygun bir yerde, 

74- İzmir Otuzsekizinci Noterliğinin; Manas Bulvarının Şehit Polis Fethi Sekin Caddesi 
ile kesiştiği yerden başlayarak, Manas Bulvarının Şapar Murat Türkmenbaşı Caddesi ile kesiştiği 
yere kadar, buradan devamla Şapar Murat Türkmenbaşı Caddesinin Ozan Abay Caddesi ile 
kesiştiği yere kadar, buradan devamla Ozan Abay Caddesinin Şehit Polis Fethi Sekin Caddesi ile 
kesiştiği yere kadar, buradan devamla Şehit Polis Fethi Sekin Caddesinin Manas Bulvarı ile 
kesiştiği yere kadar olan kısmın Karşıyaka Beşinci Noterliğinin ihdas alanından çıkartılarak, 
Manas Bulvarının Şehit Polis Fethi Sekin Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Manas 
Bulvarının Ankara Caddesi Yanyolu ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Ankara Caddesi 
Yanyolunun Ozan Abay Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Ozan Abay Caddesinin 
Şehit Polis Fethi Sekin Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Şehit Polis Fethi Sekin 
Caddesinin Manas Bulvarı ile kesiştiği yere kadar olan çevrili alanın tamamında ve bu alanı 
belirleyen cadde ve sokakların alan tarafındaki kısmı üzerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle 
haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

75- Kadıköy Otuzüçüncü Noterliğinin; Ataşehir Bulvarının Turgut Özal Bulvarı ile 
kesiştiği yerden başlayarak, Ataşehir Bulvarının2. Cadde ile kesiştiği yere kadar olan kısımda ve 
bu kısma her iki tarafta açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olacak şekilde 
mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 
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76- Kadıköy Otuzdördüncü Noterliğinin; Yavuz Selim Caddesinin Gamlı Sokak ve 
Bayrak Sokakla kesiştiği yerden başlayarak, Fatih Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan 
devamla Fatih Caddesinin Öğütveren Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısımda ve bu 
kısımlarda her iki yönden açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olacak şekilde 
mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

77- Kadıköy Otuzbeşinci Noterliğinin; Ayşe Çavuş Caddesinin Aydın Sokak ile kesiştiği 
yerden başlayarak, Ayşe Çavuş Caddesinin Şemsettin Günaltay Caddesi ile kesiştiği yere kadar 
olan kısımda ve bu kısma açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olacak şekilde 
mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

78- Kahramanmaraş Dokuzuncu Noterliğinin; Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarının 
Gazi Osman Paşa Bulvarı ve Şehit Polis Ali Mülazımoğlu Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, 
Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarının Batı Çevre Yolu ile kesiştiği yere kadar olan kısım 
üzerinde ve bu kısma açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olacak şekilde 
mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

79- Karşıyaka Sekizinci Noterliğinin; 8229/1. Sokağın 10002. Sokak ve 8019/11. Sokak 
(Nazım Hikmet Ran Bulvarı) ile kesiştiği yerden başlayarak, 8229/1. Sokağın 8780/1. Sokak ile 
kesiştiği yere kadar olan kısımda ve bu kısmın her iki tarafında ve bu kısma açılan cadde ve 
sokakların 100'er metre derinliklerinde olmak üzere mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı 
yaratmayacak uygun bir yerde, 

80- Kartal Otuzuncu Noterliğinin; Demokrasi Caddesinin Malazgirt Caddesi ile kesiştiği 
yerden başlayarak, Demokrasi Caddesinin Seçkin Sokak ile kesiştiği yere kadar olan kısımda ve 
bu kısma her iki yönden açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olacak şekilde 
mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

81- Kartal Otuzbirinci Noterliğinin; Hürriyet Caddesinin İnönü Caddesi ile kesiştiği 
yerden başlayarak, Hürriyet Caddesinin Kars Sokak ve Güneş Sokağı ile kesiştiği yere kadar olan 
kısımda ve bu kısma her iki yönden açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olacak 
şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

82- Kartal Otuzikinci Noterliğinin; Kani Paşa Caddesinin Temel Tepesi Sokak ile 
kesiştiği yerden başlayarak, bu Caddenin Özmen Sokak ve Atlas Sokak ile kesiştiği yere kadar 
olan kısımda ve bu kısma her iki yönden açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde 
olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

83- Kartal Otuzüçüncü Noterliğinin; Nil Caddesinin Sinem Sokak ve Karaca Caddesi ile 
kesiştiği yerden başlayarak, Nil Caddesinden devamla Barış Caddesinin Cansev Sokağı ile 
kesiştiği yere kadar olan kısımda ve bu kısımda her iki yönden açılan cadde ve sokakların 50'şer 
metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak 
uygun bir yerde, 

84- Kartal Otuzdördüncü Noterliğinin; Kocatepe Caddesinin Seyhan Sokakla kesiştiği 
yerden başlayarak, bu Caddenin Garaj Altı Sokakla kesiştiği yere kadar olan kısımda ve bu kısma 
her iki yönden açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut 
noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

85- Kartal Otuzbeşinci Noterliğinin; Çınar Caddesinin Keban Sokak ve Barut Çıkmazı ile 
kesiştiği yerden başlayarak, bu Caddenin Üsküdar Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmında 
ve bu kısma her iki yönden açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olacak şekilde 
mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

86- Kartal Otuzaltıncı Noterliğinin; Yakacık Caddesinin Tarih Sokağı ile kesiştiği yerden 
başlayarak, bu Caddenin Hattat Sokağı ile kesiştiği yere kadar olan kısımda ve bu kısma her iki 
yönden açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle 
haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 



Sayfa : 172 RESMÎ GAZETE 26 Şubat 2021 – Sayı : 31407 

 

87- Kartal Otuzyedinci Noterliğinin; Pendik Hezarfen Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesinin bulunduğu yerden başlayarak, Ankara Caddesi üzerinde ve bu Caddenin Ova Sokak ile 
kesiştiği yere kadar olan kısımda ve Emir Sultan Caddesinin Ankara Caddesi ile Harman Sokak 
arasında kalan kısmında oluşan ada üzerinde ve bu kısımlara her iki yönden açılan cadde ve 
sokakların 50'şer metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı 
yaratmayacak uygun bir yerde, 

88- Kayseri Onbeşinci Noterliğinin; Ziya Paşa Caddesi ile Osman Kavuncu Bulvarının 
kesiştiği yerden başlayarak, Ziya Paşa Caddesinin Ziya Gökalp Caddesi ile kesiştiği yere kadar, 
buradan devamla Ziya Gökalp Caddesinin Mensucat Caddesi ile kesiştiği kavşağa kadar, buradan 
devamla Mensucat Caddesinin Kevser Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Kevser 
Caddesinin Beyatlı Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Beyatlı Caddesinin Osman 
Kavuncu Bulvarı ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Osman Kavuncu Bulvarının Ziya Paşa 
Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan alan içerisindeki tüm cadde ve sokaklar dahil olacak şekilde 
mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

89- Kayseri Onaltıncı Noterliğinin; Erkilet Bulvarının Eligüzel Sokak ve Kardeş Şehitler 
Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Erkilet Bulvarının Bozçalı Sokağı ile kesiştiği yere kadar 
olan kısmın sağlı sollu her iki tarafında olmak üzere ve bu kısma açılan cadde ve sokakların 
150'şer metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı 
yaratmayacak uygun bir yerde, 

90- Kayseri Onyedinci Noterliğinin; Erciyes Bulvarının Kartal Bulvarı ile kesiştiği yerden 
başlayarak, Erciyes Bulvarının Hangar Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Hangar 
Caddesinin Büyük Menderes Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Büyük Menderes 
Caddesinin Yavuz Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Yavuz Caddesinin Kartal 
Bulvarıyla kesiştiği yere kadar, buradan devamla Kartal Bulvarının Erciyes Bulvarıyla kesiştiği 
yere kadar olan alan içerisindeki tüm cadde ve sokaklar dahil olacak şekilde mevcut noterliklerle 
haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

91- Konya Yirminci Noterliğinin; Beyşehir Çevre Yolunun Fatih Caddesi ile kesiştiği 
yerden başlayarak, Beyşehir Çevre Yolunun Yeni Sille Yolu Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan 
kısımda ve Şefikcan Caddesinin Beyşehir Çevre Yolu ile kesiştiği yerden başlayarak, Şefikcan 
Caddesinin Yeni Şehir Alt Geçidi ile kesiştiği yere kadar olan kısımda ve bu kısımlara açılan 
cadde ve sokakların 150'şer metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız 
rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

92- Konya Yirmibirinci Noterliğinin; 10437. Sokağın 10436. Sokak ile kesiştiği yerden 
başlayarak, 10436. Sokağın 10410. Sokak ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla 10410. 
Sokağın 10439. Sokak ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla 10439. Sokağın, 10437. Sokak 
ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla 10437.Sokağın 10436.Sokak ile kesiştiği yere kadar 
olan alan içerisinde kalan tüm cadde ve sokakların Konya Onsekizinci Noterliğinin ihdas 
alanından çıkartılarak,10437. Sokak ile 10436. Sokağın kesiştiği yerden başlayarak, 10437. 
Sokağın Adana Çevre Yolu Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Adana Çevre Yolu 
Caddesinin 10484. Sokak ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla 10484. Sokağın 10439. Sokak 
ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla 10439. Sokağın 10410. Sokak ile kesiştiği yere kadar, 
buradan devamla 10410. Sokağın 10436. Sokak ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla 
10436.Sokağın 10437.Sokak ile kesiştiği yere kadar olan alan içerisinde kalan tüm cadde ve 
sokaklar ile bu sınırları oluşturan 10437. Sokağın her iki tarafı, diğer cadde ve sokakların ise bu 
alana bakan taraflarında olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak 
uygun bir yerde, 
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93- Konya Yirmiikinci Noterliğinin; Yeni Meram Caddesinin Şehir Caddesi ile kesiştiği 
kavşaktan başlayarak, Şehir Caddesinin Gazze Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla 
Gazze Caddesinin Çeçenistan Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Çeçenistan 
Caddesinin Sapanca Sokak ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Sapanca Sokağın Yeni 
Meram Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla yeni Meram Caddesinin Şehir Caddesi 
ile kesiştiği yere kadar olan alan içerisinde kalan tüm cadde ve sokaklar ile bu sınırları oluşturan 
cadde ve sokakların bu alana bakan taraflarında olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet 
ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

94- Konya Yirmiüçüncü Noterliğinin; Adana Çevre Yolu Caddesi ile Cemil Çiçek 
Caddesinin kesiştiği noktadan başlayarak, Cemil Çiçek Caddesinin Fetih Caddesi ile kesiştiği 
yere kadar, buradan devamla Fetih Caddesinin Menzil Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan 
devamla Menzil Caddesinin Adana Çevre Yolu ile kesiştiği yere kadar olan alan içinde kalan tüm 
cadde ve sokakların Konya Onaltıncı Noterliğinin ihdas alanından çıkartılarak, Adana Çevre 
Yolunun Karaman Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Adana Çevre Yolunun Cemil Çiçek 
Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Cemil Çiçek Caddesinin Fetih Caddesi ile 
kesiştiği yere kadar, buradan devamla Fetih Caddesinin Karaman Caddesi ile kesiştiği yere kadar, 
buradan devamla Karaman Caddesinin Adana Çevre Yolu ile kesiştiği yere kadar olan alan 
içerisindeki tüm cadde ve sokaklar ile sınırları oluşturan caddelerin bu alana bakan taraflarında 
olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

95- Konya Yirmidördüncü Noterliğinin; Adana Çevre Yolu Caddesinin Karakayış 
Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Karakayış Caddesinin Başak Caddesi ile kesiştiği yere 
kadar, buradan devamla Başak Caddesinin 10459. Sokak ile kesiştiği yere kadar, buradan 
devamla 10459. Sokağın Adana Çevre Yolu Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla 
Adana Çevre Yolu Caddesinin Karakayış Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan alan içerisinde 
kalan tüm cadde ve sokaklar ile bu sınırları oluşturan caddelerin her iki tarafında olacak şekilde 
mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

96- Malatya Altıncı Noterliğinin; Mehmet Akif Ersoy Caddesi ile Dilek Yolunun kesiştiği 
yerden Dilek Yolunun Siteler 1. Cadde ile kesiştiği yere kadar olan kısmında ve bu kısma Batıya 
doğru açılan cadde ve sokakların 200'er metre derinliklerinde mevcut noterliklerle haksız rekabet 
ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

97- Malatya Yedinci Noterliğinin; İsmet Paşa Caddesinin 1. Cadde ve Hacıbektaşi Veli 
Caddesiyle kesiştiği yerden başlayarak, Fahri Kayahan Bulvarının Yeşilyurt Caddesi ile kesiştiği 
yere kadar olan kısımda ve bu kısma açılan cadde ve sokakların sağında ve solunda 100'er 
metrelik derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak 
uygun bir yerde, 

98- Manisa Dördüncü Noterliğinin; Mimar Sinan Bulvarının Malta Yolu Caddesi ile 
kesiştiği yerden başlayarak, Mimar Sinan Bulvarının Özsaruhan Bulvarı ile kesiştiği yere kadar 
olan kısımda İzmir istikametine göre bulvarın sağ tarafında, buradan devamla Özsaruhan 
Bulvarının Bahtiyar Tosunbaş Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmın sağ tarafında, buradan 
devamla Bahtiyar Tosunbaş Caddesinin Malta Yolu Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan 
kısmında caddenin her iki tarafında, buradan devamla Malta Yolu Caddesinin Mimar Sinan 
Bulvarı ile kesiştiği yere kadar olan kısmında caddenin her iki tarafında ve oluşan bu alan 
içerisinde kalan cadde ve sokaklarda olmak üzere mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı 
yaratmayacak uygun bir yerde, 

99- Manisa Beşinci Noterliğinin; Bahri Sarıtepe Caddesi ile Mehmet Akif Ersoy 
Caddesinin kesiştiği yerden başlayarak,5349. Sokak ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla 
5349. Sokağın Vali Aziz Bey Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Vali Aziz Bey 
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Caddesinin Mehmet Akif Ersoy Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Mehmet Akif 
Ersoy Caddesinin Bahri Sarıtepe Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan alan içerisinde kalan cadde 
ve sokakların tamamında ve anılan cadde ve sokakların belirtilen kısımlarının her iki tarafında 
olmak üzere mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

100- Mersin Onbeşinci Noterliğinin; Nacarlı Mahallesinin 1. Bölgesinde bulunan Mersin 
Organize Sanayi Bölgesi içerisinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı 
yaratmayacak uygun bir yerde, 

101- Mersin Onaltıncı Noterliğinin; Korukent Mahallesinin 243.Caddesinde bulunan 
İkinci El Oto Galericiler Sitesi 1. Kısmında (Kuzey-10733.Ada) idari bina da dahil olmak üzere 
mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

102- Mersin Onyedinci Noterliğinin; Hüseyin Okan Merzeci Bulvarının Müftü Deresi ile 
kesiştiği yerden başlayarak, Hüseyin Okan Merzeci Bulvarının İsmet İnönü Bulvarı ile kesiştiği 
yere kadar, buradan devamla İsmet İnönü Bulvarının 13. Cadde (Milli Mücahit Rıfat Uslu 
Caddesi) ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla 13. Caddenin (Milli Mücahit Rıfat Uslu 
Caddesi) Müftü Deresi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Müftü Deresinin Hüseyin Okan 
Merzeci Bulvarı ile kesiştiği yere kadar olan alan içerisindeki tüm cadde ve sokakları ile bu alanı 
çevreleyen kısımlar üzerinde ve alanın dış tarafına doğru 50'şer metre derinliklerde olacak şekilde 
mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

103- Sakarya Sekizinci Noterliğinin; Sakarya Caddesinin D100 Karayolu ile kesiştiği 
yerden başlayarak, bu Caddenin Merkez Sokak ile kesiştiği yere kadar olan kısımda ve bu kısma 
açılan cadde ve sokakların sağlı ve sollu her iki yönde 100'er metre derinliklerinde ve Sakarya 
Caddesinin D100 Karayolu ile kesiştiği yerden başlayarak, Uluyol Caddesi ile kesiştiği noktaya 
kadar, buradan devamla Uluyol Caddesinin 8040 Nolu Sokak ile kesiştiği yere kadar, buradan 
devamla 8040 Nolu Sokağın Yanyol Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Yanyol 
Caddesinin Sakarya Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar olan alan içerisinde kalan tüm cadde ve 
sokaklar dahil olmak üzere mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir 
yerde, 

104- Sakarya Dokuzuncu Noterliğinin; Ankara Caddesinin Turan Caddesi ile kesiştiği 
yerden başlayarak, Ankara Caddesinin Yeniçarşı Sokak ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla 
Ankara Caddesinin Eski Hendek Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Çeşme Meydanı 
Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Çeşme Meydanı Caddesinin Ankara Caddesi ile 
kesiştiği yere kadar olan alan içerisindeki tüm cadde ve sokaklar dahil olmak üzere mevcut 
noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

105- Samsun Yedinci Noterliğinin; Adnan Menderes Bulvarının 3021. Sokakla kesiştiği 
yerden başlayarak, Adnan Menderes Bulvarının 3055. Sokakla kesiştiği yere kadar, buradan 
devamla 3055. Sokağın Atatürk Bulvarı (Samsun - Sinop yolu) ile kesiştiği yere kadar, buradan 
devamla Atatürk Bulvarının Vatan Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Vatan 
Caddesinin Atakent Bulvarı ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Atakent Bulvarının Ali 
Gaffar Okkan Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Ali Gaffar Okkan Caddesinin 
3021. Sokak ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla 3021. Sokağın Adnan Menderes Bulvarı ile 
kesiştiği yere kadar olan alan içerisindeki tüm cadde ve sokaklar ile belirtilen cadde ve sokakların 
her iki tarafında olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun 
bir yerde, 

106- Samsun Sekizinci Noterliğinin; Çifte Hamam Caddesinin Atatürk Bulvarı ile 
kesiştiği yerden başlayarak, Çifte Hamam Caddesinin Cevizli Sokak ile kesiştiği yere kadar, 
buradan devamla Cevizli Sokağın Kavaklı Sokak ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla 
Kavaklı Sokağın 2. Bulvar Yolu ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla 2. Bulvar Yolunun 
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Öğretmenler Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Öğretmenler Caddesinin Fener 
Sokakla kesiştiği yere kadar, buradan devamla Fener Sokağı ve devamındaki Rıhtım Bulvarının 
Atatürk Bulvarı ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Atatürk Bulvarının Çifte Hamam 
Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan alan içerisindeki tüm cadde ve sokaklar ile belirtilen cadde 
ve sokakların her iki tarafında olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı 
yaratmayacak uygun bir yerde, 

107- Sincan Altıncı Noterliğinin; Yenikent Mahallesinde bulunan Cumhuriyet Bulvarının 
Kartal Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak, Cumhuriyet Bulvarının Necip Fazıl Bulvarı ile 
kesiştiği yere kadar olan kısmın sağ ve sol tarafı ile bu kısma açılan cadde ve sokakların 100'er 
metre derinliklerinde olmak üzere mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun 
bir yerde, 

108- Sivas Dördüncü Noterliğinin; Hastane Caddesi ile Saray Bosna Caddesinin kesiştiği 
yerden başlayarak, Hastane Caddesinden devamla bu Caddenin Rahmi Günay Caddesi ile 
kesiştiği yere kadar, buradan devamla Rahmi Günay Caddesinin Mimar Sami Aydın Tüneli ile 
kesiştiği yere kadar, buradan devamla Fahrettin Paşa Caddesinin Mevlana Caddesi ile kesiştiği 
yere kadar, buradan devamla Mevlana Caddesinin Hikmet Işık Caddesi ve Saray Bosna Caddesi 
ile kesiştiği yere kadar olan alan içerisinde ve Mevlana Caddesinin her iki tarafı ile Mevlana 
Caddesine Sularbaşı Mahallesi tarafında açılan sokak ve caddelerin 150'şer metre derinliklerinde 
olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

109- Sultanbeyli Dördüncü Noterliğinin; Petrol Yolu Caddesinin Ferah Caddesi ile 
kesiştiği yerden başlayarak, Petrol Yolu Caddesinin Dumlupınar Caddesi ile kesiştiği yere kadar 
olan kısımda ve bu kısma açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olacak şekilde 
mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

110- Şanlıurfa Onuncu Noterliğinin; İbrahim Kolsuzoğlu Bulvarının Narlı Dere Köprülü 
Kavşağı ile kesiştiği yerden başlayarak, İbrahim Kolsuzoğlu Bulvarının Mehmet Hafız Bulvarı ile 
kesiştiği yere kadar, buradan devamla Mehmet Hafız Bulvarının Atatürk Bulvarı ile kesiştiği yere 
kadar olan kısımda ve bu kısımlarına açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde 
olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

111- Şanlıurfa Onbirinci Noterliğinin; Mevlana Caddesinin Şani Efendi Caddesi ile 
kesiştiği yerden başlayarak, Mevlana Caddesinin Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı ile kesiştiği yere 
kadar, buradan devamla Recep Tayyip Erdoğan Bulvarının 605. Sokak ve 555. Sokak ile kesiştiği 
yere kadar olan kısımlarda ve bu kısımlara açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde 
olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

112- Üsküdar Otuzaltıncı Noterliğinin; Elalmış Caddesinin Sevgi Sokakla kesiştiği yerden 
başlayarak, Elalmış Caddesinin Akdağ Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısımda ve bu kısma 
her iki yönden açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut 
noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

113- Üsküdar Otuzyedinci Noterliğinin; Poligon Caddesinin Balkan Caddesi ile kesiştiği 
yerden başlayarak, Poligon Caddesinin Çırağan Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısımda ve 
bu kısma her iki yönden açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olacak şekilde 
mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

114- Üsküdar Otuzsekizinci Noterliğinin; Reşadiye Caddesinin Gülsuyu Sokakla kesiştiği 
yerden başlayarak, bu Caddenin Saray Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Saray 
Caddesinin Sultansuyu Sokakla kesiştiği yere kadar olan kısımlarda ve bu kısımlara her iki 
taraftan açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut 
noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 
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115- Üsküdar Otuzdokuzuncu Noterliğinin; Gürpınar Caddesinin Bulgurlu Caddesi ile 
kesiştiği yerden başlayarak, Gürpınar Caddesinin Sevgi Sokağı ile kesiştiği yere kadar olan kısım 
üzerinde ve bu kısma her iki yönden açılan cadde ve sokakların 30'ar metre derinliklerinde olacak 
şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

116- Üsküdar Kırkıncı Noterliğinin; Ayazma Caddesinin Park Sokak ile kesiştiği yerden 
başlayarak, Ayazma Caddesinin Görgün Sokakla kesiştiği yere kadar olan kısımda ve bu kısma 
her iki yönden açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut 
noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

117- Üsküdar Kırkbirinci Noterliğinin; Atay Caddesinin 23 Nisan Caddesi ile kesiştiği 
yerden başlayarak, Atay Caddesinin Kamuran Sokak ile kesiştiği yere kadar olan kısımda ve bu 
kısma her iki yönden açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olacak şekilde 
mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

118- Üsküdar Kırkikinci Noterliğinin; Genç Osman Sokağının Ertuğrul Gazi Sokakla 
kesiştiği yerden başlayarak, Genç Osman Sokağının Fatih Sultan Mehmet Sokağı ile kesiştiği 
yerden devamla Fatih Sultan Mehmet Sokağının Neşet Sokak ile kesiştiği yere kadar olan 
kısımlarda ve bu kısımlara her iki yönden açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde 
olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

119- Üsküdar Kırküçüncü Noterliğinin; İcadiye Caddesinin Paşa Limanı Caddesi ile 
kesiştiği yerden başlayarak, İcadiye Caddesinin Komşu Sokakla kesiştiği yere kadar olan kısımda 
ve bu kısma her iki yönden açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olacak şekilde 
mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

120- Üsküdar Kırkdördüncü Noterliğinin; 3001. Caddenin 3115. Sokakla kesiştiği yerden 
başlayarak, 3001. Caddenin Anafartalar Caddesi, 3010. Cadde ve Reşitpaşa Caddesi ile kesiştiği 
yere kadar olan kısımda ve bu kısma her iki yönden açılan cadde ve sokakların 50'şer metre 
derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir 
yerde, 

121- Üsküdar Kırkbeşinci Noterliğinin; Karadeniz Caddesinin Kesikkaya Caddesi ve 
Beyza Sokağı ile kesiştiği yerden başlayarak, Karadeniz Caddesinin Yıldıray Sokakla kesiştiği 
yere kadar olan kısımda ve bu kısma her iki yönden açılan cadde ve sokakların 50'şer metre 
derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir 
yerde, 

122- Yenimahalle Yedinci Noterliğinin; Yakacık Bulvarının 4026. Sokak ve 4007. Sokak 
ile kesiştiği yerden başlayarak, Yakacık Bulvarının 2563. Cadde ile kesiştiği yere kadar olan 
kısımda ve bu kısma sağ ve sol taraftan açılan cadde ve sokakların 100'er metre derinliklerinde 
olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

Açılmasına karar verilmiştir.  1562/8/1-1 
—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 
MÜNHAL NOTERLİKLER 

2019 yılı tahmini gayrisafi gelirleri 250.000.00.-TL olan, aşağıda isimleri ve ihdas 
bölgeleri yazılı bulunan MUHDES İKİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE 
İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden 
itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru 
ekranından güvenli elektronik imza, e-Devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları 
gerekmektedir. 
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Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi 
sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul 
edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr 
adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır. 

Muhdes noterliklere yapılacak atamalarda sıralama, muhdes noterliğin açılmış olduğu 
yerdeki tüm noterliklerin gayrisafi gelirlerinin aritmetik ortalaması esas alınarak belirlenecektir. 
Buna ilişkin sıralama www.higm.adalet.gov.tr adresinde duyurulacaktır. 

İlan olunur. 
1- Afyonkarahisar Onikinci Noterliğinin; Afyon Çevre Yolunun Atatürk Bulvarı ile 

kesiştiği yerden başlayarak, Kütahya Yolu ile kesiştiği yere kadar olan kısmının her iki tarafında 
ve bu kısma açılan sağlı-solu sokak ve caddelerin ilk 100'er metre derinliklerinde olacak şekilde 
mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

2- Akçaabat Üçüncü Noterliğinin; ilçeyi Güneyden Kuzeye doğru bölen Mimar Sinan 
Caddesinin Fatih Sultan Mehmet Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Fatih Sultan Mehmet 
Caddesinin Trabzon-Giresun-Karadeniz Otoyolu ile kesiştiği kavşaktan denize doğru inen 
sokağın son bulduğu alanın Doğusunda kalan alandaki tüm cadde ve sokaklarda olmak üzere 
mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

3- Akhisar Altıncı Noterliğinin; Mustafa Kirazoğlu Caddesinin (144. Sokak) Mürüvet 
Hızlıkol Caddesi (150. Sokak) ile kesiştiği yerden başlayarak, 224. Sokakla kesiştiği yere kadar 
olan kısımda, bu kısmın her iki tarafında ve bu kısma açılan cadde ve sokakların 100'er metre 
derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir 
yerde, 

4- Aksaray Onikinci Noterliğinin; Hasas Caddesinin 26. Cadde ile kesiştiği yerden 
başlayarak, 26. Caddenin Nevşehir Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Nevşehir 
Caddesinin 3. Bulvar (D-300 Aksaray Nevşehir Karayolu) ile kesiştiği yere kadar, buradan 
devamla 3. Bulvarın Hasas Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Hasas Caddesinin 
26. Cadde ile kesiştiği yere kadar olan alan içerisinde kalan tüm cadde ve sokaklar dahil olmak 
üzere mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

5- Anamur İkinci Noterliğinin; Tahsin Soylu Caddesinin Atatürk Bulvarı ile kesiştiği 
yerden başlayarak, Atatürk Bulvarının 411. Sokak ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla 406. 
Sokak ve 406. Sokağın Uçan Sokak ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Uçan Sokağın 
Ahmet Taner Kışlalı Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Ahmet Taner Kışlalı 
Caddesinin 116. Sokak ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla 116. Sokağın Tahsin Soylu 
Caddesi ve Atatürk Bulvarı ile kesiştiği yer arasında kalan alan ile bu kısım içerisinde kalan alana 
bakmayan dış sınırlarından dışarıya doğru 50'şer metre taşacak şekilde mevcut noterliklerle haksız 
rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

6- Bergama Dördüncü Noterliğinin; Adnan Menderes Bulvarının Atatürk Bulvarı ile 
kesiştiği yerden başlayarak, Adnan Menderes Bulvarının Kayhan Caddesi ile kesiştiği yere kadar 
olan kısmında ve bu kısmın her iki tarafında ve bu kısma açılan cadde ve sokakların 100'er metre 
derinliklerine kadar olan alanda mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun 
bir yerde, 

7- Birecik İkinci Noterliğinin; Hastane Caddesinin Lise Caddesi ile kesiştiği yerden 
başlayarak, Hastane Caddesinin Kelaynak Sokak ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla 
Kelaynak Sokağın 10 Temmuz Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla 10 Temmuz 
Caddesinin Lise Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Lise Caddesinin Hastane 
Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısım üzerinde ve Hastane Caddesi ile 10 Temmuz 
Caddesine açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliğine kadar olan kısımda olmak üzere 
mevcut noterlikle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 
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8- Bodrum Onüçüncü Noterliğinin; Kanuni Sultan Süleyman Caddesinin Adliye Caddesi 
ile kesiştiği yerden başlayarak, Adliye Caddesinin sol tarafında, devamında bulunan Atatürk 
Caddesinin sol tarafında, Atatürk Caddesinin Selvi Caddesi ile kesiştiği yere kadar, (Bodrum 
Onbirinci Noterliğinin ihdas alanından çıkartılmak suretiyle) Kanuni Sultan Süleyman Caddesinin 
Adliye Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Yahya Çavuş Caddesi ile kesiştiği yere kadar, 
Kanuni Sultan Süleyman Caddesi üzerinde ve bu Caddeye açılan cadde ve sokakların 50 metre 
derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir 
yerde, 

9- Bor İkinci Noterliğinin; Masat Caddesi ile D330 (Aksaray-Niğde) Karayolunun 
kesiştiği yerden başlayarak, D330 Karayolundan devamla bu yolun Ankara Yolu ve Sakarya 
Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Sakarya Caddesi ve devamındaki Haydar Özalp 
Caddesinin Masat Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Masat Caddesinin D330 
(Ankara-Niğde) Karayolu ile kesiştiği yere kadar olan kısımda ve bu kısım içinde kalan alandaki 
tüm cadde ve sokaklar dahil olmak üzere ve de Sakarya Caddesi ile Haydar Özalp Caddesinin her 
iki cephesi dahil olmak üzere mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir 
yerde, 

10- Düzce Onbirinci Noterliğinin; D-100 Karayolu (İstanbul-Ankara eski asfaltı) ile 
Akçakoca istikametine giden Akçakoca Karayolu Kavşağı merkez olmak üzere Düzce Akçakoca 
istikametine doğru devam eden ana caddenin tamamı Düzce Altıncı Noterliğinin ihdas alanından 
çıkartılarak,D-100 Karayolunun Düzce-Akçakoca yolu ile kesiştiği yerden başlayarak, Düzce- 
Akçakoca Yolunun1247. Sokak ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla 1247. Sokağın Hürriyet 
Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Hürriyet Caddesinin D-100 Karayolu ile 
kesiştiği yere kadar, buradan devamla D-100 Karayolunun Düzce- Akçakoca Yolu ile kesiştiği 
yere kadar olan alan içerisinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı 
yaratmayacak uygun bir yerde, 

11- Edirne Yedinci Noterliğinin; Abdi İpekçi Caddesinin Şehit Polis Memuru Nefize 
Çetin Özsoy Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak, bu Caddenin Bülent Ecevit Caddesi ile 
kesiştiği yere kadar olan kısım üzerinde ve bu kısma açılan cadde ve sokakların 50'şer metre 
derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir 
yerde, 

12- Edremit Yedinci Noterliğinin; Mimar Sinan Caddesinin İzmir - Çanakkale Yolu ile 
kesiştiği yerden başlayarak, Mimar Sinan Caddesinin Çambahçe Caddesi ile kesiştiği yere kadar 
olan kısım üzerinde ve bu kısma açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olacak 
şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

13- Ereğli (Konya) Beşinci Noterliğinin; Konya Ereğli Caddesinin, Atatürk Caddesi ile 
kesiştiği yerden başlayarak, Atatürk Caddesinin Anıt Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan 
devamla Anıt Caddesinin Şehit Hakan Kılıç Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla 
Şehit Hakan Kılıç Caddesinin Şehit Tuğrul Köseoğlu Caddesi (Yeni Çevre Yolu Caddesi) ile 
kesiştiği yere kadar, buradan devamla Şehit Tuğrul Köseoğlu Caddesinin Konya Ereğli Caddesi 
ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Konya Ereğli Caddesinin Atatürk Caddesi ile kesiştiği 
yere kadar olan alan içerisindeki tüm cadde, bulvar ve sokaklar ile bu sınırları oluşturan 
caddelerin bu alana bakan taraflarında mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak 
uygun bir yerde, 

14- Fethiye Onuncu Noterliğinin; Ölüdeniz Caddesinin 243. Sokak ile kesiştiği yerden 
başlayarak, Ölüdeniz Caddesinin Baha Şıkman Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla 
Baha Şıkman Caddesinin Patlangaç Ölüdeniz Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısımda ve bu 
kısma açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle 
haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 
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15- Gürsu İkinci Noterliğinin; Atatürk Caddesinin Sadık Ahmet Caddesi ve Prof. Dr. 
Oktay Sinanoğlu Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Atatürk Caddesinin Kurtuluş Sokak ile 
kesiştiği yere kadar olan kısımda ve bu kısma açılan sağlı sollu cadde ve sokakların50'şer metre 
derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir 
yerde, 

16- Karabük Beşinci Noterliğinin; Zonguldak Caddesinin Huzur Sokak ile kesiştiği 
yerden başlayarak, Ateş Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısımda ve bu kısma açılan cadde ve 
sokakların 100'er metre derinliklerinde olmak üzere mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı 
yaratmayacak uygun bir yerde, 

17- Kastamonu Altıncı Noterliğinin; Miralay Halit Bey Caddesinin 57. Alay Bulvarı 
(Çevre Yolu) ile kesiştiği kavşaktan başlayarak, Miralay Halit Bey Caddesinin Baharlı Sokak ile 
kesiştiği yere kadar caddenin sağ ve sol tarafında 100'er metre derinliklerinde, Miralay Halit Bey 
Caddesinin Baharlı Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak, Baharlı Sokağın Cankat Sokak ile 
kesiştiği yere kadar ve Cankat Sokağının üzerinde olmak üzere mevcut noterliklerle haksız 
rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

18- Kemalpaşa (İzmir) Beşinci Noterliğinin; Kirazlı Caddesinin 189. Sokakla kesiştiği 
yerden başlayarak, 134. Sokakla kesiştiği yere kadar olan kısmın her iki tarafında ve bu kısma 
açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olmak üzere mevcut noterliklerle haksız 
rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

19- Kozan Üçüncü Noterliğinin; Adana Caddesi ile Şevkipaşa Caddesinin kesiştiği yerden 
başlayarak, Adana Caddesinin Sırkıntı Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısımda ve bu kısmın 
sağ ve soldan 50'şer metre derinliğe kadar olmak üzere mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı 
yaratmayacak uygun bir yerde, 

20- Manavgat Onbirinci Noterliğinin; Antalya Bulvarının Ilıca Bulvarı ile kesiştiği yerden 
başlayarak, Ilıca Bulvarından devamla bu Caddenin İnönü Bulvarı ile kesiştiği yere kadar Doğu 
tek yönlü, İnönü Bulvarından Doğu yönüne devamla bu Bulvarın Güneyde Antalya Bulvarıyla 
kesiştiği yere kadar iki yönlü, Antalya Bulvarından Batı yönüne devamla bu Bulvarın Ilıca 
Bulvarı ile kesiştiği yere kadar Kuzeyde tek yönlü olmak üzere bu sınırların içerisinde kalan 
cadde ve sokakları kapsayacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak 
uygun bir yerde, 

21- Marmaris Altıncı Noterliğinin; Yeni Datça Yolunun Hasan Işık Caddesi ile kesiştiği 
yerden başlayarak, Yeni Datça Yolunun 401. Sokakla kesiştiği yere kadar olan kısmın her iki 
tarafında ve bu kısma sağdan açılan cadde ve sokakların tamamında ve bu kısma soldan açılan 
cadde ve sokakların 100'er metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız 
rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

22- Midyat İkinci Noterliğinin; Fatih Caddesinin Atatürk Bulvarı ile kesiştiği yerden 
başlayarak, Fatih Caddesi ve devamındaki Selahattin Eyyübi Caddesinin Mehmet Nuri Midyat 
Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Mehmet Nuri Midyat Caddesinin devamındaki 
4. Caddenin İskenderun 1. Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla İskenderun 1. 
Caddesinin 403. Sokak ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla 403. Sokağın Cizre Caddesi ile 
kesiştiği yere kadar, buradan devamla Cizre Caddesinin devamındaki Atatürk Bulvarının Fatih 
Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısımda ve bu alan içerisinde kalan tüm cadde ve sokakları 
kapsayacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

23- Milas Beşinci Noterliğinin; 23 Nisan Bulvarının (Söke Milas Yolunun) Dr. İsmail 
Hakkı Milaslı Caddesi ve Menteş Köyü Yolu ile kesiştiği yerden başlayarak, Lozan Caddesi ve 
Stad Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmın her iki tarafında ve bu kısma açılan cadde ve 
sokakların 50'şer metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı 
yaratmayacak uygun bir yerde, 
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24- Mustafakemalpaşa Üçüncü Noterliğinin; Bursa Caddesinin Garaj Sokak ile kesiştiği 
yerden başlayarak, Bursa Caddesinin Şehit Adnan Yıldız Sokak ve Cumhuriyet Bulvarı ile 
kesiştiği yere kadar olan kısımda ve bu kısmın sağ ve soldan 50'şer metre derinliğe kadar olmak 
üzere mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

25- Nevşehir Sekizinci Noterliğinin; D302 Karayolunun (Ürgüp Caddesinin) Gültepe 
Sokağı ile kesiştiği yerden başlayarak, Gültepe Sokağının Azimli Sokağı ile kesiştiği yere kadar, 
buradan devamla Azimli Sokağın Oğuzhan Sokak ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla 
Oğuzhan Sokağının Zambak Sokak ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Zambak Sokağın 
Solmaz Sokak ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Solmaz Sokağın D302 Karayolu ile 
kesiştiği yere kadar, buradan devamla D302 Karayolunun Gazi Caddesi ile kesiştiği yere kadar, 
buradan devamla Gazi Caddesinin Akyol Sokak ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Akyol 
Sokağın Gültepe Sokak ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Gültepe Sokağın D302 
Karayolu ile kesiştiği yere kadar olan kısımlarda ve bu kısımların içerisinde kalan alandaki tüm 
cadde ve sokakları kapsayacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak 
uygun bir yerde, 

26- Ordu Dokuzuncu Noterliğinin; Zübeyde Hanım Caddesinin Şehit Alaattin Emekçi 
Sokakla kesiştiği yerden başlayarak, Dr. Fahrettin Önsel Caddesiyle kesiştiği yere kadar, buradan 
devamla Dr. Fahrettin Önsel Caddesinin Dr. Gündüz Çelebioğlu Caddesiyle kesiştiği yere kadar, 
buradan devamla Dr. Gündüz Çelebioğlu Caddesinin Şehit Alaattin Emekçi Sokakla kesiştiği yere 
kadar, buradan devamla Şehit Alaattin Emekçi Sokağının Zübeyde Hanım Caddesi ile kesiştiği 
yere kadar olan alan içerisindeki tüm cadde ve sokaklar ile sınırları belirleyen cadde ve sokakların 
her iki tarafında mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

27- Osmaniye Onbirinci Noterliğinin; 8504. Sokağın Atatürk Caddesi ile kesiştiği yerden 
başlayarak, 8519. Sokak ve 8515. Sokak ile kesiştiği yere kadar olan kısımda ve bu kısma açılan 
cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız 
rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

28- Rize Altıncı Noterliğinin; Doğuda Dağınıksu Deresi ile Batıda Taşlı Deresi olmak 
üzere bu iki doğal derenin oluşturduğu sınır arasında kalan alandaki tüm cadde ve sokaklar 
üzerinde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

29- Salihli Altıncı Noterliğinin; Şüheda Caddesinin Kurudere Caddesi ile kesiştiği yerden 
başlayarak, devamındaki Park Caddesinin Çiçek Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmın her 
iki tarafında ve bu kısma açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olmak üzere 
mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

30- Samandağ İkinci Noterliğinin; Sivas Şehitleri Caddesinin Tünel Caddesi ile kesiştiği 
yerden başlayarak, Sivas Şehitleri Caddesinden devamla bu Caddenin Güneş Sokak ile kesiştiği 
yere kadar olan kısımda ve bu kısma açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde 
olacak şekilde mevcut noterlikle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

31- Serik Altıncı Noterliğinin; Atatürk Caddesinin Dumlupınar Caddesi ile kesiştiği 
yerden başlayarak, Doğu yönünde 2151. Sokak ile kesiştiği yere kadar her iki tarafının ve 200 
metre derinliğe kadar olan kısmının, Atatürk Caddesinin Hacı Azmi Akman Caddesi ile kesiştiği 
yerden Kuzey yönünde Namık Kemal Caddesi ile kesiştiği yere kadar çift yönlü, Namık Kemal 
Caddesinin Doğu yönünde Kazım Karabekir Caddesi kesiştiği yere kadar çift yönlü, Kazım 
Karabekir Caddesinin Güney yönünde 2149. Sokak ile birleştiği yere ve devamla bu Sokağın 
2153. Sokakla birleştiği yere kadar Batı cepheli tek yönlü olarak, 2153. Sokağın 2151. Sokak ile 
kesiştiği yere kadar Batı yönünde, 2151. Sokağın Atatürk Caddesi ile birleştiği yere kadar Batı 
yönünde tek taraflı olarak Serik Dördüncü Noterliğinin ihdas alanından çıkartılarak, 2151. Sokak 
ile Atatürk Caddesinin Batı yönünde Hacı Azmi Akman Caddesi ile kesiştiği yere kadar çift 
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yönlü, Hacı Azmi Akman Caddesinin Kuzeyde 2154. Sokak ile kesiştiği yere kadar Doğu cepheli 
olarak tek yönlü, 2154. Sokağın Doğu yönünde 2161. Sokak ile kesiştiği yere kadar çift yönlü, 
2161. Sokağın Güney yönünde 2153. Sokak ile kesiştiği yere kadar çift yönlü, 2153. Sokağın 
Doğu yönünde 2151. Sokak ile kesiştiği yere kadar çift yönlü, 2151. Sokağın Güney yönünde 
Atatürk Caddesi ile kesiştiği yere kadar Batı cepheli olarak tek yönlü, belirtilen bu kısımlarda 
Atatürk Caddesinin Kuzey cephesi, Hacı Azmi Akman Caddesinin Doğu cephesi ve 2154., 2161., 
2153., 2151. Sokaklar içinde kalan alan içerisindeki tüm cadde ve sokaklar olacak şekilde mevcut 
noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

32- Siirt Üçüncü Noterliğinin; Bitlis - Siirt Yolunun 99 Evler Caddesi ve Sanayi Caddesi 
ile kesiştiği yerden başlayarak, devamındaki Kurtalan Yolu Caddesinin Ekrem Bilek Caddesi ile 
kesiştiği yere kadar olan kısmında ve bu kısmın sağdan 100'er metre derinliğe kadar olmak üzere 
mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

33- Sinop İkinci Noterliğinin; Bülent Ecevit Caddesinin Uğur Mumcu Meydanı ile 
kesiştiği yerden başlayarak, Uğur Mumcu Meydanından devamla Atatürk Caddesinin Hükümet 
Meydanıyla kesiştiği yere kadar, buradan devamla İtfaiye Caddesinin 2 Nolu Sokak ile kesiştiği 
noktaya kadar olan yerlerin doğu tarafında kalan tüm cadde ve sokaklar ile belirtilen cadde ve 
sokakların her iki tarafında mevcut noterlikle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir 
yerde, 

34- Sorgun Üçüncü Noterliğinin; Cumhuriyet Caddesinin Yılmaz Kılıçarslan Caddesi 
(Hikmet Caddesi) ile kesiştiği yerden başlayarak, Cumhuriyet Caddesinin Reisbey Caddesi ve 
Agah Efendi Caddesiyle kesiştiği yere kadar olan kısımda ve bu kısma açılan cadde ve sokakların 
50'şer metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı 
yaratmayacak uygun bir yerde, 

35- Tarsus Dokuzuncu Noterliğinin; Fatih Sultan Mehmet Bulvarının Atatürk Caddesi ile 
kesiştiği yerden başlayarak, Atatürk Caddesinin Mavi Bulvar ile kesiştiği yere kadar, buradan 
devamla Mavi Bulvarın Gazi Paşa Bulvarı ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Gazipaşa 
Bulvarının Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Fatih Sultan 
Mehmet Bulvarının Atatürk Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısımlarda ve bu kısımların 
içerisinde kalan alan ile bu alana bakmayan taraflardan dışarıya doğru açılan cadde ve sokakların 
50'şer metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı 
yaratmayacak uygun bir yerde, 

36- Tavşanlı Üçüncü Noterliğinin; Haşim Benli Bulvarının Çevre Yolu ile kesiştiği 
yerden başlayarak, bu Bulvarın Milli Egemenlik Caddesi ve Kuruçay Caddesi ile kesiştiği yere 
kadar olan kısmının her iki tarafında ve Haşim Benli Bulvarının belirtilen kısmının Batı yönlü 
sokakları hariç olmak üzere, Doğu yönündeki Kuruçay Caddesi, Kibar Sokak, Vural Sokak, 
Akseven Sokak, Zümrüt Sokak ve Serdar Sokak içlerine doğru 100'er metre derinliklerinde olacak 
şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

37- Tekirdağ Yedinci Noterliğinin; Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen Caddesinin Barbaros 
Hayrettin Paşa Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak, Martı Sokak ile kesiştiği yere kadar olan 
kısımda ve bu kısma açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olmak üzere mevcut 
noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

38- Tire Üçüncü Noterliğinin; İstasyon Caddesinin 19 Mayıs ve Faik Tokluoğlu Caddeleri 
ile kesiştiği yerden başlayarak, İstasyon Caddesinin Cumhuriyet Meydanı ile kesiştiği yere kadar 
olan kısmın her iki tarafında ve bu kısma açılan cadde ve sokakların 100'er metre derinliklerinde 
mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 



Sayfa : 182 RESMÎ GAZETE 26 Şubat 2021 – Sayı : 31407 

 

39- Tokat Yedinci Noterliğinin; Gaziosmanpaşa Bulvarının, 2504. Sokak ve Mehmet 
Aksu Caddesiyle kesiştiği yerden başlayarak, 608. Sokak ve 41. Sokak ile kesiştiği yere kadar 
olan kısımda ve bu kısmın her iki tarafına açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinin 
Tokat Beşinci Noterliğin ihdas alanından çıkartılarak, Gaziosmanpaşa Bulvarının, 2504. Sokak ve 
Mehmet Aksu Caddesiyle kesiştiği yerden başlayarak, 608. Sokak ve 41.Sokak ile kesiştiği yere 
kadar olan kısımda ve bu kısmın her iki tarafına açılan cadde ve sokakların 50'şer metre 
derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir 
yerde, 

40- Vezirköprü İkinci Noterliğinin; Köprülüler Caddesinin Akasya Caddesi ile kesiştiği 
yerden başlayarak, Kemal Şengül Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısımda ve bu kısma açılan 
cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız 
rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

41- Yalova Onuncu Noterliğinin; Barbaros Sokağın Plevne Caddesi ile kesiştiği yerden 
başlayarak, Plevne Caddesinin 7. Sokakla kesiştiği yere kadar, buradan devamla 7.Sokağın Tuna 
Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Tuna Caddesinin Barbaros Sokak ile kesiştiği 
yere kadar, buradan devamla Barbaros Sokağın Plevne Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan alan 
içerisinde kalan tüm cadde ve sokaklar dahil olmak üzere mevcut noterliklerle haksız rekabet 
ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

Açılmasına karar verilmiştir.  1562/9/1-1 
—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 
MÜNHAL NOTERLİKLER 

2019 yılı tahmini gayrisafi gelirleri 100.000,00.-TL olan, aşağıda isimleri ve ihdas 
bölgeleri yazılı MUHDES ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLİKLER münhaldir. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF, 
İKİNCİ SINIF, ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLERDEN VE NOTERLİK BELGESİ 
SAHİPLERİNDEN bu noterliğe atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde 
Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli 
elektronik imza, e-Devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir. 

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi 
sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul 
edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr 
adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır. 

Başvuruda bulunan ve belge numarası 9000’in altında olan belge sahiplerinin 
başvurularına 1512 sayılı Noterlik Kanununun 23 üncü maddesi gereğince sağlık raporu, mal 
bildirimi, kayıtlı olunan barodan ve/veya çalışılan kurumdan hakkında soruşturma ya da disiplin 
cezası olup olmadığına ilişkin belge ve Noterlik Kanununun 7 nci maddesinin 6,7,8,9,10 ve 11 
inci bentlerindeki yasakların kendisinde bulunmadığına dair beyannameyi elektronik ortamda 
eklemeleri gerekmektedir. Eksik belgelerini ilan tarihinden itibaren bir ay içinde tamamlamayan 
kişilerin istemi dikkate alınmaz. 

Aynı Kanunun değişik 30 uncu maddesi uyarınca, atanma emrinin tebellüğünden sonra 
vazgeçme halinde noterlik belgesi sahipleri de noterler gibi istifa etmiş sayılacaktır. 
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Muhdes noterliklere yapılacak atamalarda sıralama, muhdes noterliğin açılmış olduğu 
yerdeki tüm noterliklerin gayrisafi gelirlerinin aritmetik ortalaması, ilk defa açılan üçüncü sınıf 
noterliklere yapılacak atamalarda ise nüfus yoğunluğu esas alınarak belirlenecektir. Buna ilişkin 
sıralama www.higm.adalet.gov.tr adresinde duyurulacaktır. 

İlan olunur. 
1- Bayburt Üçüncü Noterliğinin; Erzincan - Bayburt Karayolu ve devamındaki Bayburt- 

Çaykara Yolunun Kuzeybatı bölümündeki Belediye mücavir alanında kalan tüm cadde ve 
sokaklarda olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir 
yerde, 

2- Demre İkinci Noterliğinin; Ertuğrul Günay Caddesinin İlkokul 3. Sokak ile kesiştiği 
yerden başlayarak, Ertuğrul Günay Caddesinin Yusuf Özek Caddesi ile kesiştiği yere kadar, 
buradan devamla Yusuf Özek Caddesinin Mustafa Masatlı Caddesi ile kesiştiği yere kadar, 
buradan devamla Mustafa Masatlı Caddesinin Andrey Karlov Caddesi ile kesiştiği kavşağa kadar, 
buradan devamla Andrey Karlov Caddesinin Kolcular Sokak ile kesiştiği yere kadar, buradan 
devamla Kolcular Sokağın İlkokul 3. Sokak ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla İlkokul 3. 
Sokağın Ertuğrul Günay Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısımların her iki tarafında ve bu 
sınırlar içerisinde kalan tüm cadde ve sokaklar dahil olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız 
rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

3- Düziçi Dördüncü Noterliğinin; Şehit Ahmet Metlioğlu Caddesinin Şehit Polis Memuru 
Fethi Sekin Bulvarı ile kesiştiği yerden başlayarak, Turgut Özal Caddesi ile kesiştiği yere kadar 
olan kısmında ve bu kısma açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olacak şekilde 
mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

4- Erciş Altıncı Noterliğinin; Bitlis - Van Yolunun 551. Sokak ile kesiştiği yerden 
başlayarak, Bitlis - Van Yolunun Erciş - Patnos Yolu ile kesiştiği yere kadar olan kısım üzerinde 
ve bu kısma açılan cadde ve sokakların 100'er metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut 
noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

5- Espiye İkinci Noterliğinin; Gelevare (Özlüce) Deresinin Doğusundaki ilçe belediye 
mücavir alanı içerisindeki tüm cadde ve sokaklarda olmak üzere mevcut noterlikle haksız rekabet 
ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

6- Ezine İkinci Noterliğinin; Atatürk Caddesinin Sakarya Sokak ile kesiştiği yerden 
başlayarak, Atatürk Caddesinin Çanakkale - İzmir Asfaltı Anayolu ile kesiştiği yere kadar olan 
kısmın her iki tarafında 30'ar metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterlikle haksız 
rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

7- Germencik İkinci Noterliğinin; Kurtuluş Caddesinin Meydan Sokakla kesiştiği yerden 
başlayarak, İstiklal Sokakla kesiştiği yere kadar olan kısmın her iki tarafında ve bu kısma açılan 
cadde ve sokaklarda 50'şer metre derinliklerde, Fevzi Çakmak Caddesinin İstiklal Sokak ile 
kesiştiği yerden başlayarak, Meydan Sokak ile kesiştiği yere kadar olan kısımın her iki tarafında 
ve bu kısma açılan cadde ve sokaklarda 100'er metre derinliklerde, Meydan Sokağın Fevzi 
Çakmak Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak Kurtuluş Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan 
kısmın sol tarafında mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

8- İmamoğlu İkinci Noterliğinin; Fatih Sultan Mehmet Bulvarının Alparslan Türkeş 
Caddesiyle (525. Sokak) kesiştiği yerden başlayarak, bu Bulvarın Hasan Polatkan Caddesi ile 
kesiştiği yere kadar olan kısmında ve bu kısma açılan sağlı sollu cadde ve sokakların 50'şer metre 
derinliklerine kadar olacak şekilde mevcut noterlikle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun 
bir yerde, 
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9- Kiraz İkinci Noterliğinin; Sabit Arlı Caddesinin Beyazıt Caddesi ile kesiştiği yerden 
başlayarak, Köprübaşı Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmın sağ tarafında ve bu tarafa 
açılan cadde ve sokakların 100'er metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterlikle haksız 
rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

10- Ortaköy (Aksaray) İkinci Noterliğinin; Şehit Yılmaz Özgül Caddesinin Güneş Sokak 
ile kesiştiği yerden başlayarak, Şehit Yılmaz Özgül Caddesinin Yanarsu Sokak ile kesiştiği yere 
kadar, buradan devamla Yanarsu Sokağının Mimar Sinan Caddesi ile kesiştiği yere kadar, 
buradan devamla Mimar Sinan Caddesinin Balcı Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan 
devamla Balcı Caddesinin Şehit Erdem Kapan Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla 
Şehit Erdem Kapan Caddesinin Güneş Sokak ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Güneş 
Sokağının Şehit Yılmaz Özgül Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan alan içerisinde kalan tüm 
cadde ve sokaklar dahil olmak üzere, yine Şehit Erdem Kapan Caddesi, Şehit Yılmaz Özgül 
Caddesi ve Balcı Caddesinin belirtilen kısımlarının sağlı ve sollu her iki tarafında ve bu caddelere 
açılan sokak ve caddelerin 100'er metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterlikle haksız 
rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

11- Sarayköy Üçüncü Noterliğinin; Denizli Otomobilciler ve Galericiler Toplu İşyeri 
Yapı Kooperatifi (Otonomi Denizli) içinde olacak şekilde uygun bir yerde, 

12- Sarıgöl İkinci Noterliğinin; İstiklal (Alaşehir) Caddesinin Cumhuriyet Meydanında 
Buldan Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, İstiklal Caddesinin Söylemez Caddesi ile kesiştiği 
yere kadar olan kısmının sol tarafında ve sol tarafa açılan cadde ve sokakların 150'şer metre 
derinliklerinde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

13- Silopi Dokuzuncu Noterliğinin; İpekyolu Bulvarının 8. Cadde ile kesiştiği noktadan 
başlayarak 8. Caddenin 17. Cadde ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla 17. Caddenin 12. 
Cadde ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla 12.Caddenin İpekyolu Bulvarı ile kesiştiği yere 
kadar, buradan devamla İpekyolu Bulvarının 8. Cadde ile kesiştiği yere kadar olan kısımlarda ve 
bu kısımları içinde kalan tüm cadde ve sokakları kapsayacak şekilde mevcut noterliklerle haksız 
rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

14- Silopi Onuncu Noterliğinin; İpekyolu Bulvarının 26. Cadde ile kesiştiği yerden 
başlayarak 26. Caddenin 939. Sokak ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla939. Sokağın 70. 
Cadde ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla 70. Caddenin 71. Cadde ile kesiştiği yere kadar, 
buradan devamla 71.Caddenin İpekyolu Bulvarı ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla 
İpekyolu Bulvarının 26. Cadde ile kesiştiği yere kadar olan kısımlarda ve bu kısımlar içinde kalan 
tüm cadde ve sokakları kapsayacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı 
yaratmayacak uygun bir yerde, 

15- Türkoğlu İkinci Noterliğinin; Mahir Ünal Caddesinin Murat Sokak ile kesiştiği 
noktadan başlayarak, Şehit Astsubay Ömer Halis Demir Sokak ve Barış Sokak ile kesiştiği yere 
kadar olan kısımda ve bu kısma açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olacak 
şekilde mevcut noterlikle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

Açılmasına karar verilmiştir.  1562/10/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 
MÜNHAL NOTERLİKLER 

2019 yılı tahmini gayrisafi gelirleri 100.000,00.-TL olan, aşağıda isimleri yazılı bulunan 
MUHDES ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLİKLER münhaldir. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF, 
İKİNCİ SINIF, ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLERDEN VE NOTERLİK BELGESİ 
SAHİPLERİNDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde 
Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli 
elektronik imza, e-Devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir. 

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi 
sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul 
edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr 
adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır. 

Başvuruda bulunan ve belge numarası 9000’in altında olan belge sahiplerinin 
başvurularına 1512 sayılı Noterlik Kanununun 23 üncü maddesi gereğince sağlık raporu, mal 
bildirimi, kayıtlı olunan barodan ve/veya çalışılan kurumdan hakkında soruşturma ya da disiplin 
cezası olup olmadığına ilişkin belge ve Noterlik Kanununun 7 nci maddesinin 6,7,8,9,10 ve 11 
inci bentlerindeki yasakların kendisinde bulunmadığına dair beyannameyi elektronik ortamda 
eklemeleri gerekmektedir. Eksik belgelerini ilan tarihinden itibaren bir ay içinde tamamlamayan 
kişilerin istemi dikkate alınmaz. 

Aynı Kanunun değişik 30 uncu maddesi uyarınca, atanma emrinin tebellüğünden sonra 
vazgeçme halinde noterlik belgesi sahipleri de noterler gibi istifa etmiş sayılacaktır. 

Muhdes noterliklere yapılacak atamalarda sıralama, muhdes noterliğin açılmış olduğu 
yerdeki tüm noterliklerin gayrisafi gelirlerinin aritmetik ortalaması, ilk defa açılan üçüncü sınıf 
noterliklere yapılacak atamalarda ise nüfus yoğunluğu esas alınarak belirlenecektir. Buna ilişkin 
sıralama www.higm.adalet.gov.tr adresinde duyurulacaktır. 

İlan olunur. 
1 ALTINOVA 
2 BELEN 
3 ÇİFTLİKKÖY 
4 ÇİLİMLİ 
5 HACILAR 
6 KAYNAŞLI 
7 KEMALPAŞA (ARTVİN) 
8 KİLİMLİ 
9 KOCAKÖY 
10 TOPRAKKALE 
11 YAHŞİHAN 
 1562/11/1-1 
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Gaziantep İli Şahinbey Belediye Başkanlığından: 
MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAV İLANI 

Şahinbey Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürlüğüne, Giriş Sınavı ile, açık bulunan GİH 
sınıfından 3 adet 6 ncı dereceli Müfettiş Yardımcısı alınacaktır. 

1- SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ 
Sınav yazılı (çoktan seçmeli test usulü) ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak 

yapılacaktır. Yazılı sınav 10/04/2021 tarihinde Cumartesi günü saat: 10:00’da Gaziantep 
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde yapılacaktır. 

2- SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları 

taşımak, 
b) Eğitim süresi en az dört yıl olan; İşletme, İktisat, Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve 

İdari Bilimler Fakültelerini ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya 
yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmak, 

c) 1/01/2021 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, (01/01/1986 tarihi ve daha 
sonra doğanlar) 

ç) Görevini yerine getirmesini engelleyecek herhangi bir sağlık problemi bulunmamak, 
d) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya erteletmiş ya da askerlikle ilişiği 

bulunmamak,  
e) ÖSYM tarafından; 2019 veya 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavları 

sonucunda P- 48 puan türünden 80 ve daha yukarı puan almış olmak, 
f) Bu sınava daha önce katılmamış veya en fazla bir defa katılmış olmak, 
g) Müfettişliğin gerektirdiği karakter, sicil, ifade ve temsil yeteneği ile tutum ve davranış 

yönünden müfettişlik yapabilecek niteliklere sahip bulunmak. 
3 - SINAV BAŞVURUSU 
Başvurular 01 Mart-19 Mart 2021 tarihleri arasında, mesai saatleri içerisinde, Şahinbey 

Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen yapılacak, şehir dışından yapılan 
başvurularda ise Posta ile müracaatlar kabul edilecektir. (Postadan kaynaklanan gecikmelerden 
kurumumuz sorumlu değildir.) 

4 - BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER 
a) Başvuru Formu (Yukarıda belirtilen adresten veya www.sahinbey.bel.tr internet 

adresinden temin edinilebilir.) 
b) Yüksek öğrenim diplomasının veya bitirme belgesinin aslı, kurumca onaylanmış örneği 

ya da noterden tasdikli örneği, (e-Devlet üzerinden alınmış ‘Yükseköğretim Mezun Belgesi’ de 
geçerli kabul edilecektir.) 

c) Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuç Belgesinin çıktısı,  
ç) Son altı ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf, 
d) Aday tarafından el yazısı ile yazılmış ve imzalanmış özgeçmişi, 
5 - YAZILI SINAVA GİRECEKLERİN BELİRLENMESİ VE İLANI 
Yazılı sınava belirlenen boş kadro sayısının 20 katı sayıdaki toplam 60 aday çağrılacaktır. 

Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların sayısının 60 kişiden fazla 
olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilk 60 aday giriş sınavına 
alınacaktır. (60. sıradaki aday ile tam olarak eşit puan alan aday veya adayların bulunması halinde 
bu aday veya adaylar da yazılı sınava alınacaktır.) Yazılı sınava katılabilme şartlarını taşıyan 
adaylar 22.03.2021 tarihinde yukarıda belirtilen www.sahinbey.bel.tr internet adresinde 
duyurulacaktır. Adaylar sınav giriş belgelerini bu adres üzerinden erişebilecektir. 

6 - SINAV GİRİŞ BELGESİ 
Sınava katılma başvurusu kabul edilen adaylara, sınava girişte kullanılmak üzere sınav 

yeri ve tarihini belirten onaylı ve fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi düzenlenip verilecektir. Adayların 
fotoğraflı sınav giriş belgelerini sınav günü sınav salonundan alacaklardır. Giriş sınavına bu 
belgenin aslıyla birlikte nüfus cüzdanı, ehliyet gibi ikinci bir kimlik kartının gösterilmesi suretiyle 
girilebilecektir. 
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7-SINAV KONULARI 
1- Hukuk Grubu (%20) 
Anayasa Hukuku Genel Esasları, İdare Hukuku Genel Esasları ağırlıklı, İdari Yargı, İdari 

Teşkilat, 14.07.1965 tarihli ve 657 sayılı Kanun, Ceza Hukuku Genel Esasları ve Memur Suçları, 
Medeni Hukuk Genel Esasları ve ayni haklar, Borçlar Hukuku Genel Esasları, Ticaret Hukuku 
Genel Esasları, Ceza Muhakemesi Hukuku Genel Esasları, Kamu Mali Yönetimi Mevzuatı, 
10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bağlı mevzuatı, 
İhale Mevzuatı Genel Esasları, İmar Mevzuatı Genel Esasları, İş Hukuku, 31.05.2006 tarihli ve 
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve bağlı mevzuatı. 

2- İktisat Grubu (%20) 
İktisat Teorisi, Makro ve Mikro İktisat, Ekonomi Politikası, Para Teorisi ve Politikası, 

Uluslararası İktisadi İlişkiler ve Teşekküller, İşletme İktisadı, Güncel Ekonomik Sorunlar. 
3- Maliye Grubu (%20) 
Maliye Teorisi, Kamu Gelir ve Giderleri, Kamu Borçları, Bütçesi, Maliye Politikası, Türk 

Vergi Sistemi Genel Esasları. 
4- Muhasebe Grubu (%20) 
Genel Muhasebe, Mali Tablolar Analizi. 
5- Belediye Mevzuatı Grubu (%20) 
03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu, 10.07.2004 tarihli ve 5216 sayılı 

Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 29.05.1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 
29.07.1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu, 22.02.2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel 
İdaresi Kanunu ve ilgili mevzuat. 

8 - YAZILI SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI 
Yazılı sınavda her sınav grubunun tam puanı 100’dür. Sınavın kazanılması için sınav 

yapılan her gruptan, en az 70 puan alınması ve grupların not ortalamasının 75 puandan az 
olmaması şarttır. Ortalamada 75 ve yukarı puan alan adaylar en yüksek puan alan adaydan 
başlamak üzere sıralamaya tabi tutulur. İlan edilen boş pozisyonun dört katı aday yazılı sınavı 
kazanmış sayılarak sözlü sınava çağrılır. Sonuncu aday ile aynı puanı alan adaylar da kontenjan 
gözetilmeksizin sözlü sınava çağrılır. Yazılı sınavı kazanan adayları, başarı sırasını ve sözlü 
sınavın yerini, gününü ve saatini gösterir liste, Belediyenin yukarıda belirtilen adresinde bulunan 
ilan panosu ile internet sitesinde ilan olunur. 

9- SÖZLÜ SINAVIN YAPILIŞ ŞEKLİ VE KONULARI 
Yazılı sınavı kazanan adaylara; duyurulan gün, saat ve yerde sözlü sınav yapılır. Sözlü 

sınavda adayların yazılı sınav konuları ve genel kültür konularındaki bilgilerinin yoklanması 
yanında temsil, zekâ, kavrama, muhakeme ve konuşma yeteneği, tutum ve davranış gibi kişisel 
nitelikleri de göz önünde bulundurulur. Her aday için, giriş sınavı kurulu başkan ve üyeleri 
tarafından, 100 tam puan üzerinden not verilir. Sınav kurulunca verilen notların ortalaması sözlü 
sınav notudur. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için en az 75 puan almak gerekir. 

10- SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ 
Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına itiraz, sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren 

başlamak üzere beş iş günü içinde bir dilekçeyle şahsen Sınav Kuruluna yapılabilir. 
11- GİRİŞ SINAVI NOTU VE SONUCUN DUYURULMASI 
Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı notu yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır. Giriş 

sınavı notunun eşitliği halinde, yazılı sınav notu yüksek olan aday başarı sıralamasında öncelik 
kazanır. Yapılan değerlendirme sonucunda sınav sonuçları başarı sırasına göre kadro sayısı kadar 
asıl ve yedek olacak şekilde Şahinbey Belediyesi web sayfasında (www.sahinbey.bel.tr) 
duyurulacaktır. Giriş sınavını kazanan adaylara ayrıca yazılı olarak bildirim de yapılacaktır. 

12- MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞINA ATANMA 
Sınavda başarı gösterenler başarı sırasıyla boş olan Müfettiş Yardımcısı kadrolarına 

atanırlar. 
Sınavı kazandığına ilişkin kendilerine tebligat yapılan adaylar tebliğ tarihinden itibaren 30 

gün içerisinde atanmak üzere müracaat etmezlerse haklarını kaybederler ve yerlerine yedek 
adayların ataması yapılır. 

İlan Olunur. 1528/1-1 
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Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, 
Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla 
Öğretim Üyesi alınacaktır. 

BİRİMİ BÖLÜMÜ 
ANABİLİM DALI/ 

BİLİM DALI/PROGRAM 
KADRO 
UNVANI 

ADET 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp Bilimleri 

Bölümü 
İç Hastalıklar Anabilim Dalı 
Gastroenteroloji Bilim Dalı 

Profesör 1 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp Bilimleri 

Bölümü 
Nöroloji Anabilim Dalı Doçent 1 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri Bölümü 
Plastik ve Rekonstrüktif 
Cerrahi Anabilim Dalı 

Doçent 1 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp Bilimleri 

Bölümü 
Aile Hekimliği Anabilim 

Dalı 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 

Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji - Doçent 1 

Genel Şartlar: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları 
taşımak. 

Profesör kadrosuna başvuracak adayların; 
Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, diploma, uzmanlık belgesi ve 

Doçentlik belgesinin noter tasdikli kopyaları ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus 
cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 8 adet vesikalık fotoğraf ile 
yayınları kapsayan 1 adet dosya ve bu dosyadaki tüm belgeleri içeren 6 adet PDF formatında 
hazırlanmış olan CD veya taşınabilir bellek ile birlikte şahsen Üniversitemiz Personel Daire 
Başkanlığına (Büyükdere Cad. No: 120/1 Şişli-İstanbul Tel: (212) 213 64 83-181) teslim etmeleri 
gerekmektedir. 

Doçent kadrosuna başvuracak adayların; 
Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, diploma, uzmanlık belgesi ve 

Doçentlik belgesinin noter tasdikli kopyaları ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus 
cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 8 adet vesikalık fotoğraf ile 
yayınları kapsayan 1 adet dosya ve bu dosyadaki tüm belgeleri içeren 4 adet PDF formatında 
hazırlanmış olan CD veya taşınabilir bellek ile birlikte şahsen Üniversitemiz Personel Daire 
Başkanlığına (Büyükdere Cad. No: 120/1 Şişli-İstanbul Tel: (212) 213 64 83-181) teslim etmeleri 
gerekmektedir. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; 
Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, yayınlar, diploma ve uzmanlık 

belgesinin noter tasdikli kopyaları ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan 
fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 8 adet vesikalık fotoğrafı kapsayan 5 adet 
dosya ile birlikte şahsen Tıp Fakültesi Dekanlığı (Büyükdere Cad. No: 120/1 Esentepe-Şişli-
İstanbul Tel: (212) 275 75 83)’na teslim etmeleri gerekmektedir. 

Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gündür. 
 1462/1-1 
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Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlere 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesi ile 
28.01.1982 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 
Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alacaktır. 

Adayların 26.02.2021-12.03.2021 tarihleri arasında Rektörlüğümüz Personel Daire 
Başkanlığı’na şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. 

SIRA FAKÜLTE 
BÖLÜM 

ANABİLİM DALI 
UNVAN 

KADRO  
SAYISI 

ÖZEL ŞARTLAR 

1 
MÜHENDİSLİK 

FAKÜLTESİ 

İNŞAAT 
MÜHENDİSLİĞİ 

BÖLÜMÜ 

DR. 
ÖĞR. 
ÜYESİ 

1 

- Mühendislik veya İnşaat 
Fakültelerinin, İnşaat Mühendisliği 
Bölümü Lisans mezunu olmak. 
 
- İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, 
Geoteknik Mühendisliği alanında 
Doktora yapmış olmak. 
 
- SCI veya SCI- Expanded 
kapsamındaki dergilerde alanında 
yayını olmak, 
 
- Kazıklı temeller konusunda bilimsel 
çalışmalar yapmış olmak. 
 
- Geoteknik lisans dersleri 
uygulamalarında ve laboratuvar 
uygulamalarında deneyim sahibi 
olmak. 

2 
MÜHENDİSLİK 

FAKÜLTESİ 

BİLGİSAYAR 
MÜHENDİSLİĞİ 

BÖLÜMÜ 

DR. 
ÖĞR. 
ÜYESİ 

1 

- Bilgisayar Mühendisliği alanında 
Lisans, Yüksek Lisans mezunu olmak 
ve Bilgisayar Mühendisliği alanında 
Doktora yapmış olmak. 
 
- Makina öğrenmesi, Yapay Zekâ, 
Veri Mühendisliği ve Veri Madenciliği 
alanında SCI veya SCI-Expanded 
indeksli dergilerde yayınları olmak. 
 
- ÜDS/KPDS/YDS/YÖKDİL ve 
eşdeğer sınavlardan 80 veya üstü 
puan almış olmak. 
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3 
MÜHENDİSLİK 

FAKÜLTESİ 

BİLGİSAYAR 
MÜHENDİSLİĞİ 

BÖLÜMÜ 

DR. 
ÖĞR. 
ÜYESİ 

1 

- Biyomedikal, Elektrik, Elektronik, 
Haberleşme, Bilgisayar ve Mekatronik 
Mühendislikleri alanlarından birinde 
Doktora yapmış olmak. 
 
- Biyomedikal cihazlar, ölçme, 
elektronik, haberleşme, sinyaller, 
sistemler ve görüntüleme konularında 
çalışmaları olmak. 
 
- SCI veya SCI Expanded 
kapsamındaki dergilerde alanında 
yayınları olmak. 
 
- ÜDS / KPDS / YDS / YÖKDİL ve 
eşdeğer sınavlarda 80 veya üstü puan 
almış olmak. 

4 
MÜHENDİSLİK 

FAKÜLTESİ 

BİYOMEDİKAL 
MÜHENDİSLİĞİ 

BÖLÜMÜ 

DR. 
ÖĞR. 
ÜYESİ 

1 

- Biyomedikal, elektrik, elektronik, 
haberleşme, bilgisayar ve mekatronik 
mühendislikleri alanlarından birinde 
Doktora yapmış olmak. 
 
- Biyomedikal cihazlar, ölçme, 
elektronik, haberleşme, sinyaller, 
sistemler ve görüntüleme konularında 
çalışmaları olmak. 
 
- SCI veya SCI expanded 
kapsamındaki dergilerde alanında 
yayınları olmak. 
 
- ÜDS / KPDS / YDS / YÖKDİL ve 
eşdeğer sınavlarda 80 veya üstü puan 
almış olmak. 

5 
MÜHENDİSLİK 

FAKÜLTESİ 

ELEKTRİK-
ELEKTRONİK 

MÜHENDİSLİĞİ 
BÖLÜMÜ 

DR. 
ÖĞR. 
ÜYESİ 

1 

- Elektrik Mühendisliği alanında 
Doktora yapmış olmak. 
 
- Güç sistemleri dinamiği ve kararlılığı 
üzerine çalışmaları olmak. 
 
- SCI veya SCI- Expanded 
kapsamındaki dergilerde alanında 
yayınları olmak. 

6 
EDEBİYAT 
FAKÜLTESİ 

İNGİLİZCE  
MÜTERCİM-

TERCÜMANLIK 
BÖLÜMÜ 

DR. 
ÖĞR. 
ÜYESİ 

3 
- Çeviribilim, Dilbilim, İngilizce 
Mütercim-Tercümanlık alanlarında 
Doktora yapmış olmak. 
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7 
İKTİSADİ VE 

İDARİ BİLİMLER 
FAKÜLTESİ 

ULUSLARARASI 
İLİŞKİLER VE 

SİYASET BİLİMİ 
BÖLÜMÜ 

DR. 
ÖĞR. 
ÜYESİ 

1 

- Siyaset Bilimi alanında doktora 
yapmış olmak. 
 
- Modern siyaset düşüncesi ve 
felsefesi, siyasal teori, çağdaş siyasal 
ideolojiler ve İslam siyaset düşüncesi 
alanlarında ulusal ve uluslararası 
yayınlara sahip olmak. 
 
- İngilizce ders verme tecrübesine 
sahip olmak. 

GENEL ŞARTLAR 
1. Başvuran adaylarda devlet hizmetine girmede aranan genel şartlar aranır. 
2. Adaylardan, 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen şartlara uymaları istenir. 
3. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları 

dikkate alınmayacaktır. 
4. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir. 
5. Adaylar başvuru dosyalarını Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Personel Daire 

Başkanlığı’na elden veya posta yoluyla teslim edeceklerdir. 
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER: 
Dr. Öğretim Üyeleri için; 
1. Dilekçe (internet sayfamızdan temin edilecektir) 
2. Başvuru Formu (internet sayfamızdan temin edilecektir) 
3. Özgeçmiş (YÖK Formatında) 
4. Özgeçmiş (Klasik Formatta) 
5. Yayın listesi 
6. Deneyim belgesi (Deneyim şartı bulunan ilanlar için) 
7. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
8. Lisans, Yüksek Lisans Diplomaları 
(Yabancı ülkede mezun olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini 

gösteren onaylı belge) 
(Noter onaylı veya Aslı Gibidir onaylı / Personel Daire Başkanlığımızca orijinal belgeler 

görülmek kaydıyla aslı gibidir yapılabilir) 
9. 2 adet yeni çekilmiş fotoğraf 
10. Adli Sicil Belgesi (Sabıka Kaydı) 
11. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 
12. İkametgâh 
13. Erkek adaylar için Askerlik Durumu gösterir belge 
14. Adayın bilimsel çalışmalarının yer aldığı 4 takım dosya veya cd/flash disk. 
BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM: 
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü / Personel Daire Başkanlığı 
Adres: Zeyrek Mah. Büyük Karaman Cad. No: 53 Fatih / İSTANBUL  
Telefon: 0212 521 81 00 / 1016-1028-1041 
Ayrıntılı bilgi http://www.fsm.edu.tr web sayfamızda mevcuttur.  
İlan olunur. 1567/1-1 
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
Yarışmanın Adı 
Sosyal Merkezler Mimari Proje Yarışması  
Yarışmanın Şekli ve Türü 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesi ile Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, 

Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri 
Yarışmaları Yönetmeliği doğrultusunda açılan yarışma; serbest ulusal, mimarlık yarışmasıdır. 

Yarışmanın Yeri ve Konusu 
Yarışma alanı, İstanbul ilinde aşağıda ilçe, mahalle ve ada parsel bilgileri verilen 

alanlardır.  
1. Esenler ilçesi, Havaalanı Mahallesi, 0 ada 751, 752, 755, 756, 757 numaralı parsellerde 

“Mahalle Evi, Kısa Mola Merkezi ve Yuvamız İstanbul” tasarımı 
2. Eyüpsultan ilçesi, Merkez Mahallesi, 29 ada 11 numaralı parselde “Aşevi ve Mahalle 

Evi” tasarımı 
3. Kadıköy ilçesi, Hasanpaşa Mahallesi, 469 ada 40, 62 numaralı parsellerde “Yaş Alanlar 

Kulübü ve Konaklama Birimi” tasarımı 
4. Maltepe ilçesi, Çınar Mahallesi, 15840 ada 21 numaralı parselde “Mahalle Evi, 

Alzheimer Gündüz Yaşam Evi ve Yuvamız İstanbul” tasarımı 
5. Pendik ilçesi, Kurtköy Mahallesi, 9823 ada 2 numaralı parselde “Kütüphane ve 

Yuvamız İstanbul” tasarımıdır. 
Yarışmanın konusu belirtilen alanlarda, verilen sosyal işlevlerin tasarlanmasıdır. 
Yarışmaya Katılma Koşulları 
Yarışmaya katılacakların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur. Ekip olarak 

katılanların her birinin koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların idareyle 
ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere bir kişiyi ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. 
Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen 
sorumludurlar. 

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar: 
● TMMOB Mimarlar Odası’nın mimar ve İnşaat Mühendisleri Odası’nın inşaat 

mühendisi; meslekten men cezalısı durumunda olmayan en az birer üyesini ekipte bulundurmak.  
● Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak. 
● Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörler ile bu kişilerin 1. dereceden 

akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak. 
● Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak. 
● Şartname alarak isim ve iletişim bilgileri ile yarışma raportörlüğüne kaydettirmek 

(Ekipteki müelliflerden birinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).  
● Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemi hazırlamak, yürütmek, 

sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak. 
● Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında 

olmamak. 
● 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler 

gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak. 
Yarışmaya katılmak isteyenler her bir alan için 100 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığında 

yarışmaya kayıt yaptıracaklardır.  
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Yarışma şartname bedelinin “SOSYAL, 99010 EDTS, TC XXXXXXXXXXX” 
açıklaması ile idareye ait banka hesabına müelliflerden birinin ismi ile yatırılacaktır. Aynı 
müellifin isim ve iletişim bilgileri (telefon, e-posta, adres) ile dekont raportörlük adresine e-posta 
yoluyla gönderilecektir.  

Yarışmacılar sosyal merkezlerin her biri için proje teslim edebilir ve her bir sosyal merkez 
için ayrı ödül alabilirler. Birden fazla sosyal merkez için yarışmaya katılmak isteyenler, katılmak 
istedikleri her sosyal merkez için kayıt yaptıracaklardır. Bu durumda yarışma kaydının (katılmak 
istenilen sosyal merkezin isim ve numarası belirtilerek) ve şartname bedeli ödemesinin (katılmak 
istenilen her sosyal merkez için 100 TL olacak şekilde toplam miktar ödenerek) tek seferde 
yapılması yeterlidir. 

Yarışmaya kayıt için son tarih, yarışma takviminde projelerin teslimi olarak belirtilen 
gündür. Ancak, her bir sosyal merkez için kayıt üst limiti 40 adettir. Bir sosyal merkez için kayıt 
sayısı 40’a ulaştığında, o sosyal merkez için kayıt kapanacaktır. Sosyal merkezlerin tamamının 
kayıt üst limitine ulaşması durumunda, her bir sosyal merkez için kayıtlar tekrar açılacak ve üst 
limit 10’ar adet artacaktır. 

Hangi sosyal merkeze ne kadar kayıt yapıldığının bilgisi yarışmanın web adresinde 
“Duyurular” bölümünde haftalık olarak yayınlanacaktır. Ayrıca bir sosyal merkez için kayıt sayısı 
üst limite ulaşıp kayıt kapandığında, yarışmanın web adresinde ve sosyal medya hesaplarında 
duyurulacaktır. 

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış 
sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek 
odalarına bildirilir. 

Yarışma Takvimi  
● Yarışmanın İlanı : 26 Şubat 2021, Cuma 
● Son Soru Sorma Tarihi : 19 Mart 2021, Cuma 23:59 
● Yanıtların İlanı : 23 Mart 2021, Salı 
● Projelerin Son Teslim Tarihi : 18 Mayıs 2021, Salı 17.00 
● Posta ile Teslim Alım için Son Tarih : 21 Mayıs 2021, Cuma 
● Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi : 25 Mayıs 2021, Salı 
● Kolokyum ve Ödül Töreni : 5 Haziran 2021, Cumartesi 
Jüri Üyeleri 
Danışman Jüri Üyeleri 
● Şengül ALTAN ARSLAN, İBB Genel Sekreter Yardımcısı 
● Mahir POLAT, İBB Genel Sekreter Yardımcısı 
● Yavuz SALTIK, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı 
● Serap ÖBEKCİ, İBB Etüd ve Projeler Daire Başkanı 
● Ömer YILMAZ, İPA Yarışmalar Koordinatörü 
Asli Jüri Üyeleri 
● Sevince BAYRAK, Mimar  
● Pınar GÖKBAYRAK, Mimar 
● Sıddık GÜVENDİ, Mimar 
● Nurbin PAKER, Mimar (Jüri başkanı) 
● Niyazi PARLAR, İnşaat Mühendisi 
Yedek Jüri Üyeleri  
● Sait Ali KÖKNAR, Mimar 
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● Çetin BAYAZİT, İnşaat Mühendisi  
● Caner BİLGİN, Mimar 
Raportörler 
● Büşra BERİŞBİLAL, Mimar- İBB Üstyapı Projeler Müdürlüğü 
● Başak ÇELİK, Mimar- İPA Yarışmalar 
● Kübra Elif DURĞUN, Mimar- İPA Yarışmalar 
Raportör Yardımcıları 
● Salime Benan KAYA, Şehir Plancısı- İPA Yarışmalar 
● Melike ÜRESİN SARIOĞLU, Peyzaj Mimarı- İBB Üstyapı Projeler Müdürlüğü 
● Betül Begüm SAYACI, Mimar- İBB Üstyapı Projeler Müdürlüğü 
● Cem ŞENTAY, İnşaat Mühendisi- İBB Üstyapı Projeler Müdürlüğü 
Ödüller 
Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, aşağıda yazılı ödül, mansiyon ve satın 

alma tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara en geç 30 
gün içinde net olarak ödenecektir. Ödemeler ekip temsilcisine yapılacaktır. Ödenecek net 
tutarlardan damga vergisi kesilecektir.  

Alanların her biri için: 
● 1. Ödül 35.000 TL 
● 2. Ödül 25.000 TL 
● 3. Ödül 20.000 TL 
● 1. Mansiyon 10.000 TL 
● 2. Mansiyon 10.000 TL  
● 3. Mansiyon 10.000 TL 
Şartname ve Eklerinin Temini 
Şartname ve ekleri yarışmanın web adresinde yarışma süresince bulundurulacaktır. 

Yarışmaya katılmak isteyenler 100 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt 
yaptıracaklardır. 

Banka hesap bilgisi: IBAN TR47 0009 9004 5746 4000 100008 
ING Bank - Fatih Şubesi 
AÇIKLAMA: “SOSYAL, 99010 EDTS, TC XXXXXXXXXXX” 
Alıcı adı: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
(Ödemeler açıklama kısmı yukarıda belirtildiği gibi EDTS kodu ve TC Kimlik Numarası 

içerecek şekilde yapılmalıdır.)  
Yer Görme 
Bu yarışmada yer görmek zorunlu değildir.  
İdarenin İletişim Bilgileri 
Yarışmayı Açan Kurum :İstanbul Büyükşehir Belediyesi Etüd ve Projeler Daire 

Başkanlığı Üstyapı Projeler Müdürlüğü 
Adres :Hacıahmet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:1  
34440 Beyoğlu - İSTANBUL 
Telefon :+90 (212) 449 99 00 
E-posta :sosyal@konkur.istanbul 
Web adresi :konkur.istanbul/sosyal 
 1617/1-1 
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden: 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI  

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar hükümlerine göre Üniversitemiz 

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır. 

 

Unvanı Adet 
Nitelik 

Kodu 
Aranan Nitelikler Gider Bütçesi Sınav Şartı 

Hemşire 11 4605 
Hemşirelik, Sağlık Memurluğu veya Hemşirelik ve Sağlık 

Hizmetleri lisans programından mezun olmak. 
Özel Bütçe 

Ek Madde 

2/b (KPSS) 

Hemşire 12 2125 

Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık 

Memurluğu Alanı - Ebelik-Hemşirelik Dalının, Hemşirelik-

Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı - Hemşirelik Dalının veya 

Hemşirelik-Ebelik- Sağlık Memurluğu Alanı - Sağlık 

Memurluğu Dalının birinden mezun olmak. 

Özel Bütçe 
Ek Madde 

2/b (KPSS) 

 

* Nitelik Kodları Devlet Personel Başkanlığınca yayımlanan Nitelik Kod Kılavuzundan 

alınmıştır. 

Genel Şartlar: 

a) Türk vatandaşı olmak, 

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 

c) Gece Nöbeti tutmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak (Hamilelik 

hariç), 

d) Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2020 KPSS Lisans, 2020 KPSS Ortaöğretim ve 

2020 KPSS Ön Lisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış 

olmak, 

e) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak şartlarını taşıması, 

f) Ayrıca başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B 

maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi 

nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar 

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

tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam 

edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir. 

* Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak 

suretiyle yapılacak yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim mezunları için KPSSP94, önlisans 

mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılmaktadır. 
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İlana başvuracak adayların; ilanın Resmi Gazetede yayımlanma tarihinden itibaren 15 gün 
içinde (Saat: 23:59’a kadar) Üniversitemiz https://w3.beun.edu.tr/ adresinden internet ortamında 
başvurularını yapmaları gerekmektedir. 

İlan sonuçları en geç 5 iş günü içinde Üniversitemiz https://w3.beun.edu.tr/ adresinde ilan 
edilecektir. Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımayanların 
tespit edilmesi halinde başvuru yapan adaylardan en yüksek puandan başlamak üzere sırası ile 
yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebligat mahiyetinde olduğundan, ayrıca tebligat 
yapılmayacaktır. 

İşe alınmaya hak kazandığı Üniversitemiz https://w3.beun.edu.tr/ adresi aracılığıyla tebliğ 
edilen adayların göreve başlatılabilmesi için, sonuçların ilanından itibaren en geç 15 gün 
içerisinde aşağıda sayılan evraklarının asılları veya onaylı fotokopileri Üniversitemiz Sağlık 
Uygulama ve Araştırma Merkezine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Belgeleri süresi 
içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar. Belgelerin teslimine müteakip 
sözleşme yapılır. 

Sözleşme için gerekli belgeler 
* 6 Adet Fotoğraf, 
* Sözleşmeli Personel Başvuru Formu, (Başvuru .) 
* Özgeçmiş, 
* Mezuniyet belgesi, (e-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilmektedir.) 
* Kimlik Fotokopisi, 
* Adli Sicil Kaydı, (e-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilmektedir.) 
* Askerlik Durum Belgesi, (e-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilmektedir.) 
* Geçerlilik süresi dolmamış KPSS(B) grubu sınav sonuç belgesi, 
* 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin 7.fıkrası uyarınca “53 üncü madde hükümleri saklı 

kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek ... akıl hastalığı ... bulunmamak.” 
şartını gösterir psikiyatri raporu, 

* Özel Koşul Belgesi (Varsa), 
* Vakıfbank Zonguldak Şubesinden açılan maaş hesabına ait belge 
Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal 

işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. İdaremiz tarafından 
kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. 

Yapılacak değerlendirmelerde başarılı bulunarak göreve başlatılacak olanlar; sosyal 
güvenlik yönüyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu 4/a hükümlerine tabi olacaklar ve 
istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve 
usulüne tabi olarak çalışacaklardır. 

Detaylı Bilgi İçin: 
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı P.K. 67100 

İncivez / Zonguldak 
Tel: (0 372) 291 12 07 - 291 11 64 
 1561/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanunun

Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
–– Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin

Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik

–– Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Ulusal Mobil Uyarı Sisteminin Kurulmasına ve İşletimine İlişkin Yönetmelik

TEBLİĞ
–– Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5)’nde Değişiklik Yapılmasına

Dair Tebliğ (Sıra No: 18)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2017/6 (Siyasi Parti Mali

Denetimi), K: 2021/1 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2017/12 (Siyasi Parti Mali

Denetimi), K: 2021/2 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2017/18 (Siyasi Parti Mali

Denetimi), K: 2021/3 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2017/24 (Siyasi Parti Mali

Denetimi), K: 2021/4 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2017/38 (Siyasi Parti Mali

Denetimi), K: 2021/5 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2018/80 (Siyasi Parti Mali

Denetimi), K: 2021/6 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2017/40 (Siyasi Parti Mali

Denetimi), K: 2021/7 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2017/50 (Siyasi Parti Mali

Denetimi), K: 2021/8 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2017/51 (Siyasi Parti Mali

Denetimi), K: 2021/9 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2018/51 (Siyasi Parti Mali

Denetimi), K: 2021/10 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 21/1/2021 Tarihli ve 2016/12900 Başvuru Numaralı

Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri
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