
S.No Tc Kimlik No Adı Soyadı
Başvuru 

Durumu
Red Nedeni

1 30*****92 ABDUSSELAM           BIÇAKÇI Red Emekliliğe hak kazanmış olması nedeniyle reddedilmiştir.

2

33*****92 Cahit                ÇELİK Red

Başvurunun dayanağı olan 2017/294927 İKN'li ihalenin niteliğinin yapım işi olduğu tespit edilmiştir. Anılan 

işin, 696 sayılı KHK da belirtilen park ve bahçe bakım ve onarımı veya personel çalıştırılmasına dayalı 

hizmet işi kapsamında olmaması nedeniyle, başvuru reddedilmiştir.

3

36*****34 Cengiz               ÇİLLER Red

Başvurunun dayanağı olan 2017/294927 İKN'li ihalenin niteliğinin yapım işi olduğu tespit edilmiştir. Anılan 

işin, 696 sayılı KHK da belirtilen park ve bahçe bakım ve onarımı veya personel çalıştırılmasına dayalı 

hizmet işi kapsamında olmaması nedeniyle, başvuru reddedilmiştir.

4

51*****34 Hasan                MEŞE Red

Başvurunun dayanağı olan 2017/294927 İKN'li ihalenin niteliğinin yapım işi olduğu tespit edilmiştir. Anılan 

işin, 696 sayılı KHK da belirtilen park ve bahçe bakım ve onarımı veya personel çalıştırılmasına dayalı 

hizmet işi kapsamında olmaması nedeniyle, başvuru reddedilmiştir.

5

43*****08 Hasan                ŞEN Red

Başvurunun dayanağı olan 2017/294927 İKN'li ihalenin niteliğinin yapım işi olduğu tespit edilmiştir. Anılan 

işin, 696 sayılı KHK da belirtilen park ve bahçe bakım ve onarımı veya personel çalıştırılmasına dayalı 

hizmet işi kapsamında olmaması nedeniyle, başvuru reddedilmiştir.

6

19*****80 Hüsamettin     KARATAŞ Red

Başvurunun dayanağı olan 2017/294927 İKN'li ihalenin niteliğinin yapım işi olduğu tespit edilmiştir. Anılan 

işin, 696 sayılı KHK da belirtilen park ve bahçe bakım ve onarımı veya personel çalıştırılmasına dayalı 

hizmet işi kapsamında olmaması nedeniyle, başvuru reddedilmiştir.

7
19*****54 MAKSUT               UZUN Red

Adli sicil kaydının, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin 5 numaralı alt bendinde belirtilen kriterlere 

uygun olmaması nedeniyle reddedilmiştir.

8

10*****38 Mehmet               ATABEY Red

Başvurunun dayanağı olan 2017/294927 İKN'li ihalenin niteliğinin yapım işi olduğu tespit edilmiştir. Anılan 

işin, 696 sayılı KHK da belirtilen park ve bahçe bakım ve onarımı veya personel çalıştırılmasına dayalı 

hizmet işi kapsamında olmaması nedeniyle, başvuru reddedilmiştir.

9

27*****50 MEHMET            DİKMECİ Red

Adli sicil kaydının, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin 5 numaralı alt bendinde belirtilen kriterlere 

uygun olmaması nedeniyle reddedilmiştir.

10

23*****88 MEHMET EMİN          ER Red

Başvurunun dayanağı olan 2017/294927 İKN'li ihalenin niteliğinin yapım işi olduğu tespit edilmiştir. Anılan 

işin, 696 sayılı KHK da belirtilen park ve bahçe bakım ve onarımı veya personel çalıştırılmasına dayalı 

hizmet işi kapsamında olmaması nedeniyle, başvuru reddedilmiştir.

11
33*****44 MEHMET SELİM       TÜCİ Red

Emekliliğe hak kazanmış olması nedeniyle reddedilmiştir.

12

47*****58 Mehmet Şirin       KAYTAR Red

Başvurunun dayanağı olan 2017/294927 İKN'li ihalenin niteliğinin yapım işi olduğu tespit edilmiştir. Anılan 

işin, 696 sayılı KHK da belirtilen park ve bahçe bakım ve onarımı veya personel çalıştırılmasına dayalı 

hizmet işi kapsamında olmaması nedeniyle, başvuru reddedilmiştir.

13

20*****80 MENDUH            ARIKBAŞ Red

Adli sicil kaydının, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin 5 numaralı alt bendinde belirtilen kriterlere 

uygun olmaması nedeniyle reddedilmiştir.

14

13*****08 Serkan               GÜLGÜN Red

Başvurunun dayanağı olan 2017/294927 İKN'li ihalenin niteliğinin yapım işi olduğu tespit edilmiştir. Anılan 

işin, 696 sayılı KHK da belirtilen park ve bahçe bakım ve onarımı veya personel çalıştırılmasına dayalı 

hizmet işi kapsamında olmaması nedeniyle, başvuru reddedilmiştir.

15
32*****28 Sermet             GÖKTAŞ Red Emekliliğe hak kazanmış olması nedeniyle reddedilmiştir.

16

46*****28 Seyfettin       DEMİRHAN Red

Başvurunun dayanağı olan 2017/294927 İKN'li ihalenin niteliğinin yapım işi olduğu tespit edilmiştir. Anılan 

işin, 696 sayılı KHK da belirtilen park ve bahçe bakım ve onarımı veya personel çalıştırılmasına dayalı 

hizmet işi kapsamında olmaması nedeniyle, başvuru reddedilmiştir.

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Başvurusu Kabul Edilmeyenler


