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ATAMA KARARI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/222

20/05/2016
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
      Ahmet DAVUTOĞLU                            Berat ALBAYRAK
                Başbakan                          Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——
YÖNETMELİKLER

Karar Sayısı : 2016/8833

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

           N. KURTULMUŞ                                   M. ŞİMŞEK                              Y. AKDOĞAN                               L. ELVAN

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                Başbakan Yardımcısı V.

                  L. ELVAN                                        B. BOZDAĞ                        S. RAMAZANOĞLU                         V. BOZKIR

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı

                     F. IŞIK                                                S. SOYLU                                     F. G. SARI                                   V. EROĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                  Dışişleri Bakanı V.

                  M. ELİTAŞ                                       B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                      Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı      Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                         E. ALA                                    C. YILMAZ                                  M. ÜNAL

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                        N. AĞBAL                                         N. AVCI                                                  İ. YILMAZ

                                     Maliye Bakanı                             Millî Eğitim Bakanı                                Millî Savunma Bakanı

                                      V. EROĞLU                             M. MÜEZZİNOĞLU                                     B. YILDIRIM

                           Orman ve Su İşleri Bakanı                        Sağlık Bakanı                   Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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—— • ——
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

ÜCRET, PRİM, İKRAMİYE VE BU NİTELİKTEKİ HER TÜRLÜ İSTİHKAKIN 

BANKALAR ARACILIĞIYLA ÖDENMESİNE DAİR 

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/11/2008 tarihli ve 27058 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ücret,

Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair

Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiş-

tirilmiştir.

“a) Banka: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki banka-

ları,”

“ç) Hesap: 5411 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar nezdinde açılan hesabı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “en az 10

gazeteci” ibaresi “en az beş gazeteci” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “en az 10

olması durumunda,” ibaresi “en az beş olması durumunda,” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “en az

10 gemi adamı” ibaresi “en az beş gemi adamı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “en az

10 olması halinde,” ibaresi “en az beş olması halinde,” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihini izleyen ay başında yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Maliye

Bakanı ve Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan birlikte yürütür. 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

18/11/2008 27058

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

5/12/2009 27423
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

GEMİLERİN GENEL DENETİMİ VE BELGELENDİRİLMESİ 

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 10/11/2006 tarihli ve 26342 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemilerin

Genel Denetimi ve Belgelendirilmesi Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fık-

rasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirmiştir.

“a) 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu ve 28 inci maddesi

ile 10/6/1946 tarihli ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanunun 3 üncü,

4 üncü ve 6 ncı maddesine dayanılarak,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“İdari yaptırımlar

MADDE 57 – (1) Yurtdışında bulunduğu sürede, başka devletlerce yapılan denetim-

lerde, sefer yapmasına engel durumu belirlenmiş Türk Bayraklı gemilere İdarece uygun görülen

ek denetlemeler yapılır/yaptırılır. Türk bayraklı bir geminin yurtdışındaki liman devleti kont-

rollerinde bir yıl içerisinde ikiden fazla tutulması halinde 5.000 ile 20.000 Türk Lirası arasında

idari para cezası verilir.

(2) İdarenin uzmanlarınca veya İdare tarafından yetkilendirilmiş görevliler tarafından

yapılan her türlü denetimde, tüm ilgililer denetim görevini yapan personele gerekli yardımı

yapmak ve istenilen bilgileri sağlamak zorundadır. Denetim veya inceleme yapan personelin

izni olmadan ilgili gemilerin limandan hareketine izin verilmez.

(3) 4922 sayılı Kanun hükümleri ile diğer ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırıl-

mıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 63 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirmiştir.

“MADDE 63 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Ba-

kanı yürütür.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

10/11/2006 26342

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 10/9/2008 26993
2- 9/9/2011 28049
3- 30/10/2013 28806

Sayfa : 6                                 RESMÎ GAZETE                                21 Mayıs 2016 – Sayı : 29718



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Ba-

kanlığı bünyesinde yer alan İşletmenin görevlerine, faaliyet alanlarına, gelirlerine, giderlerine,

işleyişine, bütçesinin hazırlanması, uygulanması, sonuçlandırılması ve denetimi ile diğer hu-

suslara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik

ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin

21 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,

b) Bakan: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanını,

c) Geçici Kurul: Bakanlıkça teknik ve ekonomik gelişmelerin ortaya çıkardığı yeni

ulaştırma, denizcilik, haberleşme, posta, evrensel hizmet, havacılık ve uzay teknolojileri iş,

hizmet ve sistemleriyle ilgili olarak oluşturulacak politika ve stratejilerin tespitiyle ilgili çalış-

malarda bulunmak, araştırma, inceleme ve değerlendirme yapmak üzere Bakanlık dışından bu

alanlarda uzman kişiler ile faaliyet gösteren kuruluş temsilcilerinin katılımıyla görev süresi bir

yılı geçmemek üzere teşekkül ettirilmiş heyeti, 

ç) İşletme: Bakanlık Döner Sermaye İşletmesini,

d) İşletme Dairesi Başkanı: Bakanlık Döner Sermaye İşletme Dairesi Başkanını,

e) Muhasebe Birimi: Gelir ve alacakların tahsili, giderlerin ve borçların hak sahiplerine

ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgi-

lilere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm malî işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlan-

ması işlemlerini yürüten birimi,

f) Muhasebe Yetkilisi: Muhasebe biriminin hizmetlerinin yürütülmesinden ve yöneti-

minden sorumlu, usulüne göre atanmış yöneticiyi,

g) Muhasebe yetkilisi mutemedi: Muhasebe Yetkilisi adına ve hesabına para ve parayla

ifade edilebilen değerleri geçici olarak almaya, muhafaza etmeye, vermeye, göndermeye yetkili

ve bu işlemlerle ilgili olarak doğrudan muhasebe yetkilisine karşı sorumlu olan görevlileri, 

ğ) Müsteşar: Bakanlık Müsteşarını, 

h) Sektör: Bakanlık birimlerinin iş ve işlemleri ile Bakanlık kuruluşlarının görev alanına

giren karayolu, demiryolu, havayolu, denizcilik, haberleşme, havacılık ve uzay teknolojileri

konuları ile niteliği itibariyle bunların devamı veya tamamlayıcısı durumunda olan konu, hiz-

met ve faaliyetleri içine alan her bir bölümü,
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ı) Sürekli Kurul: Bakanlık görev alanına giren konularla ilgili olarak çalışmalarda bu-

lunmak, araştırma inceleme ve değerlendirme yapmak üzere bakanlık, kurum ve kuruluş, sivil

toplum kuruluşları temsilcileri ve konuyla ilgili uzmanların katılımıyla teşekkül ettirilmiş he-

yeti,

i) Yönetim Kurulu: İşletme Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İşletmenin Görev ve Faaliyetleri

İşletmenin görev ve faaliyetleri

MADDE 4 – (1) İşletmenin görev ve faaliyetleri; 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Ka-

rayolu Taşıma Kanunu ve 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile 655

sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında şunlardır:

a) Bakanlıkça kamu kurum ve kuruluşları dahil gerçek ve tüzel kişilere verilecek her

türlü yetki belgesi, işletme ruhsatı, çalışma ruhsatı, lisans, imtiyaz hakkı belgesi, tahsis belgesi,

tescil belgesi, izin belgesi, emniyet belgesi, taşıt belge ve kartları, geçiş belgeleri yola elveriş-

lilik sertifikası, denize elverişlilik sertifikası, gürültü sertifikası, her türlü mesleki yeterlilik

belgesi ve benzeri belgelerin basım işlerini yapmak veya yaptırmak, bunları ilgililere vermek

üzere hizmet birimlerine dağıtmak ve ücretlerini tahsil etmek.

b) Bakanlık hizmet birimlerince ücretli olarak verilecek her türlü teknik test, kontrol,

rapor ve benzeri hizmetler, araştırma ve geliştirme hizmetleri, denizdibi tarama hizmetleri, her

türlü gemi sürvey ve denetim hizmetleri, müşavirlik hizmetleri ile mesleki ve teknik eğitim,

kurs, seminer ve benzeri hizmetlerin ücretlerini ilgili Bakanlık birimiyle birlikte tahsil etmek.

c) 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca devir alınan taşıtları yurt içi ve

yurt dışındaki gerçek ve/veya tüzel kişilere satmak, hibe, devir ve benzeri yöntemlerle değer-

lendirmek.

ç) Bakanlığın görev alanına giren hizmetlerin yerine getirilmesi için gerektiğinde taşınır

ve taşınmaz mal kiralamak, mal ve hizmet satın almak.

d) Denizlerde, kıyılarda, limanlarda, Türk boğazlarında ve içsular ile karayollarında

seyir, can, mal ve çevre emniyetinin sağlanması amacıyla, ihtiyaç duyulan alanlarda bedeli

karşılığında hizmet vermek veya bu amaçla Bakanlık tarafından kurulmuş tesisleri ilgili Ba-

kanlık birimi ile birlikte işletmek veya işlettirmek.

e) Bakanlığın görev alanına giren hususlarda eğitim amaçlı kurs, seminer, toplantı, sınav

ve benzeri hizmetleri yapmak.

f) Sektörlerin gelişmesine katkıda bulunmak üzere; ulusal ve uluslararası seminer, panel,

eğitim, toplantı, şûra, sempozyum ve konferanslar tertip etmek veya söz konusu etkinliklere

katılım sağlamak.

g) Sektörlerle ilgili araştırma, etüt, plan, master plan ve proje yapmak.

ğ) Bakanlık hizmet birimlerinin denetim görevini yapması için gerekli olan her türlü

fiziki ve teknik altyapı ve tesisleri kurmak ve söz konusu denetimlerle ilgili her türlü işleri yapmak. 

Sayfa : 8                                 RESMÎ GAZETE                                21 Mayıs 2016 – Sayı : 29718



h) 4925 ve 2918 sayılı Kanunlar ile 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsa-

mında denetim yapmaya ve idari para cezası uygulama hususunda yetkilendirilmiş kamu kurum

ve kuruluşlarının söz konusu denetimleri yapmak amacıyla ihtiyaç duyacakları her türlü bilgi-

sayar, kamera sistemleri ve benzerlerini temin ederek bu kurum ve kuruluşlara tahsis etmek.

ı) İşletmenin teknik ve idari kapasitesinin/imkânının/kabiliyetinin yetersiz kalması du-

rumunda yukarıdaki bentlerde yer alan faaliyetleri yaptırmak.

i) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

(2) Birinci fıkrada belirtilen iş, işlem ve hizmetlerin, İşletme tarafından yapılması veya

İşletmenin teknik ve idari kapasite/imkân/kabiliyetlerinin yetersiz kalması durumunda yaptı-

rılması esnasında veya bu nedenle, Bakanlık hizmet birimleri, asli görev ve hizmetlerini ge-

ciktiremez ve aksatamazlar.

(3) Bu maddede belirtilen hizmet ve belgeler ücretleri alınmadan verilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Teşkilat ve Yönetim

Teşkilat

MADDE 5 – (1) İşletmenin hizmetleri, Yönetim Kurulu, Harcama Yetkilisi, Döner Ser-

maye İşletme Dairesi Başkanı ve personeli ile muhasebe biriminde görevli personel eliyle yü-

rütülür.

İşletme Yönetim Kurulu

MADDE 6 – (1) İşletme Yönetim Kurulu; Müsteşarın başkanlığında; ilgili Müsteşar

Yardımcısı, Karayolu Düzenleme Genel Müdürü, Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürü,

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürü, Demiryolu Düzenleme Ge-

nel Müdürü, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü, Strateji Geliştirme Başkanı ve İşletme

Dairesi Başkanından teşekkül eder.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri başında olmadıkları durumlarda yerlerine ve-

kalet edenler Yönetim Kurulu üyesi olarak toplantıya katılırlar.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 7 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) İşletme görev ve faaliyetlerinin en iyi şekilde yürütülmesi ve geliştirilmesi için ge-

reken her türlü idari, malî ve teknik iş ve işlemlerle ilgili kararlar almak.

b) İşletme bütçesini görüşüp karara bağlamak.

c) İşletmenin görev ve faaliyetleriyle ilgili olarak taşra teşkilatına verilecek görev, yetki

ve sorumlulukları belirlemek.

ç) İşletme tarafından yürütülecek yeni hizmet ve proje tekliflerini incelemek, karara

bağlamak.

d) İşletme tarafından üretilen mal veya hizmetlerin satış fiyatını belirlemek.

e) İlgili mevzuatta ve bu Yönetmelikte yer alan diğer görevlerini yerine getirmek.
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Toplantı ve karar nisabı

MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu, salt çoğunluk ile toplanır. Müsteşarın bulunmadığı

toplantıya Yönetim Kurulu üyesi olan Müsteşar Yardımcısı Başkanlık eder. Kararlar toplantıya

katılanların salt çoğunluğu ile alınır, oyların eşitliği halinde, Başkanın oyu yönünde karar alın-

mış sayılır. Oturumun intizamını, görüşme ve kararların tutanağa geçirilmesini Başkan sağlar.

Toplantı zamanı

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, ayda en az bir defa toplanır.

(2) Başkanın gerekli görmesi halinde, ayda birden fazla toplantı yapılabilir. 

(3) Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini belirleme, toplantı, gün, saat ve yerinin

tespitine karar verme ve Yönetim Kurulu çalışmalarının gereği gibi yürütülüp sonuçlandırılması

Başkan tarafından sağlanır.

Harcama Yetkilisi

MADDE 10 – (1) İşletme bütçesinin Harcama Yetkilisi Müsteşardır. Müsteşar harcama

yetkisinin bir kısmını veya tamamını; yazılı olmak ve sınırlarının açıkça belirtilmesi kaydıyla

merkezde Müsteşar Yardımcılarından birisi ile Merkezi Yönetim Bütçesi ile ödenek tahsis edi-

len birim amirlerine; taşrada ise bölge müdürlerine, liman başkanlarına ve denizdibi tarama

başmühendisliklerine devredebilir.

(2) 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 21 inci maddesinin dördüncü fıkrası

ile düzenlenen hususlarda ödeme yaptırma ve harcama yetkisi Bakana aittir. Bakan bu yetkisini

uygun göreceği herhangi bir Bakanlık yetkilisine yetki devri yapmak suretiyle kullanabilir.

İşletme Dairesi Başkanının görevleri

MADDE 11 – (1) İşletme Dairesi Başkanının görevleri şunlardır:

a) İşletmenin görev ve faaliyetleri ile idari, malî ve teknik işlerini ilgili kanun, yönet-

melik, işletme bütçe esasları ve Yönetim Kurulu kararları ile işletmecilik ilkelerine uygun bi-

çimde yürütmek.

b) İşletme kadrolarına atanan veya görevlendirilen personelin; görevlerini iş bölümü

esasları dâhilinde düzenlemek, izlemek, denetlemek, değerlendirmek ve amirliğini yapmak.

c) İşletmenin bütçe tasarılarının zamanında hazırlanmasını sağlamak.

ç) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Muhasebe Yetkilisi

MADDE 12 – (1) İşletmenin muhasebe işlemleri, Muhasebe Yetkilisi ile Muhasebe Bi-

riminde görevli personel tarafından yürütülür. Muhasebe Yetkilisinin geçici veya sürekli olarak

görevinden ayrılması hâlinde, bu görev vekâleten görevlendirilen personel tarafından yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sermaye, Sermaye Kaynakları, Gelirler, Giderler, Bütçe ve Hesap Dönemi

Sermaye

MADDE 13 – (1) İşletmenin sermayesi 10.000.000 (On milyon) Türk Lirasıdır. 

(2) İşletmenin sermaye miktarını arttırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

(3) Bağış ve yardımlar sermaye limitine bakılmaksızın İşletme sermayesine eklenir.
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(4) İşletmenin kârları bu maddenin birinci fıkrasına göre belirlenen sermaye miktarına

ulaşıncaya kadar sermayeye eklenir. Ödenmiş sermaye tutarı İşletmeye tahsis edilen sermaye

miktarına ulaştıktan sonra elde edilen kârlar, takip eden yılın dördüncü ayının sonuna kadar

genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimine yatırılır.

(5) İşletmenin zararları dönem net zararı hesabına alınarak, geçmiş yıllar zararları he-

sabında bekletilir ve ertesi yıllar kârları ile kapatılır.

Sermaye kaynakları

MADDE 14 – (1) İşletmenin sermaye kaynakları;

a) Faaliyeti sona erdirilen ve devralınan diğer işletmelerin sermayelerinden,

b) İşletme faaliyetlerinden elde edilen kârlardan,

c) Bağış ve yardımlardan,

oluşur.

Gelirler 

MADDE 15 – (1) İşletmenin gelirleri şunlardır: 

a) 4 üncü maddede sayılan görev ve faaliyetlerden elde edilen gelirler.

b) Kılavuzluk ve römorkörcülük hizmeti vermekte olan kamu kurumu ve özel kuruluş-

larca elde edilen aylık gayrisafi hâsılattan alınacak, % 6,5 oranında payın % 50 sine karşılık

gelen tutar.

c) 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu kapsamında yapılan gemilerin belge-

lendirilmesi faaliyetleri hariç, ilgili mevzuatına göre gemilerin denetim, sertifikalandırma veya

belgelendirme faaliyetlerinden elde edilen gelirler.

ç) Bakanlığa kanunla verilen görevlerin dışında, diğer mevzuat gereği yapılan hizmet-

lerden elde edilen gelirler.

d) İşletmenin yaptığı ihalelere ilişkin, ihale ve ön yeterlilik dokümanı ve benzeri bel-

gelerin satışından elde edilecek gelirler. 

e) Bakanlıkça yapılan sınavlardan alınan sınav ücretleri.

f) İşletme tarafından devir alınan taşıtların, yurt içi ve yurt dışındaki gerçek ve/veya

tüzel kişilere satışından elde edilecek gelirler.

g) Faiz gelirleri.

ğ) Diğer gelirler.

Giderler 

MADDE 16 – (1) İşletmenin giderleri şunlardır: 

a) 4 üncü maddede yer alan İşletme görev ve faaliyetlerini yerine getirmek.

b) Savaş, iç savaş, terör, kargaşa ve benzeri olağanüstü şartlara sahip ülkelerde uluslar-

arası taşıma yaparken saldırıya uğrayıp hayatını kaybeden şoför ve beraberindeki Türk vatan-

daşlarının varislerine 40.000-TL’ye kadar ödeme yapmak. 

c) Bakanlıkça uygun görülen ve İşletmenin malî imkânları ölçüsünde olmak üzere;

ticari yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan otobüs, minibüs, kamyonet, traktör, kamyon, tan-

ker ve çekicilerden yaşları ilgili mevzuatın getirdiği yaş sınırının üzerinde olanları devralmak,

devralınan taşıt sahiplerine ödeme yapmak.
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ç) İşletmenin malî imkanları ölçüsünde olmak üzere, karayolu yatırım projelerine öde-

me yapmak.

d) Bakanlıkça uygun görülen ve işletmenin malî imkânları ölçüsünde olmak üzere; Milli

Gemi Sicili veya Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı ticari yük taşımalarında kullanılan

gemilerden cins ve nitelikleri Bakanlıkça belirlenenlerin hurdaya ayrılmasını desteklemek ama-

cıyla yerlerine asgari % 35 yerli katkı oranıyla Türkiye’de inşa edilmek, asgari beş yıl Türk

Bayraklı işletilmek ve inşasının üç yıl içinde tamamlanmaması veya inşasını müteakip beş yıl-

dan önce satılması halinde genel hükümler uyarınca tahsil edilmesi şartlarıyla yeni gemilerin

finansmanında kullanılmak ve hurda bedelini aşmamak üzere nakdi ödeme yapmak.

e) Taşınır ve taşınmaz kiralama, mal ve hizmet satın alımı, baskı, yayın, tanıtma, kurs-

lara katılma ve eğitim, telif ve tercüme, geçici hizmet alımı, haberleşme, ilan, kırtasiye ve ula-

şım giderleri.

f) Her türlü araştırma, planlama, inceleme, etüt, fizibilite çalışması, plan-proje, sistem

analiz ve programlama, bilgisayar yazılımı ile danışmanlık giderleri. 

g) Kullanılan her türlü vasıta, araç, makine, ekipman, cihazların çalışması için gerekli

her türlü sarf malzemesi ile bakım-onarım ve sigorta giderleri.

ğ) Her türlü demirbaş, makine ve teçhizat alım giderleri.

h) Bakanlık merkez ve taşra birimlerine ait veya bunlar tarafından kullanılan bina ve

tesislerin genel bütçeden karşılanmayan bina ve tesislerin tadilatı, bakım-onarım, sigorta, ısıt-

ma, aydınlatma ve su giderleri. 

ı) İşletmeye ait kadrolara atanarak İşletme hizmetlerinde çalıştırılan personelin aylık

ve malî hakları ve bunların kanunlarla sağlanan diğer özlük haklarının gerektirdiği giderler ile

İşletmede çalıştırılan işçilerin ücretleri, kıdem tazminatları ve diğer özlük haklarına ait giderler.

i) İşletmenin hizmetlerine ilişkin her türlü vergi, resim, harç ve benzeri giderler.

j) İşletmenin bir önceki yıl net gelirinin binde birini geçmemek ve Yönetim Kurulu ka-

rarı bulunmak kaydıyla, ilan ve tanıtım giderleri.

k) 4925 ve 2918 sayılı Kanunlar ile 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsa-

mında denetim yapma ve idari para cezası uygulama hususunda yetkilendirilmiş kamu kurum

ve kuruluşlarının söz konusu denetimleri yapmak amacıyla ihtiyaç duyacakları her türlü bilgi-

sayar, kamera sistemleri ve benzerlerinin temini için yapılan giderler.

l)  Denizlerde, kıyılarda, limanlarda, Türk boğazlarında ve içsular ile karayollarında

seyir, can, mal ve çevre emniyetinin sağlanması amacıyla, Bakanlık tarafından kurulmuş

tesislerin işlettirilmesine ilişkin giderler.

m) 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 29 uncu maddesine göre sürekli ve ge-

çici kurul üyelerine yapılacak ödemeler.

n) Sürekli ve geçici kurul üyelerinin kurul çalışmalarıyla ilgili yapacakları seyahatlere

ilişkin uçak, otobüs ve tren bilet ücreti giderleri.

o) Sürekli ve geçici kurullarca yapılacak araştırma, inceleme ve danışmanlık hizmetle-

rine ilişkin giderler.

ö)  Mevzuatın öngördüğü diğer görev ve faaliyet giderleri.
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Bütçe

MADDE 17 – (1) Bütçe, İşletmenin bir yıllık dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile

bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösterir.

(2) Bütçe gelir ve gider tahminleri ile uygulama sonuçlarının raporlanmasında açıklık,

doğruluk ve malî saydamlık esas alınır.

(3) Bütçe, Yönetim Kurulunca onaylanmadan uygulamaya konulamaz.

Bütçenin uygulamaya konulması

MADDE 18 – (1) İşletmenin bütçe tasarısı İşletme Dairesi Başkanı tarafından hazırla-

narak en geç Ekim ayı başında Yönetim Kuruluna sunulur. Bütçe, Yönetim Kurulunun kabulü

ile kesinleşir. Bütçenin bir örneği Muhasebe Yetkilisine gönderilir. İhtiyaç duyulması halinde

yıl içinde bütçe tertipleri arasında aktarmalar yapılabilir ve toplam bütçe içerisinde kalmak

kaydıyla yeni tertipler açılabilir. Bütçe tertipleri arasındaki aktarma ve yeni tertip açılması Yö-

netim Kurulu kararı ile yapılır.       

Ek bütçe

MADDE 19 – (1) Yıl içinde, İşletme bütçesinde öngörülen ödeneklerin yetersiz kala-

cağının anlaşılması hâlinde, kaynağı gösterilmek kaydıyla süre şartları hariç olmak üzere ek

bütçe yapılabilir.

Hesap dönemi

MADDE 20 – (1) İşletmenin hesap dönemi malî yıldır.

İşletmenin denetimi

MADDE 21 – (1) İşletme Sayıştay denetimine tabidir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 1/5/2007 tarihli ve

26509 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yö-

netmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

MADDE 23 – (1) 6/4/2004 tarihli ve 25425 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ulaş-

tırma Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği ve 23/10/2008 tarihli ve 27033 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Denizcilik Müsteşarlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme

Bakanı yürütür.
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

ULUSLARARASI EMNİYET YÖNETİMİ KODUNUN TÜRK BAYRAKLI 

GEMİLERE VE İŞLETMECİLERİNE UYGULANMASINA DAİR 

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 27/10/2009 tarihli ve 27389 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uluslar-

arası Emniyet Yönetimi Kodunun Türk Bayraklı Gemilere ve İşletmecilerine Uygulanmasına

Dair Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştiril-

miştir.

“a) 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu ve 28 inci maddesine

dayanılarak,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“İdari yaptırımlar 

MADDE 27 – (1) İdare, Kod hükümlerinin uygulanmasından sorumludur. İdare, yet-

kilendirilmiş kuruluşlara, İdare adına Kodun uygunluğunun denetlenmesi ve Kod belgelerinin

düzenlenmesi yetkisini devredebilir. İdare, her durumda, Kod hükümlerinin usule uygun olarak

uygulandığını tespit etmek için yetkilendirilmiş kuruluşlar ile birlikte veya kendi başına dene-

timler yapar.

(2) Türk Bayraklı bir geminin, yurtdışındaki Liman Devleti Kontrollerinde, bir yıl içe-

risinde Emniyet Yönetimi Sistemi uygunsuzluğu nedeniyle ikiden fazla tutulması halinde, iş-

letmeciye 5.000 ile 20.000 TL arasında idarî para cezası verilir. 

(3) Bu Yönetmelik ile düzenlenen idarî yaptırım kararları, İdarenin merkez teşkilatında

Genel Müdürlükler, taşra teşkilatında Liman Başkanlıklarınca verilir.

(4)  İdari yaptırımların uygulanmasına ilişkin diğer hususlarda 30/3/2005 tarihli ve 5326

sayılı Kabahatler Kanununda yer alan esaslar dikkate alınır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 29 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Ba-

kanı yürütür.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

27/10/2009 27389

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

30/10/2013 28806
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TEBLİĞLER

Ekonomi Bakanlığından:
AVRUPA BİRLİĞİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA 

TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 22/12/2006 tarihli ve 2006/11439 sayılı Bakanlar

Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında
Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, Avrupa Birliği menşeli bazı tarım
ürünleri ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının düzenlenmesidir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında

Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ve 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Ba-
kanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında
Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar 
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde yer alan; 
a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
b) Başvuru sırasına göre eşit oranda tahsis yöntemi (EOTY): Başvurunun tarife kon-

tenjanı dönemi içerisinde yapıldığı ve tarife kontenjanının, tarife kontenjanı tahsisi yapılabile-
cek nitelikteki başvuru sahibi firmalara, ilgili dağıtım kriterleri çerçevesinde başvuru sırası
dikkate alınarak eşit miktarda tahsis edildiği yöntemi,

c) Denetim birimleri: Ekonomi Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı ile Gümrük
ve Ticaret Bakanlığının ilgili denetim birimlerini,

ç) Firma: Tarife kontenjanlarından faydalanmak üzere başvuruda bulunan, ticaret sici-
line veya esnaf ve sanatkar siciline ve ilgili sanayi ve/veya ticaret odasına veya esnaf ve sanat-
karlar odasına kayıtlı, gerçek veya tüzel kişiler ile tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluş-
ları,

d) Geleneksel ithalatçı: Referans döneminde tarife kontenjanı konusu maddeye ilişkin
ithalat performansı olan firmayı,

e) Genel Müdürlük: Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünü,
f) İthal lisansı: Tarife kontenjanı uygulaması kapsamında ithalat yapılmasını sağlamak

üzere Bakanlıkça düzenlenen fiziksel ya da elektronik belgeyi,  
g) İthalat performansı: Firmanın başvurusunun değerlendirildiği tarihteki Bakanlık Bilgi

Sistemi verileri esas alınarak tespit edilen, tarife kontenjanı konusu maddede referans döne-
minde gerçekleştirdiği ithalat miktarını (tarife kontenjanı konusu maddeye ait ayrı bir gümrük
tarife istatistik pozisyonu bulunmaması halinde tarife kontenjanı açılan ilgili gümrük tarife
istatistik pozisyonu kapsamında yapılan toplam ithalat miktarını),

ğ) Referans dönemi: Tarife kontenjanı başvurusunun yapıldığı yıl hariç son iki takvim
yılını,

h) Sanayici: Referans döneminde tarife kontenjanı konusu maddeye ilişkin üretim per-
formansı ve/veya tüketim performansı olan (paketleme, ambalajlama, eleme, ayıklama hariç)
firmayı,

ı) Talep toplama yöntemi (TTY): Başvuruların tarife kontenjanı dönemi başlangıcından
önceki 1 (bir) ay içerisinde yapıldığı ve başvuru döneminin bitmesini müteakip, tarife konten-
janı tahsisatı yapılabilecek nitelikteki başvuru sahibi firmalara,  ilgili dağıtım kriterleri çerçe-
vesinde tarife kontenjanı tahsisatının yapıldığı yöntemi,
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i) Tarife kontenjanı: Belirli bir dönem itibarıyla gümrük vergisinde ve/veya diğer mali
yüklerde indirim yapılan ya da muafiyet sağlanan ithalatın miktarını,

j) Tarife kontenjanı başvuru dönemi: TTY’ye göre tahsisatı yapılan tarife kontenjanları
için tarife kontenjanı döneminin başlangıcından önceki 1 (bir) ayı, EOTY’ye göre tahsisatı ya-
pılan tarife kontenjanları için ise tarife kontenjanı dönemi ile aynı dönemi,

k) Tarife kontenjanı dönemi: Tarife kontenjanı kapsamında ithalatın yapılabileceği be-
lirli bir dönemi, 

l) Tüketim performansı: Firmanın, referans döneminde üretimde hammadde olarak kul-
landığı tarife kontenjanı konusu maddenin (paketleme, ambalajlama, eleme, ayıklama hariç)
miktarını,

m) Üretim performansı: Firmanın, referans döneminde tarife kontenjanı konusu mad-
dede gerçekleştirdiği üretim (paketleme, ambalajlama, eleme, ayıklama hariç) miktarını,

ifade eder.
Tarife kontenjanı tahsisatı için başvuru ve başvuruların sonuçlandırılması
MADDE 4 – (1) Tarife kontenjanı tahsisat talebinde bulunan firmaların, Ek-1’deki tab-

loda yer alan tarife kontenjanlarından dağıtımı TTY’ye göre yapılacak olanlar için, tarife kon-
tenjanı döneminin başlangıcından önceki 1 (bir) ay içerisinde, dağıtımı EOTY’ye göre yapıla-
cak olanlar için ise tarife kontenjanı dönemi içerisinde, Bakanlığa müracaat etmeleri zorunlu-
dur.

(2) Tarife kontenjanı tahsisat talebinde bulunan firmaların, her tarife kontenjanı dönemi
için; dağıtımı TTY’ye göre yapılacak olan tarife kontenjanlarına ilişkin her bir tarife kontenjanı
tahsisatı başvurusunda her defasında tam ve eksiksiz olarak; dağıtımı EOTY’ye göre yapılacak
olan tarife kontenjanlarına ilişkin her bir tarife kontenjanında ise sadece ilk tarife kontenjanı
tahsisatı başvurusunda tam ve eksiksiz olarak, Ek-2’de yer alan belgeler ile birlikte Bakanlığa
müracaat etmeleri zorunludur. 

(3) Ancak, dağıtımı EOTY’ye göre yapılacak olan tarife kontenjanlarına ilişkin her bir
tarife kontenjanında her tarife kontenjanı döneminde firmalar adına yapılan ilk tarife kontenjanı
tahsisatını müteakip aynı tarife kontenjanı tahsisatı için yapılacak başvuruda tarife kontenjanı
tahsisat talebinde bulunan firmaların; Ek-2’de yer alan belgelerden her halükarda 1 ve 4 nu-
maralı belgeler ve diğer belgelerden ise sadece geçerliliğini yitirmiş ve güncellenmesi gerekli
olanlar ile birlikte, Ek-2’de açıklandığı şekliyle, Bakanlığa müracaat etmeleri zorunludur.

(4) Ek-1’deki tabloda yer alan tarife kontenjanlarında, tahsisat önceliği bulunan kurum
ve kuruluşlar için Ek-2’de belirtilen belgeleri tam ve eksiksiz olarak ibraz etme veya başvuru
dönemi içerisinde müracaat etme şartı aranmaz.

(5) Ek-1’deki tabloda yer alan tarife kontenjanlarının tahsisatı için yapılan başvurulara
ilişkin eksiklikler tarife kontenjanı dönemi içerisinde tamamlanamaz ve eksikliklerin gideril-
mesi ile ilgili firmalara Genel Müdürlükçe bildirim yapılmaz. Ancak, ihtiyaç duyulması halinde
Genel Müdürlükçe Ek-2’de yer alan belgeler ile ilgili firmadan ve/veya bu belgeleri düzenleyen
kurum ve kuruluşlardan ek veya açıklayıcı bilgi ve belge talep edilebilir. 

(6) Tarife kontenjanı tahsisatı taleplerine ilişkin başvurularda Bakanlığa ibraz edilen
belgeler hiçbir suretle iade edilmez ve başka bir başvuru için kullanılamaz. 

(7) Ek-1’deki tabloda yer alan ve dağıtımı TTY’ye göre yapılacak olan tarife konten-
janlarının her biri için, aynı firma tarafından bir tarife kontenjanı başvuru döneminde tarife
kontenjanı tahsisatı için sadece bir başvuru yapılması esastır. Aksi durumda, değerlendirmeye
alınabilecek nitelikteki en son başvuru değerlendirmeye alınır.
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(8) Ek-1’deki tabloda yer alan ve dağıtımı EOTY’ye göre yapılacak olan tarife konten-

janlarının her biri için, aynı firma tarafından bir tarife kontenjanı başvuru döneminde tarife

kontenjanı tahsisatı için sadece bir başvuru yapılması esastır. Aksi durumda, değerlendirmeye

alınabilecek nitelikteki ilk başvuru değerlendirmeye alınır. Ancak, aynı tarife kontenjanı dö-

neminde daha önce aynı tarife kontenjanında adına ithal lisansı düzenlenmiş olan firmalara

aynı tarife kontenjanında yeniden ithal lisansı düzenlenebilmesi için fiziksel ithal lisansının

aslı Bakanlığa iade edilir, elektronik ithal lisansında ise kalan kısım kullandırılmaz ve söz ko-

nusu belge kapatılır.

(9) Bu Tebliğ kapsamındaki tarife kontenjanlarının tahsisatı için, Ek-2’de belirtilen bel-

geleri tam ve eksiksiz olarak içermeyen veya tarife kontenjanı başvuru dönemi içerisinde ya-

pılmayan veya Ek-1’deki tabloda ilgili tarife kontenjanının karşısında “Tahsisat Yapılacak Fir-

ma Türü” sütununda belirtilen nitelikte olmayan firmalar tarafından yapılan veya bu Tebliğ

hükümlerine istinaden adlarına ithal lisansı düzenlenmemesi hususunda yaptırıma tabi olan

firmalar tarafından yapılan başvurular olumsuz sonuçlandırılır. Ek-1’deki tabloda yer alan her-

hangi bir tarife kontenjanının tamamının tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşlara tahsis

edilmesi durumunda diğer firmalarca söz konusu tarife kontenjanına ilişkin yapılmış başvurular

olumsuz sonuçlandırılır. Ek-1’deki tabloda yer alan ve dağıtımı EOTY’ye göre yapılan herhangi

bir tarife kontenjanının tamamının tahsis edilmesini müteakiben söz konusu tarife kontenjanının

tahsisatına ilişkin yapılan başvurular olumsuz sonuçlandırılır. 

(10) Ek-1’deki tabloda yer alan ilgili tarife kontenjanı kapsamı maddelerden bir ya da

birden fazla Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (G.T.İ.P.) için uygunluk yazısı aranan tarife

kontenjanlarına yapılacak müracaatlarda uygunluk yazısının ibraz edilmesi halinde ilgili tarife

kontenjanı kapsamı maddelerin tamamı için, uygunluk yazısının ibraz edilmemesi halinde ise

yalnızca uygunluk yazısı aranmayan maddeler için ithal lisansı düzenlenir.

(11) Bu Tebliğ kapsamındaki tarife kontenjanlarının tahsisatı için yapılan başvurularda,

başvuru konusu eşyaya ait 12 haneli G.T.İ.P., madde ismi ve tarife kontenjanı kapsamında ithal

edilecek miktar bilgisinin her bir G.T.İ.P. için başvuru formunda açık biçimde yazılması zo-

runludur. Değerlendirmede, başvuru formunda belirtilen 12 haneli G.T.İ.P.veya G.T.İ.P.’ler

esas alınır.

(12) Ek-1’deki tablonun Tarife Kontenjanı Kod No sütununda belirtilen kod numarası

altında yer alan birden fazla G.T.İ.P. için talepte bulunulacak ise, toplam talep miktarı bir defada

talep edilebilecek azami tarife kontenjanı miktarını geçemez. TTY’ye veya 8 inci maddenin

altıncı fıkrası uyarınca EOTY’ye göre yapılacak dağıtım sonucu her bir tarife kontenjanı kod

numarası için firma payına düşen miktar talep edilen G.T.İ.P.’ler arasında dağıtılır.

Tarife kontenjanı tahsisat yöntemi

MADDE 5 – (1) Ek-1’deki tabloda Tahsisat Yöntemi sütunundaki;

a) TTY ibaresi, talep toplama yöntemi,

b) EOTY ibaresi, başvuru sırasına göre eşit oranda tahsis yöntemi, 

ile ilgili tarife kontenjanının tahsis edileceğini ifade eder. 

Tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşlar

MADDE 6 – (1) Ek-1’de yer alan tabloda Tahsisat Önceliği Bulunan Kurum ve Kuru-

luşlar sütunundaki;

a) ESK ibaresi, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünün,
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b) TMO ibaresi, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün,

c) YTTSKB ibaresi, Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin,

ç) TŞF ibaresi, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünün,

ilgili tarife kontenjanında tahsisat önceliği bulunduğunu ifade eder.

Tarife kontenjanı tahsisatı yapılacak firmalar 

MADDE 7 – (1) Ek-1’deki tabloda Tahsisat Yapılacak Firma Türü sütunundaki;

a) Ü harfi, üretim performansı olan sanayicilere,

b) T harfi, tüketim performansı olan sanayicilere,

c) İ harfi, geleneksel ithalatçılara,

ilgili tarife kontenjanının tahsis edileceğini ifade eder. 

Dağıtım kriterleri

MADDE 8 – (1) Ek-1’deki tabloda Bir Defada Talep Edilebilecek Azami Tarife Kon-

tenjanı Miktarı sütununda belirtilen miktar, söz konusu tablonun Tarife Kontenjanı Dönemi

sütununda tarife kontenjanının karşısında yer alan dönemde ilgili tarife kontenjanında, dağıtımı

EOTY’ye göre yapılan tarife kontenjanları için bir firmaya bir defada tahsis edilebilecek azami

tarife kontenjanı miktarlarını; dağıtımı TTY’ye göre yapılan tarife kontenjanları için ise bir

firmanın talep edebileceği ve bir firmaya tahsis edilebilecek azami tarife kontenjanı miktarlarını

belirtmektedir. 

(2) Firmalara başvurusunda talep ettiği tarife kontenjanı miktarından daha fazla mik-

tarda tahsisat yapılamaz.

(3) Tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşların talepte bulunması halinde, Ek-1’deki

tabloda yer alan tarife kontenjanlarının tamamı veya bir bölümü söz konusu kurum ve kuru-

luşlara tahsis edilebilir. Aksi durumda Bakanlıkça belirlenecek dağıtım kriterleri çerçevesinde

değerlendirmeye alınabilecek nitelikte başvuruda bulunan firmalara tahsis edilir. 

(4) Bakanlıkça belirlenecek dağıtım kriterleri çerçevesinde yapılacak dağıtımda her-

hangi bir firmanın talep ettiği miktardan daha fazla tahsisat hakkı oluşması halinde, firmanın

talep ettiği tarife kontenjanı miktarının tamamının tahsisatı yapılır ve tahsisat hakkının talep

edilen miktarı aşan kısmı, her defasında talep edilen tarife kontenjanı miktarından daha fazla

tahsisat hakkı oluşan firma(lar) hariç tutularak diğer firmalar arasında aynı kriterlerle yeniden

dağıtılarak tahsis edilir.

(5) Ek-1’deki tabloda yer alan tarife kontenjanları tahsisatı için yapılan ve değerlen-

dirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının,

tahsis edilebilecek toplam tarife kontenjanı miktarıyla aynı veya daha düşük olması halinde

talepler aynen karşılanır ve tahsisatı yapılmayan tarife kontenjanı miktarının dağıtımı Bakan-

lıkça yayımlanacak yeni bir tebliğ ile yapılabilir. 

(6) Ek-1’deki tabloda yer alan ve dağıtımı EOTY’ye göre yapılan tarife kontenjanlarına

ilişkin başvurular, Bakanlık genel evrak kayıt tarihi ve kayıt numarası esas alınarak, aynı tab-

lonun Bir Defada Talep Edilebilecek Azami Tarife Kontenjanı Miktarı sütununda ilgili tarife

kontenjanının karşısında yer alan miktarı aşmamak üzere, sırasıyla sonuçlandırılır. Ancak tarife

kontenjanı başvuru döneminin başlangıç tarihinden itibaren ilk 5 (beş) iş günü içerisinde ya-

pılan başvurularda talep edilen toplam miktarın o madde için açılmış toplam tarife kontenjanı

miktarını aşması durumunda, sadece bu talepler toplam tarife kontenjanının eşit şekilde tahsis

edilmesiyle karşılanır. 
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İthal lisansı düzenlenmesi 

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde tarife kontenjanı

tahsisatı yapılan firmalar adına Bakanlıkça ithal lisansının elektronik olarak düzenlenmesi ha-

linde Gümrük ve Ticaret Bakanlığının elektronik ortamda vereceği belge numarası/belge satır

numarası başvuru formunda belirtilen firmaya ait e-posta adresine elektronik olarak iletilir ve

başvuru sahibine ayrıca yazılı bildirim yapılmaz. Başvuru formunda firmaya ait doğru ve ge-

çerli bir e-posta adresinin bildirilmemesi halinde doğabilecek sorunlardan Bakanlık sorumlu

tutulamaz. 

(2) Elektronik olarak düzenlenememesi halinde, fiziksel ithal lisansı, bir tanesi tarife

kontenjanı tahsisi yapılan firmaya verilmek üzere (firma nüshası) ve bir tanesi Bakanlıkta kal-

mak üzere (Bakanlık nüshası) 2 (iki) nüsha olarak düzenlenir.

(3) Bakanlığa iade edilen fiziksel ithal lisansı hiçbir suretle firmalara geri verilmez.  

(4) Tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşlar için talepte bulunulması durumunda

bir tarife kontenjanı için tahsis edilen miktarın birden fazla fiziksel ithal lisansı düzenlenerek

kullandırılması mümkündür.

İthal lisansı kullanımı

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ kapsamında Bakanlıkça düzenlenen ithal lisansları, ithal

lisansında belirtilen süre sonuna kadar geçerli olup, bu süre kesinlikle uzatılamaz. 

(2) Bu Tebliğ kapsamında ithal edilecek maddeye ilişkin gümrük beyannamesinin, ithal

lisansının geçerlilik süresi içerisinde tescil edilmiş olması şarttır. 

(3) Elektronik olarak düzenlenenler hariç olmak üzere, ithal lisansının firma tarafından

ilgili gümrük idaresine ibrazı zorunludur.

(4) Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen ithal lisansıyla yapılacak ithalatta sadece ithal

lisansında kayıtlı miktar kadar ithalat için indirimli gümrük vergisi ve/veya diğer mali yükler

uygulanmak üzere ithalat yapılabilir. 

(5) İthal lisansı kapsamındaki ithalatın doğrudan ithal lisansı sahibi firma tarafından

yapılması zorunludur. İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemez. 

(6) İthal lisansının fiziksel olarak düzenlenmesi halinde lisansın tarih ve sayısı, elek-

tronik olarak düzenlenmesi halinde ise Bakanlıkça firmaya e-posta ile bildirilen belge num-

arası/belge satır numarası yükümlü tarafından gümrük beyannamesinin ilgili alanına beyan

edilir.

Gümrük idaresince yapılacak işlemler

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen ithal lisansıyla yapılacak ithalatta,

ithal lisansı ithalat işlemleri sırasında ilgili gümrük idaresince aranır.

(2) Fiziksel olarak düzenlenen ithal lisansları kapsamında yapılan ithalata ilişkin gerekli

düşümler ilgili gümrük idaresi tarafından ithal lisansının firma nüshasının arka yüzüne işlenerek

imza ve mühür altına alınır. Bu sayfada yer kalmaması halinde, yeni sayfa ilave edilerek ilave

edilen sayfa adedi ithal lisansı firma nüshasının aslına derç edilerek imza ve mühür altına

alınır.

(3) Elektronik ithal lisansı kapsamında yapılan ithalata ilişkin düşümler elektronik ola-

rak yapılır.

İthal lisansının revizesi

MADDE 12 – (1) İthal lisansı değişikliği veya ithal lisansı revizesi talep edilemez. 

21 Mayıs 2016 – Sayı : 29718                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 19



İthal lisansının zayii
MADDE 13 – (1) Fiziksel olarak düzenlenen ithal lisansının zayii (kaybolması veya

kullanılamaz hale gelmesi) halinde, zayie ilişkin gazete ilanı ve/veya bu hususu belgelendiren
ilgili belgeler ile başvurulması halinde, Bakanlıkça üzerine "Zayiinden dolayı yeniden düzen-
lenmiştir" şeklinde şerh düşülerek, ithal lisansının kullanılmamış olan kısmı için yeni ithal li-
sansı düzenlenebilir.

(2) Ek-1’deki tabloda yer alan ve dağıtımı EOTY’ye göre yapılan tarife kontenjanları
kapsamında düzenlenmiş olan ve tamamı kullanılmış bulunan fiziksel ithal lisansının zayii ha-
linde, zayie ilişkin gazete ilanı ve/veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeler ile başvurulması
durumunda, 4 üncü maddenin sekizinci fıkrasında belirtilen en son ithal lisansı firma nüshasının
aslının Bakanlığa iade edilmesi şartı aranmaz.

Yaptırım 
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen ithal lisansı ile yapılacak ithalat

işlemlerine esas olan fiziksel ya da elektronik belgelerde tahrifat yapıldığının veya sahte belge
kullanıldığının veya ithal lisansının üçüncü kişilere devredildiğinin veya ithal lisansına konu
ithal işlemlerinde bu Tebliğ ile belirtilen diğer hususlara aykırı davranıldığının Denetim birim-
lerince tespiti halinde, Bakanlıkça ilgili ithal lisansı iptal edilir ve kendilerine iptal işleminden
itibaren 5 (beş) yıl süreyle bu Tebliğ çerçevesinde tarife kontenjanı tahsis edilmez.

Diğer mevzuat hükümleri 
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ, ithal lisansı kapsamında ithalatı gerçekleşecek maddenin

ithalatının tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerinin uygulanmasını engellemez. 
Yetki
MADDE 16 – (1) Bakanlık, bu Tebliğ hükümlerine istinaden, genelgeler çıkarmaya,

izin ve talimat vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve uygulamada
ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözümlemeye yetkilidir. 

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 17 – (1) 24/9/2010 tarihli ve 27709 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan,

Avrupa Birliği  Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İliş-
kin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlüğe giriş tarihinden önce düzenlenen fiziksel ithal lisansları
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce fiziksel olarak

düzenlenen İthal Lisansları üzerlerinde yazılı süre sonuna kadar geçerlidir.
AB048 kod numaralı tarife kontenjanına başvuru
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 2016 yılına münhasıran, AB048 kod no’lu satırda bulunan

tarife kontenjanı için tahsisat talebinde bulunacak 1701.99 GTP’li üründe tüketim performansı
olan firmaların, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde, tam ve eksiksiz
olarak Ek-2’de belirtilen belgelerle birlikte Bakanlığa müracaat etmeleri gerekmektedir.

(2) AB048 kod no’lu satırda bulunan 1701.99 GTP’li ürün için Türkiye Şeker Fabrika-
ları A.Ş. (TŞF)’nin 2016 yılına münhasıran tahsisat önceliği bulunmamaktadır.

AB048 kod numaralı tarife kontenjanına yapılan başvurular
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce AB048 kod no’lu

tarife kontenjanına yapılan başvurular 2016 yılı için değerlendirmeye alınmaz.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SERİ NO: 6)

MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan KDV Ge-
nel Uygulama Tebliğinin (I/C-1.1.2) bölümüne sekizinci paragraftan sonra gelmek üzere aşa-
ğıdaki paragraflar eklenmiş; aynı bölümde yer alan “25 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel
Tebliğinde” ibareleri “Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde” olarak
değiştirilmiştir.

“İndirim hakkına sahip mükelleflerin ithalat matrahında, ithalat işleminden sonra mey-
dana gelen azalmalar (transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtıldığının tespit edil-
diği durumlar dâhil) nedeniyle fazla veya yersiz ödenen vergiler, bu mükellefler tarafından in-
dirim hesaplarına alındığından iade edilmez. İthalat sırasında fazla veya yersiz ödenen bu ver-
giler ile ilgili olarak indirim hesaplarında herhangi bir düzeltme yapılmasına gerek bulunma-
maktadır.

Bu uygulama yurtdışından temin edilen hizmetlere (gayri maddi hak ödemeleri dâhil)
ilişkin sorumlu sıfatıyla beyan edilerek ödenen vergiler için de geçerlidir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin (I/C-2.1.3.1) bölümünün sonuna aşağıdaki paragraf eklen-
miştir.

“213 sayılı Kanuna göre, mücbir sebebin başladığı tarihten sona erdiği tarihe kadar ge-
çen sürede, mücbir sebepten yararlanan mükelleflerin vergi ödevleri ertelenmektedir. Bu kap-
samda beyanname verme yükümlülükleri ileri tarihe ertelenen mükelleflerin, mücbir sebep ha-
linde bulunduğu süre içerisinde kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarında tevkifat uygulanmaz.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13) bölümünde yer alan “kuruşlara” ibaresi
“kuruluşlara” olarak; “kuruşlar” ibaresi “kuruluşlar” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin (I/C-2.1.3.3.3.2) bölümünün dördüncü paragrafı ile
(I/C-2.1.3.3.4.1) bölümünün üçüncü paragrafının birinci cümlesinde yer alan “uygulanma”
ibareleri “uygulanmaz” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Tebliğin (I/C-2.1.3.3.6.1) bölümünün ikinci paragrafı aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“Söz konusu malların ithalatçıları veya bu malları 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller
kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlardan alanlar tarafından yapılan teslimlerde tevkifat uy-
gulanmaz. Bu teslimlere ilişkin düzenlenen faturada “Teslim edilen mal doğrudan ithalat yo-
luyla temin edildiğinden/temin edilerek üretildiğinden tevkifat uygulanmamıştır.” veya “Teslim
edilen mal 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlardan temin
edildiğinden/temin edilerek üretildiğinden tevkifat uygulanmamıştır.” açıklamasına ve söz ko-
nusu malların ithalatına ilişkin fatura ve gümrük beyannamesi bilgilerine veya bu malların
5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlardan alımına ilişkin
fatura bilgilerine yer verilir.” 

MADDE 6 – Aynı Tebliğinin (I/C-2.1.4.2) bölümünde yer alan örnek aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Örnek: Konfeksiyon toptancısı (A)'dan 100.000 TL’ye 1.000 parçalık fason iş siparişi
alan imalatçı (B), 2014/Ocak döneminde bu işle ilgili olarak fatura düzenlemiş, faturada gös-
terilen (100.000 x 0,08 =) 8.000 TL KDV’nin (8.000 x 0,50 =) 4.000 TL’si (B)’ye ödenmiş,
(8.000 x 0,50=) 4.000 TL’lik kısmı ise (A) tarafından tevkifata tabi tutularak sorumlu sıfatıyla
beyan edilmiştir.
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(B), bu siparişin 200 adetlik kısmını zamanında teslim edemediğinden bedelde 20.000

TL’lik bir azalma meydana gelmiştir.

2014/Şubat döneminde ortaya çıkan bu değişiklik nedeniyle tarafların karşılıklı düzeltme

yapması gerekmektedir.

Buna göre (B), (A)’ya 20.000 TL ile birlikte bu tutara ait (20.000 x 0,08 =) 1.600 TL

KDV’nin tevkifata tabi tutulmayan (1.600 x 0,50 =) 800 TL’sini (toplam 20.800 TL) iade ede-

cek, 2014/Ocak döneminde beyan ettiği 800 TL’yi 2014/Şubat dönemine ait 1 No.lu KDV Be-

yannamesinde indirim konusu yapacaktır.

(A) ise 2014/Ocak döneminde indirim konusu yaptığı 800 TL’yi, 2014/Şubat dönemin-

de 1 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edecektir.

(A)’nın bu fason sipariş nedeniyle tevkifata tabi tutarak beyan ettiği verginin, 20.000

TL’ye isabet eden kısmı olan (1.600 x 0,50 =) 800 TL aynı zamanda indirim konusu yapılmış

olduğundan, bir düzeltme işlemine konu olmayacaktır.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin (II/A-8.12) bölümünün sekizinci paragrafı yürürlükten kal-

dırılmış, on dördüncü paragrafının son cümlesinde yer alan “edilmesinin” ibaresi “edilmesi”

şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 8 – Aynı Tebliğin (II/B-4.2) bölümünün ikinci paragrafının birinci cümlesine

“yapmak” ibaresinden sonra gelmek üzere “isteyen” ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 9 – Aynı Tebliğin;

a) (II/B-6) bölümünün başlığında yer alan “Limanlar ve Hava Meydanlarına” ibaresi

“Limanlara” şeklinde,  

b) (II/B-6) bölümünün birinci paragrafında yer alan “liman ve hava meydanlarına” iba-

resi “limanlara” şeklinde,

c) (II/B-6.1) bölümünün beşinci paragrafında yer alan “Söz konusu istisna” ibaresi “Söz

konusu istisna limanlara bağlantı sağlayan demiryolu hatları ile” şeklinde,

ç) (II/B-6.1) bölümünün altıncı paragrafında yer alan “liman ve hava meydanlarının”

ibaresi “limanlara bağlantı sağlayan demiryolu hatları ile liman ve hava meydanlarının” şek-

linde,

d) (II/B-6.2) bölümünün birinci paragrafında yer alan “Liman ve hava meydanlarının” iba-

resi “Limanlara bağlantı sağlayan demiryolu hatları ile liman ve hava meydanlarının” şeklinde,

e) (II/B-6.4) bölümünün birinci paragrafında yer alan “Liman ve hava meydanlarına”

ibaresi “Limanlara” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Tebliğin;

a) (II/C-2.1) bölümünün ikinci paragrafında yer alan “11 Seri No.lu Özel Tüketim Ver-

gisi  (ÖTV) Genel Tebliğinde” ibaresi “Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel

Tebliğinde” şeklinde, 

b) (II/C-2.1) bölümünün üçüncü paragrafında yer alan “11 Seri No.lu ÖTV Genel Teb-

liğinin “Tanımlar” başlıklı (1.) bölümünde” ibaresi “Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uy-

gulama Genel Tebliğinin (II/C-5.2.Tanımlar) başlıklı bölümünde” şeklinde,

c) (II/C-2.3) bölümünde yer alan “11 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği” ibaresi “Özel Tü-

ketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği”  şeklinde,

değiştirilmiştir.
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MADDE 11 – Aynı Tebliğin (II/E) kısmında yer alan “2. Birleşmiş Milletler (BM) ile
Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı (NATO) Temsilcilikleri ve Bu Teşkilatlara Bağlı Program,
Fon ve Özel İhtisas Kuruluşları ile İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatına (OECD) Resmi
Kullanımları İçin Yapılacak Mal Teslimi ve Hizmet İfaları ile Bunların Sosyal ve Ekonomik
Yardım Amacıyla Bedelsiz Olarak Yapacakları Mal Teslimi ve Hizmet İfalarında İstisna” baş-
lıklı bölüm, başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2. Uluslararası Kuruluşlar ile Bu Kuruluşlara Bağlı Program, Fon, Temsilcilik
ve Özel İhtisas Kuruluşlarına Yapılan Teslim ve Hizmetlerde İstisna

3065 sayılı Kanunun 27/3/2015 tarihli ve 6637 sayılı Kanunla değişen geçici 26 ncı
maddesinde,

“Ev sahibi hükümet anlaşmaları veya ülkemizin taraf olduğu diğer anlaşmalar çerçeve-
sinde Türkiye'de faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlar ile bu kuruluşlara bağlı program, fon,
temsilcilik ve özel ihtisas kuruluşlarının resmî kullanımları için yapılacak mal teslimi ve hizmet
ifaları, bunların sosyal ve ekonomik yardım amacıyla bedelsiz olarak yapacakları mal teslimi ve
hizmet ifaları, bedelsiz mal teslimi ve hizmet ifaları ile ilgili mal ve hizmetlerin bunlara teslim
ve ifası; ilgili kurum, temsilcilik, program, fon ve özel ihtisas kuruluşlarının Türkiye'deki
faaliyetlerinin devamı veya ilgili kurumlara ilişkin uluslararası anlaşmaların yürürlükte bulunduğu
süre içinde katma değer vergisinden müstesnadır.

Birinci fıkrada yer alan istisnadan yararlanan kuruluşların yönetici kadrolarında görev
yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan mensuplarına Türkiye'de görevde bulundukları
süre içinde yapılacak mal teslimi ve hizmet ifaları da katma değer vergisinden müstesnadır.

Bu maddede düzenlenen istisnalar dolayısıyla yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler
üzerinden hesaplanan vergilerden indirilir. İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler ise 32 nci
madde hükümleri uyarınca istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi üzerine nakden
veya mahsuben iade edilir.

Bu istisnanın uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yet-
kilidir.”

hükmü yer almaktadır.
2.1. Kapsam 
Ev sahibi hükümet anlaşmaları veya ülkemizin taraf olduğu diğer anlaşmalar çerçeve-

sinde Türkiye’de faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlar ile bu kuruluşlara bağlı program, fon,
temsilcilik ve özel ihtisas kuruluşlarının;

a) Resmi kullanımları için bunlara yapılacak mal teslimi ve hizmet ifaları, 
b) Sosyal ve ekonomik yardım amacıyla bedelsiz olarak yapacakları mal teslimi ve hiz-

met ifaları, 
c) Bedelsiz mal teslimi ve hizmet ifaları ile ilgili mal ve hizmetlerin bunlara teslim ve

ifası,
ç) Yönetici kadrolarında görev yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan men-

suplarına Türkiye’de görevde bulundukları süre içerisinde yapılacak mal teslimi ve hizmet ifa-
ları,

bu kuruluşların Türkiye'deki faaliyetlerinin devamı veya ilgili kurumlara ilişkin ulus-
lararası anlaşmaların yürürlükte bulunduğu süre içerisinde istisna kapsamındadır. 

2.2. İstisna Uygulaması
2.2.1. Uluslararası Kuruluşlar ile Bu Kuruluşlara Bağlı Program, Fon, Temsilcilik

ve Özel İhtisas Kuruluşları Bakımından
Bu istisnanın uygulamasında, Dışişleri Bakanlığınca istisnadan yararlanabilecek kuru-

luşlar adına düzenlenecek "İstisna Belgesi/Kartı" kullanılır.
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KDV istisnasından yararlanmak isteyen kuruluşlar, resmi kullanımları için kendilerine

yapılacak mal teslimi ve hizmet ifaları ile bedelsiz mal teslimi ve hizmet ifalarına ilişkin mal

ve hizmet alımlarında istisna belgesini/kartını satıcılara ibraz ederek KDV uygulanmamasını

talep ederler. Ayrıca KDV istisnasından yararlanan kuruluşlar, istisna kapsamında alınan mal

ve hizmetlerin gösterildiği bir listeyi onaylayarak satıcıya verirler.

Satıcılar tarafından, kendilerine ibraz edilen istisna belgesi/kartı incelenerek, mal ve

hizmetlerin istisna kapsamına girip girmediği tespit edilir, kapsama giren mal ve hizmetlerin

satışına ilişkin olarak düzenlenen faturada KDV hesaplanmaz. 

İstisna belgesi/kartı örneği ile onaylı mal ve hizmet listesi satıcılar tarafından 213 sayılı

Kanunun muhafaza ve ibraz hükümleri çerçevesinde saklanır.

3065 sayılı Kanunun geçici 26 ncı maddesi kapsamında bulunan kuruluşlar ve bunların

temsilcilikleri adına düzenlenmesi gereken faturada, kuruluş ve temsilcilik adı ve adresi, istisna

belgesinin tarih ve numarası ile kuruluş ve temsilcilik adına alım yapana ilişkin bilgilere (adı-soyadı,

adresi, kimlik kartı numarası) yer verilir. 

2.2.2. Uluslararası Kuruluşlar ile Bu Kuruluşlara Bağlı Program, Fon, Temsilcilik

ve Özel İhtisas Kuruluşlarının Yönetici Kadrolarında Görev Yapan Mensuplar Bakımından

İstisna kapsamına, ev sahibi hükümet anlaşmaları veya ülkemizin taraf olduğu diğer

anlaşmalar çerçevesinde Türkiye’de faaliyet gösteren ve istisna kapsamında olan uluslararası

kuruluşlar ile bu kuruluşlara bağlı program, fon, temsilcilik ve özel ihtisas kuruluşlarının yönetici

kadrolarında görev yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan mensuplarına Türkiye’de

görevde bulundukları süre içinde yapılan ve bedeli KDV dâhil en az 50 TL olan kişisel mal ve

hizmetler girmektedir. Elektrik, su ve telekomünikasyon harcamalarında 50 TL şartı aranmaz.

Bu kapsamda istisnadan yararlanacak yönetici kadrolarında görev yapan Türkiye Cum-

huriyeti vatandaşı olmayan mensuplar, Dışişleri Bakanlığı tarafından belirlenir.

Dışişleri Bakanlığı, istisna için geçerli olacak yıllık kişisel harcamaların üst sınırını tes-

pit eder ve ilgili  uluslararası kuruluş ile bu kuruluşa bağlı program, fon, temsilcilik ve özel ih-

tisas kuruluşlarına bildirir. Dışişleri Bakanlığı tarafından bu bilgiler Gelir İdaresi Başkanlığına

da iletilir. Bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bu değişiklikler, Dışişleri Ba-

kanlığı tarafından, uygulamanın aksamasına neden olmayacak bir sürede Gelir İdaresi Baş-

kanlığına bildirilir.

İstisna, verginin önce uygulanıp sonra iade edilmesi şeklinde yürütülecek olup, bu kap-

samda istisnadan faydalanacak yönetici kadrosundaki mensuplar, KDV’ye tabi her türlü mal

ve hizmeti KDV ödeyerek satın alır. Fatura düzenleme sınırının altında kalsa bile bu kapsam-

daki satışlar için fatura düzenlenmesi zorunludur.

Bu kapsamda istisnadan faydalanacak yönetici kadrosundaki mensuplara satış yapan

KDV mükellefleri, düzenledikleri faturalarda istisnadan faydalanacak yönetici kadrosundaki

kişinin adı-soyadını, Dışişleri Bakanlığınca düzenlenen kırmızı bantlı kimlik kartında yer alan

yabancı kimlik numarasını yazmakla yükümlüdürler. Bu bilgilerin yer almadığı faturalara da-

yanılarak iade talebinde bulunulamaz. Ancak elektrik, su ve telekomünikasyon harcamalarına

ait belgelerde bu koşul aranılmaz.

Ayrıca, mensupların akaryakıt, doğalgaz, motorlu taşıt ve taşınmaz alımlarında takrir

yöntemi uygulanır. 
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2.3. Beyan
İstisna kapsamındaki kuruluşlara KDV hesaplanmadan yapılan teslim ve hizmetler sa-

tıcılar tarafından KDV beyannamesinde yer alan "İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlem-
ler" kulakçığının, "Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler" tablosunda, 321 kod numaralı satı-
rında beyan edilir. 

Bu satırın "Teslim ve Hizmet Tutarı" sütununa istisnaya konu işlem bedeli, "Yüklenilen
KDV" sütununa bu işlemle ilgili alım ve giderlere ait belgelerde gösterilen toplam KDV tutarı
yazılır. 

İade talep etmek istemeyen mükellefler, "Yüklenilen KDV" sütununa ilişkin alana “0”
yazar.

2.4. İade
2.4.1. Uluslararası Kuruluşlar ile Bu Kuruluşlara Bağlı Program, Fon, Temsilcilik

ve Özel İhtisas Kuruluşları Bakımından
İstisna kapsamındaki kuruluşlara KDV hesaplanmaksızın yapılan teslim ve hizmetler-

den kaynaklanan iade taleplerinde aşağıdaki belgeler aranır:
a) Standart iade talep dilekçesi
b) İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi 
c) İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi
ç) İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu
d) Satış faturaları listesi
e) Dışişleri Bakanlığından alınan İstisna Belgesi/Kartı örneği
f) İstisnadan yararlanan kuruluşlar tarafından onaylanan mal ve hizmet listesi
2.4.1.1. Mahsuben İade
Mükelleflerin bu işlemden kaynaklanan mahsuben iade talepleri, yukarıdaki belgelerin

ibraz edilmiş olması halinde miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve
teminat aranmadan yerine getirilir.

2.4.1.2. Nakden İade
Mükelleflerin bu işlemden kaynaklanan ve 5.000 TL’yi aşmayan nakden iade talepleri

vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir. İade talebinin 5.000
TL’yi aşması halinde aşan kısmın iadesi, vergi inceleme raporu veya YMM raporuna göre ye-
rine getirilir. Teminat verilmesi halinde, mükellefin iade talebi yerine getirilir ve teminat vergi
inceleme raporu veya YMM raporu sonucuna göre çözülür.

2.4.2. Uluslararası Kuruluşlar ile Bu Kuruluşlara Bağlı Program, Fon, Temsilcilik
ve Özel İhtisas Kuruluşlarının Yönetici Kadrolarında Görev Yapan Mensuplar Bakımından

İstisna kapsamındaki uluslararası kuruluşlar ile bu kuruluşlara bağlı program, fon, tem-
silcilik ve özel ihtisas kuruluşlarının yönetici kadrolarında görev yapan mensuplarından, bedeli
KDV dâhil en az 50 TL olan mal ve hizmetlere ait alış sırasında ödedikleri KDV’nin iadesini
talep edenler; içinde bulundukları takvim yılının üçer aylık dönemleri itibarıyla gerçekleşen
harcamalarına ait fatura, serbest meslek makbuzu ve benzeri belgeleri, Dışişleri Bakanlığı ile
Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitelerinde örneği yer alan bildirim formuna ekleyerek takip
eden ayda istisna kapsamındaki kuruluşun belirleyeceği süre içinde bu kuruluşa verirler. Elek-
trik, su ve telekomünikasyon harcamalarında bedel 50 TL’yi geçmese dahi bu harcamalara iliş-
kin belgeler bu bildirim formuna eklenir.

İade hakkı sahibi mensupların, ödeme kaydedici cihaz fişi ibraz etmek suretiyle iade
talebinde bulunmaları mümkün değildir.
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İlgililer tarafından harcamalara ilişkin bildirim formları doldurulurken, birden fazla
sayfadan oluşan faturaların birinci sayfadaki numarası tam olarak yazılır, diğer sayfalara ait
numaraların son üç hanesinin arasına "-" işareti konularak kaydedilebilir.

İstisna kapsamındaki kuruluşlar, yöneticilerinden aldıkları formları, içinde bulundukları
takvim yılının üçer aylık dönemlerini takip eden ayın sonuna kadar resmi bir yazı ekinde, bu-
lundukları yer vergi dairesi başkanlığının (vergi dairesi başkanlığı bulunmayan illerde defter-
darlığın) yetkilendirdiği vergi dairesine intikal ettirirler. İstisna kapsamındaki kuruluşlar, bil-
dirim formlarının vergi dairelerine zamanında verilebilmesine yönelik gerekli tedbirleri alırlar.

Formların, vergi dairesine öngörülen süre geçtikten sonra verilmesi/gönderilmesi ha-
linde, değerlendirme ve iade işlemi bir sonraki üç aylık dönem itibarıyla yapılır.

İçinde bulunulan yılın üç aylık bir döneminde mal ve hizmet alımlarına ait KDV’nin
iadesi için form verilmediği veya bazı harcamalar verilen formlara dâhil edilmediği takdirde,
bu harcamaların cari yılı geçmemek kaydıyla izleyen dönemlerde verilecek formlara dâhil edil-
mesi mümkündür. 

İstisna hakkı sahibinin yıl içinde göreve başlaması halinde, yararlanacağı istisna tutarı
göreve başladığı ay tam olarak dikkate alınarak kıst olarak hesaplanır. 

Görev sürelerini tamamlayarak iade talep dönemleri içinde ülkemizden ayrılacak olan-
lar, iade formlarını, ayrıldığı tarih itibarıyla bu bölümde belirtilen dönem ve sürelere bağlı ol-
maksızın vergi dairesine verebilir, ancak vergi dairesi bu talepleri ait olduğu döneme ilişkin
diğer işlemlerle birlikte değerlendirip, sonuçlandırır. 

Vergi dairesi, Dışişleri Bakanlığının belirlediği yıllık harcama sınırı çerçevesinde ger-
çekleşen mal ve hizmet alımları sırasında ödenen KDV’ye ilişkin fatura ve benzeri belgeleri,
Tebliğin bu bölümü ve yukarıdaki hususlar çerçevesinde değerlendirir. Vergi dairesi iade iş-
lemlerini, formların intikal ettiği tarihten itibaren en geç 30 gün içinde sonuçlandırır ve iade
tutarını ilgili kişinin banka hesabına aktarır.

İade yapmaya yetkili vergi daireleri, elektronik ortamda kendilerine gelen bilgi ve form-
larla kâğıt ortamında alınan form ve diğer belgeleri karşılaştırmak suretiyle gerekli kontrolleri
yapar. İade yapmaya yetkili vergi dairelerince, hak sahiplerinden yabancı kimlik numarası dı-
şında ayrıca vergi kimlik numarası istenmez.

İadeye esas olmak üzere vergi dairelerine ibraz edilecek elektrik, su, haberleşme, uçak
bileti, eğitim vb. harcamalara ait fatura asıllarını ülkelerine de vermek/göndermek zorunda
olan istisna hakkı sahipleri, söz konusu belgelerin aslı ile birlikte fotokopilerini de ibraz ede-
bilirler. Bu durumda ilgili vergi dairesince, belgeler üzerinde gerekli kontrol yapıldıktan ve fo-
tokopi nüshasının aslına uygunluğu yazıldıktan sonra asıl belgeler ilgililere geri verilir.

Bildirime ekli fatura ve benzeri belgelerin sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla ya-
nıltıcı belge olduğu vergi inceleme raporu ile tespit edilmişse, bu belgelerde gösterilen KDV
tutarlarıyla sınırlı olmak üzere iade talebi yerine getirilmez.

İadenin ilgili olduğu yıl ile bir önceki yıl içinde haklarında sahte belge veya muhteviyatı
itibarıyla yanıltıcı belge düzenlediği konusunda vergi inceleme raporu bulunanlardan alım ya-
pılmışsa, bu satıcılardan alınan belgelerde gösterilen KDV tutarları ile sınırlı olmak üzere, iade
talepleri yerine getirilmez. Söz konusu belgelerin gerçek olup olmadığı üç ay içinde vergi dai-
resince tespit edilir ve olumlu sonuçlanması halinde iade yerine getirilir.

İstisna hakkı sahibi tarafından iadesi talep edilen KDV tutarı, herhangi bir nedenle kıs-
men veya tamamen iade edilmediği takdirde, vergi dairesince bu durum ivedi olarak gerekçeli
bir yazı ile talep sahibine ve Gelir İdaresi Başkanlığına bildirilir.”
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MADDE 12 – Aynı Tebliğin (II/F-4.9) bölümünde yer alan “Örnek 3” yürürlükten kal-

dırılmıştır.

MADDE 13 – Aynı Tebliğin (III/A-2) bölümünün son paragrafının son cümlesine “hiz-

met bedeline isabet” ibaresinden sonra gelmek üzere “eden” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 14 – Aynı Tebliğin (III/C-2.4) bölümünün ikinci paragrafında yer alan “mal-

lar” ibaresi “mallara” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Aynı Tebliğin;

a) (IV/A-2) bölümünün başlığı “Mahsup Yoluyla İade” şeklinde,

b) (IV/A-2.1) bölümünün başlığı “Genel Açıklama” şeklinde,

c) (IV/A-4) bölümünün başlığı “YMM KDV İadesi Tasdik Raporuna Dayalı İadeler”

şeklinde,

değiştirilmiştir. 

MADDE 16 – Aynı Tebliğin (IV/A-4) bölümünün üçüncü paragrafının birinci cümle-

sinde yer alan “nakden” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 17 – Aynı Tebliğin (IV/A-7) bölümünün üçüncü paragrafının üçüncü cümlesi

yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 18 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 19 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——
KURUL KARARLARI

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

ESNAF VE SANATKÂR İLE TACİR VE SANAYİCİYİ BELİRLEME

KOORDİNASYON KURULU KARARI

KARAR NO: 2

MADDE 1 – 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 63 üncü

maddesi gereğince Kurulumuzca; tespit edilen “Esnaf ve Sanatkâr Meslek Kolları” ilişik listede

gösterilmiştir. 

MADDE 2 – Bu listede yer alıp da 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanu-

nuna, 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar

Kanununa, 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununa

göre esnaf ve sanatkâr tanımı dışında kalanlar ile sanayici ve tacir tanımı içinde yer alanlar,

esnaf ve sanatkâr sayılmaz.

MADDE 3 – Bu listede yer alan meslek kollarına giren esnaf ve sanatkârların kullana-

bilecekleri Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen NACE Rev.2 (Altılı Düzey) Eko-

nomik Faaliyet Sınıflamasında belirlenen faaliyet kodları Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Esnaf

ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü tarafından bu kararın yayınlanmasını takip eden 6 ay içinde

belirlenir. 

MADDE 4 – 13/6/2007 tarihli ve 26551 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 No’lu

Koordinasyon Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Bu Karar yayımı tarihinden 6 ay sonra yürürlüğe girer.

Tebliğ olunur.
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—— • ——
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 6892 Karar Tarihi: 13/05/2016

Kurul Başkanlığının 12.05.2016 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 11.05.2016
tarih ve 20008792-101.01[24]-E.13123 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Alternatifbank A.Ş. tarafından, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (v) bendi ile geçici 3 üncü maddesi uyarınca organizasyon ve süreç yönetimi,
tahsili gecikmiş alacakların takip edilmesi, muhasebe işlemleri, finansal tabloların hazırlanması
ve raporlanması ile eğitim konularında mali iştiraklerine destek/danışmanlık hizmeti sunulma-
sına izin verilmesine

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

YARGI İLÂNLARI 

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesinden: 
ESAS NO : 1999/22 
KARAR NO : 2000/359 
HÜKÜMLÜ : METİN ÖZEL, HANİFİ ve HÜSNÜYE oğlu, 26/05/1979 

Lice doğ. DİYARBAKIR, LİCE, Mulla Mah./köy nüfusunda 
kayıtlı. Sanayi Mahallesi Gaziosmanpaşa Cad. Çaldıran 
Sok.47/5 Güngören/ İSTANBUL adresinde oturur. 

SUÇ : Silahlı Gasp, Silahla Müessir Fiil, 6136 SKM 
SUÇ TARİHİ  : 12/01/1999 
TEVKİF TARİHİ  : 18.01.1999 
KARAR TARİHÎ  : 06.12.2000 
EK KARAR TARİHİ : 14/05/2015 
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizde yapılan uyarlama yargılaması 

sonunda: 
1 - Hükümlü Metin Özel'in sübuta eren geceleyin birlikte silahlı yağma suçundan 

eylemine uyan ve lehine olan 5237 sayılı TCK.nun 149/1-a-c-h. maddesi gereğince olayın oluş 
şekli ve suçun işlenmesindeki özelliklere göre sanığın takdiren ve teşdiden 12 YIL HAPİS 
CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Hükümlünün duruşmalardaki tutum ve davranışları lehine takdiri indirim sebebi kabul 
edilerek cezası TCK.nun 62/1 maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında indirilerek sanığın 10 YIL 
HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Başkaca yasal veya takdiri artırım ve indirim yapılmasına yer olmadığına, 
Hükümlünün TCK.nun 53. maddesinin 2. fıkrası uyarınca hapis cezasının infazı 

tamamlanıncaya kadar aynı maddenin 1. fıkrasında öngörülen hakları kullanmaktan YOKSUN 
BIRAKILMASINA, aynı maddenin 3. fıkrası uyarınca da kendi alt soyu üzerindeki velayet, 
vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından, söz konusu yasaklamanın koşullu salıverilen sanık 
hakkında uygulanmamasına. 

Sanığın nezarette, tutuklu ve hükümlü geçen sürelerinin TCK.nun 63 maddesi uyarınca 
cezasından İNDİRİLMESİNE, 

2 - Hükümlü Metin Özel hakkında mahkememizin 1999/22 Esas ve 2000/359 Karar sayılı 
ilamıyla 6136 sayılı yasanın 13/1 maddesi gereğince verilen ceza yönünden bu maddede leh ve 
aleyhe yeni bir düzenleme bulunmadığından bu suç yönünden UYARLAMA YAPILMASINA 
YER OLMADIĞINA ve bu suç yönünden ilk kararın aynen infazına, 

Hükümlü Metin Özel hakkındaki yakalama emrinin kaldırılmasına ve bila infaz iadesi için 
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılmasına. 

Dair, tefhim tarihinden itibaren 7 gün içerisinde (mahkememize dilekçe vermek veya 
zabıt katibine beyanda bulunup, beyan tutanağa geçirilerek mahkeme başkanına onaylatmak 
suretiyle) Yargıtay'da temyiz incelemesine tabi olmak üzere hükümlü müdafinin yüzüne karşı, 
Karar verilmiş olup mahkememizce verilmiş olan karar, sanık METİN ÖZEL'İN yokluğunda 
verilmiş, tüm aramalara rağmen sanık METİN ÖZELİN açık adreslerinin tespiti yapılamamış 
olup karar tebliğ edilemediğinden iş bu karar, 7201 sayılı kanunun 29, 30, 31 müteakip maddeleri 
gereğince gıyabi hükmün sanık METİN ÖZEUE TEBLİĞİNE, 

İlanın Resmi Gazete'de yayınlanmasından (15) gün sonra sanık METİN ÖZEL'E tebliğ 
işleminin yapılmış sayılması hususu ilanen tebliğ olunur. 4012 

—— •• —— 
Genelkurmay Başkanlığı Askeri Savcılığından: 
ESAS NO : 2013/67 
KARAR NO  : 2015/28 
KARAR TARİHİ : 14 Nisan 2015 
OLAY : TSK bünyesinde illegal yapılanma iddiaları 
ŞÜPHELİ : Murat TOKUŞ-Mehmet Hanifi ve Güllü oğlu, 1988 doğumlu, 

Bingöl, Genç, Güzeldere Köyü nüfusuna kayıtlı, T.C. Kimlik 
No:27514288434 
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KARAR ÖZETİ : 

İsnat konusu eylemler bağlamında şüphelilerin belirli bir suç işlemek amacıyla bir araya 

geldiklerine, birlikte hukuk dışı hareket ettiklerine, devamlılık arz eder şekilde sistemli ve hukuk 

dışı bir hiyerarşik yapılanma içerisinde olduklarına dair somut, inandırıcı ve yeterli delil 

bulunmadığı sonuç ve kanaatine varıldığından "TSK Bünyesinde İllegal Yapılanma iddiaları" 

olayı ve tüm şüpheliler hakkında CMK'nın 172'nci ve 353 Sayılı Kanunun 107'nci maddeleri 

uyarınca, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde Genelkurmay Başkanlığı Askeri Savcılığının 

teşkilatında olduğu askeri mahkemeye yer itibariyle en yakın askeri mahkemeye (Hava Kuvvetleri 

Komutanlığı Askeri Mahkemesi) itiraz yolu açık olmak üzere KOVUŞTURMAYA YER 

OLMADIĞINA karar verilmiş, bugüne kadar bilinen adreslerinden bulunamaması, yapılan 

araştırmada herhangi bir adresine ulaşılamaması, MERNİS'te de kayıtlı adresinin olmaması 

nedenleriyle karar kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 

devamı maddeleri uyarınca sözü geçen kararın kendisine ilanen tebliğine ve Resmi Gazete'de ilan 

tarihinden 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağına karar verildiği duyurulur. 

 3167 

—— •• —— 
Yargıtay 21. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

Esas No : 2016/6420 

Suç : Vergi Usul Kanununa muhalefet 

Suç Tarihi : 01.01.2006 

Sanık : Remzi SİNOPLU: 66211296182 T.C. Kimlik numaralı, Necmettin ve Ayşe 

oğlu, Bartın - 11.12.1961 doğumlu, Bartın ili Bartın Merkez İlçesi 

Şiremirçavuş Mahallesi/Köyü Cilt No: 88, Hane No: 15, BSN: 38'de nüfusa 

kayıtlıdır. 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Ankara 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nden 

verilen 30.04.2013 gün ve 2009/669 Esas - 2013/290 Karar sayılı hükmün sanık tarafından temyiz 

edilmesi üzerine 4778 sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK'nun 316. maddesine eklenen son 

fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği 

gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri 

gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 

sanık hakkında kurulan mahkumiyet hükmünün ONANMASI isteyen 07.11.2014 gün ve 

11/2013/225685 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 4771/1-1 

————— 

Esas No : 2016/6369 

Suç : 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na aykırılık (Sahte fatura düzenlemek) 

Suç Tarihi : 2009 yılı 

Sanık : Hüseyin YALÇINKAYA: 32879265204 T.C. Kimlik numaralı, İbrahim ve 

Yeter oğlu, İlyashacı - 10.03.1959 doğumlu, Sivas ili Şarkışla İlçesi İlyashacı 

Mahallesi/Köyü Cilt No: 63, Hane No: 27, BSN: 15'de nüfusa kayıtlıdır. 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Adana 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nden 

verilen 01.10.2013 gün ve 2012/1118 Esas - 2013/727 Karar sayılı hükmün sanık tarafından 

temyiz edilmesi üzerine 4778 sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK'nun 316. maddesine eklenen 

son fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği 

gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine. Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri 

gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 

sanık hakkında kurulan mahkumiyet hükmünün ONANMASI isteyen 25.05.2015 gün ve 

11/2014/2828 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 4767/1-1 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

MUHTELİF KAYNAK İŞÇİLİĞİ HİZMETİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Bor Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Belli Kısımlarda Yapılacak Muhtelif Kaynak İşçiliği Hizmeti işi Açık İhale Usulü ile 

ihale edilecektir. T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dâhilinde açık ihale usulü 

ile götürü bedel üzerinden ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 

almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2016/182642 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Bor Caddesi Bahçeli Kasabası - Bor/NİĞDE 

b) Telefon ve faks numarası : 0 388 311 93 01-06 (6 Hat) – 0 388 311 93 07 

c) Elektronik posta adresi  : 

ç) İhale dokümanının görülebileceği  

     internet adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Niteliği, türü ve miktarı aşağıda belirtilmiştir; 

  1-Absüs suyu hattının bağımsız olarak kireç 

ocağına çekimi Ø100mm, 60 metre 

  2-Montajı yapılacak vanalar kaynak işleri 70 adet 

(Ø200’lük 41 adet, Ø250’lik 32 adet) 

  3-Ham şerbet hattının ısıtıcıya kadar olan hattın 

yenilenmesi Cr-Ni 304L Ø150mm, 130metre 

  4-Formalin hattının ve tesisatın yeniden yapılması 

değişimi Cr-Ni 304L Ø25mm, 70metre 

  5-Kıyım oluklarının bant merkezine gelecek 

şekilde ayarlanıp yapılması  

  6-Karbonatlama içi gaz dağıtım davlumbazı 

demontaj ve montajı 

  7-Karbonatlama içindeki merdivenlerin eksiğinin 

tamamlanması ve kontrolü emniyet için  

  8-Ham Fabrika kısmı çamur tahliye deposu ve 

berrak şerbet deposunun üstünün saç levhalarının 

değişim yapılarak güvenli hale getirilmesi 

  9-Dik refrijerant üstünün demontaj ve montajı 

(Dik refijerant uzunluğu:21.530 boyu:7120mm) 

  10-Ham Fabrika, kireç ocağı Gaz Balonu 

Üzerindeki CO2 Çıkışı Ø400, 30m 

  11-Kazan Dairesi 50 t/h VKW Buhar kazanına ait 

siklonların demontaj ve montajı (24 adet). 
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b) Yapılacağı yer : Bor Şeker Fabrikası 

c) İşin süresi : Yüklenici Firma yer tesliminden itibaren 90 

(Doksan) iş günü içerisinde işi bitirecektir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Bor Şeker Fabrikası-Ofis Binası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 02.06.2016 Perşembe günü Saat;14.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1.1. İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Bitirme) 

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme 

kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet 

tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş 

deneyimini gösteren belgelerin, 

Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek 

sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. 

4.2. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:  

4.2.1. Kamu veya özel sektörde yapılan işin konusuna uygun her türlü Demontaj-Montaj 

Kaynak işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) 

karşılığı aynı adresten adresinden satın alınabilir. 

6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bor Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine elden 

teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale 

Fabrikamız Ofis binasında Açık İhale Usulü ile lüzumu halinde açık eksiltme ve/veya pazarlık 

suretiyle yapılacağından isteklinin veya kanuni temsilcilerin ihale gün ve saatinde fabrikamızda 

hazır bulunmaları gereklidir. 

8 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale 

sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarlarla 

çarpılması sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

Bu ihalede kantar bazında kısmi teklif verilebilecektir.  

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) 

takvim günü olmalıdır. 

11 - Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kamu ihale 

kanunlarına tabi değildir. 4860/1-1 
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MUHTELİF CİNS VE MİKTAR YAZILIM SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Genelkurmay Başkanlığı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı 

ihtiyacı Muhtelif Cins ve Miktar Yazılım, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, 

Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile 

iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur.  

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartnamesi, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 27/05/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 

zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif 

sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

verilecektir. 

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

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

 4857/1-1 
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70 ADET TİP-1 YAZICI VE 18 ADET TİP-3 YAZICI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Genelkurmay Başkanlığı Destek Kıtaları Gurup Komutanlığı ihtiyacı 70 adet Tip-1 

Yazıcı ve 18 adet Tip-3 Yazıcı ihtiyaç sahibi Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun 

olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif 

usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.  

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

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

yatırmaları zorunludur.  

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartnamesi, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 31/05/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır.  

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları bilahare 

bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade 

edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

verilecektir. 

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

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

 4858/1-1 
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KİREÇTAŞI SATIN ALINACAKTIR 

Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamızın 2016/2017 Üretim Kampanyası ihtiyacı ± %20 toleranslı 34.000 ton 

Kireçtaşı temini işi T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale 

usulü ile ihale edilecektir. Tekliflerin uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve 

pazarlık ile devam edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2016/174651 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Sivrihisar cad. No: 195 Eskişehir 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0222-230 27 39- 353(10 hat) 0222-230 27 38 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2016/2017 Üretim Kampanya dönemi Fabrikamız 

ihtiyacı olan ± % 20 Toleranslı 34.000 ton kireç taşının, 

Yükleniciye ait taş ocağından Temini ile Fabrikamız 

Stok sahasına nakli ve istiflenmesi işidir. 

b) Teslim Yeri : Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası  

b) Tarihi ve Saati : 09.06.2016 Perşembe günü saat 14.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılımında aranacak zorunlu belgeler: 

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret 

ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, 

tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 

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

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

c) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

e) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirtilen iş ortaklığı 

beyannamesi, 

f) İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

ı) Tüzel kişi tarafından İş Deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar birliği 

veya Yeminli Mali Müşavir ya da Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve ya Noter tarafından ilk 

ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 1 yıldır kesintisiz 

olarak bu şartın korunduğunu gösteren, Standart forma uygun belge. 
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4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler: 

4.2.1. İş Deneyim Belgeleri: 

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme 

kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, teklif edilen bedelin 

% 30’undan az olmamak üzere; 

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri 

tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,  

b) Devredilen işlerde sözleşme bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan 

veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal 

alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin verilmesi zorunludur. 

İstekli tarafından; kesin kabul tarihi, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru 

tarihi arasında olan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeler de sunulabilir ve bu 

belgeler birinci fıkra kapsamında değerlendirilir. 

İş ortaklığında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması gerekir. 

Ancak, her durumda pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan fazla olması zorunludur. 

Pilot ortağa ait iş deneyimini gösteren belgenin yeterlik kriterini sağlaması halinde, diğer ortaklar 

iş deneyimini gösteren belge sunmak zorunda değildir. 

4.2.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler: 

4.2.2.1. RAPOR-İstekli taşın fiziksel ve kimyasal olarak şeker sanayinde kullanılabilir 

olduğunu belgeleyecektir. Teslim edilecek taşın fiziksel özelliklerini gösteren MTA’dan alınmış 

veya kimyasal özelliklerini gösteren Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Şeker Enstitüsü’nden veya 

Fabrikalarımız laboratuarlarından alınmış rapor olacaktır. 

4.2.3. İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler: Kireçtaşı istihraç ve nakliyesi” veya 

“Mucur ve Balast üretimi” benzer iştir.  

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

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanı Eskişehir Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve 

100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların İhale dokümanını 

satın almaları zorunludur 

8 - Teklifler, 09.06.2016 Perşembe günü, saat 14.00’e kadar Kazım TAŞKENT- Eskişehir 

Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale 

sonucu, üzerinde ihale yapılan istekliye iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarlarla 

çarpılması sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.  

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırk beş) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Bu İhale (Ceza ve Yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kamu 

ihale Kanunlarına tabi değildir. 4703/1-1 
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FEVZİ ÇAKMAK 0 ADA 4673 PARSELDE KAT KARŞILIĞI  

İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Pendik Belediye Başkanlığından: 

1 - İHALE KONUSU: Mülkiyeti Pendik Belediye Başkanlığına ait olan Pendik Fevzi 

Çakmak mahallesi, 0 ada 4673 parsel sayılı taşınmaz üzerinde kat karşılığı konut inşa edilmesi işi 

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü arttırma suretiyle 

ihale edilecektir.  

2 - İHALE KONUSU TAŞINMAZ: 

 

İli İlçesi Bölge Pafta Ada Parsel 

Toplam Arsa 

Alanı (m2) Emsal 

İSTANBUL PENDİK 
FEVZİ 

ÇAKMAK 
--- 0 4673 21.361,18 2,00 

 

3 - İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI: İhale, 14 Haziran 

2016 tarih Salı günü, saat 10:00’da “Batı mahallesi 23 Nisan caddesi No: 11 Pendik/İSTANBUL” 

adresindeki, Pendik Belediye Başkanlığı Binası, Encümen Salonunda yapılacaktır. 

4 - ŞARTNAMENİN ALINACAĞI YER: İhale şartnamesi Batı mahallesi 23 Nisan 

caddesi No: 11 Pendik/İSTANBUL adresindeki Pendik Belediye Başkanlığı ana hizmet 

binasındaki, Etüd Proje Müdürlüğünden 950,00 (dokuzyüzellilira) TL. bedel ödenerek 

alınabilecektir. (İhale dosyası istekli veya isteklinin vekillerine verilir.) 

5 - İŞİN NİTELİĞİ, NEVİ ve MİKTARI: Pendik Fevzi Çakmak mahallesi, 0 ada 4673 

parsel üzerinde kat karşılığı konut inşa edilecektir. Paylaşım, bağımsız bölüm brüt alanı toplamı 

baz alınarak, paylaşıma esas asgari miktar olan %45 üzerinden yapılacak olup ihale toplam 

bağımsız bölüm bürüt alanına nisbeten en fazla bağımsız bölüm bürüt alanı oranı teklif eden 

istekli üzerinde bırakılacaktır. Belediyeye kalacak olan konutların aynı blok veya bloklar içinde 

çözülmesi esas alınacak olup, daire m² leri bürüt ortalama 90 ila 100 m² arasında olacaklardır. 

Belediyeye kalacak konutların pay hesaplamasında çevre şartları, daire şerefiyeleri, yol cepheleri, 

arsa geometrisi gibi hususlar dikkate alınacak biçimde değerlendirilip, paylaşım yapılacaktır. 

Yüklenici kendi payına düşen konutlarda daire büyüklüklerinde (idare ile yapılacak istişare 

sonucunda) değişiklik yapabilecektir. Herhangi bir engel veya zorunluluk oluşmadıkça tüm 

daireler eş zamanlı yapılacak olup, inşaat bir bütünlük içinde yürüyecektir. Taşınmaz üzerinde 

halihazırda mevcut olan ruhsata aykırı olarak önceki dönemlerde yapılan yapıların 

kaldırılmasından itibaren (kentsel dönüşümden kira alımı süreci sonrasında) inşaatın geçici 

kabulüne kadarki süre içinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının öngördüğü ölçülerde kira 

yardımları yüklenici tarafından yapılacaktır. İdarenin onayı ile vaziyet planında (bina yerleşimleri 

vb. gibi) değişiklik yapılabilecektir. İdarenin uygun görüşü ile proje tatbiki sırasında ve sözleşme 

süresince meydana gelebilecek uygulama imar planı değişikliklerinden kaynaklı emsal 

değişikliklerinin tatbiki sırasında belirtilen vaziyet planı idarenin onayı ile yapılacak istişare 

sonucunda değiştirilebilecektir. 

Yüklenici ince işlere başlamadan önce bir adet numune daire yaparak idarenin onayını 

aldıktan sonra diğer tüm ince imalatları bu numune daireye uygun biçimde yapacaktır. Yüklenici 
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tüm konutlarda teknik şartnameye uygun 1. Sınıf malzeme kullanacak olup, kendi payına düşen 

konutlarda kullandığı malzemelerin (vitrifiye, tesisat, elektrik, yer döşemesi vb. gibi) aynılarını 

Belediye payına düşen konutlarda da kullanacaktır. 

6 - TAHMİNİ BEDEL: Yaklaşık Maliyet (Takribi bedel) 28.837.593,00. (yirmisekiz 

milyonsekizyüzotuzyedibinbeşyüzdoksanüçlira) TL.’dir. 

7 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI: İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya 

kişilerin aşağıdaki belgeleri vermesi ve geçici teminatı yatırması gerekir. 

A. İkametgah belgesi, (Tüzel kişiler için D/a bendindeki belgenin verilmesi yeterlidir.) 

B. Tebligat için Türkiye'de adres gösterilmesi, 

C. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını 

bildirmeleri, 

D. a. Özel hukuk tüzelkişileri için, tüzelkişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri 

meslekî kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi,  

b. Gerçek kişiler için ticaret veya sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar odası siciline 

kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birine 

ait D/a ve D/b bentlerinde belirtilen esaslara göre temin edilecek belgeler. 

E. İhalenin ilan edildiği yıla ait noter tasdikli imza sirküleri, 

a. Gerçek kişi olması halinde, imza sirküleri, 

b. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği 

temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekâletname 

ile imza sirküleri,  

c. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzelkişilerin her 

birinin E/a ve E/b bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler, 

F. İsteklinin şirket olması halinde şirket tüzüğü ile şirket ortaklarını ve bunların hisse 

oranlarını ve görevlerini belirten belge, 

G. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılma söz konusu ise, istekli adına teklifte 

bulunacak kimselerin ihalenin yapıldığı yıla ait noter tasdikli vekaletnameleri ve noter tasdikli 

imza sirküleri, 

H. İşe ait şartnamenin 9. maddesinde yazılı geçici teminat, 

İ. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak 

hazırlanmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık 

sözleşmesi, 

J. İsteklinin vergi borcu olmadığına dair vergi dairesinden ihalenin yapılacağı yılda 

alınmış belge, 

K. İsteklinin prim borcu olmadığına dair SGK’dan ihalenin yapılacağı yılda alınmış belge, 

L. İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğünü belirtir idareden temin edilecek “Yer 

Gördü Belgesi”, 

M. İşe ait şartnamenin eki örneğe ve 11 nci maddede belirtilen şartlara uygun olarak 

hazırlanmış teklif mektubu, 
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N. İşe ait şartnamenin 7 nci ve İlanın 8 nci maddesinde belirtilen iş deneyimine sahip 

olduğuna dair belge, 

O. İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair beyanname, 

P. İhale konusu iş kapsamında işin devamı süresince aşağıda belirtilen personeli istihdam 

edeceğine dair taahhütname (Yüklenici idarenin izni ile inşaat yapım işini alt yüklenicilere 

yaptırabilir bu durumda teknik personel bildirimini alt yüklenici verecektir.) 

• 1 adet en az 8 yıl deneyimli inşaat mühendisi (şantiye şefi) 

• 1 adet en az 5 yıl deneyimli mimar 

• 1 adet en az 5 yıl deneyimli inşaat mühendisi (saha mühendisi) 

• 1 adet en az 5 yıl deneyimli makine mühendisi  

• 1 adet en az 5 yıl deneyimli elektrik mühendisi 

• 1 adet tam zamanlı c sınıfı iş güvenlik uzmanı 

• 1 adet en az 3 yıl deneyimli inşaat teknikeri 

• 1 adet en az 3 yıl deneyimli harita teknikeri 

8 - YETERLİLİK KRİTERLERİ: 

A. İşbu ihalenin ilan tarihinden sonra temin edilmiş tarih, sayı ve banka kaşesini ihtiva 

eden çift imzalı ve Genel Müdürlükten teyitli kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış 

teminat mektubu kredisini veya serbest mevduatını gösterir, yerli veya yabancı bankalardan 

alınacak belgeler (banka referans mektubu). İsteklinin bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi 

veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatının bahse konu işin 

(yapılacak olan konut inşaatının) yaklaşık maliyetinin (Takribi Bedelin) %10’undan az olmaması 

gerekir. 

B. İlan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme 

kapsamında taahhüt edilen ihale konusu işe benzer işlerdeki deneyimini gösteren tek sözleşmeye 

ilişkin iş deneyim belgesi; en az 26.000 m² ticari alan, konut vb. gibi inşaatı yaptığına dair iş 

deneyimini gösteren belge (İsteklinin ortak girişim olması halinde ortaklardan birinin istenen 

şartları sağlaması halinde diğer ortaktan ayrıca iş deneyimi aranmaz.) 

C. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; bilançosu veya gerekli bölümleri 

veya bunlara eşdeğer belgeler; ibraz edilen belgelere göre, 

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0.75 olması, 

b) Özkaynak oranının (özkaynaklar / toplam aktif) en az 0.15 olması, 

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0.50`den küçük olması, yeterlik 

kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. 

9 - YETERLİK DEĞERLENDİRMESİ: İşbu ihaleye teklif verebilmek için yeterlik 

alınmış olması gerekmektedir. İhale dosyası idare adına Etüd Proje Müdürlüğü’nden 950,00. 

(dokuzyüzellilira) TL bedelle satın alınacak ve dosya satın alındı makbuzu yeterlik başvuru 

dilekçesine eklenecektir. (İhale dosyası istekli veya isteklinin vekillerine verilir.) İhalede yeterlik 

alabilmek için 6 ncı ve 7 nci maddelerde belirtilen belgelerin asıllarının veya noter tasdikli 

suretlerinin eksiksiz olarak ve kapalı zarf içinde, Pendik Belediye Başkanlığı Etüd Proje 

Müdürlüğüne hitaben yazılacak dilekçeye ekli olarak ihale tarihinden önce en geç 10 Haziran 2016 

tarih Cuma günü mesai bitimine kadar alındı karşılığı müdürlük yazı işleri kalemine verilmesi 
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gerekir. İsteklilerin yeterlik değerlendirmesi Yeterlik Komisyonu tarafından yapılacak olup, 

yeterlik alan veya alamayan isteklilere yeterlikle ilgili herhangi bir belge verilmeyecektir. 

Yeterlik değerlendirmesi ile ilgili Yeterlik Değerlendirme Tutanağı kapalı zarf içinde Belediye 

Encümenine (İhale Komisyonuna) ibraz edilecek olup; yeterlik alanlar, ihale saatinde, bütün 

isteklilerin huzurunda Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) tarafından açıklanacaktır. Yeterlik 

müracaatında bulunmayan veya yeterlik alamayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı 

bırakılarak, Teklif Zarfları açılmadan ve başkaca herhangi bir işleme tabi tutulmadan kendilerine 

iade edilecektir. Yeterlik alan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınacaktır. 

10 - UYGULANACAK İHALE USULÜ: İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a 

maddesine göre kapalı teklif usulü arttırma suretiyle yapılacaktır. 37 vd. maddelerine göre kapalı 

teklif usulü uygulanacaktır. 

11 - TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI: 

Teklifler yazılı olarak şartnamede belirtilen usul ile yapılır. 

12 - TEKLİFLERİN VERİLMESİ: 

Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon 

başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da 

gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait 

olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilânda 

belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme 

konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına 

verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. 

13 - ARTIRIM TEKLİFLERİ: Teklifler, ihale dosyasındaki teklif mektubu örneği ile 

sunulacak olup; Bunun dışındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. İhale komisyonunca 

oturumda hazır bulunan isteklilerden teklif alınması aşamasında bedel artırımı ihale 

komisyonunun belirleyeceği en asgari artırım dilimleri üzerinden yapılacaktır. İhale, en fazla 

arttırımı (inşaat alanı yüzdelik dilimi) yapan (en fazla inşaat alanı yüzdelik dilimi teklif eden) 

istekli üzerinde bırakılacaktır. 

14 - İDARENİN YETKİSİ: İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (Belediye 

Encümeni 2886 S.D.İ.K. nun 29. maddesi gereğince, ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun 

teklifi tespit etmekte serbesttir.) 

İlan olunur. 4779/1-1 

—— • —— 

İHSANİYE KANTARI PANCAR TESELLÜM VE SEVK İŞLERİ HİZMET  

ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından: 

İhsaniye Kantarı Pancar Tesellüm ve Sevk İşleri Hizmet Alımı, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet 

Alımı Yönetmeliği esasları dâhilinde açık ihale usulü birim fiyat teklif ile ihale edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2016/182686 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Afyonkarahisar Konya karayolu 22. Km. 

Afyonkarahisar 

b) Telefon ve faks numarası : 0 272 248 34 80 - 0 272 248 34 87 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : ticaret2@hotmail.com 
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2 - İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : İhsaniye Kantarı Pancar Tesellüm ve Sevk İşleri  

  2016-2017 Kampanya döneminde Şirketimiz 

tarafından üreticilerle sözleşmeli olarak üretimi 

yaptırılan şeker pancarının kantarda alımı, tartımı, 

firesinin belirlenmesi, silolanması, muhafazası, 

yükleme ve fabrikaya gönderilmesi, bedele esas 

şeker varlığının belirlenmesi için numune alınması 

ve bunlara bağlı bütün işlerin yürütülmesi, 

kullanılacak bilgisayar, loadcel, indikatör, kantar 

tablası malzemelerin temizlik ve bakımı ile çalışma 

mahallinin temizliğinin yapılması işidir. 

b) Yapılacağı yer : İhsaniye Kantarlarıdır. 

c) İşin süresi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren, Ziraat 

Servisinin notuna istinaden iş başı yapılır. Çalışacak 

personel toplam 6 kişi olup yevmiye miktarı bayram 

ve resmi tatilleri dahil toplam yevmiye miktarı 372 

yevmiyedir. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Afyon Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 03.06.2016 Cuma günü saat 14.30 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler:  

4.1. İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.  

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

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 59,00 (Ellidokuz) Türk Lirası 

karşılığı Afyon Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.  

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Afyon Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi 

adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 

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

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

işin tamamı için teklif verilecektir 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Diğer Hususlar 

13.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin 

veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.  

13.2. İş bu şartname konusu hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, İdare 

ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 4865/1-1 
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İŞYERİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Kahramanmaraş Altın, Gümüş ve Kıymetli Maden İmalatçıları İhtisas Küçük 

Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından:  

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi 

Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Kahramanmaraş Altın, Gümüş ve Kıymetli 

Maden İmalatçıları İhtisas Küçük Sanayi Sitesine ait 325 işyeri yapım işi, birim fiyat esası ve 

birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı 

zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin Adresi : Menderes Mah. Veysel Karani Cad. No: 7 Esnaf Sarayı 

Kat: 1 Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ 

2 - İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 325 işyeri yapım işi 

b) Yapılacağı yer : KAHRAMANMARAŞ 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 30/11/2018 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) Keşif Bedeli (2016 B.F. ile) : 95.563.625 TL 

f) Geçici Teminatı : 6.689.453,75 TL 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 

Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 

Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154    1. Kat 159 nolu 

Toplantı Salonu Söğütözü-Ankara 

b) Tarihi ve saati : 07/06/2016 - Saat 10.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 

4) İş Deneyim Belgesi. 

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 

gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale 

konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş 

deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer 

belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; her türlü bina yapım işleridir. 

5) İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler. 

a - İdari Şartnamede belirtilen Teknik Personele ait Taahhütname. 

B - Anahtar Teknik Personel 

İsteklilerden, ihale tarihinden en az üç ay öncesi itibariyle bünyelerinde çalışmakta olan 1 

adet İnş. Mühendisi veya Mimar anahtar teknik personel istenmektedir. Anahtar teknik personelin 

deneyim süresinin en az 3 yıl olma şartı aranmaktadır.  
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6) Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler. 

a - İdari Şartnamede belirtilen Yapı Araçlarına ait Taahhütname.  

b - Kendi malı olarak temini istenilen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanlar. 

İsteklilerden, 2 adet Kamyonun kendi malı olarak temini istenmektedir. 

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 

Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

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

bildirimi.  

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

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

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

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

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

F) Keşif bedelinin % 7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

G) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

H) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

İ) İç Zarf: Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine 

uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 

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

katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif 

dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni 

Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 

155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen 

gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler 

dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 üncü maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - Bu ihalede, iş deneyim belgesi yerine iş yönetme, iş denetleme ve diploma kabul 

edilmez. 

7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

8 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 

Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında veya Kahramanmaraş Altın, Gümüş ve Kıymetli Maden 

İmalatçıları İhtisas Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığının Menderes Mah. Veysel 

Karani Cad. No: 7 Esnaf Sarayı Kat: 1 Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ adreslerinde 

görülebilir veya 500.- TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir 

Yolu. 2151 Cad. No: 154    1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır.  

11 - Kooperatifimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 4749/2-2 
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HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR 

Burdur Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamızda İki adet tephir (3B ve 4A tephiri,31*35*3005) ve iki adet ısıtıcının 

(3135*4000) borularının değiştirilmesi hizmeti işi Türkiye Şeker Fabrikası A.Ş. Mal ve Hizmet 

Alımı Yönetmeliğine göre ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2016/172269 

1 - İdarenin 

a) Adı ve Adresi : Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şeker evleri Mah. Yunus 

Emre Cad. Kapı No: 2 15220 BURDUR  

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 248 233 19 35 (4 Hat) - 0 248 233 12 67 

c) Elektronik Posta Adresi (varsa) : 

2 - İhale Konusu Hizmetin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı 
 

APARAT BORU 

Adı Miktar Evsafı (mm) Malzeme Miktarı (adet) 

ISITICI 1 ᴓ35x2x4000 Karbon Çelik 740 

ISITICI 1 ᴓ35x2x4000 Karbon Çelik 568 

TEPHİR (3B) 1 ᴓ35x2x3005 Karbon Çelik 5270 

TEPHİR (4A) 1 ᴓ35x2x3005 Karbon Çelik 5270 
 

b) Yapılacağı Yer : Burdur Şeker Fabrikası  

c) İşin Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 40 iş günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası 

Toplantı Salonu  

b) Tarihi ve Saati : 06/06/2016 Pazartesi günü saat 10:00 

4 - İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 100,00 TL 

karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

5 - Teklifler 06/06/2016 Pazartesi günü saat 10.00’a kadar Burdur Şeker Fabrikası 

Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır. 

8 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara 

tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 4697/1-1 

————— 
HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR 

Fabrikamızda mevcut tephir ve ısıtıcı aparatları boru temizlemesi işi ile difüzyon kulesi ve 

haşlama teknesi süzgeçleri temizlenmesi işi, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı 

Yönetmeliği esaslarına göre ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2016/172310 

1 - İdarenin 

a) Adı ve Adresi : Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şeker evleri Mah. Yunus 

Emre Cad. Kapı No:2 15220 BURDUR  

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 248 233 19 35 (4 Hat) - 0 248 233 12 67 

c) Elektronik Posta Adresi (varsa) :  
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2 - İhale Konusu Hizmetin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı 
 

APARAT BORU 

TOPLAM BORU MİKTARI 

(ADET) Adı Miktar Evsafı (mm) Malzeme 

Miktarı 

(adet) 

ISITICI 4 Ø 35x1,5x4000mm 
Karbon 

Çelik 
3158 

12626 

ISITICI 6 Ø 35x2x4000mm 
Karbon 

Çelik 
3924 

ISITICI 5 Ø 34x2x3510mm 
Karbon 

Çelik 
1920 

ISITICI 2 Ø 34x1,5x3510mm CR-Nİ 768 

ISITICI 3 Ø 35x1,5x4000mm CR-Nİ 1152 

ISITICI 3 Ø 35x2x4000mm CR-Nİ 1704 

TEPHİR 1 Ø 35x2x3005mm 
Karbon 

Çelik 
3440 

31328 
TEPHİR 1 Ø 34x2x2750mm 

Karbon 

Çelik 
3418 

TEPHİR 2 Ø 35x2x3200mm CR-Nİ 12800 

TEPHİR 1 Ø 35x2x3005mm CR-Nİ 5270 

TEPHİR 1 Ø 35x2x4000mm CR-Nİ 6400 

TOPLAM 43954 
 

APARAT MİKTAR (Ad.) YÜZEY ALANI (m²) 

3000t/g Difüzyon yan süzgeci 12 8 

3000t/g Difüzyon taban süzgeci 20 8 

1800t/g Difüzyon yan süzgeci 8 5 

1800t/g Difüzyon taban süzgeci 16 4 

3000t/g Haşlama teknesi alın süzgeci 12 6 

3000t/g Haşlama teknesi sirkülasyon üst süzgeci 1 3,5 

1800t/g Haşlama teknesi alın süzgeci 12 6 

1800t/g Haşlama teknesi sirkülasyon üst süzgeci 1 3,5 

U tipi ısı değiştirici 1 100 
 
b) Yapılacağı Yer : Burdur Şeker Fabrikası 

c) İşin Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 30 iş günüdür  

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası 

Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 07/06/2016 Salı günü saat:10.00 

4 - İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 100,00 TL 

karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

5 - Teklifler 07/06/2016 Salı günü saat 10.00’a kadar Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme 

Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır. 

8 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara 

tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 4698/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Adalet Bakanlığından: 

MÜNHAL NOTERLİKLER 

2011 yılı tahmini gayrisafi gelirleri 250.000.-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 kullanmak suretiyle 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 klavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr 

adresinden ulaşılabilecektir. 

İlan olunur. 

1 - Adıyaman Beşinci Noterliğinin; Atatürk Bulvarının 604 nolu Sokak ile kesiştiği 

noktadan başlayarak Petrol Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar olan kısmının her iki tarafında ve 

bu kısma açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı 

yaratmayacak uygun bir yerde,  

2 - Aksaray Yedinci Noterliğinin; 33. caddenin D750 Karayolu ile kesiştiği yerden 

başlayarak D750 Karayolundan devamla anılan Karayolunun Cumhuriyet Bulvarı ile kesiştiği yer, 

Cumhuriyet Bulvarından devamla bu Bulvarın Şehit Mehmet Ali Demir Caddesi ile kesiştiği yer, 

Şehit Mehmet Ali Demir Caddesinden devamla bu Caddenin 33. Cadde ile kesiştiği yer ve 33. 

Caddeden devamla bu Caddenin başlangıçtaki D750 Karayolu ile kesiştiği yer ile çevrili alanda 

ve çerçeve Cadde ve Bulvarlar üzerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun 

bir yerde, 

3 - Çanakkale Altıncı Noterliğinin; Atatürk Caddesinin Stadyum Caddesi ile kesiştiği 

yerden başlayarak, Piri Reis Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde ve bu caddeye açılan 

cadde ve sokakların 50 metre derinliklerine kadar; Piri Reis Caddesinin Tuğsavul Caddesi ve 

Bayrak Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak sahile kadar olan bölümünde ve bu caddeye açılan 

cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde; İnönü Caddesinin Stadyum Caddesi ile kesiştiği 

yerden Bahriye Üçok Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde ve bu caddeye açılan cadde 

ve sokakların 50 metre derinliklerinde, Mehmet Akif Ersoy Caddesinin Atatürk Caddesi ile 

kesiştiği yerden başlayan sahile kadar olan bölümünde ve bu caddeye açılan cadde ve sokakların 

50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

4 - 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, 

5 - 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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6 - 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, 

7 - 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, 

8 - 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, 

9 - Kemalpaşa Dördüncü Noterliğinin; İzmir Caddesinin Kirazlı Caddesi ve 5005 Sokakla 

kesiştiği yerden başlayarak 134. Sokak ile (Halk Eğitim Merkezi) kesiştiği yere kadar olan 

bölümünde Caddenin her iki yönünde 50 metre derinliklerinde ayrıca Kirazlı Caddesinin İzmir 

Caddesi ve 92. Sokakla kesiştiği yerden başlayarak 134. Sokak ile kesiştiği yere kadar olan 

bölümünde Caddenin her iki tarafında 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı 

yaratmayacak uygun bir yerde, 

10 - 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, 

11 - 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, 

12 - Kuşadası Beşinci Noterliğinin; 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, 

13 - 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, 

14 - 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 
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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, 

15 - 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, 

16 - Siirt İkinci Noterliğinin; Şehrin girişinden sol kol üzerindeki Hükümet Caddesiyle 

Nihat Aykut Caddesinin kesiştiği yerden başlayarak Nihat Aykut Caddesinden devamla bu 

Caddenin Güreş Caddesine bağlandığı yoldan (Güreş Caddesinin sol tarafı 2. Noterlik olmak 

üzere) Tillo (Şeyh'ül Hazin) Caddesi üzerinden Doğan Caddesi, Şeyh Musa Caddesinden Eruh - 

Şırnak Çevre Yolu bağlantısına kadar olan kısımlarda, diğer noterliklerle rekabet ortamı 

yaratmayacak uygun bir yerde, 

17 - Tekirdağ Altıncı Noterliğinin; Atatürk Bulvarının Peştemalcı Caddesi ile kesiştiği 

yerden başlayarak Peştemalcı Caddesinden devamla bu caddenin Tintinpınar Caddesi ve Fethiye 

Sokakla kesiştiği yere kadar, Fethiye Sokaktan devamla bu sokağın Vali Konağı Caddesi ile 

kesiştiği yere kadar, Vali Konağı Caddesinden devamla Vali Konağı Caddesinin Atatürk Bulvarı 

ile kesiştiği yere kadar, Atatürk Bulvarından devamla bu Bulvarın başlangıç noktası olan 

Peştemalci Caddesi ile kesiştiği yer ile çevrili alan içerisinde ve çerçeve cadde ve sokaklar 

üzerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

18 - 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 kesiştği 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,  

19 - 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, 4813/1-1 

————— 

MÜNHAL NOTERLİKLER 

2009 yılı tahmini gayrisafi gelirleri 250.000.-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 kullanmak suretiyle 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 klavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr 

adresinden ulaşılabilecektir. 

İlan olunur. 

1 - Ereğli (Zonguldak) Beşinci Noterliğinin: Suphi Konak Caddesinin Şehit Rıdvan 

Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, devamında 1. Abalı Sokak, 2. Abalı Sokak ve 2. Abalı 

Sokağın Abalı 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 - Salihli Dördüncü Noterliğinin: Belediye Caddesinin 18. Sokakla kesiştiği yerden 

başlayarak 718. Sokakla kesiştiği yere kadar olan kısmı ile Site Caddesinin Abay Bulvarı ile 

kesiştiği yerden başlayarak 18. Sokakla kesiştiği yere kadar, ayrıca Abay Bulvarının Site 

Caddesiyle kesiştiği yerden başlayarak Kurudere Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısım 

içerisinde kalan tüm cadde ve sokaklarda, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun 

bir yerde, 

3 - 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. 4815/1-1 

————— 

MÜNHAL NOTERLİK 

2015 yılı gayri safi geliri 3.224.610,45 TL olan Birinci Sınıf Üsküdar Yirmibirinci 

Noterliği 24.07.2016 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF 

NOTERLERDEN 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 kullanmak suretiyle 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. 

İlan olunur. 4848/1-1 

————— 

Gaziosmanpaşa 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğunun 1983/3 Satış sayılı 

dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân 

Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak 

Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun 

hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 4811/1-1 

————— 

Gaziosmanpaşa 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğunun 1985/4 Satış sayılı 

dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân 

Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak 

Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun 

hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 4812/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Kalegaz Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi (Kalegaz Petrol Ürünleri Ticaret ve Sanayi 

Anonim Şirketi)'nin, LPG-DAĞ/785-11/04449 sayılı LPG Dağıtıcı Lisansı 5307 sayılı Kanunun 

17 nci maddesinin beşinci fıkrası gereğince ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 13.04.2016 

tarihli ve 6221-98 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilmiştir. 

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 17 nci maddesinin 

son fıkrası hükmü uyarınca ilan olunur. 4816/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Muğla İli, Bodrum İlçesi, Buruncuk Mevkii, N18C-13A-1D pafta, 358 ada, 1 parsel (eski 

7 pafta, 689 parsel) üzerindeki 765937 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Denizkent Yapı 

Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Ahmet Semih ELDEK 

(Denetçi No:3840, Oda Sicil No:21436) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 

6. İdare Mahkemesinin 17.11.2015 tarihli ve E.2014/2153-K.2015/1669 sayılı kararı ile “dava 

konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden 16.10.2014 tarihli ve 29147 sayılı Resmî Gazete ilanı 

ile Ahmet Semih ELDEK hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 28.04.2016 tarihli 

ve 10078 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 4796/1/1-1 

————— 

Şanlıurfa İli, Merkez İlçesi, Karaköprü Belediyesi, Karşıyaka Mahallesi, 1882 ada, 11 

parsel üzerindeki 760738 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Lider Grup Yapı Denetim Ltd. 

Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Mehveş Evin SEPİCİ (Denetçi 

No:19890, Oda Sicil No:38067) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 10. 

İdare Mahkemesinin 24.11.2015 tarihli ve E.2013/327-K.2015/1802 sayılı kararı ile “dava konusu 

işlemin iptaline” hükmedildiğinden 02.02.2013 tarihli ve 28547 sayılı Resmî Gazete ilanı ile 

Mehveş Evin SEPİCİ hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 28.04.2016 tarihli ve 

10076 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 4796/2/1-1 

—— • —— 

Bursa Valiliğinden: 

Karar No : 9 

Karar Tarihi : 03/02/2016 

Müştekiler : Dilek DURMUŞ, Mehmet ARDA, Ali ALKAN, Turan ARDA, Cihan 

BAYRİ 

Sanık : İsmail Hakkı ÇETİNAVCI 

4483 Sayılı Kanuna Valiliğimizce verilen 03/02/2016 gün ve 9 sayılı "SORUŞTURMA 

İZNİ VERİLMEMESİNE" ilişkin kararımız müştekilerin adresleri tespit edilemediğinden 

kendilerine tebliğ edilememiştir. 

7201 sayılı Tebligat Kanununun ilgili maddeleri gereği müştekilere ilanen tebliğ olunur. 

 4774/1-1 
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Maliye Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 4854/1/1-1 
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Maliye Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 4854/2/1-1 
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Maliye Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 4854/3/1-1 
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Maliye Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 4854/4/1-1 
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Maliye Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 4854/5/1-1 
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Maliye Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 4854/6/1-1 
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Maliye Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 4854/7/1-1 
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Maliye Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 4854/8/1-1 



21 Mayıs 2016 – Sayı : 29718 RESMÎ GAZETE Sayfa : 77 

 

Maliye Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 4854/9/1-1 
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Maliye Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 4854/10/1-1 



21 Mayıs 2016 – Sayı : 29718 RESMÎ GAZETE Sayfa : 79 

 

Maliye Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 4854/11/1-1 



Sayfa : 80 RESMÎ GAZETE 21 Mayıs 2016 – Sayı : 29718 

 

Maliye Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 4854/12/1-1 



21 Mayıs 2016 – Sayı : 29718 RESMÎ GAZETE Sayfa : 81 

 

Maliye Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 4854/13/1-1 



Sayfa : 82 RESMÎ GAZETE 21 Mayıs 2016 – Sayı : 29718 

 

Maliye Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 4854/14/1-1 



21 Mayıs 2016 – Sayı : 29718 RESMÎ GAZETE Sayfa : 83 

 

Maliye Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 4854/15/1-1 



Sayfa : 84 RESMÎ GAZETE 21 Mayıs 2016 – Sayı : 29718 

 

Maliye Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 4854/16/1-1 



21 Mayıs 2016 – Sayı : 29718 RESMÎ GAZETE Sayfa : 85 

 

Maliye Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 4854/17/1-1 



Sayfa : 86 RESMÎ GAZETE 21 Mayıs 2016 – Sayı : 29718 

 

Maliye Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 4854/18/1-1 



21 Mayıs 2016 – Sayı : 29718 RESMÎ GAZETE Sayfa : 87 

 

Maliye Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 4854/19/1-1 



Sayfa : 88 RESMÎ GAZETE 21 Mayıs 2016 – Sayı : 29718 

 

Maliye Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 4854/20/1-1 



21 Mayıs 2016 – Sayı : 29718 RESMÎ GAZETE Sayfa : 89 

 

Maliye Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 4854/21/1-1 



Sayfa : 90 RESMÎ GAZETE 21 Mayıs 2016 – Sayı : 29718 

 

Maliye Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 4854/22/1-1 



21 Mayıs 2016 – Sayı : 29718 RESMÎ GAZETE Sayfa : 91 

 

Maliye Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 4854/23/1-1 



Sayfa : 92 RESMÎ GAZETE 21 Mayıs 2016 – Sayı : 29718 

 

Maliye Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 4854/24/1-1 



21 Mayıs 2016 – Sayı : 29718 RESMÎ GAZETE Sayfa : 93 

 

Maliye Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 4854/25/1-1 



Sayfa : 94 RESMÎ GAZETE 21 Mayıs 2016 – Sayı : 29718 

 

Maliye Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 4854/26/1-1 



21 Mayıs 2016 – Sayı : 29718 RESMÎ GAZETE Sayfa : 95 

 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 4853/1/1-1 



Sayfa : 96 RESMÎ GAZETE 21 Mayıs 2016 – Sayı : 29718 

 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 4853/5/1-1 



Sayfa : 100 RESMÎ GAZETE 21 Mayıs 2016 – Sayı : 29718 

 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) İhale Kayıt Numarası alınmamıştır. 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı / Orman Genel 

Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin 

Adı Mengen Orman İşletme Müdürlüğü İl/İlçe BOLU/MENGEN 

Adresi Beşler Mah. Sıtma Pınarı Cad.No 2 Tel-Faks 0374 356 1014-1100 

Posta 

Kodu 
14840 E-Mail  

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

Adı/Unvanı Boduroğlu Orman Ürünleri İnş. Lt. Şt.  

Adresi Sazakşeyhler Köyü 61/A  BOLU  

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
1790604243  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf 

Odası 

6192-BOLU  

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 (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (X) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) İhale Kayıt Numarası alınmamıştır. 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı / Orman Genel 

Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin 

Adı Mengen Orman İşletme Müdürlüğü İl/İlçe BOLU/MENGEN 

Adresi Beşler Mah. Sıtma Pınarı Cad.No 2 Tel-Faks 0374 356 1014-1100 

Posta 

Kodu 
14840 E-Mail  

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

Adı/Unvanı Abd İnş. Mob. San. Tic. Lt. Şti.  

Adresi 
Yeni Mah. Okul Sokak No: 11 

Çaycuma/ZONGULDAK 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
0800325801 Çaycuma  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf 

Odası 

2123 Çaycuma  

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 (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (X) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) İhale Kayıt Numarası alınmamıştır. 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı/Orman Genel 

Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin 

Adı Çatacık Orman İşletme Müdürlüğü İl/İlçe Odunpazarı/Eskişehir 

Adresi 
Mustafa Kemal Atatürk caddesi 

No:51 
Tel-Faks 

0222 236 37 80- 

0222 221 06 85 

Posta Kodu 26020 E-Mail catacikisl@ogm.gov.tr 

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

Adı/Unvanı Gökhan TÖRENCİ  

Adresi 
Bilelhabeşi Mahallesi Hürriyet Caddesi 

No: 161/A     Sarıcakaya/ESKİŞEHİR 
 

T.C. Kimlik No. 32119534008  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Eskişehir Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
38426  

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 (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (X) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) İhale Kayıt Numarası alınmamıştır. 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin   

Adı Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü İl/İlçe Kütahya/Merkez 

Adresi 
İstiklal Mah. Nafia Garaj Yolu 

Caddesi KÜTAHYA 
Tel-Faks 

0 274 231 33 40 

0 274 231 33 51 

Posta Kodu 
 

E-Mail 
 

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

Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Serhat YILDIRIM   

Adresi Merkez İlyasça Köyü BİLECİK   

T.C. Kimlik No. 31231155146   

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No. 9590633787   

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası 
T.C. Bilecik Esnaf Sanatkarlar 

Birliği 
  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 5518655   

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 (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (X) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) İhale Kayıt Numarası alınmamıştır. 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı/Orman Genel 

Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin 

Adı Kaş Orman İşletme Müdürlüğü İl/İlçe Antalya /Kaş 

Adresi 
Andifli Mah. Hükümet Cad. 

No:77 Kaş /ANTALYA 
Tel-Faks 0 242 836 10 26-14 82 

Posta Kodu 07580 E-Mail  

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

Adı/Unvanı Erdoğan TARLABÖLEN    

Adresi 
Menteşeoğlu Mah. 681 Sok.  

Fethiye /MUĞLA 
 

T.C. Kimlik No. 51034527704  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Fethiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
48/42089  

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 (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (X) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) İhale Kayıt Numarası alınmamıştır. 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı / Orman Genel 

Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin 

Adı 
Mengen Orman İşletme 

Müdürlüğü 
İl/İlçe BOLU/MENGEN 

Adresi 
Beşler Mah. Sıtma Pınarı Cad. 

No 2 
Tel-Faks 0374 356 10 14-11 00 

Posta 

Kodu 
14840 E-Mail  

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

Adı/Unvanı 
DOĞANAY İNŞ. TİC. ve SAN. LTD. 

ŞTİ 
 

Adresi 
Bolu Mudurnu Yolu Seyit Köyü Mevkii 

No: 12  BOLU 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
3070008642 BOLU  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf 

Odası 

336 BOLU  

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 (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (X) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) İhale Kayıt Numarası alınmamıştır. 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı /  

Orman Genel Müd. 

3. İhaleyi Yapan İdarenin 

Adı Kaş Orman İşletme Müdürlüğü İl/İlçe Antalya/Kaş 

Adresi 
Andifli Mah. Hükümet Cad. No.77 

Kaş /ANTALYA 
Tel-Faks 0242 836 10 26-14-82 

Posta Kodu 07580 E-Mail  

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

Adı/Unvanı Arif KABAKÇI  

Adresi Kınık Beldesi Kaş / ANTALYA  

T.C. Kimlik No. 18406410576  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Kayıtlı değildir.  

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 (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (X) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) İhale Kayıt Numarası alınmamıştır. 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı / Orman Genel 

Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin 

Adı Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü İl/İlçe DÜZCE - YIĞILCA 

Adresi 
Atatürk Cad. Atatürk Mah.No:52-1 

YIĞILCA 
Tel-Faks 

0380 651 40 28/  

0380 651 40 48 

Posta Kodu 81950 E-Mail yığılcaormanisl@ogm.gov.tr 

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

Adı/Unvanı Fahrettin BAYRAK  

Adresi 
Bayrak Tic. Ahmetciler Cad./ 

YIĞILCA 
 

T.C. Kimlik No. 22918960580  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Yığılca Esnaf ve Sanatkarlar Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
195  

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 (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (X) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden: 

Gümrüğümüzce GİNTAŞ NAKLİYE İNŞ. TAAH. TUR. VE TİC. LTD. ŞTİ. adına 

tescilli IM005824/19.03.2004 - IM013230/28.05.2004 - IM030671/18.11.2004 sayı ve tarihli 

serbest dolaşıma giriş beyannamelerinden kaynaklanan Ek Tahakkuk tutarlarına ilişkin yazılar 

yükümlüsünün Eski Kayışdağı Yolu Hakı ekşi İş Merkezi no: 87 K: 5 D: 13 İçerenköy Ataşehir-

İSTANBUL adresine tebliğen gönderilmiş, ancak adreste bulunmadığından tebligat mazbatası 

PTT Müdürlüğünce iade edilmiştir. Bu nedenle söz konusu ÖDEME EMRİ tutarlarının tebliğ 

tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ödenmesi aksi takdirde 6183 sayılı Kanun hükmü gereğince 

tahsil edileceği tebliğ olunur. 
 

BEY. NO. TA. ÖDEME EMRİ NO. TUTAR 

IM005824/19.03.2004 16ET34220023 

KDV:          8.777,00-TL 

KKDF:        1.417,00-TL 

TOPLAM: 10.194,00-TL 

BEY. NO. TA. ÖDEME EMRİ NO. TUTAR 

IM013230/28.05.2004 16ET34220024 

KDV:         27.019,00-TL 

KKDF:        4.366,00-TL 

TOPLAM: 31.385,00-TL 

BEY. NO. TA. ÖDEME EMRİ NO. TUTAR 

IM030671/18.11.2004 16ET34220025 

KDV:         17.949,00-TL 

KKDF:         2.985,00-TL 

TOPLAM: 20.934,00-TL 

 4723/1-1 

—— • —— 

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ilgili 

maddeleri uyarınca öğretim üyesi alımı yapılacak olup, ayrıntılı bilgiye web sitemizin 

http://www.gtu.edu.tr adresinden ulaşılabilecektir. 
 

TEMEL BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 

Bölüm/Anabilim Dalı K. Unvanı Adedi Açıklama 

Anorganik Kimya Anabilim Dalı Profesör (*) 1 - 

Anorganik Kimya Anabilim Dalı Profesör 2 - 

Genel Fizik Anabilim Dalı Doçent (*) 1 - 
 

NOT:(*): 04/12/2008 tarih ve 27074 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim 

Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara 

İlişkin Yönetmelik” uyarınca, İngilizce ders verebiliyor olmak. 

Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Süresi, Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on 

beş) gündür. 4807/1-1 

http://www.gtu.edu.tr/
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı No veTarihi : 131-31.03.2016 TOPLANTI YERİ 

Karar No ve Tarihi : 2000-31.03.2016 KAYSERİ 

Yozgat İli Yerköy İlçesi Yüzüncü Yıl Mahallesi 1191 ada 2 parselde bulunan Kayseri 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 16.08.1989 tarih ve 475 sayılı kararıyla 

I.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen Uyuz Hamamı Höyüğüne ait sit sınırlarının 

sayısallaştırılmasına yönelik Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan kararımız eki 1/25000 ve 

1/5000 ölçekli haritanın uygun olduğuna, 1191 ada 2 parselin tapu kütüğü beyanlar hanesine 

“I.derece arkeolojik sit alanı” şerhinin verilmesine yönelik 13/03/2012 tarih ve 28232 sayılı 

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür 

Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik” kapsamında ilgililerince gerekli 

işlemlerin yapılmasına, söz konusu sit alanı içinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 

Kurulunun 05/11/1999 tarih, 658 sayılı kararında belirtilen Koruma, kullanma Koşullarının 

geçerli olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı No veTarihi : 133-21.04.2016 TOPLANTI YERİ 

Karar No ve Tarihi : 2050-21.04.2016 KAYSERİ 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı No veTarihi : 131-21.04.2016 TOPLANTI YERİ 

Karar No ve Tarihi : 2049-21.04.2016 KAYSERİ 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı No ve Tarihi : 133-21.04.2016 TOPLANTI YERİ 

Karar No ve Tarihi : 2051-21.04.2016 KAYSERİ 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  35.17/485 

Toplantı Tarihi ve No : 14.04.2016-168 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 14.04.2016-4423 İZMİR 

İzmir İli, Torbalı İlçesi, Göllüce Köyü, L18-C-20-B pafta 287 parsel numaralı taşınmazda 

Güneş Enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Üretim Tesisine yönelik hazırlanacak 1/5000 ölçekli 

Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilişkin, 2863 sayılı yasa kapsamında 

görüş istenen İsmail Köseoğlu’nun 01.11.2015 tarihli başvurusuna istinaden Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan incelemede plana konu alanda Tümülüsler ile plana 

konu alanın yakınında höyüğe rastlanması üzerine,2863 sayılı Yasanın 7. Maddesi doğrultusunda 

Kurum görüşlerinin istendiği Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğün 25.01.2016 tarih ve 261 sayılı 

yazısına cevaben iletilen Torbalı Kaymakamlığı’nın 02.03.2016 tarih ve E.552 sayılı yazısı, 

Torbalı Orman İşletme Şefliği’nin 26.02.2016 tarih ve 427342 sayılı yazısı, Torbalı Belediye 

Başkanlığı’nın 09.02.2016 tarih ve 1654 sayılı yazısı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 

18.02.2016 tarih ve E.406146 sayılı yazısı İzmir Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 

02.03.2016 tarih ve E.8399 sayılı yazısı, DSİ Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü’nün 

17.02.2016 tarih ve 105824 sayılı yazısı, İzmir Büyükşehir Belediye Bakanlığı’nın 29.02.2016 

tarih ve 28462 sayılı yazısı, İzmir Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 19.02.2016 tarih 

ve E.8399 sayılı yazısı ile Müdürlük Evrakına 11.04.2016 tarih ve 452 sayı ile kayıtlı uzman 

raporu okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

İzmir İli, Torbalı İlçesi, Göllüce Köyü, L18-C-20-B pafta, 287 parsel numaralı taşınmaz 

ile kısmen 341 parsel içerisinde yer alan kararımız eki paftada koordinatları belirtilerek 

işaretlenen 2 adet tümülüsün 2863 sayılı yasanın 7. Maddesi kapsamında “1.grup” korunması 

gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine, koruma alanının Tümülüslerin koordinat noktaları 

ile sınırlı kalmasına, tümülüs sınırları dışında kalmak koşulu ile Güneş Enerjisine dayalı 

Yenilebilir Enerji Üretim Tesisine ilişkin planlama çalışmalarında 2863 sayılı Yasa kapsamında 

sakınca olmadığına, L18C3 pafta, 336 parselde yer alan kararımız eki paftada koordinatları 

belirtilen höyüğün  1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescillenmesine, bu alanlarda herhangi bir 

fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına ayrıca Tümülüsler ve höyükteki kaçak kazı 

çukurlarının ilgili Müze Müdürlüğünce kapatılmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  78.08/1716 Y.Y 

Toplantı Tarihi ve No : 22.04.2016 - 185   TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 22.04.2016 - 3034 SAFRANBOLU 

Karabük ili, Safranbolu ilçesi, Çavuşlar Köyü, Eyciler Mahallesinde yer alan ve Karabük 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 24.06.2010 tarih ve 1884 sayılı kararı ile 

1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen alanda, 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi 

Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve 

Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik" kapsamında irdeleme çalışması yapılmasını konu 

alan Müdürlük Makamı talimatı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nün 05.01.2016 tarih ve 

20913469-101.29.02-E.400221 sayılı yazısı ile Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 15.12.2015 tarih ve 1329 sayılı raporu okundu, ekleri incelendi, 

yapılan görüşmeler sonunda; 

Karabük ili, Safranbolu ilçesi, Çavuşlar Köyü, Eyciler Mahallesinde yer alan kaya mezarı 

sit alanı sınırlarının 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 

giren "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında 

Yönetmelik" kapsamında irdelenmesi sonucu, kararımız eki 1/2000 ölçekli haritada sınırlarının 

belirlendiği şekliyle, 120 ada, 1 parselin bir bölümünü kapsayacak şekilde 1. derece arkeolojik sit 

alanı olarak tescil edilmesine, kararımız eki haritaya göre sit alanında kalan 120 ada 1 parselin bir 

bölümü "1. derece arkeolojik sit alanıdır" şerhi konulmasına, söz konusu alana ilişkin hazırlanan 

tescil fişinin uygun olduğuna;  

Bu alanda gerçekleştirilecek her türlü uygulamanın yürürlükte bulunan ilke kararları ve 

mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütülmesi gerektiğine, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca, Arkeolojik sit alanlarına ilişkin yürürlükteki ilke 

kararlarında yer alan hususların geçiş dönemi yapılanma koşulları olarak belirlenmesine karar 

verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  78.08/1384 Y.Y 

Toplantı Tarihi ve No : 22.04.2016 - 185 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 22.04.2016 - 3035 SAFRANBOLU 

Karabük ili, Safranbolu ilçesi, Yukarıçiftlik Köyü, Keten Mahallesinde yer alan ve 

Karabük Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 09.12.2009 tarih ve 1552 sayılı 

kararı ile 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen alanda, 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı 

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür 

Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik" kapsamında irdeleme çalışması 

yapılmasını konu alan Müdürlük Makamı talimatı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nün 

05.01.2016 tarih ve 20913469-101.29.02-E.400222 sayılı yazısı ile Karabük Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 11.12.2015 tarih ve 1327 sayılı raporu okundu, 

ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Karabük ili, Safranbolu ilçesi, Yukarıçiftlik Köyü, Keten Mahallesinde yer alan 

tümülüsün sit alanı sınırlarının 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 

yürürlüğe giren "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili 

Hakkında Yönetmelik" kapsamında irdelenmesi sonucu, kararımız eki 1/5000 ölçekli haritada 

sınırlarının belirlendiği şekliyle, 141 ada, 54 parselin bir bölümünü kapsayacak şekilde 1. derece 

arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, kararımız eki haritaya göre sit alanında kalan 141 ada 

54 parselin bir bölümü "1. derece arkeolojik sit alanıdır" şerhi konulmasına, söz konusu alana 

ilişkin hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna;  

Bu alanda gerçekleştirilecek her türlü uygulamanın yürürlükte bulunan ilke kararları ve 

mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütülmesi gerektiğine, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca, Arkeolojik sit alanlarına ilişkin yürürlükteki ilke 

kararlarında yer alan hususların geçiş dönemi yapılanma koşulları olarak belirlenmesine karar 

verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  43.01/533 

Toplantı Tarihi ve No : 07.04.2016-146 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 07.04.2016-3174 KÜTAHYA 

Kütahya İli, Altıntaş İlçesi, Genişler  Köyü, 10 pafta, 1919 parselde yer alan tarlada sit 

özelliği olup olmadığının bildirilmesi istemine ilişkin, Necati BERBER’in 12.08.2015 tarihli 

başvurusu, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan 

yerinde inceleme sonucu alanın sit özelliği arz etmesi nedeniyle hazırlanan 17.09.2015 tarih ve 

5140 sayılı rapor, alanın Müze Müdürlüğü uzmanlarıyla birlikte incelenmesinin istendiği, 

Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 28.09.2015 tarih ve 38092246-

165.02-43.01/533-1761 sayılı yazısı, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü uzmanları ve Kütahya Müze Müdürlüğü uzmanlarının ortak hazırladığı 09.11.2015 

tarih ve 5801 sayılı rapor, faaliyetlerinin etkilendiği kurumlardan kurum görüşlerinin 

bildirilmesinin istendiği, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 

11.12.2015 tarih ve 38092246-165.02-43.01/533-2440 sayılı yazısı, Kütahya Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 17.12.2015 tarih ve 38092246-165.02-43.01/533-2485 

sayılı yazısı, istenen kurum görüşlerinin iletildiği, Yatırım İşletmeler Genel Müdürlüğünün 

23.12.2015 tarih ve 96709717-307.99[05]-240589 sayılı yazısı, İller Bankası Anonim Şirketi, 

Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığının 28.12.2015 tarih ve 44812147-202.99-31162 sayılı 

yazısı, Kütahya Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 31.12.2015 tarih 28164726/045.01-

E.6520 sayılı yazısı, Enerji ve Tabi İşler Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 

07.01.2016 tarih ve 20913469-101.29.02-E.400608 sayılı yazısı ve ekleri, Kütahya İl Özel 

İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 28.10.2015 tarih ve 35867791- 754-E.13406 

sayılı yazısı, Kütahya Valiliği, Kadastro Müdürlüğünün 25.12.2015 tarih ve 65820641-

120.10[120.10]/E.1901222 sayılı yazısı ve eki ile Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan Müdürlük evrakına 04.04.2016 tarih ve 1759 sayı ile 

kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Kütahya İli, Altıntaş İlçesi, Genişler  Köyü, Almacık Arkeolojik Yerleşiminin I. (Birinci) 

derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesi istemine ilişkin; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu Müdürlüğü ve Kütahya Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 09.11.2015 

tarihli rapor ve eki belgeler doğrultusunda sınırları kararımız eki 1/25000 ölçekli harita ile 

kadastral paftada gösterildiği şekliyle belirlenen Almacık Arkeolojik Yerleşiminin I. (Birinci) 

derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine; şerh konulacak parseller listesinin ve tescil fişinin 

onaylanmasına; I. (Birinci) derece arkeolojik sit sınırları içinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Yüksek Kurulu’nun  08.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının geçerli olduğuna, karar 

verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  31.00.1680 

Toplantı Tarihi ve No : 20.04.2016-186    TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 20.04.2016-6228 ADANA 

Hatay ili, Antakya ilçesi, Akcurun mahallesi, 135 ada, 19 parselde tespit edilen caminin 

2863 sayılı yasa kapsamında tescil edilmesi istemine ilişkin; Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğünün 

18.01.2016 gün ve 226 sayılı, 16.02.2015 gün ve 470 sayılı yazısı ve eki Hatay Vakıflar Bölge 

Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış rapor, Antakya Belediyesi İmar ve Şehircilik 

Müdürlüğünün 11.03.2016 sayılı yazısı ve eki KUDEB uzman raporu,Hatay Büyükşehir 

Belediyesi KUDEB Şube Müdürlüğünün 17.03.2016 gün ve 11131 sayılı yazısı ve eki KUDEB 

uzman raporu okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Hatay ili, Antakya ilçesi, Akcurun mahallesi, 135 ada, 19 parselde Hatay Vakıflar Bölge 

Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen caminin 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli 

taşınmaz kültür varlığı özellikleri taşıdığı anlaşıldığından tesciline(OLUMLU), koruma grubunun 

“1.grup yapı” olarak belirlenmesine, Kurulumuz üyelerince belirlenen ve kararımız eki haritada 

gösterilen ve 134 ada,1-2-3 parseller,135 ada, 18-20-21-22 parseller, 141 ada,1-2-3 parselleri 

kapsayan korunma alanı sınırlarının uygun olduğuna,  camiye yönelik hazırlanan anıt fişindeki 

maddi hataların tespit ekibince düzeltilerek değerlendirilmek üzere kurulumuza iletilmesine karar 

verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  33.01.48 

Toplantı Tarihi ve No : 21.04.2016-187    TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 21.04.2016-6281 ADANA 

Mersin ili, Anamur ilçesi, Alataş Mahallesi, tescilli taşınmaz kültür varlığı Özsuyu 

Köprüsünün Korunma alanı sınırlarının belirlenmesine ilişkin; Mersin Valiliği İl Kültür ve 

Turizm Müdürlüğünün 25.02.2013 gün ve 1131 sayılı yazısı ve eki Anamur Müze Müdürlüğünün 

07.02.2013 gün ve 61 sayılı yazısı, Kurulumuzun 23.08.2012 gün ve 1243 sayılı kararı okundu, 

ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Mersin ili, Anamur ilçesi, Alataş Mahallesi, tescilli taşınmaz kültür varlığı Özsuyu 

Köprüsüne yönelik Anamur Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış kararımız eki haritada 

gösterilen korunma alanı sınırlarının uygun olduğuna(OLUMLU), tescilli taşınmaz kültür varlığı 

köprünün koruma grubunun “1.grup yapı” olarak belirlenmesine karar verildi.  
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  01.15.173 

Toplantı Tarihi ve No : 22.04.2016-188 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 22.04.2016-6328 ADANA 

Adana İli, İmamoğlu İlçesi, Ağzıkaraca Mahallesi Eski 352 (yeni 821) parselde Güneş 

Enerjisi Santrali kurulabilmesi için yapılacak imar planı çalışmasında tespit edilen Mayalı Tepe 

Nekropol Alanına ilişkin Adana Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 13.11.2015 gün ve 

4378 sayılı yazısı, Koruma Bölge kurulu Uzmanlarınca hazırlanmış 22.01.2016 günlü rapor ve 

12.04.2016 günlü dosya raporu, Olcay MANKAY’ın tarihsiz dilekçesi okundu, ekleri ve konunun 

işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;  

Adana İli, İmamoğlu İlçesi, Ağzıkaraca Mahallesi Eski 352 (yeni 821) parselde Güneş 

Enerjisi Santrali kurulabilmesi için yapılacak imar planı çalışmasında tespit edilen Mayalı Tepe 

Nekropol Alanının 2863 sayılı yasanın 6.maddesi gereği korunması gerekli taşınmaz kültür 

varlığı özelliği taşıdığı anlaşıldığından 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, tespit 

ekibince önerilen ve kararımız eki haritada gösterilen sit alanı sınırlarının uygun olduğuna karar 

verildi. 
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www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakan Yardımcısı Mehmet ŞİMŞEK’e, Başbakan Yardımcısı Lütfi ELVAN’ın

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Adalet Bakanı Bekir BOZDAĞ’ın

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Süleyman SOYLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Gençlik ve Spor Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Mahir ÜNAL’ın Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere
— Sağlık Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI’nın Vekâlet Etmesine Dair

Tezkere

ATAMA KARARI
— Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına Ait Atama Kararı

YÖNETMELİKLER
2016/8833 Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında

Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla

Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Gemilerin Genel Denetimi ve Belgelendirilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik 
— Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi

Yönetmeliği
— Uluslararası Emniyet Yönetimi Kodunun Türk Bayraklı Gemilere ve

İşletmecilerine Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik

TEBLİĞLER
–– Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı

Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
— Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Tebliğ (Seri No: 6)

KURUL KARARLARI
–– Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu Kararı

Karar No: 2
— Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 13/05/2016 Tarihli ve 6892 Sayılı

Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


