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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Adalet Bakanlığından:

LİSANSLI YEDİEMİN DEPOLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu uyarınca

muhafaza altına alınmasına karar verilen malların muhafaza edileceği gerçek veya tüzel kişilere
ait lisanslı yediemin depolarının kuruluşuna, bu depolarda bulunması gereken asgari niteliklere,
depolar için alınacak teminata, muhtemel rizikolara karşı yapılacak sigortaya, Adalet Bakanlığı
tarafından lisans ve işletme belgesinin verilmesine, işletme yetkisinin devrine, Adalet Bakan-
lığının lisanslı işletmelerle ilgili görev ve yetkilerine, faaliyetin durdurulması ya da iptali gibi
idarî tedbir ve tasarruflara, bu depoların denetimine, depolarda tutulması gereken kayıtlara ve
muhafaza işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu-

nun 88 inci maddesinin beşinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,
b) Depo: Adalet Bakanlığının yetki verdiği gerçek veya tüzel kişiler tarafından işletilen

lisanslı yediemin depolarını,
c) Depo görevlisi: Depo işleticisini veya bu kişi tarafından lisans kapsamında kalan

hizmetlerin yerine getirilmesi için görevlendirilen kişileri,
ç) Depo İşleticisi: Lisanslı yediemin deposu için işletme belgesi alan gerçek veya tüzel

kişiyi,
d) Kanun: 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununu,
e) Komisyon: Değerlendirme ve Ücret Tespit Komisyonunu,
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f) Lisans: Bu Yönetmelik kapsamında yer alan hizmetlerin yerine getirilebilmesi için
Bakanlık tarafından verilen izni,

g) Lisans sahibi: Lisans belgesi almaya hak kazanan gerçek veya tüzel kişiyi,
ğ) Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP): Adalet hizmetlerinin elektronik ortamda

yürütülmesi amacıyla oluşturulan bilişim sistemini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Lisansın Kapsamı, Başvuru Şartları, Depoların Kuruluşu ve Nitelikleri, İlan,

Başvuruların Değerlendirilmesi, Lisansın Verilmesi, Alt İşleticiler, 
Değerlendirme ve Ücret Tespit Komisyonu

Lisansın kapsamı
MADDE 4 – (1) Lisans verilecek yerler, yetki çevreleri, lisansın süresi ve kapsamı ile

lisansla ilgili diğer hususlar, iş ve ihtiyaç durumu dikkate alınarak Bakanlık tarafından belirlenir. 
(2) Lisansın kapsamı şunlardır:
a) İcra ve iflâs daireleri tarafından daire dışında yapılacak görevlerin ifası için gerekli

çilingir, çekici ve nakliye gibi hizmetlerin yerine getirilmesi.
b) Kanunun 88 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılan kıymetli eşyalar hariç olmak

üzere icra ve iflâs daireleri tarafından muhafaza altına alınmasına karar verilen malların bu
Yönetmelik hükümleri gereğince muhafazası.

c) Depodaki malların idare ve bakımı ile satış mahallinde hazır bulundurulması.
ç) İlanda belirlenecek diğer hizmetlerin yerine getirilmesi.
Lisans başvurusunda aranacak şartlar
MADDE 5 – (1) Gerçek veya tüzel kişiler depo açmak için lisans başvurusunda bulu-

nabilirler. 
(2) Lisans başvurusunda bulunacak gerçek kişilerde aşağıdaki şartlar aranır:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olmak.
c) Affa uğramış veya 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü

maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; taksirli suçlar hariç olmak üzere kasten işlenen
bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da zimmet, suç işlemek ama-
cıyla örgüt kurma, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,
hileli iflâs, kaçakçılık suçları, ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, vergi kaçakçılığı veya
muhafaza görevini kötüye kullanma suçlarından dolayı kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulun-
mamak. 

ç) İhalelere girmekten ve yedieminlik yapmaktan yasaklanmamış olmak.
d) Mali ve ticari itibar bakımından lisanslı yediemin depo işletmesinin itibarına zarar

verebilecek nitelikte engel bir durumunun bulunmaması. 
e) Hakkında iflâs veya iflâsın ertelenmesi kararı verilmemiş ya da konkordato ilan edil-

memiş veyahut aciz vesikası düzenlenmemiş olmak.
f) Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcu ve vergi borcu  bulunmamak.
(3) Lisans başvurusunda bulunacak tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır:
a) Tüzel kişinin sermaye veya şahıs şirketi olması halinde şirket ana sermayesinin ya-

rıdan fazlasını elinde bulunduran gerçek kişi ortaklar ile tüzel kişinin yönetim kurulu üye tam
sayısının yarıdan fazlasının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması.

b) Yönetim kurulu üyelerinin bu maddenin ikinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d), (e) ve (f)
bentlerinde yer alan şartları taşıyor olması. 
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c) Kendileri veya sınırsız sorumlu oldukları tüzel kişiler hakkında iflâs, iflâsın ertelen-
mesi kararı verilmemiş ya da konkordato ilan edilmemiş olması.

ç) İhalelere girmekten ve yedieminlik yapmaktan yasaklanmamış olmak. 
d) Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcu ve vergi borcu  bulunmamak. 
Depoların kuruluşu ve nitelikleri
MADDE 6 – (1) Lisanslı yediemin depolarının, verilecek lisansın yetki çevresi içinde

ve bütünlük arz edecek şekilde kurulmuş olması esastır. 
(2) Depolarda, aşağıdaki asgari nitelikler aranır: 
a) İlanda belirtilen büyüklükten az olmamak üzere, kapalı alan ve motorlu araçların

muhafazasına elverişli otoparkın bulunması.
b) Kapalı alan tabanlarının betonlanmış olması.
c) Otoparkların korunaklı, çamur veya su birikintisini önleyecek şekilde betonlanmış

veya kaplanmış olması.
ç) Kapalı ve açık alanların; muhafaza edilen malların taşınması, boşaltılması, yüklen-

mesi ve nakli için iş makinesi ve taşıma araçlarının kolayca çalışabileceği zemin, genişlik ve
yüksekliğe sahip olması.

d) İdari işlerin yürütüleceği uygun bir kapalı alanın bulunması.
e) Müzayede salonunun bulunması.
f) Uygun ve yeterli bir havalandırma sisteminin bulunması.
g) Yangına karşı yeterli ekipmanın bulunması.
ğ) Deponun tamamını kapsayan ve en az üç ay öncesine kadar kayıt verebilen güvenlik

kamera sisteminin bulunması.
h) Depolama hizmetleri ile ihtiyaç duyulan diğer yan hizmetleri yerine getirebilecek

nitelikte teçhizatın bulunması.
ı) İlanda belirtilen diğer niteliklerin bulunması.
(3) Depolarda bulunan mallar mümkün olduğunca teşhire imkân verecek şekilde mu-

hafaza edilir.
(4) Lisans verilmesinden sonra ilave depo açılması veya mevcut depoların yerlerinin

değiştirilmesi Bakanlığın iznine tabidir. 
Lisans başvuru mercii ve istenecek belgeler
MADDE 7 – (1) Lisans almak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, şahsen veya temsilcileri

ya da vekilleri aracılığıyla ilanda belirtilen süre ve usullere uygun olarak Bakanlığa başvuruda
bulunur. 

(2) İlanda öngörülen başvuru süreleri dışında yapılan başvurular dikkate alınmaz.
(3) Başvuru dilekçesinde, başvuru sahibinin veya temsilcisinin ya da vekilinin adı ve

soyadı, varsa unvanı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, vergi kimlik numarası veya Mer-
kezi Sicil Kayıt Sistemi numarası ile iletişim bilgilerinin yer alması zorunludur.

(4) Başvuru dilekçesine aşağıdaki belgeler eklenir:
a) Gerçek kişilerce yapılan başvurularda kendisinin, tüzel kişiler adına yapılan başvu-

rularda tüzel kişilerin yönetim organlarında yer alan kişilerin nüfus müdürlüğünden onaylı nü-
fus kayıt örneği, adli sicil ve arşiv kaydı. 

b) Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetiminde görev
alan kişileri belirten ticaret sicil gazetesi.

c) Tüzel kişilerin yönetim organlarında görev yapanların yabancı uyruklu olması ha-
linde vatandaşı olduğu ülkenin mevzuatına göre alınmış olan nüfus kaydı ile 5 inci maddenin
ikinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen suçlardan hükümlü olmadığına dair belgenin aslı ve
yeminli tercüman tarafından Türkçeye çevrilmiş onaylı sureti.

23 Ağustos 2016 – Sayı : 29810                             RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 3



ç) Gerçek kişilerin kendisinin, tüzel kişilerin kendisi ile birlikte yönetim kurulu üyele-
rinin ihalelere girmekten yasaklı olmadığını gösteren belge.

d) Gerçek kişilerin kendisinin, tüzel kişilerin kendisi ile birlikte yönetim kurulu üyele-
rinin vergi borcu ve sosyal güvenlik prim borcunun olmadığını gösteren belge.

e) Bakanlık tarafından ilanda belirtilecek diğer belgeler.
İlan
MADDE 8 – (1) Lisansın verilmesine ilişkin ilanlar Bakanlık internet sitesinde yayın-

lanır. 
(2) İlanda; lisansın kapsamı ve lisans verilecek yerler, lisans süresi, lisans bedeli, baş-

vuru sahibinde aranacak şartlar, başvuruda istenecek belgeler, depolarda bulunması gereken
asgari nitelikler, lisans verilecek yere ait kapalı ve açık alan büyüklükleri, depo teminatı ve as-
gari sigorta bedeli gibi hususlara yer verilir. 

Lisans başvurusunun incelenmesi
MADDE 9 – (1) Başvurular, Komisyon tarafından incelenerek karara bağlanır.
(2) Başvuru için sunulan belgelerde bilgi veya belge eksikliği bulunması halinde Ba-

kanlıkça ilgiliye eksikliğin niteliğine göre on beş günü aşmamak üzere süre verilerek bu ek-
sikliğin giderilmesi yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede istenen bilgi ve belgeleri tamamla-
mayanların başvuruları değerlendirme dışı bırakılır.

Başvurunun kabul veya reddi
MADDE 10 – (1) Komisyon tarafından yapılan değerlendirme sonucunda bu Yönet-

melikte ve ilanda belirtilen şartları taşıyanların başvurusu kabul edilir.
(2) Başvurunun incelenmesi sonucunda aranan şartların taşınmadığının tespiti halinde

başvuru reddedilir.
(3) Başvurunun kabulü veya reddine dair kararlar Bakanlık oluru ile kesinleşir ve baş-

vuru sahibi ile o yer icra dairelerine bildirilir.  
(4) İlan yapılan mahal için lisans başvurusunda bulunulmaması veya yapılan başvuru-

ların Komisyon tarafından uygun görülmemesi halinde depo hizmetleri Ceza İnfaz Kurumları
ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından yerine getirilebilir.

(5) Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu, Bakanlıkça uygun görüle-
cek mahallerde lisans hizmetlerini doğrudan ve münhasıran yerine getirir. 

Lisansın verilmesi 
MADDE 11 – (1) Lisans başvurusu kabul edilenlere lisans belgesi verilir. 
(2) Lisans belgesinde lisans sahibinin kimlik bilgileri, ticaret unvanı, lisans süresi, yetki

çevresi gibi bilgilere yer verilir.
Alt işleticiler 
MADDE 12 – (1) Lisans sahibi yetkilerini bizzat kullanır. Lisans sahibi noter sözleş-

mesi ile yetkilerini bu Yönetmelikte lisans sahibi için aranan şartları taşıyan alt işleticilere dev-
redebilir. Devir işlemi, Bakanlığın onayı ile geçerlilik kazanır. Bu Yönetmelikte belirtilen hak
ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi hususunda alt işletici ile lisans sahibi birlikte sorumlu-
dur.

İşletme belgesinin verilmesi 
MADDE 13 – (1) Lisans sahibi veya alt işleticiler, işletecekleri depoları faaliyete ge-

çirmek üzere lisans belgesinin verilme tarihinden itibaren altı ay içinde Bakanlığa başvuru ya-
parak işletme belgesi almak zorundadır. 

(2) İşletme belgesi verilebilmesi için aşağıdaki şartlar aranır: 
a) Talep dilekçesi.
b) Depo teminatının yatırıldığına dair belge.
c) Sigorta poliçesi.
ç) İlgili belediyeden alınacak işyeri açma ve çalışma ruhsatı.
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(3) Başvuru üzerine depoların bu Yönetmelikte belirtilen asgari nitelikleri ve ilanda be-
lirtilen diğer özellikleri taşıyıp taşımadığı Bakanlıkça tespit edilebileceği gibi deponun bulun-
duğu yer Cumhuriyet başsavcılığına da tespit ettirilebilir. Varsa tespit giderleri başvuru sahibi
tarafından peşin olarak yatırılır.

(4) Lisans sahibinin süresinde işletme belgesi almak için başvuru yapmaması ya da de-
poların belirtilen özellikleri taşımadığının tespit edilmesi halinde lisans belgesi iptal edilerek
lisans bedeli hazineye irat kaydedilir.

Değerlendirme ve Ücret Tespit Komisyonu
MADDE 14 – (1) Lisans başvurularının incelenmesi ve lisans kapsamında kalan hiz-

metler için ödenecek ücret ile lisans bedeli, depo teminat miktarı ve asgari sigorta bedelinin
belirlenmesi amacıyla Personel Genel Müdürlüğü, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, Strateji Ge-
liştirme Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı ve Teknik İşler Dairesi Başkanlığında
görev yapan beş asıl ve beş yedek üyeden teşekkül eden Komisyon oluşturulur. Komisyonun
oluşturulmasına ilişkin Bakanlık Olurunda Komisyona başkanlık yapacak üye de belirtilir. 

(2) Komisyon, başkanın yazılı daveti üzerine toplanır. Davette, toplantının gündemi,
tarihi, yeri ve saati belirtilir.

(3) Komisyon, asıl üyelerinin katılımı ile toplanır ve toplantıya katılanların çoğunlu-
ğuyla karar verir. Asıl üyenin yokluğunda toplantılara yedeği katılır. Komisyonun kararları tu-
tanak haline getirilir ve toplantıya katılan üyelerce imzalanır. Karara muhalif olanlar, muhalefet
gerekçesini yazarak tutanağı imzalarlar.

(4) Komisyon gerek duyduğu her türlü inceleme ve araştırmayı yapabilir.
(5) Komisyon kararlarına karşı, ilgililer, kararın tebliğinden itibaren bir hafta içinde

Komisyona yeniden inceleme talebinde bulunulabilirler. Yeniden inceleme talepleri, Komisyon
asıl ve yedek üyelerinin katılımıyla yapılacak toplantıda incelenerek kesin olarak karara bağ-
lanır. Bu durumda Komisyon, asıl ve yedek üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır, top-
lantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar verir. 

(6) Komisyonun sekretarya hizmetleri Personel Genel Müdürlüğü tarafından yerine ge-
tirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Lisans Sahibinin Hak ve Yükümlülükleri

Lisans sahibinin hakları
MADDE 15 – (1) Lisans sahibinin hakları şunlardır:
a) Lisansın kapsamında yer alan hizmetleri yerine getirmesi karşılığında Bakanlığın

belirlediği ücret tarifesi miktarınca ücret talep etmek.
b) İlgili mevzuat ve ilanda öngörülen diğer yetkileri kullanmak.
Lisans sahibinin yükümlülükleri
MADDE 16 – (1) Lisans sahibi aşağıdaki hususları yerine getirmek zorundadır:
a) Lisans kapsamındaki hizmetlerin etkin, hızlı ve verimli bir şekilde yürütülmesi için

gerekli tedbirleri almak.
b) Lisans kapsamında kalan hizmetlerin yerine getirilmesi işlemlerinin koordinasyo-

nunu sağlamak.
c) Depoların bu Yönetmelik ve ilanda belirtilen niteliklerinin korunmasına dair tedbir-

leri almak ve bu şartların kaybolması halinde durumu derhal Bakanlığa bildirmek. 
ç) Bu Yönetmelikte yer alan sigortaya ilişkin yükümlülükleri yerine getirmek.
d) 18 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca belirlenecek iş tevzi kriterlerine uygun şe-

kilde davranmak.
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e) Depoda bulunan malların muhammen bedelinin sigorta teminat miktarını aşıp aşma-
dığını takip etmek, aşan miktarın sigortalanmasını temin etmek.

f) Depo içerisinde ya da depoya veya satış alanına mal nakliyesi esnasında mala gelecek
zararların tazmin edilmesini sağlamak.

g) İcra daireleri tarafından muhafazasına karar verilen mallar ile adli merciler tarafından
teslim edilen diğer malları depoya kabul etmek, teslim alınan malların korunmasında gerekli
özeni göstermek ve gereken tedbiri almak.

ğ) İcra dairesinin talebi üzerine haczedilen malları satış mahalline getirmek ve götür-
mek.

h) Lisansın iptali halinde depoda bulunan malların muhafaza işlemlerinin yerine geti-
rilmesi için gerekli tedbirleri almak.

ı) Bu Yönetmelikte öngörülen kayıtları tutmak.
i) Bakanlık tarafından veya denetim sırasında istenecek bilgi, belge ve raporları ver-

mek.
j) En fazla üçer aylık aralıklarla yapılacak incelemelerle, muhafaza altına alınan mallar

üzerindeki haczin devam edip etmediğini takip etmek.
k) Hukuken muhafazasına gerek kalmayan malın teslim alınması, teslim alınmayan

mallar hakkında Kanunun 88 inci maddesinin altıncı fıkrasına göre işlem yapılması için icra
dairesinden talepte bulunmak.

l) Bakanlıktan izin almaksızın bu Yönetmelik ve ilanda belirtilenler ile lisans kapsa-
mında kalanlar dışında depoda faaliyette bulunmamak.

m) Alt işleticiler tarafından açılan depoların denetimlerini yerine getirmek ve denetim
sonuçlarını Bakanlığa rapor etmek.

n) Depolara teslim edilen araçlara ilişkin plaka, motor ve şasi numara bilgilerini ilgisi
belgelenmek kaydıyla talep eden sigorta şirketi ile paylaşmak. 

o) Bakanlık tarafından ilgili mevzuat ve ilan çerçevesinde verilen diğer görevler ile ta-
limatları yerine getirmek.

Meydana gelen zararlardan sorumluluk
MADDE 17 – (1) Lisans sahibi lisans kapsamındaki hizmetlerin yerine getirilmesi sı-

rasında doğan zararlardan sorumludur. 
(2) Depoda bulunan mallarda bir hasarın meydana gelmesi durumunda, lisans sahibi

bu durumu ve tahmini zarar miktarını derhal ilgili icra dairesine bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Muhafaza İşlemleri ve Muhafaza Avansı, Malların Depoya Giriş 

ve Çıkışı, Çalışma Usulü

Muhafaza işlemleri
MADDE 18 – (1) İcra ve iflâs daireleri tarafından muhafaza altına alınmasına karar

verilen mallar, mevzuattaki istisnalar saklı kalmak kaydıyla Bakanlık tarafından yetki verilen
ve yetki çevresi belirlenen lisanslı yediemin depolarında muhafaza edilir. 

(2) Birden fazla lisanslı yediemin deposu bulunan mahallerde muhafaza altına alınan
mallar eşitlik esası gözetilmek suretiyle Bakanlıkça belirlenecek tevzi kriterleri doğrultusunda
lisanslı yediemin depolarına teslim edilir.

(3) Muhafazası özellik gerektiren; bir arada bulundukları eşya için tehlike arz eden mal-
lar, her türlü ateşli silah, patlayıcı, yanıcı, tahrip edici ve aşındırıcı madde, zehirli gaz, nükleer
yakıt, radyoaktif madde ile can ve mal güvenliği yönünden tehlikeli olduğu saptanmış her nevi
katı, sıvı ve gaz halinde olan maddeler, kısa sürede bozulabilecek gıda maddeleri, kötü koku
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yayan mallar, canlı hayvanlar gibi muhafazası özel bakım ve tesise lüzum gösteren şeyler,
ikinci fıkra uyarınca belirlenen yediemin deposu yeterli altyapıya sahip değilse, yeterli altyapıya
sahip en yakın lisanslı yediemin deposuna teslim edilir. Bunun mümkün olmaması halinde,
icra memuru tarafından alacaklının göstereceği gerekli nitelikleri haiz yerlere teslimine de karar
verilebilir.

(4) Üçüncü fıkraya göre haczedilen malların muhafazasını talep eden alacaklı, icra me-
muru tarafından belirlenen satış giderlerini de peşin olarak yatırmak zorundadır. Bu mallar icra
dairesi tarafından en kısa süre içinde satışa sunulur. 

(5) Gümrük antrepolarında bulunan malların haczine karar verilmesi halinde icra me-
muru, malın yediemin olarak antrepoda bırakılmasına karar verebilir. Bu yerlere bırakılan ha-
cizli mallar hakkında gümrük antrepolarının tâbi olduğu ücret tarifesi uygulanır.

(6) Bu maddede belirtilen malların muhafazası için özel hüküm bulunan hallerde ilgili
mevzuat hükümleri uygulanır.

Muhafaza avansı
MADDE 19 – (1) İcra ve iflâs daireleri, Bakanlığın belirlediği ücret tarifesine göre Ka-

nunun 59 uncu maddesi, 88 inci maddesinin ikinci fıkrası ve 90 ıncı maddesi gereğince takdir
edeceği muhafaza avansını alacaklıdan peşin olarak tahsil eder. 

(2) Muhafaza avansı hesaplanırken malın en az altı aylık muhafaza gideri dikkate alınır.
(3) Muhafaza avansının yeterli olmadığı durumlarda haczi yapan memur, avansın ta-

mamlanması için alacaklıya makul bir süre verebilir.
(4) Adli merciler tarafından depoya teslim edilen diğer mallardan muhafaza avansı alın-

maz.
Malların depoya kabulü
MADDE 20 – (1) Muhafaza altına alınmasına karar verilen mallar, depo görevlisi ta-

rafından haciz mahallinde teslim alındıktan sonra giriş makbuzu düzenlenerek depoya alınır
ve depo emanet kaydı yapılır.

(2) Mallar teslim alınırken mevcut durumunu tam olarak yansıtacak şekilde fotoğrafı
çekilir veya kamera kaydı alınır.

(3) Teslim edilen malın haciz tutanağında yer alan nitelikleri taşıyıp taşımadığı, araç,
makine veya elektronik cihazların çalışır durumda olup olmadığı, herhangi bir parçasının eksik
bulunup bulunmadığı, araçların plaka, şasi ve motor numaralarının ruhsat bilgileri ile uyumlu
olup olmadığı kontrol edilip tutanağa bağlanarak giriş makbuzuna eklenir. Haciz tutanağı ile
giriş makbuzu arasında çelişki olması halinde haciz tutanağına itibar edilir.

(4) Teslim alınan malın cins, tür, renk, marka, model, numara ve ölçü gibi benzerlerin-
den ayırmaya yeterli bütün nitelikleri ile dosya numarasını, tarafların isim ve unvanlarını gös-
teren barkot veya benzeri sistemler kullanılmak suretiyle üretilmiş bir etiket eşyaya yapıştırılır. 

Kolluk tarafından yakalanan araçların depoya kabulü
MADDE 21 – (1) İcra daireleri tarafından kayıtlarına yakalama şerhi konulup kolluk

birimleri tarafından yakalanan araçlar, aracı yakalayan kolluk görevlisinin talebi üzerine depo
görevlisi tarafından bulunduğu yerden alınarak depoya götürülür. Depo görevlisi tarafından en
geç üç iş günü içerisinde alınmaması durumunda araç kolluk görevlisi tarafından başka bir li-
sanslı yediemin deposuna teslim edilir. 

(2) Yakalanan araçlar kolluk görevlisi tarafından depo görevlisine teslim edilirken aracın
tüm özellikleri ve eksik parçasının olup olmadığı tutanak ile tespit edilerek bu tutanağın bir
sureti icra dairesine teslim edilir.

(3) Teslim alınan araçlar hakkında 20 nci madde hükümleri uygulanır.
(4) Yakalanan aracı teslim alan yediemin deposu bu durumu en geç teslimatı takip eden

ilk iş günü mesai bitimine kadar yetki alanında hizmet verdiği icra dairesine bildirir.
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İcra ve iflâs dairesi tarafından yapılacak işler
MADDE 22 – (1) İcra ve iflâs daireleri lisans kapsamında kalan hizmetleri, Bakanlığın

tespit edeceği esaslara göre kendi yetki alanında bulunan lisanslı yediemin deposundan talep
etmek zorundadır. Bu hizmetlere ait masraflar takip giderlerinden sayılır ve icra dairesi tara-
fından alacaklıdan peşin alınan avanstan karşılanır.

Malların depodan çıkışı
MADDE 23 – (1) Depolarda muhafaza edilen mal, ilgili icra ve iflas dairesi veya adli

birimin yazılı talimatı ya da kararı olmadıkça depodan çıkarılamaz.
(2) Yazıda veya kararda belirtilen şahsın kimliği tam olarak tespit edildikten sonra ve

malın giriş makbuzundaki nitelik ve vasıfları taşıyıp taşımadığı belirlendikten sonra çıkış mak-
buzu düzenlenmek suretiyle mal teslim edilir.

(3) Çıkış makbuzunun bir sureti icra dairesine gönderilir.
(4) Muhafaza altına alınan malın icra dairesi tarafından bizzat teslimi gereken hallerde

teslimat, icra memuru tarafından yerine getirilir.
Çalışma usulü
MADDE 24 – (1) Depo işleticisi, depoculuk faaliyetlerini yürütmek üzere yeterli sayıda

ve nitelikteki depo görevlisini istihdam etmek ve depolarını faaliyete hazır şekilde açık bulun-
durmak zorundadır. 

Kimlik kartı
MADDE 25 – (1) Depo işleticisi tarafından personeline isim ve görevlerini belirten fo-

toğraflı bir kimlik kartı düzenlenerek verilir. Çalışma saatlerinde personele verilen kimlik kart-
larının görülür bir şekilde personelin üzerinde bulunması zorunludur. 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Ücret Tarifesi

Lisans kapsamında kalan hizmetlerle ilgili ücret tarifesi
MADDE 26 – (1) Lisans kapsamında kalan hizmetler için ödenecek ücret, piyasa ko-

şulları dikkate alınmak suretiyle Komisyon tarafından belirlenir. 
(2) Ücret tarifesi her yılın Aralık ayında belirlenerek Resmî Gazete’de ilan edilir ve 1

Ocak tarihi itibarıyla yürürlüğe girer. 
(3) Depo işleticisine ödenecek ücret hesaplanırken malın depoda fiili olarak kaldığı ta-

rihlerde yürürlükte olan ücret tarifeleri dikkate alınır. Lisans kapsamında kalan hizmetlerin ye-
rine getirilmesine karar veren icra ve iflâs dairesi ve ilgili depo işleticisi Bakanlık tarafından
belirlenen ücret tarifesine uymak zorundadır.

(4) Komisyon ülke genelinde tek bir ücret tarifesi belirleyebileceği gibi bölgesel olarak
da ücret tarifesi belirleyebilir. 

Ücretin ödenmesi
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre hesaplanan ücrete hak kazanan

depo işleticisi, fatura ibraz etmek suretiyle ücretin ödenmesini talep edebilir.
(2) İcra ve iflâs daireleri tarafından depo işleticisine yapılacak olan ödemeler, depo iş-

leticisi tarafından bildirilen banka hesabına aktarılmak suretiyle yerine getirilir.
(3) İcra ve iflâs daireleri tarafından ücret tarifesine göre hesaplanıp bildirilen ücretin

depo işleticisi tarafından doğrudan tahsil edilmesi halinde düzenlenen faturanın bir örneği dos-
yasına konulmak üzere icra dairesine gönderilir.

(4) Depo işleticisi, icra ve iflâs dairelerinin belirlediği ücret dışında taraflardan ek bir
ücret talep edemez.

(5) İcra daireleri tarafından kayıtlarına haciz şerhi konulup kolluk birimleri tarafından
yakalanarak gerçek veya tüzel kişilerce işletilen otoparklara çekilen araçların çekici ücretleri
ile depo görevlisine teslimine kadar geçen süre içerisindeki otopark ücretleri de bu madde kap-
samında değerlendirilir.
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ALTINCI BÖLÜM
Lisans Bedeli, Depo Teminatı, Sigorta ve Denetim

Lisans bedeli 
MADDE 28 – (1) Lisans başvurusu kabul edilenlerden lisans verilecek mahallin nite-

liğine göre ilanda belirtilen şekilde ve miktarda lisans bedeli alınır. Bu bedelin lisans belgesinin
verilmesinden önce ödenmesi gerekir.

(2) Lisans bedeli, genel bütçeye gelir olarak kaydedilir.
(3) Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu lisans bedelinden muaftır.
Depo teminatı
MADDE 29 – (1) Lisans sahibinden, deponun bulunduğu mahallin iş hacmi, sosyal ve

ekonomik durumu dikkate alınarak açık ve kapalı alanının toplamı üzerinden metrekare başına
elli Türk Lirasından az olmamak üzere depo teminatı alınır. 

(2) Teminat olarak kabul edilecek şeyler şunlardır:
a) Tedavüldeki Türk parası.
b) Türkiye’de yerleşik bankalar veya katılım bankaları tarafından verilip Bakanlık adına

ve lehine düzenlenen, vazgeçilmesi imkânsız, kesin, süresiz, kayıtsız ve şartsız teminat mek-
tupları.

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler
yerine düzenlenen belgeler.

ç) Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından Bakanlık lehine düzenlenen vazge-
çilmesi imkânsız, kesin, süresiz, kayıtsız ve şartsız kefalet senetleri.

(3) Nakit verilecek teminatlar Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğünün veznesine
veya banka hesabına yatırılır. Diğer teminatlar veya teminatın niteliğine göre teminatı temsil
eden belgeler ise ilgili muhasebe birimine teslim edilir.

(4) Depo hizmetlerinin yerine getirilmesi sırasında meydana gelen zararlar lisans sahibi
tarafından giderilmediği takdirde teminattan karşılanır.

(5) Lisans sahibinin sorumluluklarını yerine getirmemesi nedeniyle lisansın iptali du-
rumunda, meydana gelen zararlar teminattan karşılandıktan sonra varsa teminatın kalan kısmı
hazineye irat kaydedilir.

(6) Bu maddede belirtilen teminat miktarlarını artırmaya ve eksiltmeye Bakanlık yet-
kilidir. Bu durumda alınmış bulunan teminatlar tebliğ tarihini takiben en geç otuz gün içinde
tamamlanır ya da yenilenir. 

(7) Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu depo teminatından muaftır.
Sigorta
MADDE 30 – (1) Depo işleticisi muhafaza altına alınan mallar için; Hazine Müsteşar-

lığı tarafından yayımlanan Yangın Sigortası Genel Şartları ile Hırsızlık Sigortası Genel Şartları
çerçevesinde yangın, duman, yıldırım, infilak, deprem, grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri,
kötü niyetli hareketler ve terör, sel-su baskını, fırtına, kar ağırlığı, yer kayması, kara-deniz-
hava taşıtları çarpması ile emniyeti suistimal ve hırsızlık rizikolarına karşı sigorta yaptırmak
zorundadır. Bakanlık yeni rizikolar belirleyebileceği gibi mevcut rizikoları azaltmaya da yet-
kilidir.

(2) Depolar için düzenlenen sigorta poliçelerinde sigortalı, dain-i mürtehin Bakanlık
olmak üzere hasarın meydana geldiği tarihteki mudidir. Poliçelerde rücuya esas olmak üzere
muafiyet kararlaştırılması mümkündür. 

(3) Depoya kabul edilen malların muhammen bedelinin sigorta teminat miktarını aşması
halinde depo işleticisi bu aşan kısmı ilgili sigorta şirketine zeyilname yaptırmak zorundadır. 

(4) Depoda sigorta kapsamına giren bir hasar meydana gelmesi durumunda, depo iş-
leticisi bu durumu ve muhtemel zarar miktarını derhal Bakanlığa ve ilgili sigorta şirketine bil-
dirir. Zarar hesabında malın, zararın oluştuğu tarihteki değeri dikkate alınır. Ödenecek tazminat
miktarı o malın muhammen bedeli ile sınırlıdır. 
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(5) Herhangi bir nedenle sigorta sözleşmesinin feshedilmesi halinde sigortacı ve depo
işleticisi durumu derhal Bakanlığa yazılı olarak bildirir. Depo işleticisi derhal depolara ilişkin
yeni poliçe tanzim ettirerek en kısa sürede Bakanlığa gönderir. Aksi halde lisans iptal edilir. 

(6) Depo işleticisi sigorta poliçesinde öngörülen kurallara uygun davranmak ve perso-
nelin de bu sigorta hükümlerini ihlal edecek veya geçersiz kılacak davranışlardan kaçınmalarını
sağlayacak tedbirleri almak zorundadır. 

(7) Depoların kurulacağı bölgelerin niteliği ve depoların alan büyüklükleri dikkate alı-
narak asgari sigorta bedeli Komisyon tarafından belirlenir. 

(8) Sigorta poliçesi ve sözleşmesi düzenlenirken bu Yönetmelikte yazılı yükümlülükler
de dikkate alınır.

(9) Poliçe sigorta şirketlerinin risk kabul politikalarına göre düzenlenir ve bu kapsamda
sigorta şirketi ilave tedbirler isteyebilir. 

(10) Sigorta poliçesi her yıl ara verilmeksizin yenilenir ve Bakanlığa gönderilir. 
Depoların denetimi
MADDE 31 – (1) Depolar, deponun bulunduğu yer Cumhuriyet başsavcılığının gözetim

ve denetimine tâbidir. Cumhuriyet başsavcısı veya görevlendirdiği Cumhuriyet savcısı Bakan-
lığın isteği ile ya da resen depoların bu Yönetmelikte belirtilen asgari nitelikleri muhafaza edip
etmediğini, kayıt ve belgeleri ile tüm işlemlerini denetler. 

(2) Bakanlık, görevlendireceği personeli eliyle de depoları her zaman denetleyebilir. 
(3) Denetim sırasında teknik konularda bilirkişi yardımından faydalanılabilir.
(4) Bu maddeye göre yapılacak denetim, lisans kapsamında kalan tüm hizmetleri kapsar.
(5) Depo yöneticisi ve personeli, denetim amacıyla gelenlerin işletme ve tesislere gir-

mesine engel olmamak, depoda bulunan veya bulunması gereken her çeşit mal ve eşya ile sair
varlıkları, numuneleri, cihazları, belgeleri, kayıt ve defterleri göstermek, bunların incelenmesine
yardımcı olmak, istenilen bilgileri eksiksiz ve gerçeğe uygun olarak vermek ve diğer her türlü
yardımı yapmak zorundadır.

(6) Denetim raporlarının bir örneği depoda ve Cumhuriyet başsavcılığında muhafaza
edilir, bir örneği ise Bakanlığa gönderilir. 

YEDİNCİ BÖLÜM
İşletme Faaliyetlerinin Durdurulması ve Lisansın İptali

İşletme faaliyetlerinin durdurulması
MADDE 32 – (1) Yapılmış bir tespit veya denetim sonucunda bu Yönetmeliğe veya

ilanda belirtilen şartlara aykırılığın belirlenmesi durumunda Bakanlık tarafından fiilin önem
ve mahiyetine göre işletmenin faaliyetlerinin tamamı veyahut bir kısmı geçici olarak durduru-
labilir.

(2) Faaliyetinin durdurulmasına karar verilen depoya yeni mal teslim edilmez. Ancak
daha önce teslim edilen mallara ilişkin işlemler lisans sahibi tarafından yerine getirilir.

(3) Depo işleticisine eksiklikleri gidermesi için bu hususun tebliğ tarihinden itibaren
bir ayı geçmemek üzere süre verilir. Aykırılık ve eksikliklerin bu sürenin sonunda da gideril-
memesi halinde lisans iptal edilir.

(4) Bu madde kapsamında yapılması gereken zorunlu giderlerden lisans sahibi sorum-
ludur. 

(5) Faaliyetin durdurulmasına dair karar Bakanlık tarafından ilgililere tebliğ edilir. 
Lisansın ve işletme belgesinin iptali
MADDE 33 – (1) Aşağıdaki hallerde lisans Bakanlıkça iptal edilir. Lisans sahibinin;
a) Ölümü, iflâsı veya tüzel kişiliğinin son bulması. 
b) Lisansın iptalini talep etmesi.

Sayfa : 10                               RESMÎ GAZETE                             23 Ağustos 2016 – Sayı : 29810



c) İlgili mevzuatta veya ilanda belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesi.
ç) Süresi içinde işletme belgesi almak için başvuruda bulunmaması. 
d) Bu Yönetmelikte düzenlenen başvuru şartlarını taşımadığının veya bu şartları son-

radan kaybettiğinin tespit edilmesi.
(2) Lisansın iptal edilmesi halinde lisansa bağlı olarak verilen tüm işletme belgeleri de

iptal edilmiş sayılır.
(3) Lisansın iptal edilmesi halinde lisans sahibinin hak ve yükümlülüklerini yerine ge-

tirmek üzere Bakanlık tarafından mahkemeden kayyum tayini istenir. Kayyum tayin edilinceye
kadar lisans kapsamındaki hizmetlere mevcut lisans sahibi tarafından devam olunur.

(4) Ölüm veya tüzel kişiliğin sona ermesi halinde tereke hâkimliğine bildirimde bulu-
nulması da dâhil olmak üzere Cumhuriyet savcılığınca gerekli tedbirler alınır.

(5) Deponun herhangi bir nedenle kapanması halinde, masrafı lisans sahibi tarafından
karşılanmak suretiyle depoda bulunan malların başka bir depoya nakledilmesi hususunda Cum-
huriyet başsavcılığı icra daireleri ile koordineli bir şekilde gerekli tedbirleri alır.

(6) Bu Yönetmelik hükümlerine göre almış olduğu lisansı kendi kusuru nedeniyle iptal
edilen gerçek kişiler, tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket ortaklarının tamamı, ser-
maye şirketi olması halinde sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel
kişi ortaklar iptal tarihinden itibaren iki yıl süreyle lisans başvurusunda bulunamazlar. Bu fık-
raya göre lisans başvurusunda bulunamayacak olanların gerçek veya tüzel kişi olması duru-
muna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi ile sermaye şirke-
tinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu
sermaye şirketi de aynı süreyle lisans başvurusunda bulunamaz. 

(7) Bu madde kapsamında yapılması gereken zorunlu giderlerden lisans sahibi sorum-
ludur.

(8) Lisansın iptaline dair karar Bakanlık tarafından ilgililere tebliğ edilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Depolarda Tutulacak Kayıtlar, Makbuzlar ve Kartonlar

Kayıtların tutulması
MADDE 34 – (1) Depolarda, malî mevzuatın öngördüğü defter, kayıt ve belgelerin dı-

şında bu Yönetmelikte ve ilanda gösterilen kayıtların tutulması, makbuz ve kartonların kulla-
nılması zorunludur.

(2) Bu Yönetmelik uyarınca depolarda tutulması gereken her türlü kayıt dosyalama,
saklama ve arşivleme işlemleri ile uyum ve işbirliği sağlanmış birimlerle yapılacak her türlü
işlemler UYAP ortamında gerçekleştirilir. UYAP’ın geçici olarak kullanılamadığı durumlarda
işlemler fiziki ortamda yapılır ve en kısa sürede UYAP’a aktarılır.

(3) Depoların UYAP’la uyum ve işbirliğinin sağlanması için Bakanlığın belirleyeceği
esaslar çerçevesinde gerekli tedbirler alınır.

Makbuzlar ve tutulacak kayıtlar
MADDE 35 – (1) Depolarda giriş makbuzu ve çıkış makbuzu düzenlenir.
(2) Depolarda; depo emanet, gelen giden evrak ve zimmet kayıtları ile gereken diğer

kayıtların tutulması zorunludur.
Giriş makbuzu
MADDE 36 – (1) Haczedilen malların depoya kabulü esnasında düzenlenecek giriş

makbuzu;
a) Sıra numarası,
b) Malı teslim eden icra ve iflas dairesi ile dosya numarası,
c) Alacaklı ve borçlunun isim ve unvanı,
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ç) Malın cinsi,
d) Malın haciz tutanağında belirtilen miktarı,
e) Haciz tutanağında belirtilmişse malın muhammen bedeli,
f) Malı teslim eden ve alanın adı ve soyadı ile imzası,
hususlarını ihtiva eder.
(2) Elektronik ortamda düzenlenen makbuzlar UYAP aracılığıyla icra dosyasına gön-

derilir. Bir örneği de giriş makbuzu kartonunda saklanır.
Çıkış makbuzu
MADDE 37 – (1) Haczedilen malların depodan çıkışı esnasında düzenlenecek olan çı-

kış makbuzu, giriş makbuzundakilerle aynı bilgileri içerir.
(2) Elektronik ortamda düzenlenen makbuzun bir örneği malı teslim alana verilir. Bir

örneği UYAP aracılığıyla icra dosyasına gönderilir. Bir örneği de çıkış makbuzu kartonunda
saklanır.

Depo emanet kaydı
MADDE 38 – (1) Depo emanet kaydı, depoda muhafaza edilmek üzere teslim edilen

mallara ilişkin bilgilerin tutulduğu kayıttır.
(2) Depo emanet kaydı; 
a) Sıra numarası, 
b) İcra ve iflas dairesi esas numarası,
c) Alacaklı ve borçlunun adı, soyadı, unvanı, biliniyorsa Türkiye Cumhuriyeti kimlik

numarası, vergi kimlik numarası veya MERSİS numarası, adresleri, 
ç) Giriş ve çıkışta malı teslim eden ve teslim alanın adı soyadı, Türkiye Cumhuriyeti

kimlik numarası, vergi kimlik numarası veya MERSİS numarası,
d) Malın cinsi, miktarı, adedi, teslim tarihindeki evsafı ile biliniyorsa muhammen be-

deli, 
e) Taşıtların modeli, markası, tipi, değeri, 
f) Haciz tarihi, malın depoya giriş ve çıkış tarihi, kalma süresi,
g) Alınan ücret,
hususlarını ihtiva eder.
Gelen giden evrak kaydı
MADDE 39 – (1) Gelen giden evrak kaydı, depoya gelen giden evraka ilişkin bilgilerin

tutulduğu kayıttır.
(2) Gelen giden evrak kaydı; sıra numarası, evrakın tarih ve numarası, gönderilen veya

gönderen daire, geliş veya sevk tarihi ile evrakın konusu gibi bilgileri içerir.
Zimmet kaydı
MADDE 40 – (1) Zimmet kaydı, depodan çeşitli mercilere gönderilen evrakın işlendiği

kayıttır.
(2) Zimmet kaydı; sıra numarası, evrak numarası, gönderildiği merci, alındığı tarih gibi

bilgiler ile evrakı alanın adı, soyadı ve imzasını içerir.
(3) Elektronik ortamda tutulan kaydın çıktısı alınır, ilgili sütun evrakı alana imzalatıl-

dıktan sonra ayrı bir kartonda saklanır.
Kartonlar
MADDE 41– (1) Depoda;
a) Giriş makbuzu kartonu,
b) Çıkış makbuzu kartonu,
c) Gelen evrak kartonu,
ç) Giden evrak kartonu,
d) Denetim kartonu,
e) Sigorta ve tazminatlar kartonu,
tutulur.
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DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Malların yeni depo işletmesine devredilmesi
MADDE 42 – (1) Lisansın iptali veya lisans süresinin sona ermesi hallerinde mevcut

depolarda bulunan mallar Bakanlıkça belirlenecek lisanslı yediemin deposu tarafından teslim
alınır. Teslim alınan mallar ile ilgili olarak 20 nci maddedeki hükümler uygulanır.

(2) Malların yeni depoya nakliyesi ile ilgili tüm masraflar lisansı iptal edilen veya lisans
süresi dolan depo işleticisi tarafından karşılanır.

(3) Lisans sahibinin yükümlülükleri, mevcut depodaki malların yeni depo işletmesi ta-
rafından teslim alınmasına kadar devam eder.

(4) Teslim işlemi tamamlanıp önceki depo işleticisinin sorumluluğunun kalmadığı tespit
edilmedikçe alınan teminat iade edilmez.

Mevcut depo ve garajlardaki muhafaza işlemlerine ilişkin geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Lisanslı yediemin depoları faaliyete geçinceye kadar mevcut

depo ve garajlardaki muhafaza işlemlerine, 14/5/2014 tarihinde yürürlükten kaldırılan
13/7/1987 tarihli ve 19516 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mahcuz Malların Muhafaza
Edileceği Adalet Bakanlığı Depo ve Garajlarının Çalıştırılmasına Dair Yönetmelik ve bu Yö-
netmelik gereğince çıkarılan ücret tarifesi çerçevesinde devam olunur. 

(2) Lisanslı yediemin depoları faaliyete geçtikten sonra mevcut depolarda bulunan ve
hukuken haczi devam eden mallar, mevcut depo sahibinin talebi halinde icra dairesinin kararı
üzerine mevcut deponun bulunduğu yerdeki lisanslı yediemin deposu tarafından teslim alınır.
Bunun için yapılan nakliye masrafları varsa muhafaza avansından yoksa malın satış bedelinden
ödenmek üzere malların devredildiği depo işleticisi tarafından karşılanır. Teslim tarihine kadar
tahakkuk eden yediemin ücreti icra ve iflas dairesi tarafından mevcut depo sahibine muhafaza
avansından peşin olarak ödenir.

(3) Mevcut ücret tarifesine göre tahakkuk eden yediemin depo ücretini ve bu Yönet-
melik hükümlerine göre hesaplanacak lisanslı yediemin depo ücretini avans olarak icra daire-
sine yatıran taraflar, ikinci fıkra kapsamında kalan malların lisanslı yediemin deposuna teslimini
talep edebilir.

(4) Bu madde gereğince lisanslı yediemin depolarına teslim edilecek mallar için 20 nci
maddedeki işlemler yerine getirilir. Düzenlenecek tutanaklar icra memuru, mevcut depo sahibi
ve lisanslı yediemin deposu yetkilisi tarafından imzalanır.

Depo kayıtlarının UYAP’ta tutulmasına ilişkin geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Depolar ile UYAP arasında uyum ve işbirliği sağlanıncaya

kadar elektronik ortamda tutulması gereken kayıtlar ile diğer işlemler fiziki ortamda yapılmaya
devam olunur.

Ücret tarifelerine ilişkin geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Mevcut depo ve garajlarda muhafaza edilen mallarla ilgili

olarak Bakanlık tarafından ayrı bir ücret tarifesi belirlenebilir. Bu durumda söz konusu ücret
tarifesi Resmî Gazete’de ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 43 – (1) 14/5/2014 tarihli ve 29000 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Li-

sanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK VE TİCARET DENETMENLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Gümrük ve Ticaret Denetmen ve Denetmen

Yardımcılarının sınav, atanma, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını dü-

zenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı taşra teşkilatında görev

yapan Gümrük ve Ticaret Denetmenleri ile Denetmen Yardımcılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Ba-

kanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 37/A maddesine

dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Gümrük ve Ticaret Bakanını,

b) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

c) Başkanlık: Personel Dairesi Başkanlığını,

ç) Denetmen: Gümrük ve Ticaret Denetmeni ve Denetmen Yardımcısını,

d) Fiili hizmet süresi: Aylıksız izin ile toplamda üç ayı aşan hastalık ve refakat izni

hariç olmak üzere, Denetmen Yardımcılığı ve/veya Denetmenlikte fiilen görev yapılan süreyi,

e) Genel Müdürlük: İç Ticaret Genel Müdürlüğü, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gö-

zetimi Genel Müdürlüğü, Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü ve Kooperatifçilik Genel

Müdürlüğünü,

f) Giriş sınavı: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca yapılan

Kamu Personel Seçme Sınavına ilişkin kılavuzda ilan edilen puan türleri itibarıyla Bakanlıkça

belirlenen yeterli puanı alanlardan bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyanların katılacağı

özel yarışma sınavını,

g) Giriş Sınavı Komisyonu: Gümrük ve Ticaret Denetmen Yardımcılığı giriş sınavı ko-

misyonunu,

ğ) İl Müdürlüğü: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğünü,

h) İl Müdürü: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürünü,

ı) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS): 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar

Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak

Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik uyarınca yapılan merkezi sınavı,

i) Müsteşar: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarını,

j) Yeterlik Sınav Komisyonu: Gümrük ve Ticaret Denetmen Yardımcılığı Yeterlik Sınavı

Komisyonunu,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Denetmen Yardımcılığı Giriş Sınavına İlişkin Esaslar

Denetmen yardımcılığına giriş

MADDE 5 – (1) İl müdürlüklerine atanacak denetmen yardımcıları, kadro ve ihtiyaç
durumuna göre Bakanlık tarafından uygun görülecek tarih ve yerde açılacak giriş sınavı ile
mesleğe alınırlar.

Giriş sınavı duyurusu

MADDE 6 – (1) Sınava katılma şartları, son başvuru tarihi, başvuru yeri, KPSS taban
puanı ve türü, atama yapılacak kadro sayısı, sınava çağrılacak aday sayısı, sınavın yeri, zamanı,
sınav konuları ve değerlendirme yöntemi, başvuruda istenecek belgeler ile gerekli görülen
diğer hususlar sınav tarihinden en az otuz gün önce Resmî Gazete’de, Bakanlık ve Devlet Per-
sonel Başkanlığı internet sayfalarında ilan edilmek suretiyle Başkanlıkça duyurulur.

Giriş sınavı

MADDE 7 – (1) Giriş sınavı, yazılı ve sözlü sınav olarak yapılır.
(2) Yazılı sınava, KPSS başarı sırasına göre, alınması planlanan denetmen yardımcısı

sayısının on katına kadar aday çağrılır. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip olan adaylar da
sınava kabul edilir.

Başvuru şartları

MADDE 8 – (1) Giriş sınavına katılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:
a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin bi-

rinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak.
b) Üniversitelerin en az dört yıllık öğretim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme,

iktisadi ve idari bilimler ile mühendislik fakülteleri veya diğer fakültelerin kimya bölümlerin-
den ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya dışındaki öğ-
retim kurumlarından mezun olmak.

c) KPSS’den Bakanlıkça belirlenen puan türlerine göre giriş sınav ilanında belirtilen
asgari puanı almış olmak.

ç) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını dol-
durmamış olmak.

(2) Bakanlık atama yapılacak kadro sayısını, ihtiyaç durumuna göre birinci fıkranın (b)
bendinde sayılan fakülte veya bölümler arasından öğrenim dalları itibarıyla ayrı ayrı belirle-
yebilir.

Başvuruda istenecek belgeler

MADDE 9 – (1) Bakanlığın internet sayfasından temin edilerek doldurulacak başvuru
formu ile birlikte aşağıda yer alan belgeler en geç sınav ilanında belirtilen tarihe kadar Baş-
kanlığa teslim edilir:

a) T.C. Kimlik Numarası beyanı,
b) Yüksek Öğrenim Mezuniyet Belgesinin aslı veya Başkanlıkça onaylı örneği,
c) Diplomanın aslı veya Bakanlık ya da mezun olduğu eğitim kurumunca onaylı sureti,
ç) KPSS sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı,
d) Özgeçmiş, 
e) 2 adet vesikalık fotoğraf.
(2) Giriş sınavına başvuru; şahsen veya posta yoluyla sınav ilanında belirtilen adrese

yapılır.
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(3) Posta ile yapılan başvurularda yukarıda belirtilen belgeler, en geç, giriş sınavı du-
yurusunda belirtilen son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar, sınav duyurusunda belirtilen
adrese teslim edilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

Başvuruların incelenmesi ve adayların sınava kabulü
MADDE 10 – (1) Giriş sınavının sekretarya hizmetleri Başkanlıkça yürütülür. Başkan-

lık, süresinde yapılan başvuruları inceleyerek adayda aranan şartların mevcut olup olmadığını
tespit eder ve giriş sınavına kabul edilen adaylara fotoğraflı sınava giriş belgesi verir. 

(2) Giriş sınavına girmeye hak kazanan adayların isimleri ile sınavın yapılacağı yer,
gün ve saat, sınav tarihinden en az on gün önce Bakanlığın internet sayfasında ilan edilir. Bu
ilan adrese yapılan tebligat yerine geçer.

Giriş Sınavı Komisyonu
MADDE 11 – (1) Giriş Sınavı Komisyonu; Müsteşar veya Müsteşar Yardımcısı baş-

kanlığında, beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Komisyon üyeleri, biri Başkanlıktan olmak
kaydıyla Daire Başkanı ve daha üst unvanlılar arasından Bakan onayı ile belirlenir. Yedek üye-
ler, asıl üyelerin katılamadıkları durumlarda belirlenme sıralarına göre Giriş Sınavı Komisyo-
nuna katılır.

(2) Komisyonun sekretarya hizmetleri Başkanlık tarafından yürütülür.
Yazılı sınav
MADDE 12 – (1) Yazılı sınav, Bakanlık tarafından klasik veya test usulünde yapılabilir

ya da Bakanlıkça belirlenen bir yükseköğretim kurumuna veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme
Merkezi Başkanlığına yaptırılabilir.

(2) Yazılı sınav konuları, genel kültür ve genel yetenek ile adayların mezuniyet durum-
larına bağlı olarak aşağıda (a) ve (b) bentlerinde belirtilen konularda yapılır:

a) Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden me-
zun olanların sınav konuları şunlardır:

1) İktisat grubu: İktisadi doktrinler tarihi, mikro iktisat, makro iktisat, para-banka-kredi,
uluslararası iktisat, kalkınma-büyüme, Türkiye ekonomisi.

2) Maliye grubu: Maliye teorisi, kamu gelirleri, kamu giderleri, kamu borçları, bütçe,
vergi hukuku, maliye politikası.

3) Hukuk grubu: Anayasa hukuku, idare hukuku ve idari yargı, ceza hukuku, medeni
hukuk (genel hükümler, kişiler hukuku, eşya hukuku), borçlar hukuku (genel hükümler, özel
borç ilişkileri), ticaret hukuku (ticari işletme, şirketler, kıymetli evrak).

4) Muhasebe grubu: Genel muhasebe, mali tablolar analizi.
b) Fakültelerin kimya bölümünden ve mühendislik fakültelerinden mezun olanların sı-

nav konuları şunlardır:
1) Temel kimya bilgileri ve temel mühendislik bilimleri,
2) Genel işletmecilik bilgileri,
3) Temel hukuk bilgileri,
4) Türkiye ekonomisi.
(3) Yazılı sınav notu, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınavda başarılı sayıla-

bilmek için en az 70 tam puan almak gerekir.
(4) Sınavın Bakanlık tarafından yapılması halinde sınav soruları, sınav komisyonu ta-

rafından sınav duyurusunda belirtilen alanlara uygun olarak ayrı ayrı hazırlanır veya birinci
fıkrada belirtilen kurumlara hazırlattırılır.

(5) Yazılı sınav sonuçları Bakanlık internet sayfasında ilan edilir. Ayrıca adaylara yazılı
bildirimde bulunulmaz.
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Sözlü sınav
MADDE 13 – (1) Yazılı sınavda başarılı olan tüm adaylar sözlü sınava katılmaya hak

kazanır.
(2) Yazılı sınav sonucunda sözlü sınava girme hakkını kazananlara, sınavın yapılacağı

yer, gün ve saat, sözlü sınav tarihinden en az on gün önce Bakanlık internet sayfasında ilan
edilmek suretiyle duyurulur. Ayrıca adaylara yazılı bildirimde bulunulmaz.

(3) Sözlü sınav, adayların;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni ve ikna kabiliyeti,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.
(4) Adaylar, komisyon tarafından üçüncü fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ilâ (e)

bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar
ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kul-
lanılmaz. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için komisyon üyelerinin 100 tam puan üzerinden
verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekir.

Giriş sınavının değerlendirilmesi
MADDE 14 – (1) Giriş sınavında başarılı olanların yazılı ve sözlü sınav puanlarının

aritmetik ortalaması başarı sırasını oluşturur.
(2) Giriş Sınavı Komisyonu; adayların, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik or-

talamasını almak suretiyle giriş sınavı nihai başarı derecelerini tespit eder. Sınav sonuçları,
Giriş Sınavı Komisyonu tarafından Başkanlığa teslim tarihinden itibaren Başkanlıkça yedi gün
içerisinde sınav duyurusunda belirtilen bölümler itibariyle başarı sıralamasına göre Bakanlık
internet sayfasında ilan edilir. Sınav sonuçları, sözlü sınavda başarılı olan adaylara ilan tarihini
izleyen on beş gün içinde yazılı olarak da bildirilir. Bakanlık, ihtiyaca göre, 70 ve üzerinde
puan alan adaylardan başarı sıralamasına göre, giriş sınavı duyurusunda belirtilen kadro sayı-
sının yarısından fazla olmamak kaydıyla yedek aday belirleyebilir. Yedek listede yer alan aday-
ların hakları, sınav sonuçlarının ilan tarihinden itibaren bir yılı aşmamak kaydıyla bir sonraki
giriş sınavının ilân edilmesine kadar geçerlidir.

(3) Giriş sınavında 70 ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için
müktesep hak teşkil etmez.

(4) Sınavı kazananların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, kazanamayanların
belgeleri ise bir yıl süreyle Başkanlıkça saklanır.

Atama işlemleri
MADDE 15 – (1) Giriş sınavı sonucunda sınavı kazananların, kendilerine yapılacak

bildirimde belirtilen süre içinde;
a) Sağlık açısından görevini devamlı olarak yapmasına engel bir durumu bulunmadığına

dair yazılı beyanı,
b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesine göre adli sicil yönünden

memuriyete engel halinin bulunmadığına dair yazılı beyanı,
c) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,
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ç) 6 adet vesikalık fotoğraf,
d) Adayın kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmişi,
e) Aday tarafından doldurulmuş güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına ilişkin

form,
f) Mal bildirim formu,
g) Kamu Etik Sözleşmesi,
ile birlikte yapacakları yazılı başvuru üzerine, Bakanlık tarafından Denetmen Yardımcısı

kadrolarına atamaları yapılır.
(2) Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvur-

mayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve mazeretsiz başlamayan adaylar atama
işleminden sarfınazar etmiş sayılırlar. 

(3) Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı belge ibraz ettiği
tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal
edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde
Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise, durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.

(4) Geçerli herhangi bir mazereti olmaksızın göreve başlamayan asıl adayların yerine
yedek adaylar başarı sırasına göre çağrılabilir.

Sınav sonucuna itiraz
MADDE 16 – (1) Adaylar sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren beş iş günü içinde

sınav sonuçlarına yazılı olarak Başkanlığa itiraz edebilirler. Başkanlık tarafından Sınav Ko-
misyonuna iletilen itirazlar en geç on iş günü içinde karara bağlanır ve sonuç ilgiliye yazılı
olarak bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Denetmen Yardımcılarının Yetiştirilmesi

Yetiştirilme ilkeleri
MADDE 17 – (1) Denetmen yardımcısı olarak atananlar bu kadroda bulundukları sü-

rece denetmenliğin gerektirdiği bilgi, beceri ve etik değerleri kazanmaları amacıyla mesleki
temel eğitimden geçirilir. Bu süreç;

a) Bakanlığın görev alanıyla ilgili mevzuat ve bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin bilgi
ve becerilerin edinilmesini,

b) Rapor yazma, araştırma ve inceleme teknikleri konularında gerekli bilgi ve yetenek
ile bilimsel çalışma ve araştırma alışkanlığının kazanılmasını,

sağlamaya yönelik çalışmaları kapsar.
Denetmen yardımcılarının eğitimi
MADDE 18 – (1) Denetmen yardımcıları için; Eğitim Dairesi Başkanlığınca, Genel

Müdürlüğün görüşü de alınmak suretiyle, mesleki eğitimin yer ve sürelerini de belirten bir eği-
tim planı hazırlanır ve bu plan Müsteşar tarafından onaylanır.

(2) Eğitim planında, denetmen yardımcılarının mesleki yönden yetişmelerini sağlamak
üzere eğitim yapılacak merkez ve taşra teşkilâtındaki birimler ve süreleri belirtilir.

(3) Denetmen yardımcılarına denetmenliğin gerektirdiği bilgi, beceri ve nitelikleri ka-
zanmaları amacıyla verilen mesleki eğitimde;

a) Mesleğin gerektirdiği niteliklere göre yetiştirilmelerinin temini,
b) Bakanlığın görev ve yetki alanları içinde bulunan konularda, ulusal ve uluslararası

mevzuat ve düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olmalarının sağlanması,
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c) Mesleki konularda yazışma, rapor yazma, araştırma ve inceleme teknikleri konula-
rında gerekli bilgi ve yeteneğin kazandırılması,

ç) Bilgi, yetenek ve yeterliklerine göre yetişme ve gelişme yönünden gereken olanakların
sağlanması, 

esastır.
(4) Denetmen yardımcıları, Eğitim Dairesi Başkanlığınca hazırlanan eğitim planı doğ-

rultusunda Bakanlığın görev alanına giren konulara ilişkin bilgilerin kazandırılması amacıyla
altı aydan çok olmamak üzere mesleki eğitime tabi tutulur.

(5) Denetmen yardımcılarının mesleki eğitimde başarılı olabilmeleri için, mesleki eğitim
konularında yapılacak genel sınavdan 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan almaları zo-
runludur.

(6) Mesleki temel eğitimlerini tamamlayarak görevlerine başlayan denetmen yardımcı-
ları, bir yıl süresince tek başlarına denetimle görevlendirilemezler. Düzenlenecek raporları bir-
likte çalıştıkları denetmenlerle müştereken imzalarlar. Denetmen yardımcısına çalışmalarında
başarılı olması şartıyla, bir yılın sonunda İl Müdürlüğünce resen denetim ve kontrol yetkisi ve-
rilir.

(7) Mesleki temel eğitimde başarısız olanlar, denetmen yardımcısı unvanını kaybederler
ve kurumlarında durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yeterlik Sınavı ve Denetmenliğe Atanma

Yeterlik sınavı
MADDE 19 – (1) Denetmen yardımcılarının görev ve yetki alanlarını ilgilendiren yü-

rürlükteki mevzuat ve uygulamaları ile araştırma, inceleme ve denetim yöntemlerini öğrenip
öğrenmediklerini, mesleğin gerektirdiği diğer bilgi ve nitelikleri kazanıp kazanmadıklarını tespit
etmek amacıyla yeterlik sınavı yapılır.

Yeterlik sınavına çağrılma
MADDE 20 – (1) Mesleki temel eğitim dönemi çalışmalarında başarılı olan ve adaylıkta

geçen süre dahil üç yıl fiilen çalışan denetmen yardımcıları, Başkanlıkça yeterlik sınavına çağ-
rılırlar.

Yeterlik Sınavı Komisyonu
MADDE 21 – (1) Yeterlik Sınavı Komisyonu; Müsteşar veya Müsteşar Yardımcısı baş-

kanlığında, beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Komisyon üyeleri, biri Başkanlıktan olmak
kaydıyla Daire Başkanı ve daha üst unvanlılar arasından Bakan onayı ile belirlenir. Yedek üyeler,
asıl üyelerin katılamadıkları durumlarda belirlenme sıralarına göre Yeterlik Sınavı Komisyonuna
katılırlar.

(2) Yeterlik Sınavı Komisyonunun sekretarya hizmetleri Başkanlıkça yürütülür.
Yeterlik sınavı konuları
MADDE 22 – (1) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşur.
Yazılı sınav
MADDE 23 – (1) Yazılı sınav aşağıda belirtilen konulardan yapılır:
a) 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararname,
b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
c) 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair

Kanun ve ilgili mevzuat,
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ç) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun ürün güvenliği ile ilgili hü-
kümleri,

d) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,
e) 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun,
f) 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun,
g) 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu,
ğ) 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Mal-

ların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun,
h) 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu,
ı) 2699 sayılı Umumi Mağazalar Kanunu,
i) 1163 sayılı Kooperatifçilik Kanunu,
j) 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun,
k) 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu,
l) Yukarıda sayılan Kanunlara ilişkin ikincil mevzuat.
(2) Yazılı sınav konuları, yukarıda belirtilen konular arasından Bakanlıkça belirlenerek

yazılı sınav tarihinden en az üç ay önce sınav tarihi ile birlikte ilgililere duyurulur.
(3) Giriş Sınavı Komisyonu, ilanda belirtilmek şartıyla birinci fıkrada yer alan yeterlik

yazılı sınavı konularında değişiklik yapmaya veya yeni konular eklemeye yetkilidir.
Sözlü sınav
MADDE 24 – (1) Sözlü sınav konuları 23 üncü maddenin birinci fıkrasına göre belir-

lenen konular ile mesleki bilgilerini ölçmeyi sağlayacak konulardan oluşur.  
(2) Sözlü sınavda denetmen yardımcısı; 
a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni ve ikna kabiliyeti, 
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilir.
Yeterlik sınavının değerlendirilmesi
MADDE 25 – (1) Yeterlik sınavında başarılı sayılabilmek için, yazılı ve sözlü sınav-

lardan ayrı ayrı olmak üzere 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan almak gerekir. Başarı
puanı yazılı ve sözlü puanlarının aritmetik ortalamasıdır.

(2) Yazılı veya sözlü sınavlarda başarılı olamayanlara veya sınava girmeye hak kazan-
dığı hâlde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içerisinde ikinci
bir hak verilir. Sözlü sınavda başarısız olanlar tekrar yazılı sınava alınmadan doğrudan sözlü
sınava alınır.

Denetmen kadrosuna atama
MADDE 26 – (1) Yeterlik sınavında başarı gösteren denetmen yardımcıları, denetmen

kadrosuna atanırlar.
Denetmenliğe atanma hakkını kaybetme
MADDE 27 – (1) Birinci sınav ile aynı usulle yapılan ikinci sınavda da başarı göste-

remeyenler denetmen yardımcısı unvanını kaybederler ve kurumlarında durumlarına uygun
memur unvanlı kadrolara atanırlar.
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BEŞİNCİ BÖLÜM

Denetmenlerin Yetki, Görev ve Sorumlulukları

İdari bağlılık ve denetim görevi

MADDE 28 – (1) Denetmenler il müdürüne bağlı olarak çalışır.

(2) Denetmenler, Genel Müdürlüğün sorumlu olduğu mevzuat ile ilgili olarak çalıştı-

rılmak üzere, Bakanlıkça belirlenecek konularda, il veya illerde denetimle görevlendirilebilir. 

Koordinatör denetmenin görevleri

MADDE 29 – (1) İl müdürlüklerinde, denetmenlerin çalışmalarını düzenlemek ve ko-

ordinasyonu sağlamak üzere fiilen en az beş yıl görev yapmış denetmenler arasından, İl Mü-

dürünce belirlenecek bir denetmen, koordinatör denetmen olarak görevlendirilir.

(2) Koordinatör denetmen aşağıdaki görevleri yürütür:

a) Denetmenlerin mevzuata uygun olarak çalışmasını sağlamak ve izlemek,

b) İl müdürlüğünden gelen denetim görevleri için denetmen görevlendirmek,

c) Denetmenlerce hazırlanan raporları gereği yapılmak üzere il müdürlüğüne sunmak,

ç) Denetmenlerin yetiştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,

d) Denetmenlerin verimli ve uyumlu bir şekilde çalışmalarını sağlamak,

e) Genel Müdürlükçe meslek içi eğitim, kurslar, seminerler ile konferanslar düzenlen-

diğinde bu işlerde görevlendirilecek denetmenleri tespit etmek,

f) Yıl sonunda denetmenlerin çalışmaları hakkında rapor düzenleyip Genel Müdürlüğe

sunulmak üzere il müdürlüğüne göndermek,

g) Genel Müdürlük ve il müdürlüğünce verilecek benzeri işleri yapmak.

(3) Birinci fıkradaki şartları haiz bir denetmenin bulunmadığı hallerde il müdürü tara-

fından bu görev yerine getirilir.

Denetmenlerin yetki ve görevleri

MADDE 30 – (1) Denetmenlerin yetki ve görevleri şunlardır:

a) Genel Müdürlüğün sorumluluğunda bulunan mevzuat hükümlerine uygun olarak Ba-

kanlıkça belirlenen il veya illerde denetim görevini yapmak, gerekli tutanak ve raporları ha-

zırlayarak ilgili yerlere sunmak, her denetim işlemi için denetim sürecinin başından sonuna

kadar gerekli bilgi ve belgeleri düzenli bir şekilde hazırlayarak il müdürlüğüne teslim etmek,

b) Kanunda belirtilen ceza ve önlemler hariç olmak üzere, denetim faaliyeti sırasında,

ilgililerin cezai sorumluluğunu gerektiren eylemleri saptadığında, durumu ilgili makamlara ile-

tilmek üzere il müdürlüğüne bildirmek,

c) Görev alanına giren konularda ve ilgili mevzuatın uygulanmasında ortaya çıkan ih-

tiyaçlar çerçevesinde görüş ve öneri geliştirmek ve bunları il müdürlüğüne sunmak,

ç) Yürüttüğü denetim görevi için gerekli gördüğü dosya ve belgeleri, denetim yaptığı

kuruluş ve kişilerden istemek, bunları incelemek, bunların yetkili merciler tarafından onaylan-

mış örneklerini almak, fabrika, mağaza, dükkân, ticarethane, pazar yeri, depo ve ambar gibi

yerler ile denetime konu olan diğer yerlerde inceleme ve sayım yapmak, görüntülemek, araş-

tırmak, bunları mühürlemek, bu konularda yetkili ve ilgililerden her türlü yardım ve bilgi talep

etmek,

d) Test ve muayeneye tabi tutulacak ürünlerden numune almak,

e) Denetim faaliyetinin engellenmesi durumunda, kolluk kuvvetlerinden yardım istemek

ve onların nezaretinde denetim yapmak,
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f) Genel Müdürlüğün görev ve sorumluluk alanında bulunan konularla ilgili, mevzuat

ve Bakanlığın talimatları doğrultusunda işlemleri yürütmek,

g) Denetmen yardımcılarının meslekte yetişmelerine yardımcı olmak,

ğ) İl müdürü ile koordinatör denetmenin vereceği benzeri diğer işleri yapmak.

Denetmenlerin sorumlulukları

MADDE 31 – (1) Denetmenler, 30 uncu maddede belirtilen görevlerini yerine getirir-

ken aşağıdaki hususlara riayet eder;

a) Bakanlık tarafından verilen denetmen kimliğini denetlenen kişilere ibraz etmek,

b) İlgili mevzuat gereğince kendilerine verilen görevleri eksiksiz ve zamanında yerine

getirmek, resmi ve özel ilişkilerinde firma yetkililerine veya diğer personele nezaket kurallarına

uygun olarak davranmak,

c) Denetlediği kuruluşların yönetim ve yürütme işlerine karışmamak,

ç) Tutanak ya da raporla tespit edilen ve sonuçlandırılmamış hususları takip etmek ve

sonuçlandırmak.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hizmet içi eğitim

MADDE 32 – (1) Denetmenler, Bakanlıkça uygun görülecek zamanlarda hizmet içi

eğitim programlarına alınır.

(2) Denetmenlerin hizmet içi eğitimleri Bakanlık Eğitim Dairesi Başkanlığı veya Genel

Müdürlük koordinasyonunda gerçekleştirilir.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 33 – (1) 14/7/2012 tarihli ve 28353 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük

ve Ticaret Denetmenliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Resen denetim ve kontrol yetkisi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Yeterli sayıda denetmen istihdam edilinceye kadar 18 inci

maddenin altıncı fıkrasındaki resen denetim ve kontrol yetkisi, mesleki temel eğitimi başarı

ile tamamlayan denetmen yardımcılarına Bakanlıkça doğrudan verilebilir.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde Gümrük ve Ticaret De-

netmen Yardımcısı kadrosunda bulunanlar için, denetmen yardımcısı kadrosunda bulundukları

süre zarfında, 14/7/2012 tarihli ve 28353 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük ve Ti-

caret Denetmenliği Yönetmeliği hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.

Uygulanacak yönetmelik

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 21/2/2016 tarihinde yazılı, 13/4/2016-15/4/2016 tarihlerinde

sözlü olarak yapılan Gümrük ve Ticaret Denetmen Yardımcılığı sınavında başarılı olanlar hak-

kında bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. 

Yürürlük

MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:
HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

(SHY-22)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; havalimanları yer hizmetlerinin uluslararası

seviyede yapılmasını sağlamak için uygulanacak usul ve esasları düzenlemek ve bu hizmetlerle
ilgili yetkilendirme ve denetleme esasları ile yer hizmetlerine ilişkin ücretleri belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; havalimanı ve/veya terminal işletmeciliği yapan kamu

kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişileri, bu Yönetmelikte belirtilen şartları sağlayarak,
çalışma ruhsatı alan kuruluşları, hava taşıyıcılarını ve bu Yönetmelik kapsamında faaliyet gös-
teren diğer kuruluşları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık

Kanununun 44 üncü maddesi ile 10/11/2005 tarihli ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel
Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlan-
mıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) A grubu çalışma ruhsatı: Havalimanlarında, 5 inci maddede belirtilen hizmet türle-

rinin tamamı veya en az yolcu hizmetleri, yük kontrolü ve haberleşme, ramp, kargo ve posta
hizmetleri için en az üç uluslararası trafiğe açık havalimanında teşkilatlanarak hava taşıyıcıla-
rına yer hizmeti yapmak üzere yetkilendirilmiş tüzel kişilere her bir hizmet türü için verilecek
çalışma belgelerini,

b) B grubu çalışma ruhsatı: Havalimanlarında 5 inci maddede belirtilen hizmet türlerinin
tamamını veya bir kısmını kendileri için yapacak hava taşıyıcılarına her bir hizmet türü için
verilecek çalışma belgelerini,

c) Bakan: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanını,
ç) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,
d) C grubu çalışma ruhsatı: 5 inci maddede belirtilen hizmet türlerinden, temsil, gözetim

ve yönetim, ikram servis ile uçuş operasyon hizmetini yapmak üzere yetkilendirilmiş tüzel ki-
şilere her bir hizmet türü için verilecek çalışma belgelerini,

e) CEN: Avrupa Standartlar Komitesini,
f) DHMİ: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünü,
g) ECAC: Avrupa Sivil Havacılık Konferansını,
ğ) Form 4: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün kurumsal internet sitesinde yayımlanan

yönetici personel onay formunu,
h) Geçici çalışma ruhsatı: Talep edilen hizmet türüne ilişkin yer hizmetleri kuruluşu

bulunmayan havalimanında, ön izin ve çalışma ruhsatı prosedürlerinden bağımsız olarak talep
edilen hizmet türünde diğer havalimanlarında çalışma ruhsatı olan kuruluşa, bir yıl geçerli ol-
mak üzere verilecek çalışma belgelerini,

ı) Genel Müdürlük: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü,
i) Hava taşıyıcısı: Yerli ve yabancı tüm hava taşıyıcılarını,
j) Havalimanı işletmecisi: DHMİ Genel Müdürlüğü ve özel havalimanı işletmeciliği

yapan kuruluşları,
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k) Hizmet sözleşmesi: Havalimanlarında yer hizmeti yapan yer hizmetleri kuruluşları
ile havalimanlarının işletmeciliğini yürüten havalimanı işletmecisi arasındaki ilişkileri, karşılıklı
hak ve yükümlülükleri ile bu Yönetmelikte belirlenen kurallara aykırı davranışların cezai mü-
eyyidelerini düzenleyen standart sözleşmeyi,

l) IATA: Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliğini,
m) ICAO: Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünü,
n) ISO: Uluslararası Standartlar Örgütünü,
o) Kargo: Mektup, erzak ve eşlik edilen ya da yanlışlıkla konulmuş bagaj dışında uçakta

taşınan herhangi bir malı,
ö) Kargo acentesi: Bir işletici ile iş yapan ve kargo, kurye ve ekspres koliler konusunda

ilgili makam tarafından kabul edilen veya istenen güvenlik kontrollerini sağlayan bir acente,
nakliyeci veya diğer bir kuruluşu,

p) Pat alanları: Hava araçları ve bunların faaliyetleri ile ilgili araç ve gereçlerin hareket
ve park edilmesinde kullanılan asfalt, beton ve toprak yapıdaki pist, apron ve taksi yolları ile
yakın çevresini,

r) Standart yer hizmetleri anlaşması: Yer hizmetleri kuruluşları ile hava taşıyıcıları ara-
sında veya bu Yönetmelikte yer alan özel yetkilere dayanılarak hava taşıyıcılarının kendi ara-
larında yapacakları standart anlaşmayı,

s) TSE: Türk Standartları Enstitüsünü,
ş) Yabancı hava taşıyıcısı: Herhangi bir yabancı devlet sivil havacılık otoritesinden iş-

letme ruhsatı almış bulunan işletmecileri,
t) Yer hizmetleri kuruluşu: Havalimanlarında yer hizmetleri yapmak üzere çalışma ruh-

satı alan veya yetkilendirilen kamu ya da özel tüzel kişiliği statüsündeki kuruluşları,
u) Yerli hava taşıyıcısı: 2920 sayılı Kanun ve bu Kanuna ilişkin olarak çıkarılan Yö-

netmeliklerde istenen şartları sağlayarak işletme ruhsatı almış bulunan işletmecileri,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Havalimanı Yer Hizmetleri Türleri

Hizmet türleri
MADDE 5 – (1) Havalimanları yer hizmetleri türleri aşağıdaki şekilde gruplandırıl-

mıştır:
a) Temsil,
b) Yolcu hizmetleri,
c) Yük kontrolü ve haberleşme,
ç) Ramp,
d) Kargo ve posta,
e) Uçak hat bakım,
f) Uçuş operasyon,
g) Ulaşım,
ğ) İkram servis,
h) Gözetim ve yönetim,
ı) Uçak özel güvenlik hizmet ve denetimi.
(2) Havalimanları yer hizmet türlerinin detayları Genel Müdürlük tarafından çıkarılacak

havacılık talimatlarıyla belirlenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sorumluluk ve Yetkiler
Sorumluluk
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan hükümleri yerine getirmekten havalimanı

işletmecileri, yer hizmetleri kuruluşları ile hava taşıyıcıları sorumludur.
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(2) Bu Yönetmelikte belirtilen yer hizmetlerinin uluslararası seviyede yapılmasını sağ-
layacak tedbirlerin alınmasından havalimanı işletmecisi, Genel Müdürlüğe karşı sorumludur.
Bu hususu sağlamak amacıyla havalimanı işletmecisi, sürekli olarak gözetim ve denetimde bu-
lunarak tespit edilen eksiklik ve aksaklıklarla ilgili olarak Genel Müdürlüğe bilgi verir. Genel
Müdürlüğün talimatları doğrultusunda gerekli tertip ve tedbirleri alır veya aldırır.

(3) Bu Yönetmelikte yer alan mali hususlar Genel Müdürlük ve DHMİ sorumluluğun-
dadır.

Yer hizmetleri kuruluşlarının sorumlulukları ve yetkileri
MADDE 7 – (1) Yer hizmetleri kuruluşlarının yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtil-

miştir:
a) A Grubu çalışma ruhsatı sahibi kuruluşun yetki ve sorumlulukları;
1) Kuruluş, havalimanlarında 5 inci maddede belirtilen hizmetlerin tamamını veya en

az yolcu hizmetleri, yük kontrolü ve haberleşme, ramp ile kargo ve posta hizmetlerini, hava
taşıyıcısına her bir hizmet türü için A grubu çalışma ruhsatı alarak yapmaya yetkilidir.

2) İlk defa A grubu çalışma ruhsatı alacak kuruluş, uluslararası trafiğe açık en az üç ha-
valimanında, 5 inci maddede belirtilen hizmetlerden en az yolcu hizmetleri, yük kontrolü ve
haberleşme, ramp ile kargo ve posta hizmetlerini vermek üzere teşkilatlanmak zorundadır.

3) Yolcu trafiği olmayan havalimanlarında, yolcu hizmetleri çalışma ruhsatının alınması
zorunlu değildir.

b) B grubu çalışma ruhsatı sahibi hava taşıyıcısının yetki ve sorumlulukları;
1) Yerli hava taşıyıcısı 5 inci maddede belirtilen yer hizmet türlerinin tamamını veya

bir kısmını B grubu çalışma ruhsatı alarak kendi için yapmaya yetkilidir.
2) Yabancı hava taşıyıcıları 9 uncu maddede belirtilen yer hizmet türlerinin tamamını

veya bir kısmını B grubu çalışma ruhsatı alarak kendi için yapmaya yetkilidir.
c) C grubu çalışma ruhsatı alan kuruluş, 5 inci maddede belirtilen ikram servis, uçuş

operasyon, temsil, gözetim ve yönetim hizmetlerinin tamamını veya bir kısmını yapmaya yet-
kilidir.

ç) Yer hizmetleri kuruluşları teşkilatlandıkları havalimanlarında hiçbir hava taşıyıcısına
hizmet vermeseler dahi çalışma ruhsatına esas olan araç, gereç ve personelini aynen muhafaza
etmek zorundadır. Ancak havalimanının inşaat, yapım, onarım veya geçici süre ile kapatılması
halinde, kapalı kalınan süre boyunca bu zorunluluk aranmaz ve yer hizmeti kuruluşundan bu
süre boyunca yer tahsis ücretleri alınmaz.

d) A Grubu çalışma ruhsatına sahip yer hizmetleri kuruluşlarının ödenmiş sermayeleri
3.000.000 ABD doları, C grubu çalışma ruhsatına sahip yer hizmetleri kuruluşlarının ise
200.000 ABD doları karşılığı Türk Lirasından aşağı olamaz. Türk Lirası sermayenin ABD do-
ları karşılığı, sermaye taksitlerinin ödenmiş olduğu günlerdeki Merkez Bankası döviz satış
kuru esas alınarak hesaplanır.

e) A veya C grubu çalışma ruhsatı almak için talepte bulunan kuruluşların, 13/1/2011
tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu gereğince ticari tescilini yaptırmak ve esas muka-
velesini hazırlayarak yayınlamak ve bunların kurumca tasdikli suretini Genel Müdürlüğe sun-
mak zorundadır.

1) A grubu çalışma ruhsatı alacak olan yer hizmetleri kuruluşlarının esas mukavelele-
rinde ve ticari tescilde kuruluşun iştigal mevzu olarak 5 inci maddede belirtilen yer hizmet tür-
lerinin dışında bir çalışma alanına yer verilmez.

2) İhtiyaç duyulması halinde, havalimanı işletmecisinin teklifi ve Genel Müdürlüğün
oluru ile diğer kuruluşlara ait apron plakalı araçlara da araç bakım onarım hizmetleri verebi-
lirler. Yer hizmetleri kuruluşu, 5 inci maddede yer alan yer hizmetleri dışında yapacağı faali-
yetlerin hesaplarını, yer hizmetleri faaliyetleri hesaplarından mevcut ticari uygulamaya göre
özenli bir şekilde ayırır. Ancak A grubu çalışma ruhsatı alacak olan yerli hava taşıyıcıları, ana
sözleşmelerinde diğer sivil havacılık faaliyetlerine de yer verebilirler.
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3) Hisselerin en az %51 inin nama yazılı olması zorunludur.
4) A veya C grubu çalışma ruhsatı alacak yer hizmetleri kuruluşlarının; Şirketi idare ve

temsil etmeye yetkili olanların çoğunluğunun Türk vatandaşı olması ve şirket ana sözleşmesine
göre oy çoğunluğunun Türk ortaklarda bulunması zorunludur. Ancak 24/11/1994 tarihli ve
4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri saklıdır.

f) A grubu çalışma ruhsatı alacak olan yer hizmetleri kuruluşları, havalimanı işletme-
cisine ödeyecekleri hizmet yapabilme hakkı karşılıkları ve yapacakları hizmet sözleşmesinden
doğabilecek yükümlülükleri için 1.000.000 ABD doları, B veya C grubu çalışma ruhsatı alacak
olan yer hizmetleri kuruluşları 100.000 ABD doları, muhtevası ve şekli havalimanı işletmecisi
tarafından belirlenecek kati ve süresiz banka teminat mektubunu havalimanı işletmecisine ver-
mek zorundadırlar. Ancak Türk hava taşıyıcılarına yurt dışında benzer yer hizmetlerini yapma
hakkı sağlayan veya sağlamayı taahhüt eden ülke taşıyıcılarından söz konusu teminat mektubu
karşılıklılık esasları gözetilerek istenir.

g) A veya C grubu çalışma ruhsatına sahip yer hizmetleri kuruluşları, ortaklardan her-
hangi birisinin hissesinin tamamını veya bir kısmını devretmeyi veya mevcut hisse oranını ar-
tırmayı planlaması halinde devir işlemleri yapılmadan önce Genel Müdürlükten izin almaları
zorunludur.

ğ) A grubu çalışma ruhsatı olan yer hizmetleri kuruluşlarının bir havalimanında hizmet
vermek istememesi durumunda havalimanı işletmecisi veya havalimanı işletmecisinin kurduğu
şirket ilgili havalimanı için Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilir. Bu tür yetkilendirmelerde
personel, teçhizat ve eğitim şartları Genel Müdürlük tarafından ayrıca belirlenir.

h) A grubu çalışma ruhsatına sahip yer hizmetleri kuruluşlarının elinde olmayan ve ha-
valimanı işletmecisi tarafından kabul görülecek mücbir sebeplerden dolayı hizmet yapamaz
duruma düşmeleri halinde, havalimanı işletmecisi, bu hizmetler için A grubu çalışma ruhsatına
sahip başka yer hizmetleri kuruluşundan söz konusu durum ortadan kalkıncaya kadar hizmetin
yapılmasını isteyebilir. Sonucundan Genel Müdürlüğe bilgi verilir. Görevlendirilen yer hiz-
metleri kuruluşu, çalışma ruhsatına sahip olduğu hizmetleri hizmeti alan kuruluş ile aralarında
belirlenecek ücretler karşılığında yapmak zorundadır. Böyle bir durumda, 17 nci maddede be-
lirtilen standart yer hizmetleri anlaşmasının yapılması şartı aranmaz. Anlaşma yapılması ha-
linde, bu anlaşmaların geçici statüde olması şarttır. Ancak, geçici süreli mücbir sebebin ortadan
kalkması ile geçici statüdeki bu anlaşmalar ortadan kalkar.

ı) Uçuş operasyon hizmeti için C grubu çalışma ruhsatı alacak olan kuruluşların, temsil
hizmeti çalışma ruhsatına ve Atatürk, Antalya, Esenboğa, Adnan Menderes, Milas-Bodrum,
Dalaman, Sabiha Gökçen havalimanlarından en az beşinde gözetim ve yönetim hizmeti çalışma
ruhsatına sahip olması gerekmektedir. Uçuş operasyon hizmeti vermek isteyen A veya C grubu
çalışma ruhsatına sahip kuruluşlar Atatürk ve Antalya havalimanları ile sivil hava trafiğine açık
en az üç uluslararası havalimanı olmak üzere toplam en az beş havalimanında uçuş operasyon
hizmeti çalışma ruhsatı alması zorunludur.

Yerli hava taşıyıcılarının yetkileri
MADDE 8 – (1) Yerli hava taşıyıcıları 5 inci maddede belirtilen havalimanı yer hizmet

türlerinin tamamını veya bir kısmını B grubu çalışma ruhsatı alarak kendileri için yapmaya
yetkilidirler. Ancak, temsil ile gözetim ve yönetim hizmetleri için çalışma ruhsatı almalarına
gerek yoktur.

(2) A grubu çalışma ruhsatına sahip yer hizmetleri kuruluşunun veya hava taşıyıcısının
elinde olmayan ve havalimanı işletmecisi ile Genel Müdürlük tarafından kabul edilebilecek
mücbir sebeplerden dolayı hizmet yapamaz duruma düşmesi halinde, söz konusu durum orta-
dan kalkıncaya kadar, yer hizmet türlerinin tamamını veya bir kısmını kendileri için yapmaya
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yetkili kılınmış B grubu çalışma ruhsatına sahip yerli hava taşıyıcısı, kendisine yapmaya yetkili
bulunduğu hizmetlerin bir kısmını ya da tamamını başka hava taşıyıcılarına da geçici olarak
vermeye havalimanı işletmecisinin teklifi üzerine, Genel Müdürlük tarafından yetkilendirile-
bilir.

(3) Geçici olarak verilen hizmetlerde, B grubu çalışma ruhsatına sahip yerli hava taşı-
yıcısı, söz konusu hizmetleri bu hizmetleri vereceği ilgili kuruluş ile aralarında belirlenecek
ücretler ve esaslar çerçevesinde yapmak zorundadırlar. Bu durumda, 17 nci maddede belirtilen
standart yer hizmetleri anlaşmasının yapılması şartı aranmaz. Anlaşma yapılması halinde, bu
anlaşmaların geçici statüde olması şarttır. Mücbir sebebin ortadan kalkması ile geçici statüdeki
bu anlaşmalar ortadan kalkar.

Yabancı hava taşıyıcılarının yetkileri
MADDE 9 – (1) Tarifeli veya tarifesiz sefer yapan yabancı hava taşıyıcılarının yetkileri

aşağıda belirtilmiştir:
a) Tarifeli sefer yapan yabancı hava taşıyıcıları, 5 inci maddede belirtilen hizmet türle-

rinden temsil, gözetim ve yönetim, yolcu hizmetleri, yük kontrolü ve haberleşme, uçak hat ba-
kım ile uçuş operasyon hizmet türlerinin tamamını veya bir kısmını B grubu çalışma ruhsatı
alarak kendileri için yapmaya yetkilidirler.

b) Tarifesiz sefer yapan yabancı hava taşıyıcıları, 5 inci maddede belirtilen hizmet tür-
lerinden yalnız uçak hat bakım hizmetini B grubu çalışma ruhsatı alarak kendileri için yapmaya
yetkilidirler.

İkram hizmeti
MADDE 10 – (1) İkram hizmetlerine ilişkin hususlar aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:
a) İkram servis hizmetine ilişkin hususlar;
1) İkram servis hizmetini, havalimanları sınırları içinde teşkilatlanmış olan yer hizmet-

leri kuruluşları, ikram servis hizmeti çalışma ruhsatına sahip kuruluşlar veya yerli hava taşıyı-
cıları yapabilirler.

2) Havalimanı sınırları dışında üretilen ikram ürünlerinin hava araçlarına intikali ancak
ikram servisi çalışma ruhsatına sahip kuruluşlarca yapılır.

b) İkram üretim hizmetine ilişkin hususlar;
1) İkram üretim hizmetini tüzel kişiler ile yerli hava taşıyıcıları yapabilirler.
2) İkram üretim hizmetlerinin yürütülmesinde, tesislerin yapımında gerekli donatım ve

malzemenin kullanılmasında ve temizliğin sağlanmasında uluslararası ve ulusal sağlık kuralları
uygulanır.

3) Hava araçlarına ikram üretimi yapmak havalimanı işletmecisinin iznine tabidir. Bu
iznin verilebilmesi için ikram üretimi yapacak kuruluş, yetkili bir sağlık kuruluşundan, tesis-
lerinde sağlık kurallarına uygun olarak üretim yapıldığına dair belge almak zorundadır.

4) Hava araçlarına ikram üretim hizmeti yapmak üzere havalimanı işletmecisinden izin
alınmasına rağmen yapılacak denetlemelerde, uygunluk belgesi almayan kuruluşun ikram üre-
timi, uygunluk belgesi alıncaya kadar durdurulur.

5) Havalimanı sınırları içinde ve dışında yapılan ikram üretiminin uluslararası standart-
lara ve sağlık şartlarına uygunluğunun sorumluluğu ikramı alan hava taşıyıcısı ile ikram üre-
timini yapan kuruluşa aittir.

6) Havalimanı sınırları içinde ikram üretim tesislerinin kurulmasına, mevcut tesisler ve
yer imkânları göz önüne alınarak havalimanı işletmecisi tarafından izin verilir. İkram üretim
hizmeti izne tabi olmakla beraber bu hizmet için çalışma ruhsatı alınması zorunlu değildir.

7) Hava araçlarına verilen ikram üretimi için ikram üretim hizmetini yapan kuruluş ta-
rafından havalimanı işletmecisine, hizmet yapabilme hakkı karşılığı olarak ödenecek ücret, ha-
valimanı işletmecisi ile ikram üretim kuruluşu arasında sözleşmeyle tespit edilir.
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8) Tepsi başına alınacak ücret havaalanı işletmecisi tarafından, kendi mevzuatındaki
usul ile belirlenir.

9) Hava araçlarına verilen ikramlarda verilecek yemek, meşrubat ve benzeri bedeli ola-
rak alınacak ücret, ikramı veren kuruluş ile alan kuruluş arasındaki anlaşmaya tabidir.

Özel yetkiler
MADDE 11 – (1) 7, 8 ve 9 uncu maddelerde belirtilen genel yetkiler dışında kalan özel

yetkiler aşağıda düzenlenmiştir:
a) Yabancı hava taşıyıcılarınca talep edilen ve yer hizmetleri kuruluşları ile yerli hava

taşıyıcılarınca yapılamayan hizmetler, çalışma ruhsatına sahip diğer yabancı hava taşıyıcılarınca
yapılabilir. Bu yetkinin kullanımı için havalimanı işletmecisinin teklifi ile Genel Müdürlükten
izin alınması zorunludur.

b) Hava taşıyıcılarının sefer yaptıkları havalimanlarında, talep edecekleri yer hizmet-
lerini yapacak yer hizmetleri kuruluşu bulunmaması veya yer hizmetleri kuruluşunun talep edi-
len hizmet türlerinden herhangi birini yapamaması halinde, hava taşıyıcılarının hizmetlerini
yapmaya yerli hava taşıyıcıları yetkilidir.

c) Şehir terminali ve/veya terminalleri ile havalimanı arasında ve/veya havalimanından
çevre illere ve ilçelere yapılacak olan düzenli yolcu taşıma işletmeciliği, karayolu taşımacılığı
ile ilgili tüm mevzuata uyulması koşulu ile taleplere göre, Bakanlık tarafından düzenlenir. An-
cak 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 9 uncu maddesine göre
Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı ile yetkilendirilen ve havalimanı, şehir mer-
kezi, havalimanı arasında ulaşım hizmeti verecek kuruluşlar bu Yönetmelik gerekliliklerinin
dışındadır.

ç) Apronda yolcu taşımacılığı hizmeti, yer hizmetleri kuruluşları ve yerli hava taşıyıcı-
ları tarafından yapılır. Bu hizmetin düzenlenmesi ve hangi havalimanlarında, hangi kuruluş-
larca, hangi süre için yapılacağı hususu havalimanı işletmecisinin yetkisindedir.

d) Yol gösterme (follow-me) hizmeti Atatürk Havalimanında, dış hat seferleri için zo-
runlu, bu havalimanındaki iç hat seferler ile diğer havalimanlarında istek üzerinedir. Yerli hava
taşıyıcıları dışındaki tüm hava taşıyıcılarına söz konusu hizmet havalimanı işletmecisi tarafın-
dan verilir.

e) Yolcu köprüsü bulunan havalimanlarında, yolcu köprüsüne park eden uçakların
400 Hz enerji/su/PCA hizmetlerini köprüden alması zorunludur. Zorunlu hallerde bu hizmetler,
yer hizmetleri kuruluşlarından harici olarak temin edilebilir.

f) 9 uncu maddede belirtilen yer hizmetlerini kendileri için yapan yabancı hava taşıyı-
cıları aynı şirket adı altında ve aynı havalimanında yapacakları tarifesiz seferlerine de ruhsat-
larında belirtilen yer hizmetlerini verebilirler.

g) Ramp veya kargo ve posta hizmeti için A veya B grubu çalışma ruhsatı bulunan ku-
ruluşlar, Genel Müdürlükten önceden izin alarak ve aralarında anlaşma yapmak kaydıyla;

1) Ramp hizmeti detaylarında yer alan, yükleme ve boşaltma hizmetinde,
2) Ramp hizmeti detaylarında yer alan, uçak içi temizlik hizmetinde,
3) Kargo ve posta hizmetinde,
4) Mevcut hizmete yönelik olarak PAT alanlarında şoför ve operatörlük hizmetinde,
yer alan işçilik hizmetlerini ve münhasıran bu işçilik hizmetlerinin sevk ve idaresi, ko-

nusunda uzmanlaşmış A veya C grubu çalışma ruhsatına sahip kuruluşlara yaptırılır. Bu du-
rumda verilecek hizmetle ilgili her türlü sorumluluk, A veya C grubu çalışma ruhsatına sahip
kuruluşa aittir. Hizmeti yaptıran ruhsat sahibi kuruluşun sorumluluğu devam eder.
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ğ) A veya B grubu çalışma ruhsatına sahip kuruluşlarla anlaşma yapmak koşuluyla,
Sağlık Bakanlığından ruhsat almış olan veya 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Gü-
venliği Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş olan sağlık kuruluşları, terminal içerisindeki veya
PAT sahalarındaki engelli ve hareket kabiliyeti kısıtlı yolculara araç, gereç ve teçhizat kullanı-
larak verilen özel hizmetlerin tamamını veya bir kısmını verebilirler. Terminal içerisinde ve
apronda engelli ve hareket kabiliyeti kısıtlı yolcu taşımacılığı hizmetleri ve içeriği A veya B
sınıfı ruhsat sahibi kuruluşlarla yapılan sözleşmede tanımlanır. Bu durum hizmeti yaptıran ruh-
sat sahibi kuruluşun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

h) Uçak özel güvenlik hizmet ve denetimi verecek kuruluşlara ilişkin usul ve esaslar
Genel Müdürlük tarafından yayınlanacak Talimatla ayrıca belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çalışma Ruhsatı ile İlgili İşlemler

Ön izin
MADDE 12 – (1) Ön izin ile ilgili işlemler aşağıda belirtilmiştir:
a) Ön izin, çalışma ruhsatı verilmesi için bir taahhüt mahiyeti taşımaz. Bu izin talep

edilen bütün hazırlıkların tamamlanması ve belgelenmesi halinde, çalışma ruhsatının verilebi-
leceğini öngören bir belgedir. Ön izin ile hizmet verilemez.

b) Çalışma ruhsatı alınmasına ilişkin bu Yönetmelik ile belirlenen şartlar bir işletmenin
yer hizmeti verebilmesi için gerekli asgari şartlardır.

c) Ön izin alınmadan bu şartları veya daha fazlasını sağlamak, kuruluşu havalimanla-
rında yer hizmetleri yapmak için ön izin ya da çalışma ruhsatı verilmesi yönünde hak sahibi
kılmaz.

ç) Yer hizmetleri yapmak üzere ön izin veya çalışma ruhsatı verilmesinde;
1) Havalimanlarının PAT alanları,
2) Araç trafiği bakımından kapasitesi,
3) Atölyeler ve araç park sahaları için yer tahsisi imkânları,
4) Havalimanlarının fiziki yapısı ile mevcut ve gelecekteki öngörülen pazar durumu,
5) İlave kapasite ihtiyacı,
gibi kriterler dikkate alınarak havalimanı işletmecisinden ön izin görüş yazısı alınır.
d) Ramp hizmeti için A grubu çalışma ruhsatına sahip yer hizmetleri kuruluşu bulunan

havalimanlarında A veya B grubu ramp hizmeti çalışma ruhsatına ilişkin ön izin talepleri, bu
iş için Genel Müdürlük onayı ile oluşturulan ve bir başkan ile dört üyeden oluşan inceleme ko-
misyonunca incelenir. Komisyon kararları çoğunluk esasına göre alınır. Her üyenin bir oy hakkı
vardır. Ön izin verilmesi kararı Genel Müdürlük onayı ile yürürlüğe girer. İnceleme komisyo-
nunun başkanı ve iki üyesi Genel Müdürlük, iki üyesi havalimanı işletmecisi uzman persone-
linden oluşturulur.

e) Toplam yıllık yolcu trafiği;
1) Bir milyona kadar olan havalimanlarında en fazla iki yer hizmet kuruluşuna,
2) İki milyona kadar olan havalimanlarında en fazla üç yer hizmet kuruluşuna,
3) İki milyonu aşan havalimanlarında ise, her iki milyonluk yolcu artışından sonra,

ilave bir yer hizmetleri kuruluşuna,
bu Yönetmelikte istenen diğer koşulları da sağlaması halinde A grubu çalışma ruhsatı

için ön izin veya çalışma ruhsatı verilebilir.
f) Genel Müdürlük tarafından verilecek ön izinler, veriliş tarihinden itibaren bir yıl ge-

çerlidir.
g) Ön izin verilen kuruluş, Genel Müdürlük tarafından kabul görülecek mücbir sebep-

lerden dolayı, ön izin süresi içerisinde gerekli hazırlıkları tamamlayamamış ise bir defaya mah-
sus olmak üzere ön izin süresi en fazla bir yıl daha uzatılabilir.
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ğ) Çalışma ruhsatı almak için yer hizmetleri kuruluşlarının, aşağıda yazılı belgelerle
Genel Müdürlüğe müracaat ederek ön izin almaları gereklidir. Ön izin havalimanı işletmecisinin
görüşüne istinaden Genel Müdürlük tarafından verilir. Ön izin talebi, Genel Müdürlük tarafın-
dan en fazla altmış gün içinde incelenir. İncelenecek olan belgeler aşağıda sayılmıştır:

1) Tasarlanan işletme teşkilatı,
2) Öngörülen sermaye ve yapısı,
3) Kurucu üyelerin isimleri,
4) Hizmet verilmesi planlanan havalimanları ve verilecek hizmet türleri,
5) Kullanılacak araç, gereç ve teçhizatın listesi ve bunların temin edilme şekilleri,
6) Ön fizibilite raporu,
7) Kuruluşun veya ortaklarının ticari faaliyetlerinden dolayı devlete vergi veya sigorta

pirim borcunun olmadığını gösteren resmi belgeler,
8) Tüzel kişiliklerin kurucu ortakları ve tüzel kişiliği temsile yetkili yöneticilerinin 2920

sayılı Kanunun 18 inci maddesinde belirtilen suçlardan dolayı mahkûm edilmiş olmadığına
ilişkin Cumhuriyet başsavcılıklarından alınacak arşiv kayıtlı adli sicil belgesi,

9) Kuruluşun, çalışma ruhsatı aldıktan sonra yer hizmetlerinden elde edeceği gelirler
ve 7 nci maddede belirtilen teminat mektubu dikkate alınmaksızın en az üç aylık personel, kira,
yakıt, sigorta ve benzeri giderlerini hangi kaynaklardan karşılayabileceğini gösterir belgeye
dayalı taahhütname,

10) Kurucu ortakların başka ticari kuruluşlardaki ticari bağlantıları ve bu kuruluşların
ticari faaliyetleri hakkında detaylı bilgi. Şirket ortağı ise; hisse oranı, sermaye oranı, şirketi
temsil ve ilzam yetkisinin bulunup bulunmadığı, ortak olunan şirketin en son bilançosu ve gelir
gider tablosu,

11) A grubu çalışma ruhsatı alacak kuruluşlar için en az iki bankadan kredibilitesini
gösterir referans mektubu,

12) Kuruluşu temsil ve ilzam yetkisi bulunan şahısların isim listesi ve imza sirküleri
ile şirket ve kurucu ortakların tebligata esas adres beyanları ile ikametgâh adresi beyanları,

13) Bu fıkranın (ç) bendinde belirtilen kriterler çerçevesinde havalimanı işletmecisinden
alınacak ön izin görüş yazısı.

(2) Hava taşıyıcıları için birinci fıkranın (ğ) bendinin (2), (3), (8), (9), (10) ve (11) nu-
maralı alt bentlerinde öngörülen şartlar aranmaz.

Çalışma ruhsatı
MADDE 13 – (1) Çalışma ruhsatı alacak yer hizmetleri kuruluşları, yer hizmetleri ya-

pacakları her havalimanı ve her bir hizmet türü için ayrı bir çalışma ruhsatı almak zorundadırlar.
Ancak, temsil hizmeti için alınacak çalışma ruhsatı sivil trafiğe açık tüm havalimanları için
geçerlidir.

(2) Havalimanı işletmecisi yer hizmetleri yapmak isteyen ve ön izin almış olanların ça-
lışma ruhsat taleplerini inceleyerek inceleme sonucunu ve görüşünü Genel Müdürlüğe sunar.
Genel Müdürlük tarafından talep, otuz gün içerisinde değerlendirilir ve onaylananlar havaalanı
işletmecisine bildirilir. DHMİ tarafından işletilen havaalanlarında DHMİ tarafından çalışma
ruhsatı tanzim edilerek verilir ve sonucu Genel Müdürlüğe bildirir. Diğer havaalanlarında Genel
Müdürlük tarafından çalışma ruhsatı düzenlenir.

(3) DHMİ tarafından işletilen havaalanlarında çalışma ruhsatı geçerlilik süresi içerisinde
ruhsatın iptalinin istenmesi/gerekmesi halinde, DHMİ tarafından çalışma ruhsatı iptal edilerek
Genel Müdürlüğe bilgi verilir.

(4) DHMİ tarafından işletilmeyen havalimanlarında ise çalışma ruhsatı ile ilgili işlemler
Genel Müdürlük yetkisindedir. Mülkiyeti DHMİ’de olan ve yap işlet devret/kiralama yolu ile
işletilen havalimanlarında, yer hizmetleri çalışma ruhsatları ile ilgili işlemler DHMİ tarafından
işletilen havalimanlarındaki gibi yapılır.
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(5) Bu Yönetmelik kapsamında çalışma ruhsatı alacak yer hizmetleri kuruluşlarının,
tüzel kişilik statüsünde olmaları zorunludur.

(6) Uluslararası seferlere açık havalimanlarında, dış hat seferlerine yer hizmetleri yap-
mak için çalışma ruhsatı alacak olan yer hizmetleri kuruluşları, yapılacak her hizmet türü için
ayrı bir dış hat çalışma ruhsatı almak zorundadır.

(7) İç hat seferleri için havalimanlarında yer hizmetleri yapmak için çalışma ruhsatı
alacak olan yer hizmetleri kuruluşları, yapılacak her hizmet türü için ayrı bir iç hat çalışma
ruhsatı almak zorundadır.

(8) Yer hizmetleri kuruluşları, dış hat seferler için çalışma ruhsatı aldıkları havaliman-
larında aynı ruhsatla iç hat seferlerine de hizmet verebilirler.

(9) Genel havacılık işletmeciliği yapanlar ile helikopter ve altı ton ve daha aşağı ağır-
lıktaki hava araçları için kendi yer hizmetlerini yapacak ve hava aracı sayısı üçten az olan hava
taşıyıcılarının, bu hizmetleri nedeniyle çalışma ruhsatı almaları zorunlu değildir.

(10) Çalışma ruhsatı ücretleri ile temdit ücretleri çalışma ruhsatını düzenleyen kuruluşa
göre, DHMİ veya Genel Müdürlük tarafından her bir hizmet türü için ayrı ayrı belirlenir ve
Bakanlık tarafından onaylanır.

(11) Yer hizmetlerinin eğitimli personel ve uygun teçhizatla yürütülmesi kaydıyla, talep
edilen hizmetlerle ilgili çalışma ruhsatına sahip kuruluş bulunmayan havalimanlarında hava
taşıyıcısının talebi, havalimanı işletmecisinin teklifi üzerine diğer havalimanlarında çalışma
ruhsatı olan kuruluşa talep edilen hizmet türünde bir yılı geçmeyecek şekilde Genel Müdürlük
tarafından geçici çalışma ruhsatı onayı verilir. Süre bitiminde, geçici çalışma ruhsatı izni, aynı
yöntemle uzatılabilir.

Genel şartlar
MADDE 14 – (1) Yer hizmetleri kuruluşlarının bulundurması gerekli en az personel

ve teçhizat listeleri ile uygulama esasları havalimanı işletmecisi tarafından belirlenir. Bu Yö-
netmeliğe dayanılarak hazırlanan talimat, genelge ve yönergeler Genel Müdürlük tarafından
onaylanmadan yürürlüğe giremez.

(2) Yer hizmetlerini verecek kuruluşlar aşağıda belirlenen şartları taşır:
a) Havalimanı işletmecisi tarafından belirlenen en az teçhizat listesinde yer alan ve

özelliği olan teçhizatın, çalışma ruhsatına esas denetimin yapıldığı gün itibarıyla azami beş ya-
şında (beş yaş dahil) olması zorunludur. Yer hizmetleri kuruluşlarının, çalışma ruhsatı aldıkları
havalimanları arasında, teçhizatlarını transfer etmeleri halinde, havalimanı işletmesi tarafından
yaş sınırlaması koşulu aranmaz. Yıllık yolcu trafiği 300.000’e kadar olan havalimanlarında,
en az teçhizat listesinde yer alan ve özelliği olan teçhizatta, çalışma ruhsatına esas denetimde
yaş sınırı aranmaz. Söz konusu teçhizatın bakımlı ve kullanılabilir olmasının tespiti yeterlidir.

b) Teçhizatın kullanıma elverişli ve TSE, ISO, CEN veya uluslararası standartların her-
hangi birine uygun, orijinal imalat olması ve imalatçısından veya yetkili satıcısından alınmış
olması zorunludur. Bu hususun yerine getirilip getirilmemiş olduğunun tespitinden havalimanı
işletmecisi Genel Müdürlüğe karşı sorumludur.

c) İç hat seferlerinde kendi yer hizmetlerini yapacak yerli hava taşıyıcıları ile bunların
yer hizmetlerini yapacak kuruluşların bulunduracakları en az personel ve teçhizat miktarları;
havalimanının niteliğine, faaliyetin özelliğine ve hava aracının tipine göre havalimanı işletme-
cisine tarafından ayrıca belirlenir. Teçhizat için bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hu-
suslar aranır.

ç) Temsil ile gözetim ve yönetim hizmet türleri için;
1) Yer hizmetleri kuruluşu veya hava taşıyıcısı olma veya bu hizmet için üç havalima-

nında teşkilat kurmaları şartı aranmaz.
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2) 7 nci maddede belirtilen yetkiler ile yetkilendirilmiş olan yer hizmetleri kuruluşları
ile hava taşıyıcıları dışındaki kuruluşların gözetim ve yönetim hizmeti verebilmeleri için faa-
liyete başlanılması planlanan tarihten itibaren bir yıl içinde yabancı hava taşıyıcılarına ait, hiz-
met verdiği veya vereceği tüm havalimanlarında toplam 25.000 (yirmibeşbin) tonluk azami
kalkış ağırlığı iş hacmine ulaşmış olmaları şartı sağlayacak şekilde hava taşıyıcılarından alınmış
niyet mektubu veya bunlarla yapılmış ön anlaşma ya da kati anlaşmaların orijinal kopyaları ve
noter tasdikli Türkçe tercümelerini Genel Müdürlüğe sunmaları şartı aranır.

3) Bu hizmeti diğer kuruluşlar için yapacakların çalışma ruhsatı alması şarttır.
4) Bu hizmetleri kendileri dışındaki kuruluşlar için yapanlar, ücretler yönünden yer hiz-

metleri kuruluşu statüsünde sayılır.
d) Gözetim ve yönetim hizmeti veren kuruluşların havalimanlarındaki istasyonlarında

yönetici olarak görev yapacak personelinin yurt içinde veya yurt dışında, bir yer hizmeti kuru-
luşunda veya IATA üyesi bir havayolu işletmesinde en az üç yıllık bir iş tecrübesine sahip ola-
rak, bu hizmet ile ilgili yeterli bilgi ve deneyime sahip olması ve mevzuatta istenen eğitimle
birlikte Genel Müdürlüğe belgelendirmiş olması şartı aranır.

e) Sadece temsil hizmeti verecek kuruluşların A grubu seyahat acentası belgesi sahibi
olmaları zorunludur. Gözetim ve yönetim hizmeti çalışma ruhsatı sahibi kuruluşların, temsil
hizmetini de vermek istemeleri halinde, bu kuruluşlar için A grubu seyahat acentası belgesi sa-
hibi olmaları şartı aranmaz.

f) Yer hizmetleri kuruluşları hizmetlerinin devamı süresince bu fıkranın (ç), (d) ve (e)
bentlerinde aranan şartları sağlamak ve devam ettirmek zorundadır.

g) Yerli ve yabancı hava taşıyıcılarının kargo kabul edeceği kargo acentelerinin ve yer
hizmetleri kuruluşlarının Genel Müdürlükten yetki belgesi alması zorunludur. Hava taşıyıcıları,
Genel Müdürlükten yetki belgesi olmayan kargo acentelerinden kargo kabul edemez. Kargo
acentelerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile bulundurması gereken uzman personelin nite-
likleri Genel Müdürlük tarafından yayımlanan genelgelerle belirlenir.

ğ) B grubu ulaşım hizmeti çalışma ruhsatı talebinde bulunan yerli hava taşıyıcıları, en
az iki yıl süreli olmak koşuluyla bu hizmette kullanacakları araçları ve/veya süre kısıtlaması
olmaksızın bu araçları kullanacak personeli kiralama yöntemiyle temin edebilirler.

Çalışma ruhsatı için aranacak belgeler
MADDE 15 – (1) Yer hizmetleri çalışma ruhsatı alınabilmesi için aşağıdaki belgelerin

verilmesi zorunludur:
a) Çalışma ruhsatı talebinde bulunanların Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanan ticari

unvanı ve adresi,
b) İlgili ticaret odası adı, kayıtlı olunan grup, kayıt tarihi ve numarası,
c) Tasarlanan organizasyon şeması,
ç) Ödenmiş sermaye teşvik belgesi,
d) Tüzel kişilerinin kurucu ortakları ile yöneticilerin ad ve adresleri,
e) Ön izin belgesi,
f) Hizmet yapılacak havalimanları ve verilecek hizmet türleri,
g) Bu hizmetlerde çalıştırılacak personel miktarı ve yer hizmetleri konusunda verilen

ve verilecek olan hizmet içi eğitim programı,
ğ) Havalimanında görev yapacak personel için, Genel Müdürlükten alınacak ön izin

belgesine dayanarak havalimanı işletmecisi tarafından verilen kimlik kartının kendi kuruluş-
larınca tasdikli kopyası,

h) Kullanılacak araç, gereç ve teçhizat listeleri ile bunların kuruluşa ait olduğunu gös-
teren belgelerin tasdikli suretleri ve özelliği olan teçhizatın, imalatçısından veya yetkili satıcı-
sından alınmış olduğunun belirlenmesi bakımından, imalatçı veya yetkili satıcının bu mallar
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ile ilgili imalatçı veya ihracatçı veya yetkili satıcı olduğuna dair ilgili ülke ticaret odasından
alınmış belgeler veya bu belgelerin ilgili ülkelerdeki Türk elçilikleri veya konsoloslukları ta-
rafından tasdikli suretleri ve teçhizat finansal kiralama yolu ile edinilmiş ise Bankacılık Dü-
zenleme ve Denetleme Kurumu tarafından onaylanmış finansal kiralama sözleşmeleri, 14 üncü
maddenin ikinci fıkrasının (ğ) bendi uyarınca kiralama yapılmış ise, bu kiralamalara ilişkin fi-
nansal kiralama sözleşmeleri dışındaki kira sözleşmelerinin noter onaylı örnekleri,

ı) Hava araçları bakım personeli, uçuş operasyon personeli, ramp kontrolörü, dispeçer,
yük kontrol, haberleşme, balast personeli, şoför ve benzeri gibi personelin lisans, sertifika veya
ehliyetlerinin sureti,

i) 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (l) bendinde belirtilen netice zararları mali me-
suliyet sigortası poliçesi,

j) Gözetim ve yönetim çalışma ruhsatı için 14 üncü maddenin ikinci fıkrasının (ç) ve
(d) bentlerinde belirtilen belgeler,

k) Sadece temsil hizmeti çalışma ruhsatı için müracaatta bulunanlar için A grubu seyahat
acentalığı belgesi,

l) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen banka teminat mektubu,
m) Havalimanı işletmecisi ile kuruluş arasında imzalanan hizmet sözleşmesi.
(2) Hava taşıyıcılarından birinci fıkranın (a), (b), (ç) ve (d) bentlerinde öngörülen şartlar

aranmaz.
Çalışma ruhsatlarının geçerlilik süresi
MADDE 16 – (1) İç/dış hat çalışma ruhsatlarının geçerlilik süresi iki yıldır.
Anlaşmalar
MADDE 17 – (1) Yer hizmetleri kuruluşları ile düzenli ticari yolcu ve yük taşımacılığı

yapan hava taşıyıcıları arasında standart yer hizmetleri anlaşmaları yapılır. Yapılan anlaşmalarda
aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Birbirini izleyen iki ay içerisinde dört seferden fazla planlanan uçuşlar düzenli sefer
sayılır.

b) Herhangi bir tarifeye bağlı olmaksızın münferiden gelen hava araçlarına verilecek
yer hizmetleri için anlaşma yapılması şartı aranmaz.

c) Anlaşmaların onay için havalimanı işletmecisine gönderilmesi zorunludur. Ticari
yolcu ve yük taşımacılığı yapan havayolu kuruluşları için anlaşma yapılma şartı aranır. Genel
havacılık, hava taksi işletmeciliği ile helikopter uçuşları için anlaşmaların onaylanmak üzere
havalimanı işletmecisine gönderilmesi gerekmez.

ç) Yapılacak standart yer hizmetleri anlaşması, IATA tarafından yayınlanan standart an-
laşmaya uygun olarak düzenlenir.

d) Havalimanı işletmecisi hava araçları ve yolculara verilen hizmetlerin aksamadan ve
düzenli yürütülebilmesi için anlaşmalarda ilave hükümlerin yer almasını isteyebilir.

e) Yer hizmetleri kuruluşunun elinde olmayan ve havalimanı işletmecisi tarafından ka-
bul görülecek mücbir sebeplerden dolayı hizmet yapamaz duruma düşmeleri halinde, hava ta-
şıyıcılarına olan yükümlülüklerini yerine getirememiş olan yer hizmetleri kuruluşları ile yapılan
anlaşma fesih ihbarları havalimanı işletmecisi tarafından dikkate alınmaz. Bu fesih ihbarlarına
bağlı olarak başka bir yer hizmetleri kuruluşu ile akdedilen anlaşmalar da havalimanı işletme-
cisi tarafından onaylanmaz.

f) İptal edilen anlaşmaların havalimanı işletmecisine bildirilmesi zorunludur.
BEŞİNCİ BÖLÜM

Uygulanacak Esas ve Usuller
Genel esaslar
MADDE 18 – (1) Yer hizmetleri kuruluşları ve hava taşıyıcıları aşağıdaki esaslara uy-

mak zorundadırlar:

23 Ağustos 2016 – Sayı : 29810                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 33



a) Hava taşıyıcıları iç ve dış hat seferleri için 5 inci maddede belirtilen hizmetlerden
ramp, kargo ve posta, yolcu hizmetleri, yük kontrolü ve haberleşme hizmetlerini yapmak veya
yaptırmak zorundadır.

b) Verilmekte olan yer hizmetlerinin aksatılmaması ve geçici olmak kaydıyla;
1) Havalimanı işletmecisi tarafından belirlenen en az personel ve teçhizat listesine ilave

olarak hizmet araç, gereç ve personelinin havalimanı işletmecisinden veya çalışma ruhsatına
sahip diğer bir yer hizmetleri kuruluşundan kiralama şekli ile temini mümkündür.

2) Yer hizmet kuruluşları yetkili oldukları hizmetlerde kullanacakları araç gereç ve teç-
hizatları, kendi mülkiyetinde veya finansal kiralama yöntemiyle ya da bunun dışında bir kira-
lama yöntemiyle temin edebilirler. Ancak finansal kiralama dışında bir yöntemle kiralama ya-
pılması durumunda; sözleşme süresi en az iki yıl olması, sözleşmenin bir suretinin havalimanı
işletmecisine verilmesi zorunludur.

3) Binek araç hariç, yer hizmetlerinde kullanılan araçlar havalimanının hava tarafı dı-
şında kullanılmaz. Bu araçlar; bakım, onarım, yakıt ikmali ve benzer zorunlu nedenlerden do-
layı hava tarafı dışına çıkar.

c) Yer hizmetleri kuruluşları ve hava taşıyıcıları, verdikleri yer hizmetlerine kendi ça-
lışma saatleri dışında ihtiyaç duyulması halinde, havalimanı işletmecisi tarafından yapılacak
çağrı üzerine bu hizmetleri üstlenmek zorundadırlar.

ç) Tarifeli iniş kalkış saatlerindeki resmi müdahaleler dışındaki gecikmelerde, yolcuların
havalimanı içindeki ve dışındaki ikram ve diğer ihtiyaçları için gerekli önlemleri, hava taşıyı-
cıları alır. Bu husus hava taşıyıcıları ile yer hizmetleri kuruluşları arasındaki anlaşmada belir-
lenir.

d) Yer hizmetleri kuruluşları hizmet sunuşunu ilgili olmayan başka şartlara bağlaya-
mazlar.

e) Havalimanlarında yer hizmeti yapan A, B veya C grubu çalışma ruhsatına sahip yer
hizmetleri kuruluşları ile havalimanlarının işletmeciliğini yürüten havalimanı işletmecisi ara-
sında standart bir hizmet sözleşmesinin imzalanması zorunludur. Hizmet sözleşmesi yer hizmeti
kuruluşları ile havalimanı işletmecisi arasındaki karşılıklı ilişkiler, hak ve yükümlülükleri ile
bu Yönetmelikte belirtilen kural ve kaidelere aykırı davranışların cezai müeyyidelerini düzenler.
Hizmet sözleşmeleri, iki yıl sürelidir. Sözleşmenin yenilenmesi veya uzatılması şartları hava-
limanı işletmecisi tarafından belirlenir. Hizmet sözleşmeleri bu Yönetmelik hükümlerine ve il-
gili diğer mevzuata aykırı olamaz.

f) Yer hizmetleri kuruluşları 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hak-
kında Kanunla yasaklanan, doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kı-
sıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan kuruluşlar
arası anlaşmalar ve uyumlu eylemlerde bulunamazlar.

g) Temsil ile gözetim ve yönetim hizmetlerini veren yer hizmetleri kuruluşu standart
yer hizmetleri anlaşmasına bağlı olarak hava taşıyıcısının faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası
mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri almaktan ve sunulan bilgi ve
belgelerin doğruluğundan sorumludur.

ğ) Bir hava taşıyıcısına yolcu hizmetleri, yük kontrolü ve haberleşme ile ramp hizmet-
lerini veren yer hizmetleri kuruluşu aynı hava taşıyıcısına gözetim ve yönetim hizmetini vere-
mez. Ancak, gözetim ve yönetim hizmeti çalışma ruhsatı kapsamında, kendileri tarafından
verilmeyen uçak özel güvenlik, ikram ve benzeri hizmetlere gözetim ve yönetim hizmeti ve-
rebilir.

h) Hava taşıyıcısı uçuş gerçekleştirdiği havalimanında aynı yer hizmeti türü için birden
fazla yer hizmetleri kuruluşu ile anlaşma yapamaz.
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ı) 11/6/2013 tarihli ve 28674 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Onaylı Hava Aracı
Bakım Kuruluşları Yönetmeliği (SHY-145) kapsamında yurt içinde hat bakımı veya komponent
bakımı yapmak üzere Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilmiş bakım kuruluşlarının, bu
Yönetmelik kapsamında uçak hat bakımla ilgili ruhsat almalarına gerek yoktur.

Yükümlülükler
MADDE 19 – (1) Yer hizmetleri kuruluşları ve hava taşıyıcıları aşağıdaki hususları ye-

rine getirmekle yükümlüdürler:
a) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasını ve hizmetlerin düzen ve güven içeri-

sinde yürütülmesini sağlamak.
b) Yer hizmetleri ile ilgili olarak Genel Müdürlük ve havalimanı işletmecisi tarafından

yapılacak uyarıların uygun şekilde gereğini yapmak.
c) Yer hizmetlerinin uluslararası seviyede yapılmasını sağlamak amacıyla;
1) Yeterli niteliklere sahip eğitilmiş yönetici,
2) Yer hizmetleri konusunda uzman personel,
3) Lisanslı teknik yer personeli,
4) Tehlikeli maddelerin taşınması konusunda eğitim görmüş uzman personel,
5) İşçi, şoför ve diğer personeli,
bulundurmak ve personeli geliştirilmeye dönük eğitim programları hazırlamak.
6) Genel Müdürlük tarafından yayımlanan eğitim ile ilgili talimatlara uymak.
ç) Uçağın aşırı yüklenmemesi için her uçuşa ait bir ağırlık ve denge hesabı yapılarak

belgeler düzenlemek ve gerekli eğitimi almış personel tarafından imzalandıktan sonra en az
üç ay süreyle uçuş dosyasında muhafaza etmek.

d) Havalimanlarında görevli personeline hizmet özelliğine uygun, temiz ve bir örnek
giyim kuşam sağlamak ve bu giyimin hizmette zorunlu olarak kullanılmasını temin etmek.

e) PAT alanlarında görev yapacak araç ve gereçler için havalimanı işletmecisinden özel
Apron Plakası almak ve bu plakaları belirtilen yerlere taktırmak.

f) PAT alanlarında görev yapacak araçlardan özellik arz eden ve havalimanı işletmecisi
tarafından belirtilenlere her yönden görülebilen sarı flaşör taktırmak.

g) Yer hizmetleri için kullanılacak her türlü araç ve gereç üzerine kuruluş adını yazdır-
mak.

ğ) Araç, gereç ve donatımı tam faal, temiz, bakımlı ve boyalı olarak belirtilen yerlerde
düzenli, tertipli bulundurmak ve bunların teknik muayenelerini yılda en az bir defa yapmak
veya yaptırmak.

h) Görevli personelin her birine havalimanı işletmecisinden tanıtma kartı almak ve tak-
tırmak.

ı) PAT alanlarında görev yapan araçları ehliyetsiz ve/veya özel sertifikasız personele
kullandırmamak.

i) PAT alanlarında araç kullanacak tüm personelin, havalimanı işletmecisi tarafından
havalimanı trafik kuralları konusunda açılacak eğitimden geçirilmesini ve eğitimden geçen
personele, PAT alanlarında araç kullanma belgesinin verilmesini sağlamak.

j) Özel maksatlı araçları kullanacak personelin, yetkili bir kuruluş veya kendi kurulu-
şunca verilmiş bir eğitimden geçirilmesini sağlamak.

k) Havalimanı işletmecisi tarafından PAT alanlarında daimi ve geçici park sahaları uy-
gulamaları konusunda çıkarılacak kurallara uymak.

l) Bu Yönetmelik çerçevesinde ruhsat alarak PAT sahalarında araç ve teçhizat kullanan
taşeron firmalar dâhil, bütün yer hizmetleri kuruluşları, yapacakları hizmetler nedeniyle hava-
limanı tesislerine, hava araçlarına, hizmet araç, gereç ve teçhizatına ve üçüncü şahıslara karşı
verecekleri zararı karşılamak için netice zararları mali mesuliyet sigortası yaptırmak zorundadır.
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Bu sigortanın, her bir kaza başına belirlenecek alt limit miktarı, verilen hizmet türü için akti-
vitenin niteliği, hacmi ve uluslararası standartlar da göz önünde bulundurularak havalimanı iş-
letmecisi tarafından belirlenir. En az sigorta bedeli havalimanı işletmecisi tarafından her yıl
gözden geçirilir.

m) İlgili mevzuat çerçevesinde karşılanması ve uğurlanması gereken kişiler ile bu ki-
şilere ait bagajların terminal binası ile uçak arasındaki ulaşımı ve diğer işlemleri, uçuşu ger-
çekleştiren hava taşıyıcısı tarafından herhangi bir bedel alınmaksızın yapılır veya anlaşmalı
yer hizmetleri kuruluşuna hizmet satın alma yoluyla yaptırılır. Hizmet satın alma yoluyla ya-
pılan işlemlerde de karşılanması ve uğurlanması gereken kişilerden herhangi bir bedel alın-
maz.

n) A grubu çalışma ruhsatına sahip kuruluşlar, merkez olarak kullandıkları havalima-
nında IATA Yer Hizmetleri Emniyet Denetim Programıyla (ISAGO) ilgili gerekli işlemleri ta-
mamlamak ve belgelemek zorundadır. Hizmet verdikleri, yıllık yolcu trafiği beş milyon ve
üzeri olan, diğer havalimanlarında sistem kurmuş olmaları yeterli olup, belgelendirme zorun-
luluğu bulunmaz.

o) A grubu çalışma ruhsatına sahip yer hizmetleri kuruluşu ve birden fazla havalima-
nında ikram servis hizmeti veren kuruluşlar;

1) Çalışma ruhsatı aldığı her havalimanını kapsayacak şekilde, bir kalite yönetim sistemi
kurar, uygular ve sürekliliğini sağlar.

2) Toplam yirmi personeli olan ve en az beş havalimanında C grubu temsil, gözetim ve
yönetim çalışma ruhsatına sahip yer hizmetleri kuruluşu ise merkez olarak kullanacağı hava-
limanını kapsayacak şekilde, bir kalite yönetim sistemi kurar, uygular ve sürekliliğini sağlar.

3) Kuruluş, bu sistemi Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edil-
miş bir belgelendirme kuruluşu tarafından belgelendirir ve faaliyetleri süresince bunu muhafaza
eder.

4) Kuruluş, kalite yönetim sisteminden sorumlu bir yönetici belirler ve onaylanmak
üzere form 4 belgesi ile birlikte Genel Müdürlüğe sunar. Belirlenecek kalite sorumlusu, A grubu
çalışma ruhsatına sahip yer hizmetleri kuruluşunda ve birden fazla havalimanında ikram servis
hizmeti veren kuruluşlarda işletmenin faaliyet alanında en az beş yıl, kalite alanında üç yıl tec-
rübeye sahip olduğunu belgelendirir. C grubu temsil, gözetim ve yönetim çalışma ruhsatına
sahip yer hizmetleri kuruluşunda ise işletmenin faaliyet alanında en az üç yıl tecrübeye ve
kalite alanında eğitime sahip olduğunu belgelendirir. Kaliteden sorumlu yönetici, form 4 onayı
olmadan görev yapamaz.

ö) A grubu çalışma ruhsatına sahip yer hizmetleri kuruluşu ve birden fazla havalima-
nında ikram servis hizmeti veren kuruluşlar;

1) Çalışma ruhsatı aldıkları her havalimanı için bir yönetici personel atamak zorundadır.
Atanacak yönetici personel, kuruluşun faaliyet alanında en az üç yıl iş tecrübesine sahip olması
gerekir. İş tecrübesi ile eğitim bilgilerini belgeleyerek, form 4 belgesini onaylatmak üzere Genel
Müdürlüğe sunmak zorundadır. Form 4 onayı olmayan yönetici personel havalimanında görev
yapamaz.

2) Uçuş izni talep eden yer hizmetleri kuruluşları, uçuş izinlerinden sorumlu bir yönetici
personel atamak zorundadır. Atanacak yönetici personel, kuruluşun faaliyet alanında en az üç
yıl iş tecrübesine sahip olması gerekir. İş tecrübesi ile eğitim bilgilerini belgeleyerek, form 4
belgesini onaylatmak üzere Genel Müdürlüğe sunmak zorundadır. Form 4 onayı olmayan yer
hizmetleri kuruluşu ve yönetici personel uçuş izni talep edemez.

Çalışma saatleri
MADDE 20 – (1) Yer hizmetleri kuruluşları ve hava taşıyıcılarının çalışma saatleri aşa-

ğıdaki esasa göre düzenlenir:
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a) Yer hizmetleri kuruluşları çalışma saatlerini hizmetin gereğine göre kendileri düzen-
lerler. Ancak, muhtemel ihtiyaçlar ve olağanüstü durumlar dikkate alınarak, havalimanının ça-
lışma saatleri için yetkili ve yeterli sayıda personeli hizmet yerinde bulundururlar.

b) Yer hizmetlerinin tamamını veya bir kısmını kendileri için yapan hava taşıyıcıları
çalışma saatlerini uçuş tarifelerine göre gecikmeleri de dikkate alarak kendileri düzenler.

ALTINCI BÖLÜM
Denetleme ve İdari Yaptırımlar

Denetleme
MADDE 21 – (1) Yer hizmetleri kuruluşları bu Yönetmelikte belirtilen hizmetleri Genel

Müdürlük ve havalimanı işletmecisi tarafından denetlenir veya denetlettirilir. Havalimanı iş-
letmecisi tarafından yapılan denetimlerde bu Yönetmelikte belirtilen kurallara aykırı davranışlar
tespit edilmesi halinde bu Yönetmelikte veya hizmet sözleşmesinde belirlenen yaptırımlar uy-
gulanarak raporlar ivedi olarak Genel Müdürlüğe sunulur. Bir kopyası da denetlenen kuruluşa
gönderilir. Genel Müdürlük tarafından yapılan denetimlerde, yer hizmeti veren kuruluşun ulusal
ve uluslararası gereklilikleri yerine getirmediğinin ve yapılan denetimlerde ortaya çıkan bul-
guların kapatılmadığının tespiti halinde, 2920 sayılı Kanun, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mev-
zuatta belirtilen idari yaptırımlar uygulanır veya ruhsat iptal edilir.

İdari yaptırımlar
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara aykırı davranışta bulunan

kuruluş ve personele aşağıda açıklanan hükümler uygulanır:
a) Bu Yönetmelikte istenen şartları sağlayarak çalışma ruhsatı alan yer hizmetleri ku-

ruluşunun bu Yönetmelikte istenen şartların tamamını veya bir kısmını kayıp etmesi halinde
kuruluşa otuz gün süre verilir. Verilen süre içerisinde gerekli şartları sağlayamaz ise çalışma
ruhsatı iptal edilir.

b) Yer hizmetlerinin yapılması sırasında görülen kusur ve eksiklikler ve bu Yönetme-
likte yer alan hükümlere aykırı durumlar havalimanı işletmecisi tarafından uçuş güvenliğini
tehlikeye düşürücü olarak bulunur ise, eksikliğin söz konusu olduğu faaliyet havalimanı işlet-
mecisi tarafından derhal durdurularak, bu eksikliklerin giderilmesi için kuruluşa en fazla otuz
gün olacak şekilde süre verilir ve durum Genel Müdürlüğe yazılı olarak bildirilir. Bu süre içinde
gerekli tedbirleri almayan kuruluşun söz konusu hizmet türüne ilişkin çalışma ruhsatı, Genel
Müdürlük tarafından askıya alınır. Kuruluşa eksikliklerini gidermesi için otuz gün ilave süre
verilir. Bu süre sonunda eksiklikler yine giderilmezse Genel Müdürlük tarafından çalışma ruh-
satı iptal edilir.

c) Yer hizmetlerinin yapılması sırasında uçuş güvenliğini tehlikeye sokmayan, ancak,
hizmette aksamalara neden olan kusur ve eksiklikler ve bu Yönetmelikte yer alan hükümlere
aykırı durumlar hizmeti veren ilgili kuruluş veya hava taşıyıcılarına yazılı olarak bildirilir ve
bu eksikliklerin giderilmesi için otuz gün olacak şekilde süre verilerek bunların düzeltilmesi
istenir. Bu süre içinde gerekli tedbirleri almayan kuruluşun çalışma ruhsatları otuz gün süre
için askıya alınır. Bu süre sonunda, gerekli düzeltici tedbirleri alanlara çalışma ruhsatları geri
verilir. Gerekli düzeltici tedbirleri almamış bulunanların bu hizmet türüne ilişkin çalışma ruh-
satları iptal edilir. Çalışma ruhsatlarının askıya alınması veya iptal edilmesi ilgili havalimanı
işletmecisinin teklifi üzerine Genel Müdürlük tarafından yapılır.

ç) Yer hizmetlerinin yapılması sırasında uçuş güvenliğini tehlikeye sokmayan, ancak,
havalimanının işletme düzenini bozan, hizmette aksamalara neden olan kusur ve eksiklikler
ile havalimanı işletmecisi tarafından yayınlanan işletme talimatlarına aykırı davranışlar için
havalimanlarında hizmet veren kuruluşlar ile havalimanı işletmecisi arasında yapılan hizmet
sözleşmelerinde yer alan parasal yaptırımlar uygulanır.
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d) Bu Yönetmelikte yer alan kurallara aykırı kişisel davranışta bulunan veya hizmet
aksamalarına neden olan personelin tanıtma kartı havalimanı işletmecisi veya Genel Müdürlük
tarafından asgari üç gün için geri istenir. Geri istenen tanıtma kartlarının ilgili kuruluşça en
geç yirmi dört saat içerisinde havalimanı işletmecisine belge karşılığı teslimi zorunludur. Ta-
nıtma kartları geri alınan personele tanıtma kartları çalıştıkları kuruluş veya hava taşıyıcılarının
başvuruları üzerine havalimanı işletmecisi tarafından yürürlüğe konulan tanıtma kartı ücret ta-
rifesinde belirtilen ücret yeniden alınarak geri verilir. Bir takvim yılı içinde toplam olarak üç
defa veya yıl limiti olmaksızın toplam beş defa tanıtma kartı geri alınan personele bir daha ta-
nıtma kartı verilmez.

e) Teknik ve trafik muayeneleri zamanında yapılmamış veya eksiklikleri bulunan araç
ve gereçlerin tespit edilmesi halinde kuruluşa yazılı bildirimde bulunularak, PAT alanlarında
hizmet yapmalarına izin verilmez. Tespit edilmiş eksiklikler giderilmemiş olarak söz konusu
araç veya araçların PAT alanlarda hizmet yaptıklarının belirlenmesi halinde bu araçların özel
apron plakaları, eksiklikleri giderilinceye kadar geri alınır ve PAT alanlarında hizmet yapma-
larına izin verilmez. İlgili kuruluş veya hava taşıyıcısının kusurun giderildiğine dair başvurusu
üzerine, gerekli kontroller yapıldıktan sonra havalimanı işletmecisi tarafından yürürlüğe ko-
nulan tarifelere göre ilk veriliş ücreti yeniden alınarak özel apron plakası geri verilir.

f) Trafik ehliyeti ve apronda araç kullanma belgesi bulunmayan hiç kimse PAT alanla-
rında araç kullanamaz. Aksine davranış tespit edildiğinde hiçbir yazılı ikaza lüzum kalmaksızın
yetkisiz araç kullanan personelin tanıtma kartı havalimanı işletmecisi tarafından geri alınır. Ta-
nıtma kartı, ilgili şirketin müracaatı üzerine ilk veriliş ücreti tahsil edilerek geri verilir. Ancak,
söz konusu personelin en az bir ay süreyle apronda görev yapmasına izin verilmez.

g) Uçuş ve can emniyetiyle ilgili konularda tespit edilecek eksiklik ve kusur halinde,
havalimanı işletmecisi tarafından derhal Genel Müdürlüğe bildirilir ve havalimanı işletmeci-
sinin teklifi ile Genel Müdürlük tarafından hizmeti veren kuruluş veya hava taşıyıcısının bu
hizmet türüne ilişkin çalışma ruhsatı askıya alınır. Yapılacak inceleme sonucunda eksiklik ve
kusurun devam etmesi halinde çalışma ruhsatı iptal edilir.

ğ) Bu Yönetmelik kapsamında çalışma ruhsatı alan kuruluşların milli güvenlik ve kamu
düzenini zedeleyici davranış ve uygulamalarının tespit edilmesi halinde çalışma ruhsatı iptal
edilir. Milli güvenlik ve kamu düzenine aykırı davranışın kuruluşun çalışanlarından kaynak-
landığının belirlenmesi halinde, kuruluşa gecikmeksizin yazılı uyarıda bulunulur. Uyarıya rağ-
men aykırı davranışın sürdürülmesi halinde kuruluşun faaliyeti on beş gün durdurulur, durdur-
ma işleminden sonra aykırılığın devam ettirilmesi veya daha sonra tekrar edilmesi halinde ça-
lışma ruhsatı iptal edilir.

h) Yer hizmetleri kuruluşlarının maliyetin altında ücret uyguladıkları yönünde somut
ve belgeye dayalı şikâyet alınması veya havalimanı işletmecisi tarafından şüphe duyulması ha-
linde, ücreti denetlenen kuruluş tarafından ödenmek üzere, havalimanı işletmecisi tarafından
bağımsız mali denetleme kuruluşlarına denetleme yaptırılır ve sonucu Genel Müdürlüğe bildi-
rilir.

ı) Yer hizmetleri kuruluşunun, Genel Müdürlüğe yapılacak başvuru ve işlemlerde doğru
olmayan bilgi veya belge vermesi, bu Yönetmelik hükümlerine veya hizmetlerin gerçekleşti-
rilmesine yönelik Genel Müdürlüğün talimatlarına aykırı davranması halinde Genel Müdürlük
tarafından ilgili yer hizmetleri kuruluşu yazılı olarak uyarılır ve ilgili mevzuatta düzenlenen
idari para cezası uygulanır. Söz konusu aykırılığın tekrarı halinde Genel Müdürlük onayı ile
çalışma ruhsatı doksan gün askıya alınır, söz konusu durumun devam etmesi halinde çalışma
ruhsatı iptal edilir.

i) Yer hizmeti veren kuruluşun bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrandığının tespiti
halinde, 2920 sayılı Kanunun 143 üncü maddesi kapsamında idari yaptırımlar uygulanır veya
ruhsat iptal edilir.
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YEDİNCİ BÖLÜM
Ücretler

Genel esaslar
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre yer hizmetleri karşılığı alınacak

ücretler için aşağıdaki genel esaslar uygulanır:
a) Yer hizmetleri kuruluşlar ile bu Yönetmelikte belirtilen özel durumlarda diğer hava

taşıyıcılarının, 5 inci maddede belirtilen hizmet türleri karşılığı alacakları ücretler, hizmeti
veren kuruluş ile hizmeti alan kuruluş arasındaki anlaşma ile belirlenir.

b) Yer hizmetleri kuruluşları 5 inci maddede belirtilen hizmet türleri için yapacakları
anlaşmalarda maliyetin altında ücret tespit edemezler.

c) Yer hizmetleri kuruluşlarının iç ve dış hat seferler için hava taşıyıcılarına verecekleri
hizmetler karşılığı alacakları ücretler, yolcu uçakları için koltuk sayısına göre, kargo uçakları
için azami kalkış ağırlığına göre alınır.

ç) Ücretler, ABD Doları veya konvertible para olarak veya ödemenin yapıldığı günkü
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ABD Doları satış kuru karşılığı Türk Lirası olarak ödenir.

d) Yapılması ve yaptırılması zorunlu olan yer hizmet grupları içerisinde yer alan yer
hizmet türlerinden sadece bir kısmı talep edilse bile hizmetin tamamı verilmiş sayılır ve o hiz-
met grubu için belirtilen ücret alınır.

e) Havalimanlarında hizmet veren kuruluşlarda çalışan personele verilecek tanıtma kart-
larından alınacak ücretler havalimanı işletmecisi tarafından belirlenir.

f) Havalimanları PAT alanlarında hizmet yapacak araçlara hizmet yapabilmeleri için
verilen araç özel apron plakalarından alınacak ücretler havalimanı işletmecisi tarafından belir-
lenir.

g) Uluslararası sefer yapan hava araçlarına yer hizmeti veren;
1) A, B veya C grubu çalışma ruhsatına sahip yer hizmetleri kuruluşları,
2) Uluslararası sefer düzenleyen ve bu Yönetmelikte izin verilen yer hizmetlerini ken-

dileri için yapan hava taşıyıcıları,
3) Bu Yönetmelikte izin verilen özel durumlarda yer hizmetlerini bir diğer hava taşıyı-

cısı için yapan hava taşıyıcıları,
5 inci maddede belirtilen her bir hizmet türü için, uçak tipi ve koltuk sayılarına göre sı-

nıflandırılacak her bir uçak için, havalimanı işletmecisi tarafından belirlenecek ücretleri hizmet
yapabilme hakkı karşılığı olarak havalimanı işletmecisine öderler. 

ğ) Havayolu taşıyıcılarının; temsil, gözetim ve yönetim, uçak özel güvenlik hizmet de-
netimi, uçuş operasyon, uçak hat bakım ve yük kontrolü ve haberleşme hizmetlerinin tamamını
veya bir kısmını çalışma ruhsatı alarak kendi uçaklarına yapmaları halinde, bu hizmetler için
havalimanı işletmecisi tarafından, hizmet yapabilme hakkı karşılığı ücret alınmaz.

h) İç hat seferleri için yapılacak yer hizmetleri karşılığında, havalimanı işletmecisine
bu ücret ödenmez.

ı) Türk tescilli hava araçlarının yabancı ülkelere yaptıkları seferlerde, Türkiye’de ücrete
tabi olmayan bir hizmet türü için ücret alınması halinde, bu ülkelerin hava taşıyıcılarına ülkemiz
havalimanlarında benzer uygulama DHMİ tarafından yapılabilir. Aynı şekilde, Türkiye’de ya-
bancı hava taşıyıcılarına tanınan yer hizmetleri yapma yetkilerinden, yabancı ülkelerde yerli
hava taşıyıcılarımıza benzer yetkileri tanımayan ülkelerin hava taşıyıcılarına benzer uygulama
yapılabilir.
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i) Uçaklara verilen ikramlarda verilecek yemek, meşrubat ve benzeri için alınacak ücret,

ikramı veren kuruluş ile alan kuruluş arasındaki anlaşmaya tabidir.

j) A, B veya C grubu çalışma ruhsatına sahip yer hizmetleri kuruluşlarının havalimanı

işletmecisine ödeyecekleri hizmet yapabilme hakkı karşılıkları havalimanı işletmecisi tarafın-

dan denetlenir.

k) Havalimanı işletmecisinin gerekli görmesi halinde, ücreti denetlenen kuruluş tara-

fından ödenmek üzere, denetleme, özel mali denetleme kuruluşuna yaptırılır.

Müşterek hükümler

MADDE 24 – (1) Ücret tarifelerinin uygulanmasında esas alınacak müşterek hükümler

aşağıda belirtilmiştir:

a) Doğal afet ve benzeri nedenlerle ülkemize yardım malzemesi getiren veya ülkemiz-

den diğer ülkelere yardım malzemesi götüren uçakların yer hizmetleri, Bakanlığın talimatı ile

havalimanı işletmecisinin koordinatörlüğü ve gözetiminde mevcut yer hizmetleri kuruluşlarınca

ücretsiz yapılır.

b) Yerli hava taşıyıcılarından ücretlerin tahakkuku;

1) Yurt içinden kalkıp, yurt içine inişte iç hat tarifesi,

2) Yurt içinden yurt dışına gidişte, yarım dış hat tarifesi,

3) Yurt dışından gelip, yurt içine inişte, yarım dış hat tarifesi,

uygulanır.

(2) Havalimanı işletmecisi tarafından hazırlanacak ücret tarifeleri Bakanlığın onayını

almadan ve en az on beş gün önceden üçüncü şahıslara duyurulmadan yürürlüğe konamaz.

Diğer hizmetler

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan yer hizmetleri kapsamına giren diğer

konulardaki ve/veya istisnai özellik arz eden hava araçları ve hizmetlere ilişkin uygulamalar

ile bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller Bakanlıkça düzenlenir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Uyumluluk

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Yer hizmetleri veren kuruluşlar bu Yönetmeliğin yayımından

itibaren en geç bir yıl içinde durumlarını bu Yönetmeliğe uygun hale getirirler.

Uçak özel güvenlik hizmet ve denetimi geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Genel Müdürlük tarafından ilgili Talimat yayımlanana kadar,

uçak özel güvenlik hizmet ve denetimi hizmeti veren kuruluşların yetki ve sorumlulukları de-

vam eder.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 26 – (1) 28/8/1996 tarihli ve 22741 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ha-

vaalanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği (SHY – 22) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
TÜRK KIZILAYI YELEĞİ VE TÜRK KIZILAYI ŞAPKASI YAPTIRILACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 
1 - Kurumumuzun ihtiyacı olan Türk Kızılayı Yeleği ve Türk Kızılayı Şapkası kapalı 

zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 
2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 
3 - İhaleye ait şartnameler “ Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar / İSTANBUL” 
adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.  

İdari şartnameye www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 
4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 26.09.2016 günü saat 10:00’a kadar Genel 

Müdürlüğümüz Yönetim Destek Hizmetleri Bölüm Müdürlüğü/Evrak Birimine vermiş / 
göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 27.09.2016 günü saat 14:00’de Genel 
Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 
7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.  
8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 7644/1-1 

—— • —— 
THK TRABZON İŞHANI BİNASI SATILACAKTIR 

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 
1 - Mülkiyeti Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’na ait Trabzon İli, Ortahisar İlçesi, 

Kemerkaya Mahallesi, Halkevi Sokak No: 4 adresindeki 273 ada, 49 parsel nolu arsa üzerinde 
inşa edilmiş bodrum+zemin+5 (beş) kattan oluşan THK Trabzon İşhanı binasının satışı 21 Eylül 
2016 Çarşamba günü saat: 11.30’da kapalı teklif açık arttırma usulüyle ihale edilecektir. 

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 
saatine kadar THK Trabzon Şube Başkanlığı’na (Kemerkaya Mahallesi, Halkevi Sokak No: 4/3 
Ortahisar/TRABZON) vereceklerdir.  

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 250,00.-TL karşılığında Türk Hava Kurumu Genel 
Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğünden 
veya THK Trabzon Şube Başkanlığı’ndan (Kemerkaya Mahallesi, Halkevi Sokak No: 4/3 
Ortahisar/TRABZON) temin edebilirler.  

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 
Bilgi Tel:  THK Genel Başkanlığı (0 312) 303 73 78 - 80 - 70 
  THK Trabzon Şube Başkanlığı (0 462) 321 43 17 
 7673/1-1 
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BAHÇELİ KARGİR EV NİTELİKLİ TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR 
Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 
1 - Mülkiyeti Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’na ait Osmaniye İli, Kadirli İlçesi, 

Pazar Mahallesi, Değirmen Caddesi, 126. Sokak No: 12 (206 ada 40 parsel) adresinde bulunan 
bahçeli kargir ev nitelikli taşınmazın satışı 27 Eylül 2016 Salı günü saat: 11.30’da kapalı teklif 
açık arttırma usulüyle ihale edilecektir. 

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 
saatine kadar THK Kadirli Şube Başkanlığı’na (Dere Mahallesi, Hükümet Caddesi, Balcıoğlu 
İşhanı Kat: 2 No: 76/11 Kadirli/OSMANİYE) vereceklerdir.  

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 50,00.-TL karşılığında Türk Hava Kurumu Genel 
Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğünden 
veya THK Kadirli Şube Başkanlığı’ndan (Dere Mahallesi, Hükümet Caddesi, Balcıoğlu İşhanı 
Kat: 2 No: 76/11 Kadirli/OSMANİYE) temin edebilirler.  

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 
Bilgi Tel: THK Genel Başkanlığı (0 312) 303 73 78 - 80 - 70 
  THK Kadirli Şube Başkanlığı (0 328) 718 16 81 
 7672/1-1 

————— 
BÜRO NİTELİKLİ TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR 

1 - Ankara İli, Çankaya İlçesi, Kocatepe Mahallesi, Mithatpaşa Caddesi, 1069 ada 10 
parselde bulunan Birlik İşhanı No: 48/7 adresindeki büro nitelikli taşınmazın satışı 19 Eylül 2016 
Pazartesi günü saat: 11.00’da kapalı teklif açık arttırma usulüyle ihale edilecektir. 

2 - Ankara İli, Çankaya İlçesi, Kocatepe Mahallesi, Mithatpaşa Caddesi, 1069 ada 10 
parselde bulunan Birlik İşhanı No: 48/18 adresindeki büro nitelikli taşınmazın satışı 19 Eylül 
2016 Pazartesi günü saat: 14.00’da kapalı teklif açık arttırma usulüyle ihale edilecektir. 

3 - Ankara İli, Çankaya İlçesi, Kocatepe Mahallesi, Mithatpaşa Caddesi, 1069 ada 10 
parselde bulunan Birlik İşhanı No: 48/19 adresindeki büro nitelikli taşınmazın satışı 19 Eylül 
2016 Pazartesi günü saat: 15.30’da kapalı teklif açık arttırma usulüyle ihale edilecektir. 

4 - İhalelerin tamamı, Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığında (Atatürk Bulvarı No: 33 
Opera/ANKARA) yapılacaktır. 

5 - İstekliler şartnamelere göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün 
ve saatlerine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne 
teslim edeceklerdir. 

6 - İstekliler şartnameleri Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 
Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğünden temin edebilirler. 

7 - Her bir taşınmaz için ayrı şartname mevcut olup, 1 (bir) adet şartname bedeli 100,00.-
TL’dir.  

8 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 
Bilgi Tel: THK Genel Başkanlığı  (0 312) 303 73 78 - 80 - 70 
 7671/1-1 
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DÜKKÂNLAR 10 YILLIĞINA KİRAYA VERİLECEKTİR 

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait olup ekli listede sunulan, Hunat alt geçitte bulunan 12 adet 

dükkân, toplu halde, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak 

“Kapalı Teklif Usulü” ihale ile 10 yıllığına kiraya verilecektir. 

1 - İhale 07/09/2016 Çarşamba günü saat 14.30’da Belediyemiz Encümen Salonunda 

yapılacaktır. 

2 - İhale katılımcılarından istenecek belgeler:  

İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen 

belgelerin bulundurulması zorunludur: 

a - 2886 sayılı kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu  

b - Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri 

veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen 

teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri 

nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekâbül eden satış 

değerleri esas alınır)   

c - Ek teminatın yatırıldığına dair makbuz 

ç - Gerçek kişilerde ikâmetgâh ilmuhaberi, tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı. 

d - Noter tasdikli imza sirküleri. 

e - Şartname bedeli 100,-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun 

ibraz edilmesi. 

f - 2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı 

taahhütname. 

3 - Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı 

Gelir Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir. 

4 - Son müracaat tarihi 07/09/2016 Çarşamba günü saat 11.00’e kadar olup, müracaatlar 

Belediyemiz Encümen Başkanlığı’nın (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Kararlar 

Şube Müdürlüğü kalemine yapılacaktır. 

İlanen duyurulur. 
 

Mevkii Cinsi 

10 Yıllık 

Muhammen Bedel 

Geçici 

Teminat Ek Teminat 

Hunat alt geçit 12 Adet Dükkan 9.500.000,-TL 285.000,-TL 250.000,-TL 

 7630/1-1 
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DÜKKÂNLAR 10 YILLIĞINA KİRAYA VERİLECEKTİR 

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait olup ekli listede sunulan, Düvenönü alt geçitte bulunan 12 

adet dükkân, toplu halde, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak 

“Kapalı Teklif Usulü” ihale ile 10 yıllığına kiraya verilecektir. 

1 - İhale 07/09/2016 Çarşamba günü saat 14.45’da Belediyemiz Encümen Salonunda 

yapılacaktır. 

2 - İhale katılımcılarından istenecek belgeler:  

İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen 

belgelerin bulundurulması zorunludur: 

a - 2886 sayılı kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu  

b - Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri 

veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen 

teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri 

nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekâbül eden satış 

değerleri esas alınır)  

c - Ek teminatın yatırıldığına dair makbuz 

d - Gerçek kişilerde ikâmetgâh ilmuhaberi, tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı. 

e - Noter tasdikli imza sirküleri. 

f - Şartname bedeli 100,-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun 

ibraz edilmesi. 

g - 2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname. 

3 - Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı 

Gelir Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir. 

4 - Son müracaat tarihi 07/09/2016 Çarşamba günü saat 11.00’e kadar olup, müracaatlar 

Belediyemiz Encümen Başkanlığı’nın (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Kararlar 

Şube Müdürlüğü kalemine yapılacaktır. 

İlanen duyurulur. 
 

Mevkii Cinsi 

10 Yıllık 

Muhammen Bedel 

Geçici 

Teminat Ek Teminat 

Düvenönü alt geçit 12 Adet Dükkan 3.000.000,-TL 90.000,-TL 50.000,-TL 

 7631/1-1 
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ARSA VASIFLI TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
1 - Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mah., 4673 Ada Eski:1 Yeni: 8 Numaralı 

3.119,15 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın peşin satışı” işi  
Tahmin Edilen Bedel  : 5.614.470,00.-TL + KDV 
Geçici Teminat %3  :    168.434,50.-TL 
 

S.NO İLÇESİ MAHALLESİ 

ADA 
PARSEL 

NO 
TOPLAM 

m2 
BELEDİYE 

HİSSESİ 
İMAR 

DURUMU 

1 Osmangazi Hüdavendigar 
4673 

Eski: 1 
Yeni: 8 

3.119,15 
m2 

Tam Arsa 

 
2886 sayılı D.İ. Kanunun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye 

konulmuştur. 
İhalesi Belediyemiz Encümeninde 06/09/2016 SALI günü saat 15:00’de yapılacaktır. 
Şartname ve ekleri: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı İhale Şb. Müd.de 

görülebileceği gibi 250,00.-TL (KDV dahil) bedelle de temin edilebilir. 
 

İSTENEN EVRAKLAR 

ŞİRKETLER ŞAHISLAR 
1 İmza Sirküleri 1 İmza Beyannameleri 
2 Vekil İse Vekaletname 2 Vekil İse Vekaletname 

3 
Vekaleten İhaleye Katılma Halinde, 
İstekli Adına Katılan Kişinin Noter 
Tasdikli İmza Sirküleri 

3 
Vekaleten İhaleye Katılma Halinde, 
İstekli Adına Katılan Kişinin Noter 
Tasdikli İmza Beyannameleri 

4 Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi 4 Nüfus Kayıt Örneği.  

5 
Geçici Teminat Yatırdığına Dair 
Makbuz  

5 İkametgah Senedi 

6 Şartname Alındığına Dair Makbuz 6 
Geçici Teminat Yatırdığına Dair 
Makbuz  

7 Ticaret Sicili Gazetesi 7 Şartname Alındığına Dair Makbuz 

8 
Bursa Büyükşehir Belediyesinden 
Borcu Yoktur Belgesi 

8 
Bursa Büyükşehir Belediyesinden 
Borcu Yoktur Belgesi 

 
İç zarfları kapalı tekliflerini ihale günü saat 14:00’a kadar Bursa Büyükşehir Belediyesi 

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale Şb.Md.ğü Zafer Mh. Ankara Yolu Cad. A Blok Zemin 
Kat No: 1/1 Osmangazi/ Bursa adresine makbuz karşılığı vermeleri gerekmektedir.  

Telgrafla ve faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul 
edilmeyecektir, ilan olunur. 

http://www.bursa.bel.tr 7553/1-1 
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İSTANBUL İLİ ÜSKÜDAR İLÇESİ ALTUNİZADE MAHALLESİ 1812 ADA  

75 NOLU PARSELDE KAYITLI 3 ADET BAĞIMSIZ BÖLÜM  

İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR 

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden: 

1 - Mülkiyeti, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, 

Altunizade mahallesinde bulunan 6.853,23m2 miktarlı 1812 ada 75 nolu parselde kayıtlı, kat 

mülkiyetli, dubleks konut vasıflı A-1 Blok 23, 25 ve 26 nolu bağımsız bölümler satılacaktır. Satış 

İhalesi; Teklifler, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Emlak ve İnşaat Müdürlüğüne elden kapalı zarfla 

teklif almak suretiyle teslim edilecek ve görüşmeler yapmak suretiyle TCDD 1. Bölge Müdürlüğü 

binası toplantı salonunda, “Pazarlık Usulü” ile yapılacaktır. Belirtilen tarih ve saatten sonra 

verilecek teklifler değerlendirilmeyecektir. İhale Komisyonunca gerek görülmesi halinde, ihale, 

pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle 

sonuçlandırılabilecektir. 

2 - TCDD Genel Müdürlüğü ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde 

yürütmektedir. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu’na tabi olmayıp, TCDD, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, teklif verme 

süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. 

3 - İhale dokümanları, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü veznesine veya Türkiye Vakıflar 

Bankası Kadıköy Finansmarket şubesinde bulunan TR 08 0001 5001 5800  7293 4446 39 nolu 

iban numaralı hesabına  500,00 (Beş yüz) TL yatırılarak (Dekontlar İhale öncesi Mali İşler 

Müdürlüğü tarafından onaylatılacaktır.), üstünde teklif sahibinin teklif vereceği bağımsız bölüm 

bilgisi, adı soyadı, unvanını da açıkça belirtildiği dekont karşılığında, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü 

Emlak ve İnşaat Müdürlüğü 3. Kat ihale bürosu Haydarpaşa adresinden temin edilebilir. 

Doküman bedeli kesinlikle iade edilmeyecektir. 

4 - İhale konusu İstanbul İli Üsküdar İlçesi Altunizade Mah. 1812 ada 75 nolu parselde 

bulunan A-1 Blok 23, 25 ve 26 nolu bağımsız bölümün her biri için geçici teminat miktarı 

40.000,00 (kırkbin )TL olarak belirlenmiştir. 
 

Blok 

Bağımsız 

Bölüm No 

Hisse 

oranı Arsa Payı Niteliği 

Brüt 

m2 

Son Teklif 

Tarihi ve saati 

İhale Tarihi 

ve saati 

A-1 23 Tam 11527/685323 
Dubleks 

Konut 
170 

07.09.2016 

13:30 

07.09.2016 

14:00 

A-1 25 Tam 11412/685323 
Dubleks 

Konut 
170 

07.09.2016 

13:30 

07.09.2016 

15:00 

A-1 26 Tam 11527/685323 
Dubleks 

Konut 
170 

07.09.2016 

13:30 

07.09.2016 

16:00 
 7499/1-1 
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KAT KARŞILIĞI KONUT İNŞAATI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Sivas İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından: 

1 - Sivas İli Merkez Kılavuz Mahallesinde bulunan mülkiyeti Sivas İl Özel İdaresi (5/8) 

ile Sivas Belediyesine (3/8) ait aşağıda tapu kayıtları belirtilen taşınmaz üzerine, projesine uygun 

olarak kat karşılığı konut inşaatı yapım işi, şartnamesi esasları dahilinde, 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 

 

Taşınmaza ilişkin tapu bilgileri : 

İli : Sivas 

İlçesi : Merkez 

Mahallesi : Kılavuz 

Ada/Parsel No - Yüzölçümü : 5898/1 - 8000 m2 

İmar Durumu : Konut alanı 

 

2 - İhale İl Encümenince, 06 Eylül 2016 Salı Günü, Saat: 10.00’da Sivas Merkez 

Akdeğirmen Mahallesi İl Özel İdaresi Ana Hizmet Binası İl Encümeni Toplantı Salonunda 

yapılacaktır. 

3 - İşin Keşif Bedeli: 26.177.799,20 TL (KDV Hariç) 

(Yirmialtımilyonyüzyetmişyedibinyediyüzdoksandokuzlirayirmikuruş) 

4 - Geçici Teminat Tutarı: 785.334,00 TL (Yediyüzseksenbeşbinüçyüzotuzdörtlira) 

5 - İhale Şartnamesi ve Ekleri Sivas İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde 

görülebilir ve/veya temin edilebilir. Şartname temin bedeli 10.000,00 TL’dir. (İştirakçilerin 

şartname alması zorunludur.) 

6 - İhaleye katılabilmek için istenilen belgeler: 

İsteklilerin, aşağıda belirtilen belgeleri Kapalı Zarf (dış zarf) içerisinde ihale saatine 

kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Sivas İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığına teslim 

etmeleri gerekmektedir. 

a) İç Zarf (Teklif Zarfı): Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen örneğine uygun pay teklif 

cetveli. 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve 

Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

b.1 - Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 

Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
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c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

c.1 - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli İmza Beyannamesi. 

c.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, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

d) Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca 

imzalanan ortaklık sözleşmesi. (Pilot firmanın en çok hisseye sahip olması zorunludur. Ortakların 

hisse oranları ortaklık sözleşmesinde açıkça belirtilecektir.) 

e) İstekli adına vekalet edilmesi durumunda noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli 

imza beyannamesi. 

f) Sivas İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı adına 785.334,00 TL tutarındaki geçici 

teminatın yatırıldığına dair banka makbuzu (Sivas İl Özel İdaresi T.C. Ziraat Bankası Sivas 

Merkez Şubesi İBAN: TR74 0001 0002 3036 9171 0050 03 hesabına yatırılacaktır.) veya usulüne 

uygun düzenlenmiş süresiz Banka Teminat Mektubu. 

g) Keşif Bedelinin %20’sinden az olmamak üzere kullanılmamış nakit kredisini veya 

kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı 

bankalardan alınacak banka referans mektubu (Banka Teyit yazılı) 

h) Keşif Bedelinin %10’undan az olmamak üzere, İhale tarihi itibarı ile geçerli olan 

Yapım İşlerinde, Benzer İş Gruplarının B Üstyapı (Bina) Grubu İşlerinin II. Grubunda belirtilen 

işlere ait resmi kurumlardan alınmış benzer iş bitirme/denetleme belgeleri. 

ı) Teknik Personel Taahhütnamesi (Ortak girişim halinde ortaklığı oluşturan gerçek veya 

tüzel kişilerin her biri tarafından imzalanmış olacaktır.) 

j) Türkiye’de tebligat için adres beyanı (Beyanda telefon, faks ve e-posta adresi gibi 

bilgilerin belirtilmesi) 

k) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair 

belge. 

l) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak prim borcu 

olmadığına dair belge. 

m) İhale Şartnamesi ve Ekleri’nin satın alındığına dair belge. 

n) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyanı 

7 - İhaleye iştirak edenler şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılır. 

8 - Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya belgegeçer ile yapılacak 

müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

9 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

İlan olunur.  7590/1-1 
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3850 ADET MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 3850 adet masaüstü 

bilgisayar, 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 (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslının 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 hazırlanan teknik şartnamenin, 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, 02/09/2016 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 14.30’da evvela dış zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine 

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 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. 

 7646/1-1 
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DİPLOMATİK ARŞİV DAİRESİ BAŞKANLIĞI  
İHTİYACI 38.500 ADET ARŞİV KUTUSU (40X30X10 CM)  

SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
T.C. Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Arşiv Dairesi Başkanlığı ihtiyacı, 38.500 adet Arşiv 

Kutusu (40x30x10 cm) ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, 
Ofis’imiz Ticari Şartnamesi ile İhale 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 (130,00-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 
yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslının 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’imiz Ticari Şartnamesi ve İhale 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, 01.09.2016 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 olan firmaların numunelerinin istenilen şartlara 
uygunluğunun tespiti amacıyla ayrıca inceleme yapılacağından, fiyatla ilgili iç zarflar bu inceleme 
sonuna kadar açılmayacaktır. İnceleme sonucu numuneleri istenilen şartlara uygun bulunan 
firmaların fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacak, teklifleri uygun 
bulunmayan firmaların iç zarfları ise açılmayarak firma yetkililerine diğer belge ve numunelerle 
birlikte iade edilecektir. Verilecek numuneler teslimata esas numune olarak değerlendirilecektir. 
Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması 
yapılacaktır. 

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

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

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

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 7645/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 
Karabük Belediye Başkanlığından: 
İlimiz 100 Yıl Mahallesi 1003 nolu Cadde 1262 Ada 1 nolu Parselli 3,810,91 m2 ve 1059 

Ada 2 nolu Parselli 2,554,00 m2 arsalar üzerinde yapılmakta olan AVM inşaatında bulunan         
A blokta pazar yeri hariç 40 adet işyeri ve B blokta 1 Adet işyeri ile eklentileri hariç 19 adet işyeri 
olmak üzere toplam 59 Adet İşyerinin 2886 Sayılı Yasanın 35/a maddesine göre Kapalı Teklif 
Usulü ile bir bütün olarak satılacaktır. 

1 - SATILACAK TAŞINMAZLAR 
 

A BLOK (1262 ADA 1 PARSEL) 40 ADET İŞYERİ 
SIRA NO KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM NO ARSA PAYI M 2 

  1 ZEMİN   1 103 3810,91 
  2    2 111 3810,91 
  3    3 118 3810,91 
  4    4 125 3810,91 
  5    5 133 3810,91 
  6    6 140 3810,91 
  7    7 147 3810,91 
  8    8 159 3810,91 
  9    9 115 3810,91 
10  10 112 3810,91 
11  11 112 3810,91 
12  12 112 3810,91 
13  13 112 3810,91 
14  14 112 3810,91 
15  15 112 3810,91 
16  16 196 3810,91 
17 1. KAT 17 50 3810,91 
18  18 57 3810,91 
19  19 64 3810,91 
20  20 71 3810,91 
21  21 78 3810,91 
22  22 86 3810,91 
23  23 93 3810,91 
24  24 98 3810,91 
25  25 69 3810,91 
26  26 77 3810,91 
27  27 77 3810,91 
28  28 77 3810,91 
29  29 77 3810,91 
30  30 77 3810,91 
31  31 77 3810,91 
32  32 79 3810,91 
33 2. KAT 33 71 3810,91 
34  34 73 3810,91 
35  35 73 3810,91 
36  36 73 3810,91 
37  37 73 3810,91 
38  38 73 3810,91 
39  39 73 3810,91 
40  40 75 3810,91 
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B BLOK (159 ADA 2 PARSEL) 19 ADET İŞYERİ  
SIRA NO KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM NO ARSA PAYI M2 

  1 ZEMİN   1 123 2554 
  2    2 120 2554 
  3    3 112 2554 
  4    4 104 2554 
  5    5 97 2554 
  6    6 82 2554 
  7    7 165 2554 
  8    8 104 2554 
  9    9 104 2554 
10  10 104 2554 
11  11 104 2554 
12  12 104 2554 
13  13 106 2554 
14  14 123 2554 
15  15 120 2554 
16  16 112 2554 
17 1.KAT 17 104 2554 
18  18 97 2554 
19  19 114 2554  

2 - İHALE TARİHİ: İhale 08.09.2016 Perşembe günü, saat 15.00’de Belediye Encümen 
toplantı salonunda yapılacaktır.  

3 - KDV Hariç Muhammen Bedel 33.000.000,00-TL. olup geçici teminatı 990.000,00-TL.dir. 
4 - İHALEYE KATILMAK İSTEYENLERDEN İSTENECEK BELGELER: 
1) Türkiye'de tebligat için adres göstermek. 
2) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat olarak kabul edilen diğer değerleri vermek. 
3) Şartname alındığına dair belge 
4) Gerçek kişiler için Nüfus kayıt sureti (Nüfus Müdürlüğünden) 
5) Gerçek kişiler için yerleşim belgesi (Nüfus Müdürlüğünden ) 
6) Gerçek kişiler kayıtlı ise ilgili oda veya meslek odası belgesi 2016 yılında alınmış olacak 
7) İmza beyannamesi, vekâleten katılımlarda vekâletname ve vekilin imza beyannamesi 

noterden 
8) Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin sicile kayıtlı bulunduğu ticaret 

sanayi veya ilgili meslek odasından 2016 yılında alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu 
gösterir belge 

9) Tüzel kişiliğin imza sirküleri vekâleten katılımlarda vekâletname ve vekilin imza 
beyannamesi noterden 

10) Ortak girişimlerde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi 
5 - Devlet İhale Kanununun 6.maddesinde belirtilen şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak 

ihaleye katılamazlar.  
6 - İhale şartname bedeli 100,00 TL olup, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir 

Servisinden temin edilebilir. 
7 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli tespitte serbesttir.  
8 - Teklifler ilanda belirtilen saate kadar Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim 

edilecektir. 
İş bu ihale ilanı (Sekiz) maddeden ibaret olup, her türlü anlaşmazlıkların çözüm yeri 

Karabük Mahkemeleri ve İcra Daireleridir. 
Bilgi edinmek için www.karabuk.bel.tr. İlanlar bölümü web sitemizden görülebilir.  
İlan olunur. 7467/1-1 
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CNC DİK İŞLEME MERKEZİ SATIN ALINACAKTIR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 
İşin Adı : CNC DİK İŞLEME MERKEZİ alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi 

kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  
İhale kayıt numarası  : 2016/322955 
Dosya no  : 1622480 
1 - İDARENİN: 
a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak 

No:2    67090-ZONGULDAK 
b) Telefon ve Faks numarası : Tel: 0.372 252 40 00 (70 Hat) 
  Faks: 0.372 251 19 00 
c) Elektronik posta adresi :  
2 - İHALE KONUSU MALIN:  
a) Niteliği, türü ve miktarı  : CNC dik işleme merkezi: 1 adet  
b) Teslim yeri  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Maden 

Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü ZONGULDAK  
c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasını müteakip 120 takvim günüdür.  
3 - İHALENİN 
a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi 
No:125  ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 05/09/2016 Pazartesi günü saat : 15:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 
4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine 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,  
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d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 
isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 
önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
f) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 
ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde 

(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 
4.2.1. CE belgesi  
4.2.2. Teknik şartname cevapları. 
4.2.3. Yetkili satıcı ve servis belgesi 
4.2.4. Satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi. 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, yerli malı teklif eden yerli firmaya %15 oranında 

fiyat avantajı uygulamak koşuluyla, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.  
7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 
Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 
görülebilir ve şartnameler 50.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 05/09/2016 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 
Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 
sorumlu değildir.  

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 
ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.  

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 
takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 
13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır. 
13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 7662/1-1 
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CNC İÇ ÇAP TAŞLAMA TEZGAHI SATIN ALINACAKTIR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 
İşin Adı: CNC İÇ ÇAP TAŞLAMA TEZGAHI alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi 

kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  
İhale kayıt numarası  : 2016/322932 
Dosya no  : 1622479 
1 - İDARENİN: 
a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak 

No:2  67090-ZONGULDAK 
b) Telefon ve Faks numarası  : Tel: 0.372 252 40 00 (70 Hat) 
  Faks: 0.372 251 19 00 
c) Elektronik posta adresi  :  
2 - İHALE KONUSU MALIN: 
a) Niteliği, türü ve miktarı  : CNC iç çap taşlama tezgahı: 1 adet  
b) Teslim yeri  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Maden 

Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü 
ZONGULDAK  

c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasını müteakip 120 takvim günüdür.  
3 - İHALENİN 
a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi 
No:125  ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 05/09/2016 Pazartesi günü saat: 15:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 
4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine 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,  

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 
isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 
önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 
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e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
f) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 
ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde 

(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 
4.2.1. CE belgesi ve yetkili satıcı belgesi 
4.2.2. Teknik şartname cevapları. 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, yerli malı teklif eden yerli firmaya %15 oranında 

fiyat avantajı uygulamak koşuluyla, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.  
7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 
Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 
görülebilir ve şartnameler 50.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 05/09/2016 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 
Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 
sorumlu değildir.  

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 
ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.  

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 
takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 
13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır. 
13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 7663/1-1 
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TTK İHTİYACI OLARAK SU ENJEKSİYON POMPASI VE YEDEKLERİ 4734 SAYILI 
KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE  

USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Bağlık Cad. Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 2  
ZONGULDAK  

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0-372.252 40 00 (70 hat)   Fax: 0.372-251 19 00 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov. tr.  
2 - İhale konusu işin nev’i Malzemenin Cinsi Miktarı 
a) Niteliği, türü ve miktarı Su Enjeksiyon Pompası ve Yedekleri 3 KALEM 
 Su Enjeksiyon Pompası (2 Ad.) 
 Su Enjeksiyon Probu (30 Ad.) 
 Yüksek Basınç Hortumu (6 Ad.) 
 
b) Teslim yeri  Yerli yükleniciler için: TTK Genel Müdürlüğü 

Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve 
Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği 
Ambarı 

  Yabancı yükleniciler için: Sözleşmede belirtilen 
yurtdışı teslim limanı veya C+F Türkiye teslim 
limanı 

c) Teslim tarihi   Yerli yükleniciler için: Sözleşmenin imzalanmasına 
müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine 
veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe 
başlama talimatının tebliğinden itibaren 120 takvim 
günüdür. 

  Yabancı yükleniciler için: Sözleşmenin imzalanmasını 
müteakip 120 takvim günüdür. 

3 - İhalenin   
a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK  
b) Tarihi ve saati : 21.09.2016 Çarşamba saat 15:00 
c) Dosya no : 946-TTK/1506 
4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri  
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde 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, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
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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, 

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 
isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, ihale tarihinden 
önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,  

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
f) Şartnamede belirlenen geçici teminat, 
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  
ğ) Bu ihale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Yerli malı 

teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (onbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara 
ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur 

h) GRUP-I (metan) gazlı ortamlarda kullanıma uygun olduğu belirtilen ATEX Belgesi 
(AB Uygunluk Beyanı+Akredite Kuruluş Belgesi) teklif ile birlikte verilecektir. 

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 
ortaklığı beyannamesi,  

j) Şartnamenin 16.maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 
yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,  

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
5 - Bu ihalede kısmi teklif verilebilecektir. 
6 - İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır. 
7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa 

Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad. (Aşkaabat Cad.) 19. Sok. 
No: 22 Bahçelievler/ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 20,00 TL karşılığı temin 
edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8- Teklifler 21.09.2016 Çarşamba saat 15.00’e kadar TTK Satınalma Daire Başkanlığı 
Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.  

10 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 
olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir 
13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin 
15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 7659/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 
I - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER 
- Sınavı Açan Birim ve Adresi : Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel 

Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı, Anadolu 
(Tandoğan) Meydanı 06330 - ANKARA 

- Görev Merkezi : ANKARA 
- Atama Yapılacak Kadro  
  Unvanı ve Sayısı : Müfettiş Yardımcısı, 5 kişi. 
- KPSS Puan Türü ve Taban Puanı : KPSS (A) Grubunda, KPSSP54 puan türünden 

75 ve daha üzeri puan alanlar. 
- KPSS Puanının Geçerlilik Yılı : 2015 veya 2016 yıllarında A Grubu kadroları için 

yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavları  
II - SINAV TARİHLERİ VE YERİ 
- Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. 
- Başvurusu kabul edilen adaylardan en yüksek puana sahip ilk 100 (Yüz) kişi yazılı 

sınava katılmaya hak kazanır.  
- Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların sayısının 100 

kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilk 100 aday giriş 
sınavına alınacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle 100 üncü sıradaki aday sayısının birden 
fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır  

- Çoktan seçmeli olarak yapılacak yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava 
alınmaz. 

- Giriş sınavının yazılı bölümü 23 Ekim 2016 tarihinde, 10:00-13:00 saatleri arasında tek 
oturum olarak, Ankara Üniversitesi Tandoğan Yerleşkesi Emniyet Mah. İncitaş Sok. Ord. Prof. 
Dr. Şevket Aziz Kansu Binası B Blok Kat 5   06500 Beşevler/ANKARA adresinde yapılacaktır. 

- Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adayların isimleri Makina ve 
Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünün www.mkek.gov.tr adresindeki resmi Web 
sayfasında yazılı sınavdan en az 15 gün önce ilan edilecektir. Ayrıca adaylara elektronik posta 
ve/veya kısa mesaj yoluyla bildirilecektir.  

- Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar sınava giriş belgelerini, yazılı sınava 
katılmaya hak kazandıklarının ilanından itibaren 21 Ekim 2016 tarihi saat 17.30’a kadar MKE 
Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığından alacaklardır. Adaylar 23 Ekim 2016 
tarihindeki yazılı sınavda bu belge ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı 
veya sürücü belgesi ya da pasaport gibi geçerli bir kimlik belgesini yanlarında bulunduracaklardır. 
Sınava katılamayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. 

- Yazılı sınavı kazananlara sözlü sınav tarihi ve yeri, (www.mkek.gov.tr) internet 
sayfasında ilan edilecek ve ayrıca adaylara elektronik posta ve/veya kısa mesaj yoluyla 
bildirilecektir.  

III - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI 
- ÖSYM tarafından 2015 veya 2016 yıllarında A Grubu kadroları için yapılan Kamu 

Personeli Seçme Sınavları KPSS (A) Grubunda, KPSSP54 puan türünden 75 ve daha üzeri puan 
almış olmak, 

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri haiz olmak. 
- Sınav başvurusunu süresi içerisinde, usulüne göre ve gerekli belgeleri sunarak yapmış olmak. 
- Sağlık durumu her türlü iklim ve yolculuk koşullarında görevini devamlı yapmaya 

elverişli olmak. 
- En az 4 yıllık lisans eğitimi veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari 

bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt 
dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak. 

- Yazılı sınavın açıldığı 2016 yılının Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını 
doldurmamış olmak (01/01/1981 tarihinden sonra doğanlar). 
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IV - SINAV BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ 
- Başvurular, sınav duyurusunun Resmi Gazetede yayımlanmasını takip eden günden 

başlayacak, 23/09/2016 tarihinde saat 17:30’da sona erecektir. 
- Başvurular, “MKE Kurumu Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcısı Giriş Sınavı Başvuru 

Formu” ile yapılacaktır. 
- Başvuru Formu ve Özgeçmiş Formu, (www.mkek.gov.tr) internet sayfasından 

indirilmek suretiyle veya Teftiş Kurulu Başkanlığından temin edilebilir. Başvuru Formları 
usulünce doldurulduktan sonra “MKE Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı, 
Anadolu (Tandoğan) Meydanı 06330 ANKARA” adresine şahsen veya posta yoluyla süresi 
içerisinde teslim edilecektir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, 23/09/2016 
tarihinden sonra Başkanlığa ulaşan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

- Başvuru Formuna, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuç belgesinin bilgisayar 
çıktısı, yükseköğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin aslı ya da Kurum tarafından onaylı 
örneği, Özgeçmiş Formu ve son altı ay içinde çekilmiş (4,5x6 cm.) 2 adet vesikalık fotoğraf (1 
adedi forma yapıştırılacaktır). 

V - SINAV BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ADAY GİRİŞ 
BELGESİ 

Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuç belgelerinin geçerli ve doğru olduğu Öğrenci Seçme 
ve Yerleştirme Merkezi tarafından teyit edilen ve istenen belgeleri de tamam olan adaylara, 
sınavın tarih, saat ve yerlerini de belirten ve Teftiş Kurulu Başkanlığınca düzenlenen aday giriş 
belgesi verilir.  

VI - SINAV KONULARI 
a) Muhasebe: 
1) Genel Muhasebe Prensipleri ve Uygulaması, 
2) Şirketler Muhasebesi, Vergi Muhasebesi, 
3) Maliyet Muhasebesi, İşletme Denetimi, Yönetim Muhasebesi, 
4) Finansal Yönetim Teorisi, Mali Tablolar Analizi, 
5) Ticari Hesap ve Mali Cebir, 
b) İktisat: 
1) Genel İktisat Prensipleri ve Teorileri, 
2) İşletme İktisadı, Pazarlama Yönetimi, 
3) Para Banka, Kredi ve Konjonktür Politikası, 
4) Uluslararası İktisadi İlişkiler ve Dış Ticaret, 
c) Maliye: 
1) Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikasının Genel Esasları, 
2) Türk Vergi Yasalarının Genel Esasları, 
ç) Hukuk: 
1) Borçlar Hukuku (Türk Borçlar Kanunu Birinci Kısım), 
2) Ticaret Hukuku (Deniz ticaretine ait hükümler hariç), 
3) İş Hukuku (İş Kanunu, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu), 
4) Ceza Hukuku (Türk Ceza Kanununun Genel Hükümleri, Kamu Güvenine Karşı Suçlar, 

Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar ve Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine 
Karşı Suçlar, ayrıca Ceza Muhakemesi Kanununun görev, yetki, kovuşturma ve soruşturmaya 
ilişkin hükümleri), 

5) Kamu İktisadi Teşebbüsleri Mevzuatı (233 ve 399 sayılı KHK’ler), 
VII - DEĞERLENDİRME 
a) Yazılı sınavın değerlendirilmesi: 
Yazılı sınavın, konu grupları itibariyle ayrı ayrı yapılması halinde her bir sınavdan en az 

60 puan alınması ve bunların ortalamasının en az 65 puan olması gerekir. Sınavda başarılı 
sayılabilmek için her konudan en az altmış puan almak kaydıyla ortalama en az altmış beş puan 
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alan adaylar arasında ortalama puanı en yüksek adaydan başlanarak yapılacak sıralamaya göre, 
azami atama yapılacak kadro sayısının dört katı tutarındaki yirmi aday yazılı sınavda başarılı 
sayılacaktır (Yirminci sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da başarılı sayılırlar). Yazılı 
sınavda yirminin altında adayın başarılı olması halinde başarılı olanların tamamı sözlü sınava 
çağrılacaktır. 

b) Sözlü sınavın değerlendirilmesi: 
Sözlü sınav, yazılı sınav konularından Sınav Kurulunca yapılır. Sözlü sınavda, adayın 

yazılı sınav konularındaki bilgisi genel olarak yoklanıp, tam puan (100) üzerinden tek puan 
verilir. 

Ayıca, sözlü sınav da; 
-Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 
-Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 
-Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 
-Genel yetenek ve genel kültürü, 
-Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, 
Yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir. 
Sözlü sınavda adayın başarılı sayılması için, bilgi puanının en az (65) olması ve yukarıda 

belirtilen ölçütler hakkında Sınav Kurulunun olumlu kanıya varması gerekir. 
c) Giriş sınav notu  
-Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavının sonucu, yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalaması 

alınarak saptanır. Sınavda başarı gösterenlerin sayısı, kadro sayısından fazla olursa giriş sınav 
notu üstün olanlar tercih edilir. Sınavda başarılı olanlardan atama yapılacak kadro sayısı kadar 
aday, başarı sıralamasındaki önceliğe göre asıl aday olarak, diğer adaylar ise başarı sırasına göre 
yedek aday olarak kabul edilir. 

VIII - SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ 
- Giriş sınavının yazılı ve sözlü bölümlerini kazanan adayların listesi (www.mkek.gov.tr) 

internet sayfasında ilan edilecek ve elektronik posta ve/veya kısa mesaj yoluyla adaylara 
bildirilecektir. 

- Adaylar, sınav sorularına ilişkin itirazlarını soruların yayımlanmasından itibaren en geç 
5 gün içerisinde, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kamu Girişimci Şubesi Bakanlıklar Döner 
Sermaye İşletmesi ANKÜSEM hesabına (Hesap No: 7064112-5008 - IBAN: 
TR590001002532070641125008) her bir soru için 15TL (Onbeş Türk Lirası KDV dahil) itiraz 
ücreti yatırarak aldıkları banka dekontu ile birlikte MKE’ye yazılı olarak yapacaklardır. Süresi 
geçtikten sonra yapılan itirazlar ile imza ve adresi olmayan itiraz dilekçeleri dikkate 
alınmayacaktır. 

- Adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sonuçların yayınlandığı günden başlayarak 
en geç 3 gün içerisinde, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kamu Girişimci Şubesi Bakanlıklar 
Döner Sermaye İşletmesi ANKÜSEM hesabına (Hesap No: 7064112-5008 - IBAN: 
TR590001002532070641125008) 25TL (Yirmi beş Türk Lirası KDV dahil) sonuç itiraz ücreti 
yatırarak aldıkları banka dekontu ile birlikte MKE’ye yazılı olarak yapacaklardır. Süresi geçtikten 
sonra yapılan itirazlar ile imza ve adresi olmayan itiraz dilekçeleri dikkate alınmayacaktır. 

X - DİĞER HUSUSLAR  
- Sınav salonlarına hesap makinesi, cep telefonu v.b. elektronik aletler alınmayacaktır.  
- Sınavla ilgili olarak MKE Kurumu Teftiş Kurulu Başkanlığının (0312 296 13 23) 

numaralı telefonlarından bilgi temin edilebilir. 
- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza 

Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 
bulunulur. 

- Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, sınavı kazanmış 
olsalar bile, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal 
edilir. 7562/2-1 



Sayfa : 64 RESMÎ GAZETE 23 Ağustos 2016 – Sayı : 29810 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden: 
İzmir İli, Bayraklı İlçesi, 26M-2A pafta, 25890 ada, 2, 3, 5 ve 6 no.'lu parseller üzerindeki 

yapılarda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen 
hükümlere göre yerine getirmediği Bayraklı Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Başak 
Mühendislik Müteahhitlik Ltd. Şti.'nin Yetki Belge Numarasının (0006315650322147); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 
İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
Şirket müdürü olan Rüstem Onur YILMAZ'ın şahıs şirketi olarak İl Müdürlüklerine 

müracaat etmesi halinde, yetki belgesi numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,  
İptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 12.08.2016 tarihli ve 10552 sayılı Olur'u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 7668/1/1-1 

————— 
Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Ballıkpınar Mahallesi, 206 ada 6 no.'lu parsel üzerindeki yapıda 

görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere 
göre yerine getirmediği Gölbaşı Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Mate 
Tekstil Metal İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi'nin Yetki Belgesi Numarasının 
(0006311708035767); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,  
İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,  
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
Şirket müdürü "Elif SARITOSUN"a yetki belge numarası almak üzere İ1 Müdürlüklerine 

müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine, 
İptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 11.08.2016 tarihli ve 10507 sayılı Olur'u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 7668/2/1-1 

————— 
Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Zafer Mahallesi, 21N-4A pafta, 8897 ada, 20 no.'lu parsel ve 

Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Zafer Mahallesi, 21N-4A pafta, 8891 ada, 20 no.lu parsel üzerindeki 
yapılarda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen 
hükümlere göre yerine getirmediği Tepebaşı Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı 
Müteahhidi Mavisu İnşaat Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin Yetki Belgesi 
Numarasının (0026315344568430); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 
İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,  
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
Şirket müdürü "İlyas AYIK"a yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine 

müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,  
İptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 12.08.2016 tarihli ve 10551 sayılı Olur'u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 7668/3/1-1 
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Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Ekonomik ve Sosyal Düşünce Araştırma Geliştirme Vakfı (ESAGEV) 
VAKFEDENLER: Fatih TÜRKMEN, İdris YURTERİ. 
VAKFIN İKAMETGAHI: Ankara 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: 

Ankara 12. Asliye Hukuk Mahkemesinin 13/06/2016 tarihinde tavzih edilen 14/04/2016 tarih ve 
E.2015/192, K.2016/129 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Ülkemizin ve sosyo-kültürel ilişkilerimiz ve bağımız olan 
coğrafyamızın karşı karşıya olduğu ve/veya olması muhtemel sorun ve tehditler ile fırsatları 
öngörmek, bunlara ilişkin sürdürebilir politika geliştirme süreçlerine katkı vermek ve bu 
doğrultuda kapsamlı proje ve programlar geliştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 65.000 TL Nakit .(Altmışbeşbin) 
YÖNETİM KURULU: 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve haklar mütevelli heyet üye tamsayısının en az 2/3’ünün alacağı 
kararla konusuna en yakın olan bir başka vakıf ya da kamu kurumuna devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 7641/1-1 
—— • —— 

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu 

Kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır. 
Ayrıntılı bilgi Üniversitemiz (www.nny.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında 

mevcuttur. 
İlan olunur.  

Fakülte Bölüm Kadro Unvanı Kadro Sayısı 
İktisadi ve İdari Bilimler İşletme Doçent 1 

Sağlık Bilimleri Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Doçent 1 
Fen-Edebiyat Psikoloji Yardımcı 

Doçent 2 
 7627/1-1 —— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA SÜRESİNİN DÜZELTME KARARI 

 
 7685/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2016/153284 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin - 

Adı 
İKMAL MALİYE OKULU VE 
EĞİTİM MERKEZİ 

KOMUTANLIĞI 

İl/İlçe İSTANBUL/MALTEPE 

Adresi - Tel-Faks 216 417 57 80 - 216 417 73 80 

Posta Kodu 34855 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı TUNCAY KÜLEK - 

Adresi 

EYÜP SULTAN MAH. İMAM 

HATİP CAD. NO: 13 SAMANDIRA-

SANCAKTEPE/İSTANBUL 

- 

T.C. Kimlik No. 13367680150 - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
- - 

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

- - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. - - 

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(X) 
b-4735 
KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) 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. 
 7647/1/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2016/131252 
2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin - 

Adı 
ANKARA TEDARİK BÖLGE 
BAŞKANLIĞI 

İl/İlçe ANKARA/KEÇİÖREN 

Adresi 
ETLİK CAD. (ESKİ GARAJLAR 
YANI) 

Tel-Faks 312 384 32 50 - 312 384 32 61 

Posta Kodu 06010 E-Mail - 
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
AVİRA KURUMSAL YEMEK 
HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 

- 

Adresi 

OSMANAĞA MAH. 
SÖĞÜTLÜÇEŞME CAD. 
TULUMBACI ASIM SK. 
KORULAR İŞ HANI NO: 2/40 
KADIKÖY/İSTANBUL 

- 

T.C. Kimlik No. - - 
Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

1050596526 - 

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

İSTANBUL TİCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 694718 - 
6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (6) Yıl (  ) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(x) 
b-4735 
KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 
Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 
Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Kurum İhalelerinden (  ) 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. 
 7647/2/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2015/21448 

2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
1'İNCİ ANA BAKIM MERKEZİ 
KOMUTANLIĞI 

İl/İlçe SAKARYA/ARİFİYE 

Adresi  Tel-Faks 264 275 16 20 - 264 276 86 79 

Posta Kodu 54580 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
KAVİS OTOMOTİV SANAYİ VE 
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

 

Adresi 
SELAHATTİN PINAR SOK. SARAY 
APT. NO.: 9/2 FENERBAHÇE 
KADIKÖY/İSTANBUL 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

529 037 2486  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

İSTANBUL TİC .OD.  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 519356  

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK  

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) 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. 
 7647/3/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2015/10218 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
1'İNCİ ANA BAKIM MERKEZİ 
KOMUTANLIĞI 

İl/İlçe SAKARYA/ARİFİYE 

Adresi  Tel-Faks 264 275 16 20 - 264 276 86 79 

Posta Kodu 54580 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı MUSTAFA SAKIZLIOĞLU  

Adresi 

ESKİŞEHİR YOLU ÜZERİ 

DÖRTYOL SANAYİ SİT. 3. SOK. 

NO.:26-28 ARFİYE/SAKARYA 

 

T.C. Kimlik No. 11000571476  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
7400093206  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İZMİR TİCARET ODASI  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 154425  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK  
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) 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. 
 7647/4/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2015/41162 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
1'İNCİ ANA BAKIM MERKEZİ 
KOMUTANLIĞI 

İl/İlçe SAKARYA/ARİFİYE 

Adresi  Tel-Faks 264 275 16 20-264 276 86 79 

Posta Kodu 54580 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı MUSTAFA SAKIZLIOĞLU  

Adresi 
ESKİŞEHİR YOLU ÜZERİ 
DÖRTYOL SANAYİ SİT. 3. SOK. 

NO.:26-28 ARFİYE/SAKARYA 

 

T.C. Kimlik No. 11000571476  

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

7400093206  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İZMİR TİCARET ODASI  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 154425  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK  
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) 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. 

 7647/5/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2015/19437 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
1'İNCİ ANA BAKIM MERKEZİ 

KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe SAKARYA/ARİFİYE 

Adresi  Tel-Faks 264 275 16 20-264 276 86 79 

Posta Kodu 54580 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı MUSTAFA SAKIZLIOĞLU  

Adresi 

ESKİŞEHİR YOLU ÜZERİ 

DÖRTYOL SANAYİ SİT. 3. SOK. 

NO.:26-28 ARFİYE/SAKARYA 

 

T.C. Kimlik No. 11000571476  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
7400093206  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İZMİR TİCARET ODASI  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 154425  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK  
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) 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. 
 7647/6/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2016/77653 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin - 

Adı 
1’İNCİ HAVA İKMAL BAKIM 

MERKEZİ KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe ESKİŞEHİR/TEPEBAŞI 

Adresi 
GÜNDOĞDU MAH. ANKARA 

ASFALTI KARTAL KAVŞAĞI 
Tel-Faks 222 237 59 40-222 237 59 39 

Posta Kodu 26320 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı ERTUĞRUL TEKİN - 

Adresi 
JOHN F.KENNEDY CAD. NO:106/A 

G.O.P. ÇANKAYA/ANKARA 
- 

T.C. Kimlik No. 47167551310 - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
- - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
- - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. - - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 
Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 
Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Kurum İhalelerinden (  ) 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. 
 7647/7/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2016/32908 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
ANKARA DENİZ İKMAL 
GRUP KOMUTANLIĞI 

İl/İlçe ANKARA/ÇANKAYA 

Adresi 
CEMAL GÜRSEL CAD. 

NO.:110 CEBECİ 
Tel-Faks 312 319 11 60 - 312 362 93 03 

Posta Kodu 06590 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı HATİCE KAÇAN  

Adresi 

RAMİ KIŞLA CAD. GÜNDOĞAR 1 

İŞ MERKEZİ 68/128-277 EYÜP 

TOPÇULAR İSTANBUL 

 

T.C. Kimlik No. 19514226752  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

İSTANBUL TİCARET ODASI  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 983158  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) 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. 
 7647/8/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2015/98885 
2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin - 

Adı 
İZMİR TEDARİK BÖLGE 
BAŞKANLIĞI 

İl/İlçe İZMİR/KONAK 

Adresi 
GAZİLER CAD./ 1420 SOKAK 
1/3 

Tel-Faks 232 433 00 76-232 433 27 09 

Posta Kodu 35128 E-Mail - 
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

TANRIVERDİ BAKLİYAT 
TEMİZLİK MADDELERİ TARIM 
GIDA SANAYİ VE TİCARET 
LİMİTED ŞİRKETİ 

- 

Adresi 
SÜMER MAH. 2262/4 SOKAK 
NO:34 MERKEZEFENDİ/DENİZLİ 

- 

T.C. Kimlik No. - - 
Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

8220213422 - 

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

DENİZLİ TİCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 22387 - 
6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 
Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 
Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Kurum İhalelerinden (  ) 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. 
 7647/9/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2015/80196 
2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin - 

Adı 
1’İNCİ ANA BAKIM MERKEZİ 
KOMUTANLIĞI 

İl/İlçe SAKARYA/ARİFİYE 

Adresi - Tel-Faks 264 275 16 20-264 276 86 79 
Posta 
Kodu 

54580 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya 
Tüzel Kişi 

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
HEDEF İLERİ 
SAVUNMA SANAYİ 
ANONİM ŞİRKETİ 

HEDEF FİNANSAL 
HİZMETLER 
ANONİM ŞİRKETİ 

NAMIK KEMAL 
GÖKALP 

Adresi 

BURHANİYE MAH. 
KARADENİZ CAD. 
SELVİLİEVLER SİT. 
NO.:26/4 ÜSKÜDAR/ 
İSTANBUL 

BURHANİYE MAH. 
KARADENİZ CAD. 
SELVİLİEVLER SİT. 
NO.:26/4 ÜSKÜDAR/ 
İSTANBUL 

BURHANİYE MAH. 
KARADENİZ CAD. 
SELVİLİEVLER SİT. 
NO.:26/4 ÜSKÜDAR/ 
İSTANBUL 

T.C. Kimlik No. - - 32545802986 
Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

4610449609 4610415457 - 

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

İSTANBUL TİCARET 
ODASI 

İSTANBUL TİC. 
SİC.MD.LÜĞÜ 

 

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

935205 766400  

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın Dayanağı 
ve Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 
Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 
Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Kurum İhalelerinden (  ) 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. 
 7647/10/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2015/15113 

2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
HAVA TEKNİK OKULLAR 
KOMUTANLIĞI 

İl/İlçe İZMİR/GAZİEMİR 

Adresi  Tel-Faks 232 251 16 00 – 232 251 35 89 

Posta Kodu 35415 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
ERK ERKAN GIDA VE 
TAAHHÜT SANAYİ TİCARET 
LİMİTED ŞİRKETİ 

ERKAN ALTINÖZ 

Adresi 

MÜCAHİTLER MAH. 9. CAD. 
MEHMET KARAGÜLLE İŞ 
MERKEZİ KAT: 8 NO.: 77 
ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP 

MÜCAHİTLER MAH. 9. CAD. 
MEHMET KARAGÜLLE İŞ 
MERKEZİ KAT: 8 NO.: 77 
ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP 

T.C. Kimlik No. - 39625313226 

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

3600328329  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

GAZİANTEP TİC. OD.  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 38214  

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) 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. 
 7647/11/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
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. 
 7649/1/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
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. 
 7649/2/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
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. 
 7649/3/1-1 
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Devlet Demir Yolları İşletmesi 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. 
 7666/1-1 
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: 
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. 
 7648/1/1-1 



Sayfa : 82 RESMÎ GAZETE 23 Ağustos 2016 – Sayı : 29810 

 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: 
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. 
 7648/2/1-1 



23 Ağustos 2016 – Sayı : 29810 RESMÎ GAZETE Sayfa : 83 

 

İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri Ticaret Anonim Şirketinden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)    40 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

— Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği

— Gümrük ve Ticaret Denetmenliği Yönetmeliği

— Havalimanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği (SHY-22)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


