
S.No Adı Soyadı Başvuru DurumuRed Nedeni

1 ALİ                  DOĞRU Red

Başvurunun dayanağı olan 2016/439730 İKN'li ihaleye ilişkin 

sözleşmenin; 696 sayılı KHK'da belirtilen nitelikte personel 

çalıştırılmasına dayalı hizmet alımına ilişkin sözleşme olmaması 

nedeniyle reddedilmiştir.

2 ALİHAN               GÜLTOPLAYAN Red

Başvurunun dayanağı olan 2016/439730 İKN'li ihaleye ilişkin 

sözleşmenin; 696 sayılı KHK'da belirtilen nitelikte personel 

çalıştırılmasına dayalı hizmet alımına ilişkin sözleşme olmaması 

nedeniyle reddedilmiştir.

3 BURAKHAN             ATAMAN Red

Başvurunun dayanağı olan 2016/439730 İKN'li ihaleye ilişkin 

sözleşmenin; 696 sayılı KHK'da belirtilen nitelikte personel 

çalıştırılmasına dayalı hizmet alımına ilişkin sözleşme olmaması 

nedeniyle reddedilmiştir.

4 CAFER                AKSOY Red

Başvurunun dayanağı olan 2016/439730 İKN'li ihaleye ilişkin 

sözleşmenin; 696 sayılı KHK'da belirtilen nitelikte personel 

çalıştırılmasına dayalı hizmet alımına ilişkin sözleşme olmaması 

nedeniyle reddedilmiştir.

5 DURSUN               ERDOĞAN Red

Başvurunun dayanağı olan 2016/439730 İKN'li ihaleye ilişkin 

sözleşmenin; 696 sayılı KHK'da belirtilen nitelikte personel 

çalıştırılmasına dayalı hizmet alımına ilişkin sözleşme olmaması 

nedeniyle reddedilmiştir.

6 ESRA                 AYGÜN Red

Başvurunun dayanağı olan 2016/439730 İKN'li ihaleye ilişkin 

sözleşmenin; 696 sayılı KHK'da belirtilen nitelikte personel 

çalıştırılmasına dayalı hizmet alımına ilişkin sözleşme olmaması 

nedeniyle reddedilmiştir.

7 EYÜP                 KOÇ Red

Başvurunun dayanağı olan 2016/439730 İKN'li ihaleye ilişkin 

sözleşmenin; 696 sayılı KHK'da belirtilen nitelikte personel 

çalıştırılmasına dayalı hizmet alımına ilişkin sözleşme olmaması 

nedeniyle reddedilmiştir.

8 HÜSEYİN              YÜCEL Red

Başvurunun dayanağı olan 2016/439730 İKN'li ihaleye ilişkin 

sözleşmenin; 696 sayılı KHK'da belirtilen nitelikte personel 

çalıştırılmasına dayalı hizmet alımına ilişkin sözleşme olmaması 

nedeniyle reddedilmiştir.

9 İKRAM                BAYRAM Red

Başvurunun dayanağı olan 2016/439730 İKN'li ihaleye ilişkin 

sözleşmenin; 696 sayılı KHK'da belirtilen nitelikte personel 

çalıştırılmasına dayalı hizmet alımına ilişkin sözleşme olmaması 

nedeniyle reddedilmiştir.

10 KEMAL                KILIÇ Red

Başvurunun dayanağı olan 2016/439730 İKN'li ihaleye ilişkin 

sözleşmenin; 696 sayılı KHK'da belirtilen nitelikte personel 

çalıştırılmasına dayalı hizmet alımına ilişkin sözleşme olmaması 

nedeniyle reddedilmiştir.

11 METİN                MEDİK Red

Başvurunun dayanağı olan 2016/439730 İKN'li ihaleye ilişkin 

sözleşmenin; 696 sayılı KHK'da belirtilen nitelikte personel 

çalıştırılmasına dayalı hizmet alımına ilişkin sözleşme olmaması 

nedeniyle reddedilmiştir.
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12 RAMAZAN              YOLALAN Red

Başvurunun dayanağı olan 2016/439730 İKN'li ihaleye ilişkin 

sözleşmenin; 696 sayılı KHK'da belirtilen nitelikte personel 

çalıştırılmasına dayalı hizmet alımına ilişkin sözleşme olmaması 

nedeniyle reddedilmiştir.

13 SEDAT                BALCİ Red

Başvurunun dayanağı olan 2016/439730 İKN'li ihaleye ilişkin 

sözleşmenin; 696 sayılı KHK'da belirtilen nitelikte personel 

çalıştırılmasına dayalı hizmet alımına ilişkin sözleşme olmaması 

nedeniyle reddedilmiştir.

14 SEDAT                KİŞ Red

Başvurunun dayanağı olan 2016/439730 İKN'li ihaleye ilişkin 

sözleşmenin; 696 sayılı KHK'da belirtilen nitelikte personel 

çalıştırılmasına dayalı hizmet alımına ilişkin sözleşme olmaması 

nedeniyle reddedilmiştir.

15 SELAHATTİN           AYDOĞAN Red

Başvurunun dayanağı olan 2016/439730 İKN'li ihaleye ilişkin 

sözleşmenin; 696 sayılı KHK'da belirtilen nitelikte personel 

çalıştırılmasına dayalı hizmet alımına ilişkin sözleşme olmaması 

nedeniyle reddedilmiştir.

16 SONER                ÖZCANLI Red

Başvurunun dayanağı olan 2016/439730 İKN'li ihaleye ilişkin 

sözleşmenin; 696 sayılı KHK'da belirtilen nitelikte personel 

çalıştırılmasına dayalı hizmet alımına ilişkin sözleşme olmaması 

nedeniyle reddedilmiştir.

17 ÜMİT                 ASLAN Red

Başvurunun dayanağı olan 2016/439730 İKN'li ihaleye ilişkin 

sözleşmenin; 696 sayılı KHK'da belirtilen nitelikte personel 

çalıştırılmasına dayalı hizmet alımına ilişkin sözleşme olmaması 

nedeniyle reddedilmiştir.

18 YUSUF                DURU Red

Başvurunun dayanağı olan 2016/439730 İKN'li ihaleye ilişkin 

sözleşmenin; 696 sayılı KHK'da belirtilen nitelikte personel 

çalıştırılmasına dayalı hizmet alımına ilişkin sözleşme olmaması 

nedeniyle reddedilmiştir.

19 YUSUF                KINACI Red

Başvurunun dayanağı olan 2016/439730 İKN'li ihaleye ilişkin 

sözleşmenin; 696 sayılı KHK'da belirtilen nitelikte personel 

çalıştırılmasına dayalı hizmet alımına ilişkin sözleşme olmaması 

nedeniyle reddedilmiştir.


