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       YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

NÜKLEER DÜZENLEME KANUNU

Kanun No. 7381 Kabul Tarihi: 5/3/2022

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, barışçıl kullanım ilkesi esas alınarak, nükleer enerji

ve iyonlaştırıcı radyasyona ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi sırasında çalışanların, halkın, çev-
renin ve gelecek nesillerin iyonlaştırıcı radyasyonun olası zararlı etkilerinden korunmasına yö-
nelik uygulanması gereken ilke ve esaslar ile tarafların sorumluluklarını, bu faaliyetler üzerinde
düzenleyici kontrol yetkisini haiz Nükleer Düzenleme Kurumunun yetki ve sorumluluklarını
ve nükleer hadiselerden kaynaklanan nükleer zararlar hakkındaki hukuki sorumluluğu belirle-
mektir.

(2) Nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyona ilişkin faaliyetler ve bu faaliyetlerle ilgili
kişi, tesis, cihaz ve maddeler bu Kanun kapsamındadır.

Tanımlar
MADDE 2- (1) Bu Kanunun uygulanmasında;
a) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,
b) Başkan: Nükleer Düzenleme Kurumu Başkanını,
c) Bertaraf: Radyoaktif atıkların geri alma niyeti olmaksızın nihai olarak depolanma-

sını,
ç) Düzenleyici kontrol: Kurumun yürüttüğü düzenleme, değerlendirme, yetkilendirme

ve denetleme faaliyetleri ile yaptırımların uygulanmasını,
d) Düzenleyici kontrolden çıkarma: Kurumun belirlediği koşullar çerçevesinde düzen-

leyici kontrol uygulanmasına gerek kalmadığı yönündeki Kurum kararını,
e) Emniyet: Tesisleri ve radyoaktif maddeleri hedef alan hırsızlık, sabotaj, her türlü yet-

kisiz erişim ve diğer kötü niyetli girişimleri engellemek, tespit etmek ve gerektiğinde müdahale
etmek üzere gerekli önlemlerin alınmasını ve bu önlemlerin etkinliğinin sürdürülmesini,
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f) Güvenlik: Nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyona ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi
sırasında çalışanların, halkın, çevrenin ve gelecek nesillerin radyasyondan korunmasını sağla-
mak üzere uygun şartların oluşturularak sürdürülmesi, kazaların önlenmesi veya kaza sonuç-
larının hafifletilmesini,

g) İşletmeden çıkarma: Bir daha işletilmeme kararı ile tesisin tamamının veya bir kıs-
mının düzenleyici kontrolden çıkarılmasına yönelik faaliyetler bütününü,

ğ) Komisyon: Nükleer Zarar Tespit Komisyonunu,
h) Kullanılmış yakıt: Reaktörden çıkarılmış ve mevcut hâliyle yeniden yakıt olarak kul-

lanılamayacak olan reaktörde ışınlanmış yakıtı,
ı) Kurul: Nükleer Düzenleme Kurulunu,
i) Kurum: Nükleer Düzenleme Kurumunu,
j) Nükleer güvence: Nükleer silahların yayılmasının önlenmesine yönelik ulusal ve

uluslararası yükümlülükleri,
k) Nükleer madde: Uranyum, toryum, plütonyum ile diğer bölünebilir maddelerin Ku-

rum tarafından belirlenen izotopları ile fiziksel ve kimyasal formlarını,
l) Nükleer tesis: Nükleer madde çıkarmak, üretmek, işlemek, kullanmak, bulundurmak,

yeniden işlemek veya depolamak amacıyla kurulmakta olan veya işletilen tesisi,
m) NÜTED A.Ş.: NÜTED Nükleer Teknik Destek Anonim Şirketini,
n) Paris Sözleşmesi: 29/7/1960 tarihli Nükleer Enerji Sahasında Hukuki Mesuliyete

Dair Sözleşme ve bu Sözleşmeyi değiştiren, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu protokol-
leri,

o) Radyasyon: İyonlaştırıcı radyasyonu,
ö) Radyasyon kaynağı: Radyasyon üreten veya yayan cihazlar ile radyoaktif kaynakları,
p) Radyasyon tesisi: Radyasyon kaynaklarının üretilmesi, kullanılması, bulundurulması

veya bakımı ve onarımının yapılması amacıyla özel olarak tasarlanmış tesisi,
r) Radyasyon uygulamaları: Radyasyon kaynaklarının üretilmesi, kullanılması, bulun-

durulması, bakımı ve onarımı ile radyoaktif kaynakların ihracatı, ithalatı ve taşınması faaliyet-
lerini,

s) Radyoaktif atık: Bir daha kullanılmamasına karar verilen ve Kurum tarafından be-
lirlenen serbestleştirme ve salım sınırlarının üzerinde radyoaktiviteye sahip radyoaktif mad-
deleri ve radyoaktif madde bulaşmış ya da radyoaktif olmuş her türlü malzemeyi,

ş) Radyoaktif atık tesisi: Radyoaktif atıkların işlendiği, depolandığı veya bertaraf edil-
diği tesisi,

t) Radyoaktif atık yönetimi: Radyoaktif atıkların toplanması, elleçlenmesi, işlenmesi,
tesis içi taşınması, depolanması veya bertarafı ile ilgili idari ve teknik faaliyetleri,

u) Radyoaktif kaynak: İçeriğindeki radyoaktif maddeden faydalanılarak radyasyon uy-
gulamalarında kullanılmak üzere üretilen açık veya kapalı kaynakları,

ü) Radyoaktif madde: Nükleer madde, radyoaktif kaynak ve radyoaktif atıklar da dâhil
olmak üzere, çekirdekleri kendiliğinden bozunmaya uğrayarak radyasyon yayan izotop veya
izotopları içeren maddeleri,

v) TENMAK: Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumunu,
y) Tesis: Nükleer tesis, radyasyon tesisi veya radyoaktif atık tesisini,
z) Yetkilendirilen kişi: Bu Kanun kapsamındaki bir faaliyetin yürütülmesi için Kurum

tarafından kendisine lisans, izin veya yetki belgesi verilen gerçek veya tüzel kişiyi,
ifade eder.
(2) Beşinci Bölümün uygulanmasında; Paris Sözleşmesinde yer almakla birlikte bu Ka-

nunda yer almayan tanımlar ile birinci fıkranın (k) bendinde yer alan nükleer madde, (1) ben-
dinde yer alan nükleer tesis ifadeleri için Paris Sözleşmesinde yer alan tanımlar geçerlidir.
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İKİNCİ BÖLÜM
Genel İlkeler

Genel ilkeler
MADDE 3- (1) Nükleer enerji ve nükleer maddelerle ilgili herhangi bir faaliyeti yürü-

tecek gerçek veya tüzel kişiler, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu nükleer güvence ile ilgili
uluslararası anlaşma ve sözleşmelere uymakla yükümlüdür.

(2) Çalışanların, halkın, çevrenin ve gelecek nesillerin radyasyona maruz kalma riskini
içeren her türlü faaliyette;

a) Faaliyetin bireysel veya toplumsal açıdan fayda sağlaması,
b) Faaliyet nedeniyle maruz kalınabilecek radyasyon dozlarının mümkün ve makul olan

en düşük düzeyde tutulması,
c) Faaliyet nedeniyle maruz kalınabilecek radyasyon dozlarının Kurum tarafından be-

lirlenen doz sınırlarını aşmaması,
ilkeleri esas alınır.
(3) Nükleer enerji ve radyasyona ilişkin faaliyetler ile bu faaliyetlerle ilgili kişi, tesis,

cihaz ve maddeler güvenlik, emniyet ve nükleer güvence açısından düzenleyici kontrole tabidir.
Düzenleyici kontrole ilişkin verilecek muafiyetler ile bu muafiyetlerin sınır ve koşulları, gü-
venlik ve emniyetle ilgili gerekleri karşılayacak şekilde, dereceli yaklaşım esas alınarak Kurum
tarafından yönetmelikle belirlenir.

(4) Bu Kanun kapsamındaki faaliyetlerde öncelikli olarak güvenlik ve emniyetin temin
edilmesi esastır.

(5) Çalışanların, halkın, çevrenin ve gelecek nesillerin radyasyona maruz kalma riskini
doğuracak her türlü faaliyete ilişkin olarak bu riskten etkilenebilecek kişilerin bilgilendirilmesi
esastır.

(6) Nükleer enerji ve radyasyona ilişkin faaliyetleri bu Kanun kapsamı dışındaki alan-
larda düzenleyen ya da denetleyen diğer kamu kurum ve kuruluşlarının idari işlem ve eylemleri
güvenlik, emniyet ve nükleer güvenceyi zafiyete uğratacak şekilde tesis edilemez.

(7) Diğer mevzuatın güvenlik, emniyet ve nükleer güvence gerekliliklerini karşılaya-
mayan hükümleri bu Kanun kapsamındaki faaliyetlere uygulanmaz. Bu durumda Kurum gü-
venlik, emniyet ve nükleer güvenceyi temin etmek üzere ilave düzenlemeler yapabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yetkilendirme ve Denetim

Yetkilendirme
MADDE 4- (1) Bu Kanun kapsamındaki faaliyetler Kuruma bildirimde bulunulmak-

sızın veya Kurumdan yetki alınmaksızın yürütülemez. Bu faaliyetleri yürütmek isteyen gerçek
veya tüzel kişiler Kuruma başvuruda bulunmakla yükümlüdür. Kurum güvenlik ve emniyetle
ilgili ilkeleri esas alarak; bildirim veya yetkilendirme gerektiren faaliyetleri belirler.

(2) Kurumdan; nükleer tesis, radyasyon tesisi, radyoaktif atık tesisi işletmek ve rad-
yasyon uygulamalarını yürütmek için lisans alınması zorunludur. Kurumdan yalnızca Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşları veya Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına göre kurulmuş tüzel kişiler
lisans alabilir.

(3) Kurumdan;
a) Nükleer tesis için sahanın hazırlanması, Kurum tarafından belirlenen ekipmanın imal

edilmesi, tesisin inşa edilmesi, işletmeye alınması, işletmeden çıkarılması, yeniden işletmeye
geçilmesi ile tesiste güvenlik ve emniyeti ilgilendiren değişiklik yapılması,

b) Radyasyon tesisinin işletmeye alınması, işletmeden çıkarılması ile tesiste güvenlik
ve emniyeti ilgilendiren değişiklik yapılması,

8 Mart 2022 – Sayı : 31772                                    RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 3



c) Radyoaktif atık tesisi için tesisin inşa edilmesi, işletmeye alınması, işletmeden çıka-
rılması, kapatılması ile tesiste güvenlik ve emniyeti ilgilendiren değişiklik yapılması,

ç) Radyoaktif maddelerin ihracatı, ithalatı, taşınması, transit geçirilmesi,
d) Nükleer güvence kapsamında, nükleer alanda kullanılmak üzere özel olarak tasa-

rımlanmış veya hazırlanmış madde, malzeme, ekipman, sistem, bileşen ve ilgili teknoloji ile
nükleer çift kullanımlı madde, malzeme, ekipman, sistem, bileşen ve ilgili teknolojinin ihra-
catı,

e) Nükleer güvence kapsamında Kurum tarafından belirlenen madde, malzeme, ekip-
man, sistem, bileşen veya ilgili teknolojinin ithalatı,

f) Güvenlik, emniyet ve nükleer güvence dikkate alınarak Kurum tarafından belirlenen
diğer faaliyetler,

için izin alınması zorunludur. Bu fıkranın (d) ve (e) bentleri kapsamında verilecek izin-
lere ilişkin olarak Kurum tarafından ilgili bakanlıkların görüşü alınır.

(4) Bu Kanun kapsamındaki faaliyetlere ilişkin Kurum tarafından belirlenen;
a) Faaliyetlerde görev alacak personele radyasyondan korunmaya yönelik eğitim veren

tüzel kişiler,
b) Radyasyondan korunmaya yönelik hizmet verecek kişiler,
c) Faaliyetlerde görev alacak personel,
ç) Ekipman imalatı yapan kişiler,
d) Üçüncü taraf gözetimi yapan şirketler,
için Kurumdan yetki belgesi alınması zorunludur. Kurum, yetkilendirilen kişilere diğer

kişiler tarafından verilecek hizmetler veya güvenlik, emniyet ve nükleer güvenceye etki ede-
bilecek diğer faaliyetler için yetki belgesi alma yükümlülüğü getirebilir.

(5) Kurum yetkilendirdiği bir faaliyet için güvenlik, emniyet ve nükleer güvenceye iliş-
kin uyulması gereken koşullar da dâhil olmak üzere gerekli yetki koşullarını belirler.

(6) Kurum tarafından verilen lisans, izin ve yetki belgesi devredilemez.
(7) Yetkilendirme için başvuru yapan kişiler, Kurum tarafından yetkilendirme için talep

edilen tüm bilgi ve belgeleri istenilen biçim ve içerikte sağlar ve belirlenen bedelleri öder.
(8) Bildirimlere ve yetkilendirmelere ilişkin süreçler, yetkilendirme koşulları, başvuru,

yetkilerin kapsamı ve geçerlilik süreleri ile yetkinin yenilenmesi, kısıtlanması, askıya alınması,
iptali veya daha önce yetkilendirilmiş bir faaliyet için başka bir kişinin yetkilendirilmesine iliş-
kin hususlar Kurum tarafından ilgili bakanlıkların görüşü alınarak yönetmelikle belirlenir.

Yetkilendirilen kişinin sorumlulukları
MADDE 5- (1) Yetkilendirilen tüzel kişiler, verilen yetkinin koşulları çerçevesinde,

her türlü sorumluluk kendilerinde olmak üzere;
a) Faaliyet sırasında radyasyondan korunma, güvenlik ve emniyeti sağlar.
b) Faaliyetin güvenlik ve emniyet kültürüne sahip yeterli sayıda ve yetkin personel ma-

rifetiyle yürütülmesini sağlar.
c) Faaliyetin güvenli ve emniyetli bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli organizasyon

yapısını, teçhizatı ve mali kaynağı sağlar.
ç) Personele gerekli eğitimlerin verilmesini sağlar.
d) Kurum tarafından belirlenen sıklıkta güvenlik ve emniyet değerlendirmeleri yapar

veya yaptırır.
e) Faaliyetini uygun yönetim sistemiyle yürütür.
f) Mevzuatta ve yönetim sisteminde tanımlı kayıtları tutar, bildirim ve raporlamaları

yapar.
g) Kurum tarafından istenen bilgi ve belgeleri istenen biçim, kapsam, içerik ve sürede

Kuruma sunar.
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ğ) Güvenlik ve emniyete ilişkin olarak gereken veya Kurum tarafından istenen araştırma
ve incelemeleri yapar veya yaptırır.

h) Nükleer güvenceye ilişkin yükümlülüklerini yerine getirir.
ı) Kurum tarafından yapılan denetimler sonucunda gerekli görülen düzeltici ve önleyici

faaliyetleri süresi içerisinde yerine getirir.
i) Radyasyon acil durumlarının saha içi yönetimini yürütür, saha dışı acil durumların

yönetiminde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla iş
birliği yapar.

j) Yapılan değerlendirmeler sonucunda Kurum tarafından belirlenen güvenlik, emniyet
ve nükleer güvenceye ilişkin ilave yükümlülükleri yerine getirir.

k) Düzenleyici kontrolden çıkarılmak için gereken şartları sağlar.
(2) Yetkilendirilen gerçek kişiler yetkilendirilmiş oldukları faaliyeti güvenlik ve emni-

yete azami önem ve önceliği vererek, ilgili mevzuat ve yetki koşulları uyarınca yerine getirir.
(3) Bir faaliyetin yürütülmesinde güvenlik, emniyet ve nükleer güvencenin sağlanma-

sında asıl sorumluluk yetkilendirilen kişiye aittir. Verilen yetkinin koşullarına ve mevzuata uy-
mak veya düzenleyici kontrol altında olmak veya yükümlülüklerini yerine getirmek üzere gö-
revlendirme yapmak veya hizmet almak yetkilendirilen kişinin sorumluluğunu azaltmaz veya
ortadan kaldırmaz.

(4) Yetkilendirilen kişiler, faaliyete ilişkin yükümlülükleri sona ermeden, faaliyetin yü-
rütüldüğü yeri veya tesisi, nükleer maddeyi, radyoaktif kaynağı veya radyoaktif atığı sahipsiz
kalacak şekilde terk edemez.

(5) Yetkilendirilen kişiler, bu Kanun kapsamındaki mali yükümlülüklerini yerine geti-
rir.

(6) Yetkilendirilen kişinin sorumlulukları, düzenleyici kontrolden çıkarılma ile sona
erer. Yetkilendirilen kişinin işi bırakması, yetkisinin kısıtlanması, askıya alınması ya da iptal
edilmesi ve benzeri durumlar sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Bu gibi durumlarda güvenlik,
emniyet ve nükleer güvence açısından zafiyet oluştuğunun Kurum tarafından değerlendirilmesi
hâlinde, hukuki ve mali sorumluluk yetkilendirilen kişiye ait olmak kaydıyla, güvenlik, emniyet
ve nükleer güvencenin sağlanmasına yönelik her türlü önlem Kurum tarafından aldırılabilir.

Onay
MADDE 6- (1) Nükleer tesisler, radyasyon tesisleri veya radyoaktif atık tesislerinin

kurulacağı saha Kurumun onayına tabidir. Kurum, faaliyetlere ilişkin olarak radyasyondan ko-
runma, güvenlik, emniyet ve nükleer güvenceyi dikkate alarak, onaya tabi başka hususlar be-
lirleyebilir.

(2) Kurum; çalışanların, halkın, çevrenin ve gelecek nesillerin radyasyondan korunma-
sına etki edebilecek faaliyetler için uygunluk ölçütleri belirleyebilir ve onaya tabi tutabilir.

Denetim ve yerinde inceleme
MADDE 7- (1) Bu Kanun kapsamındaki faaliyetler ve yetkilendirilen kişiler Kurumun

denetimine tabidir. Kurum, yetkilendirme kapsamında, yetkilendirilen kişilerin yüklenici, alt
yüklenici, tedarikçi ve alt tedarikçilerinin faaliyetlerini de denetleyebilir. Denetimler programlı
ya da programsız, resmî tatil günleri de dâhil olmak üzere yılın herhangi bir günü ve günün
herhangi bir saatinde haberli veya habersiz yapılabilir.

(2) Kurum, denetim ve yerinde inceleme kapsamında, sonuçları itibarıyla Kurum açı-
sından bağlayıcı olmayacak şekilde inceleme, araştırma, tespit ve raporlama yapmak üzere ih-
tisas sahibi kamu kurum ve kuruluşları, özel hukuk tüzel kişileri ve gerçek kişilerden teknik
destek hizmeti alabilir.
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(3) Lisans verilen nükleer tesislerin ve radyoaktif atık tesislerinin sahalarında yapılacak
yapılar hakkında 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun hükümleri
ile 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun fennî mesuliyete ilişkin hükümleri uygu-
lanmaz. Bu yapılara ilişkin her türlü sorumluluk yetkilendirilen kişiye aittir. Bu yapıların de-
netimi Kurum tarafından yapılır. Bu durum yetkilendirilen kişinin sorumluluğunu kısmen veya
tamamen ortadan kaldırmaz. Denetimler bu konuda ihtisas sahibi olan kamu kurum ve kuru-
luşları ile birlikte de yapılabilir. Kurumun bu kapsamdaki talepleri ihtisas sahibi kamu kurum
ve kuruluşları tarafından gecikmeksizin karşılanır.

(4) Kurumun denetimine ilave olarak; yetkilendirilen tüzel kişiler, nükleer tesis veya
radyoaktif atık tesisine ilişkin yapıların denetimi de dâhil olmak üzere Kurum tarafından be-
lirlenen faaliyetlerin üçüncü taraf gözetimi için yetkilendirilmiş şirketlerden hizmet alır. Bu
şirketlerin faaliyet, yetki ve sorumlulukları ile hizmet alımına ilişkin usul ve esaslar Kurum
tarafından yönetmelikle belirlenir.

(5) Denetime tabi olanlar, Kurum denetçilerinin ve Kurum tarafından görevlendirilen
kişilerin görevlerini serbestçe ve zamanında yerine getirebilmeleri için gerekli şartları sağlar
ve koruyucu güvenlik tedbirlerini alır.

(6) Nükleer güvence denetimine tabi olanlar, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının Türkiye
Cumhuriyeti tarafından onaylanmış denetçileri tarafından yapılan denetimlerde, ilgili mevzuatta
belirtilen yükümlülüklerini yerine getirir. Bu denetimlere Kurum temsilcisi refakat eder.

(7) Yetkilendirilen kişiler Kurumun denetimleri için Kurum tarafından belirlenen be-
delleri öder.

(8) Denetim ve yerinde incelemeye ilişkin iş ve işlemler, denetimin türü ve kapsamı ile
Kurum denetçilerine ilişkin hususlar Kurum tarafından yönetmelikle belirlenir.

Kurum denetçileri
MADDE 8- (1) Kurum denetçileri Kurum tarafından belirlenen vasıfları taşıyan Kurum

personeli arasından Kurul tarafından yetkilendirilir. Kurum denetçileri ve denetime eşlik etmek
üzere görevlendirilen diğer Kurum personeli, denetim amacıyla ilgili yerlere veya tesislere gir-
mek; faaliyetleri denetlemek ve yerinde incelemek; gerekli gördükleri kişilerle görüşmek ve
gerekli gördükleri hususlarda inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak; her türlü bilgi, belge
ve kayıtları istemek, incelemek, inceletmek, alıkoymak veya suretini almak; herhangi bir mal-
zeme veya numuneyi almak, aldırmak, alıkoymak, usulüne uygun olarak bertaraf etmek veya
ettirmek; herhangi bir cihazı kullanarak ölçüm, analiz, muayene ve test yapmak veya yaptırmak;
görsel, işitsel veya yazılı kayıt tutmak yetkisine sahiptir.

(2) Denetime eşlik etmek veya yerinde inceleme yapmak üzere Kurum tarafından gö-
revlendirilen personel ile 7 nci maddenin ikinci fıkrası uyarınca hizmet alınanlar veya bunların
personeli ilgili yerlere veya tesislere girmek; gerekli gördüğü kişilerle görüşmek; her türlü
bilgi, belge ve kayıtları incelemek, suretini almak; herhangi bir malzeme veya numuneyi almak;
herhangi bir cihazı kullanarak ölçüm, analiz, muayene ve test yapmak; görsel, işitsel veya yazılı
kayıt tutmak yetkisine sahiptir.

(3) Güvenlik veya emniyetin tehlikeye düştüğü veya düşebileceği ve müdahalenin ge-
cikmesinde sakınca bulunan hâllerde Kurum denetçisi durumu Kuruma ve yetkilendirilen kişiye
derhâl bildirir. Bu durumda, Kurum yetki verilen faaliyetin tamamının veya bir kısmının dur-
durulması veya sınırlanması da dâhil olmak üzere gerekli tedbirleri aldırabilir.

(4) Kurum denetçisi, denetim sırasında gerekli hâllerde mülki idare amirlerinden kolluk
kuvveti talebinde bulunabilir. Bu durumda mülki idare amirleri ve kolluk kuvvetleri Kurum
denetçilerine gereken desteği gecikmeksizin sağlar.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Radyoaktif Atıklar, Kullanılmış Yakıtlar ve Özel Hesaplar

Radyoaktif atıklar ve kullanılmış yakıtlar
MADDE 9- (1) Türkiye Cumhuriyeti egemenlik alanı dışında yürütülen bir faaliyet sı-

rasında ortaya çıkmış olan radyoaktif atıklar, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisine sokula-
maz.

(2) Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde üretilmiş ve kullanım süresi dolduğunda
menşe ülkeye iade şartı ile ihraç edilmiş radyasyon kaynaklarına, radyoaktif atıkların transit
geçişine ve doğal radyoaktif maddelerin bulaşmış olduğu malzemenin ithalatına birinci fıkra
hükmü uygulanmaz.

(3) Radyoaktif atıklar çevreye salınamaz veya bırakılamaz.
(4) Yürütülen faaliyetlere ilişkin olarak;
a) Ortaya çıkan kullanılmış yakıtların veya bertarafı hariç radyoaktif atıkların yöneti-

minde tüm sorumluluk faaliyet için yetkilendirilen kişiye aittir.
b) Tesislerde yürütülen herhangi bir faaliyet sonucu üretilen radyoaktif atıklar başka

bir yetkilendirilen kişiye devredilene kadar tesiste depolanır.
c) Nükleer santrallerde ortaya çıkan kullanılmış yakıtlar, işletme ömrü boyunca nükleer

santral sahasında depolanır.
ç) Faaliyetleri sonucu kullanılmış yakıtı veya radyoaktif atığı üreten yetkilendirilen

kişi, bunların tesis içerisinde veya tesis dışarısında her türlü taşınmasından sorumludur. İşlet-
meden çıkarma faaliyetleri sırasında ortaya çıkacak radyoaktif atıkların her türlü sorumluluğu
yetkilendirilen kişiye aittir.

d) Türkiye Cumhuriyeti egemenlik alanında yapılan faaliyetler neticesinde ortaya çıkan
radyoaktif atıklar TENMAK tarafından bertaraf edilir.

e) Sahipsiz radyoaktif madde tespit edildiği takdirde TENMAK ilgili kurum ve kuru-
luşlarla iş birliği yaparak gerekli tedbirleri alır veya aldırır, bertaraf dâhil gerekli iş ve işlemleri
yürütür.

f) Geçerli bir yetkiye sahip olunmaksızın yürütülen bir faaliyet sırasında kullanılan rad-
yoaktif maddelere ilişkin iş ve işlemler veya üretilen radyoaktif atıkların yönetimi, Kurumun
bildirimi üzerine, tüm masrafları ilgili kişiye ait olmak üzere TENMAK tarafından yapılır. Bu
kapsamda oluşan masrafın bir aylık ödeme süresi içinde ödenmesi gerektiği TENMAK tara-
fından ilgili kişiye yazı ile bildirilir. Söz konusu masrafların ilgili kişi tarafından süresinde
ödenmemesi hâlinde 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak-
kında Kanuna göre TENMAK tarafından takip ve tahsil edilir.

g) Yetkilendirilen kişi; nükleer tesis, radyasyon tesisi ve radyoaktif atık işleme ve de-
polama tesisi sahalarının yeniden kullanım koşullarıyla uyumlu şekilde düzenleyici kontrolden
çıkarılabilmesi amacıyla, gerekli işletmeden çıkarma çalışmalarını gecikmeksizin yürütür. Rad-
yoaktif atık bertaraf tesisleri güvenlik ve emniyet önlemleri alındıktan sonra kapatılır ve sahanın
kısıtlı kullanımı dışında düzenleyici kontrolden çıkarılamaz.

(5) Yetkilendirilen kişi ilgili mevzuata uygun olarak radyoaktif atığı ihraç ettiğinde veya
işlenmek, depolanmak veya bertaraf edilmek üzere başka bir yetkilendirilen kişiye teslim etti-
ğinde, ihraç veya teslimi yapan yetkilendirilen kişinin bu Kanun kapsamındaki radyoaktif atığa
ilişkin sorumluluğu sona erer.

(6) Radyoaktif atıkların ve kullanılmış yakıtların güvenli olarak yönetimi, serbestleş-
tirme ve salıma ilişkin usul ve esaslar ile sahipsiz radyoaktif maddelere ilişkin hususlar Kurum
tarafından yönetmelikle belirlenir.
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(7) TENMAK, yetkilendirilen kişilerin görüşlerini de alarak, radyoaktif atıkların ve
kullanılmış yakıtların yönetimine ilişkin ulusal radyoaktif atık politikası ve stratejisinin belir-
lenmesine esas Ulusal Radyoaktif Atık Yönetim Planı Taslağını, sonu (0) ve (5) ile biten yılların
sonuna kadar hazırlar ve Bakanlığa sunar. Bakanlık, Kurumun görüşünü alarak Ulusal Radyo-
aktif Atık Yönetim Planını belirler.

(8) Bu Kanun kapsamı dışında yürütülen bir faaliyet sonucunda radyoaktif kirliliğe ma-
ruz kalmış alanların çevresel iyileştirmesine ilişkin iş ve işlemler Çevre, Şehircilik ve İklim
Değişikliği Bakanlığı tarafından Kurum ile iş birliği yapılarak yürütülür. Bu alanlarda ortaya
çıkan radyoaktif atıkların yönetimi TENMAK tarafından yapılır. Bu fıkra kapsamındaki tüm
masraflar kirleten tarafından karşılanır.

Özel hesaplar
MADDE 10- (1) Yetkilendirmeye tabi bir faaliyet sırasında radyoaktif atık üreten kişiler

radyoaktif atık yönetimi özel hesabına, nükleer tesis, radyasyon tesisi ve radyoaktif atık tesis-
lerini işletmek üzere yetkilendirilen kişiler ise işletmeden çıkarma özel hesaplarına, ikinci fıkra
uyarınca belirlenecek tutarda, ayrı ayrı katkı payı ödemesi yapar. Bakanlık merkez muhasebe
birimi nezdinde radyoaktif atık yönetimi özel hesabı ve işletmeden çıkarma özel hesapları açılır.
Özel hesaplar adına tahsil edilen gelirler amacı dışında kullanılamaz.

(2) Nükleer santraller için özel hesaplara ödenecek katkı payları üretilen birim elektrik
(kilovatsaat) başına, teminat miktarları ise kurulu güç (megavat) başına, diğer tesis ve uygula-
malar için ise özel hesaplara ödenecek katkı payları ile teminat miktarları, tesisin ve uygula-
manın türü, atığın sınıfı, miktarı ve aktivitesi gibi hususlar dikkate alınarak Hesaplar Yönetim
Kurulu tarafından belirlenir. Özel hesaplara ödenecek katkı payları ile teminat miktarları her
yıl gözden geçirilir ve öngörülen giderleri karşılayacak şekilde güncellenir. Ancak, uluslararası
anlaşmalarda bu fıkra kapsamında yer alan hususları düzenleyen hükümler saklıdır.

(3) Radyoaktif atık yönetimi özel hesabı ve işletmeden çıkarma özel hesabının gelirleri;
ödenecek katkı payları ve teminatlar, özel hesap gelirlerinin değerlendirilmesiyle elde edilen
gelirler ile bağış ve diğer gelirlerden oluşur.

(4) Radyoaktif atık yönetimi özel hesabından;
a) Radyoaktif atık bertaraf tesisi kurulabilecek sahaların belirlenmesi ve ilgili saha ça-

lışmaları,
b) Radyoaktif atık bertaraf tesisinin tasarımı, yetki alınması, inşası, işletilmesi, bakımı,

kapatılması ve düzenleyici kontrolden çıkarılması,
c) Bu fıkrada belirtilen amaçlara yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetleri,
işlemlerini yapmak üzere TENMAK’a ödeme yapılır.
(5) İşletmeden çıkarma özel hesabından;
a) Nükleer tesisler, radyasyon tesisleri ve radyoaktif atık tesislerinin işletmeden çıka-

rılması sırasında ortaya çıkan radyoaktif atıkların bertarafının maliyetleri de dâhil olmak üzere
işletmeden çıkarılması,

b) Tesis sahasının yeniden kullanım koşullarıyla uyumlu hâle getirilmesi,
işlemlerini yapmak üzere, yetkilendirilen kişiye bu faaliyetleri için ödeme yapılır.
(6) Hesaplar Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine yapılacak ödemeler ile özel hesap-

ların işleyişine ilişkin bağımsız denetim ve danışmanlık hizmetleri kapsamında yapılacak öde-
meler, idari giderler ve yargılama giderleri ilgisine göre özel hesaplardan karşılanır.

(7) Radyoaktif atık ve işletmeden çıkarma özel hesabındaki meblağın, işletmeden çı-
karma sırasında veya radyoaktif atık yönetimi ile ilgili öngörülenler dışında olabilecek mas-
raflar nedeniyle ya da tesisin planlanandan erken işletmeden çıkarılması üzerine yetersiz kal-
ması durumunda maliyetler yetkilendirilen kişi tarafından sağlanan teminattan karşılanır.
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Teminat yetersiz ise kalan miktar yetkilendirilen kişiden tahsil edilir. Özel hesapta biriken meb-
lağ dikkate alınarak söz konusu teminat miktarı yetkilendirilen kişinin talebi üzerine yeniden
belirlenir.

(8) Tesislerin işletilmesine yönelik yetkilendirme için başvuru yapan kişiler işletmeden
çıkarmaya ilişkin maliyet planını Bakanlığa sunar. İşletmeden çıkarma özel hesabı her bir tesis
için ayrı ayrı takip edilir.

(9) Özel hesaplarda toplanan gelirler, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı
ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun kapsamı dışındadır.

(10) Süresinde ödenmeyen katkı payları Bakanlık tarafından borçlunun bağlı olduğu
vergi dairesine yapılacak bildirim üzerine, 6183 sayılı Kanuna göre takip ve tahsil edilir. Vergi
dairesince tahsil edilen tutarlar tahsil edildiği tarihi izleyen ayın sonuna kadar özel hesaplara
aktarılır.

(11) Özel hesap gelirlerinin elde edilmesi, takibi, tahsili, nemalandırılması, giderleşti-
rilmesi, muhasebeleştirilmesi, denetimi, özel hesapların işleyişi, işletmeden çıkarmaya ilişkin
maliyet planı, radyoaktif atık yönetimine ilişkin maliyet planının hazırlanması ve sunulmasına
ilişkin hususlar Bakanlık tarafından yönetmelikle belirlenir.

Hesaplar Yönetim Kurulu
MADDE 11- (1) Özel hesapların gelirlerini yönetmek ve özel hesaplardan yapılacak

ödemeleri onaylamak üzere Hesaplar Yönetim Kurulu; Bakanlık ve Hazine ve Maliye Bakan-
lığından ikişer temsilci, TENMAK’tan bir temsilci ve bu kurumların dışında toplam sayısı üçü
geçmemek üzere Türkiye Cumhuriyeti sınırları dâhilinde nükleer santral işleten tüzel kişilerin
birer temsilcisi ile diğer tesis ve uygulamalar için bir temsilciden oluşur. Temsilci seçilebilmek
için 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen Devlet memurlu-
ğuna atanabilme genel şartlarını taşımak, en az dört yıl süreli yükseköğrenimi tamamlamak ve
kamuda ve/veya özel sektörde alanında en az beş yıl çalışmış olmak gerekir. Bakanlık temsil-
cilerinden birisi başkan olarak görev yapar. Toplantı ve karar yeter sayısı beştir.

(2) Hesaplar Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Görev süresi sona eren
üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi tamamlanan Hesaplar Yönetim Kurulu üyeleri,
yenileri göreve başlayıncaya kadar göreve devam eder.

(3) Görevlendirilmeleri için mahkûmiyeti bulunmama şartı dışında diğer gerekli şartları
kaybettikleri veya özel hesaplar adına tahsil edilen gelirleri amacı dışında kullandıkları ya da
izinsiz ve mazeretsiz olarak art arda üç Hesaplar Yönetim Kurulu toplantısına katılmadıkları
ya da bir takvim yılı içinde beş Hesaplar Yönetim Kurulu toplantısına katılmadıkları Hesaplar
Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilen üyelerin görevleri, bu tespitin yapıldığı anda; özel he-
saplar ile ilgili olarak ya da görevlendirmeye engel olacak şekilde işledikleri suçlardan dolayı
haklarında mahkûmiyet kararı kesinleşen üyelerin görevleri ise kararın kesinleştiği anda sona
erer.

(4) Yenilenme hariç görev süresi dolmadan herhangi bir sebeple boşalan üyeliklere on
beş gün içinde görevlendirme yapılır. Bu suretle görevlendirilenler yerine görevlendirildiği
üyenin kalan görev süresini tamamlar.

(5) Radyoaktif atık yönetimi özel hesabı ve işletmeden çıkarma özel hesabına ilişkin iş
ve işlemler ile Hesaplar Yönetim Kurulunun sekretarya işleri Bakanlık tarafından yürütülür.

(6) Hesaplar Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine, görev yapılan toplantılar için her ay
toplamda (20.000) gösterge rakamının memur maaş katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tu-
tar kadar huzur hakkı ödenir.
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(7) Tesisin erken işletmeden çıkarılması ihtimaline karşı radyoaktif atık yönetimi ve iş-
letmeden çıkarma için gerekli maliyetlerin karşılanabileceğine ilişkin teminatın yeterliliği He-
saplar Yönetim Kurulu tarafından Kuruma bildirilmeden tesisin işletilmesine yönelik yetki-
lendirme yapılamaz.

(8) Hesaplar Yönetim Kurulu üyeleri görevleriyle ilgili işledikleri suçlardan dolayı ka-
mu görevlisi gibi cezalandırılır.

(9) Hesaplar Yönetim Kurulunun çalışma usul ve esaslarına ilişkin hususlar ile kamu
temsilcileri dışındaki temsilcilerin seçilmelerine ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından yö-
netmelikle belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Nükleer Zararlara İlişkin Hukuki Sorumluluk

İşletenin sorumluluğu
MADDE 12- (1) Nükleer hadiselerden kaynaklanan nükleer zararlar hakkında bu Ka-

nunda hüküm bulunmayan hâllerde Paris Sözleşmesi hükümleri uygulanır.
(2) Bir nükleer tesis dışında ve üretiminin son aşamasına gelmiş endüstriyel, ticari, ta-

rımsal, tıbbi, bilimsel ya da eğitimsel amaçlarla kullanılan veya kullanılacak olan radyoizo-
toplardan veya Paris Sözleşmesi çerçevesinde belirlenen sınırların altındaki miktar ve aktivi-
tedeki nükleer maddelerden kaynaklanan zararlar bu Bölümün kapsamı dışındadır.

(3) Nükleer hadiselerden kaynaklanan nükleer zararlar hakkında; Kurum tarafından veya
ülkesindeki makamlar tarafından bir nükleer tesisi işletmek üzere yetkilendirilmiş tüzel kişi,
nükleer tesis işletmek için verilecek lisans alınmadan önceki dönemde nükleer tesisi kuran
tüzel kişi, nükleer tesisi işletmek için verilen lisans iptalinden sonra yeni bir işleten belirlenene
kadar olan dönemde lisansı iptal edilen tüzel kişi işleten olarak kabul edilir.

(4) İşleten, nükleer zararlardan ve tazminatların ödenmesinden, nükleer hadisenin mey-
dana gelmesinde kendisinin, personelinin ve tesisle ilgili teknoloji, mal ve hizmet sağlayanların
herhangi bir kusurunun olup olmadığına bakılmaksızın sorumludur.

(5) İşleten, doğrudan bir silahlı çatışma, hasmane hareketler, iç savaş ya da ayaklan-
madan dolayı meydana gelen bir nükleer hadiseden kaynaklanan nükleer zarardan sorumlu ol-
maz.

(6) İşleten, bir nükleer hadisenin neden olduğu nükleer zararların tazminine ilişkin ola-
rak sadece Paris Sözleşmesi ve bu Bölüm hükümleri kapsamında sorumludur.

(7) İşletenin Kurumdan almış olduğu yetkinin iptal edilmiş veya askıya alınmış veya
kısıtlanmış olması, işletenin bu Bölüm kapsamındaki sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

(8) İşletenin, nükleer zarara neden olan nükleer hadisenin, nükleer zarar gören kişinin
kastından ya da ağır ihmalinden meydana geldiğini ispat etmesi hâlinde; işleten, sadece nükleer
zarar gören bu kişiye karşı yetkili mahkemenin kararıyla kısmen veya tamamen sorumluluktan
kurtulabilir.

(9) Bu Bölümün uygulanmasında aynı sahada bir işleten tarafından işletilen birden fazla
nükleer tesis tek bir tesis olarak kabul edilir.

İşletenin sorumluluğunun sınırları
MADDE 13- (1) Bu Bölüm kapsamında her bir nükleer hadise için işletenin sorumluluk

miktarları;
a) Termal gücü on megavatın üzerinde olan nükleer reaktörler ile Kurum tarafından

nükleer tesis işletmek için verilecek lisans öncesi yapılacak değerlendirme ile belirlenecek
diğer nükleer tesisler için yedi yüz milyon avro,

b) (a) bendi kapsamına girmeyen nükleer tesisler için yetmiş milyon avro,
c) Nükleer maddelerin taşınması için seksen milyon avro,
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ç) Nükleer maddelerin Türkiye Cumhuriyeti sınırları dâhilinde yapılacak transit geçiş-
leri için yedi yüz milyon avro,

ile sınırlıdır.
(2) Birinci fıkrada belirlenen sorumluluk miktarları, diğer ülkelerde meydana gelen za-

rarlar ile ilgili olarak, karşılıklılık ilkesi çerçevesinde, o ülkede nükleer hadiseden doğan nükleer
zararlar için uygulanan sorumluluk miktarı ile sınırlı olarak uygulanır.

İşletenin sigorta yaptırma veya teminat gösterme zorunluluğu
MADDE 14- (1) İşletenler, her bir nükleer tesis veya taşıma faaliyeti için 13 üncü mad-

dede belirlenen üst sınır tutarında ve Kurum tarafından belirlenen zamanda ve şartlara uygun
sigorta yaptırmak veya başkaca bir teminat göstermek zorundadırlar.

(2) Nükleer maddelerin Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenlik alanında yapılacak transit
geçişlerinde işleten, seksen milyon avro tutarında sigorta yaptırmak veya teminat göstermek
zorundadır.

(3) İşleten, sigorta sözleşmeleri ya da teminata ilişkin ibraz ettiği belgeler Kurum tara-
fından uygun bulunmadan ilgili faaliyetlere başlayamaz.

(4) İşleten, süresi sona erecek sigorta veya teminat yerine, bu sigorta veya teminatın
sona erme tarihinden önce yeni bir sigorta yaptırır veya teminatını yeniler. Yenilenen sigorta
veya teminat Kuruma bildirilir. İşletenin bu kapsamdaki yükümlülüklerinin sona ermesine iliş-
kin koşullar Kurum tarafından belirlenir.

(5) Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen sigorta ya da teminat, Kuruma yazılı olarak en
az iki ay önce sigorta şirketi veya nükleer sigorta havuzu ya da teminat veren tarafından bildi-
rimde bulunulmadan askıya alınamaz veya iptal edilemez. Söz konusu sigorta ya da teminatın
nükleer maddelerin taşınmasına ilişkin olması hâlinde sigorta ya da teminat taşıma sırasında
askıya alınamaz veya iptal edilemez.

(6) Yaptırılan sigorta ya da gösterilen teminat sadece bir nükleer hadise durumunda
nükleer zararın tazmini için kullanılır.

(7) İşletenin 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu
uyarınca merkezî yönetim kapsamındaki kamu idaresi olması ya da sermayesinin tamamının
kamuya ait olması hâlinde, işleten sigorta yaptırma veya teminat gösterme yükümlülüğünden
muaf tutulabilir. Bu durumda nükleer hadise sonucu meydana gelen nükleer zararın Devlet ta-
rafından ne şekilde taahhüt edileceğine ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanı kararı ile belir-
lenir.

(8) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurum ile Sigortacılık ve Özel
Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından müştereken hazırlanacak yönetmelikle
belirlenir.

Nükleer sigorta havuzu
MADDE 15- (1) İşletenin bu Bölümde belirlenen yükümlülüklerine sigorta sağlana-

bilmesi amacıyla bir nükleer sigorta havuzu kurulur. Nükleer sigorta havuzunun işleyişine iliş-
kin usul ve esaslar Bakanlık ve Kurum görüşü alınarak Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzen-
leme ve Denetleme Kurumu tarafından yönetmelikle belirlenir.

(2) İşleten bu Bölümde belirlenen sigorta ya da teminat yükümlülüklerini yurt içinden
veya uluslararası piyasalardan kısmen veya tamamen sağlayabileceği gibi nükleer sigorta ha-
vuzundan da sigorta yapılmasını talep edebilir.

(3) İşletenin sigorta ya da teminat bulamaması veya işleten tarafından sunulan sigorta
ya da teminatın 13 üncü maddede belirlenen miktarlardan az olması durumunda eksik kalan
miktar Cumhurbaşkanınca belirlenecek usul ve esaslara göre karşılanır.
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(4) Bir nükleer hadise sonrasında mevcut sigorta ya da teminatın 13 üncü maddede be-
lirlenen miktarları karşılamaması durumunda eksik kalan miktar Cumhurbaşkanınca belirle-
necek usul ve esaslar uyarınca karşılanır ve işletene rücu edilir.

Nükleer zararın tazmini
MADDE 16- (1) Nükleer zararın tazmininin şekli ve tutarı kusursuz ve münhasır so-

rumluluk ilkesi esas alınarak, 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri
uyarınca tayin edilir.

(2) Nükleer zarar gören kişiye sosyal sigortalar, özel sigortalar ve genel sağlık sigorta-
sına ilişkin mevzuat uyarınca ayrıca yapılan ödemeler nükleer zarar görenin bu Bölümde yer
alan hükümler uyarınca alacağı tazminat tutarından düşülür.

(3) Sosyal sigortalar, özel sigortalar ve genel sağlık sigortasına ilişkin mevzuatın rücu
hükümleri saklıdır.

Doğrudan talep veya dava hakkı
MADDE 17- (1) Nükleer zarar gören kişiler, 18 inci maddenin ikinci fıkrası hükmü

saklı kalmak üzere, zararlarının tazminini, sorumluluk sınırları içinde doğrudan işletenden talep
edebilecekleri gibi sigortacıdan, nükleer sigorta havuzundan ve diğer teminat verenlerden de
talep edebilirler.

(2) Birinci fıkrada belirtilen kişilere karşı, 18 inci maddenin ikinci fıkrası hükmü saklı
kalmak üzere tazminat talebiyle doğrudan dava da açılabilir.

(3) Halefiyet ya da alacağın devri yoluyla bu Bölüm kapsamındaki hakları edinen kişiler
birinci ve ikinci fıkralardaki hakları kullanabilirler.

Nükleer Zarar Tespit Komisyonu
MADDE 18- (1) Nükleer zararın 13 üncü maddede belirtilen sorumluluk miktarı sı-

nırlarını aşmasının beklendiği durumlarda nükleer hadisenin meydana geldiği tarihten itibaren
en geç iki ay içinde, Cumhurbaşkanınca, nükleer hadise sonucu meydana gelen nükleer zarar-
ların tazmini için nükleer zarar görenler tarafından yapılan başvuruları değerlendirmek ve baş-
vurular hakkında karar vermek üzere Nükleer Zarar Tespit Komisyonu kurulur ve bu husus
Resmî Gazete ve uygun görülen diğer vasıtalarla ilan olunur. Komisyonun giderleri Bakanlık
bütçesinden karşılanır.

(2) Birinci fıkra uyarınca Komisyon kurulması hâlinde, nükleer hadise sonucu meydana
gelen nükleer zararlar Komisyon marifetiyle tazmin edilir. İşletenin sorumluluk sınırına giren
tutar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından işletenden veya onun sigortacısından ya da işleten
tarafından gösterilen teminatın paraya çevrilmesi suretiyle tahsil edilir.

(3) Komisyon, yapacağı ilanlarla en az bir yıllık bir süre tanıyarak ve sürenin bitiş ta-
rihini belirleyerek, nükleer zarar gören kişilerin Komisyona veya belirleyeceği diğer makamlara
başvurmalarını ister. Nükleer zarar gören kişiler tarafından Komisyon kurulmadan önce nükleer
zararların tespiti veya tazmini amacıyla açılmış olan davalarda, mahkemece karar verilmesine
yer olmadığına ve tarafların yaptıkları masrafların üzerlerinde bırakılmasına dosya üzerinden
kesin olarak karar verilir, vekâlet ücretine hükmedilmez. Bu dosyalar, yeni bir başvuru şartı
aranmaksızın incelenmek üzere Komisyona gönderilir.

(4) Usulüne uygun olarak başvuruda bulunanlara ödenecek tazminatların toplam tuta-
rının sorumluluk miktarı sınırını aşan durumlarda Komisyon, sorumluluk miktar sınırını teşkil
eden meblağı paylaştıracak bir ödeme planı yapar. Ödeme planında, can kaybı veya kişilerin
sağlığına verilen zararlar öncelikle tazmin edilir. Sorumluluk miktarı sınırının aşıldığı kısım
için Cumhurbaşkanı uygun göreceği tedbirleri alır.

(5) Komisyon tarafından verilen kararlara karşı Ankara idare mahkemelerinde dava açı-
labilir.
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(6) Komisyon, yedi üyeden oluşur. Üyeler, kamu görevlileri arasından Cumhurbaşkanı
tarafından belirlenir. Komisyon, kendi üyeleri arasından yapacağı seçimle bir başkan ve bir
başkanvekili seçer. Komisyonun toplantı ve karar yeter sayısı dörttür. Üyeler, Komisyondaki
görevleri süresince kurumlarından aylıklı izinli sayılır. Üyeler, mali ve sosyal haklarını kurum-
larından almaya devam ederler. Üyelerin görevli oldukları süreler yükselme ve emekliliklerinde
de hesaba katılır ve yükselmeleri başkaca bir işleme gerek duyulmadan süresinde yapılır. Ko-
misyon üyelerine, başvurular sonuçlandırılıncaya kadar başka bir görev verilmez. Komisyon
üyelerine her ay için (30.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu
bulunacak tutar üzerinden huzur hakkı ödenir. Komisyon üyelerinin niteliği, çalışma usul ve
esasları, sekretaryası, ilan ve başvuru usulü, nükleer zararın tespiti, nükleer zararların tazmi-
ninde öncelik sırasının belirlenmesi, tazminatın ödenmesi, Cumhurbaşkanı tarafından alınacak
acil ekonomik tedbirlere ilişkin usul ve esaslar ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer
hususlar, Cumhurbaşkanlığı tarafından yönetmelikle belirlenir.

Rücu hakkı ve zamanaşımı
MADDE 19- (1) İşleten, sigortacı, nükleer sigorta havuzu, diğer teminat verenler ve

Devlet, nükleer zararı ortaya çıkaran nükleer hadiseye kasıtlı olarak sebep olan gerçek kişiye
karşı rücu hakkına sahiptir.

(2) İşleten, aralarındaki sözleşmede açıkça belirtildiği takdirde, sözleşmede belirtilen
kapsam ve şekilde sözleşme yaptığı kişiye karşı da rücu hakkına sahiptir.

(3) Nükleer zararların karşılandığı hâller hariç, bu Bölümde belirlenen sorumluluğa
ilişkin tazminat talepleri nükleer zarar gören kişinin zararı ve sorumlusunu öğrendiği tarihten
itibaren dördüncü fıkrada belirlenen zamanaşımı süresi henüz tamamlanmamışsa üç yıl geç-
mekle zamanaşımına uğrar.

(4) Can kaybı ile kişilerin sağlığına verilen zararlarla ilgili tazminat talepleri her hâlde
nükleer hadisenin gerçekleştiği tarihten itibaren otuz yılın, diğer nükleer zararlarla ilgili taz-
minat talepleri nükleer hadisenin gerçekleştiği tarihten itibaren on yılın geçmesiyle zamanaşı-
mına uğrar.

(5) Rücu hakkı, rücu hakkına sahip kişinin rücu edeceği kişiyi öğrenmesinden ve taz-
minatı ödemesinden itibaren üç yılın ve her hâlde tazminatın tamamının ödendiği tarihten baş-
layarak on yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar.

Yetkili mahkeme
MADDE 20- (1) Türkiye Cumhuriyeti egemenlik alanında gerçekleşen bir nükleer ha-

dise ile ilgili olarak veya Paris Sözleşmesi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin tarafı olduğu 21/9/1988
tarihli Viyana ve Paris Sözleşmelerinin Uygulanmasına İlişkin Ortak Protokol uyarınca Türk
mahkemelerinin yargılama yetkisinin söz konusu olduğu hâllerde sadece Türkiye Cumhuriyeti
mahkemeleri yetkilidir.

(2) Birinci fıkra uyarınca Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin yetkili olması hâlinde
Ankara mahkemeleri kesin yetkilidir.

(3) 18 inci madde uyarınca Komisyonun kurulmaması hâlinde mahkeme, bu Bölüm
kapsamında belirlenen sorumluluk sınırını aşmayacak şekilde, 6098 sayılı Kanunun 76 ncı
maddesi uyarınca nükleer zarar gören kişilere geçici ödeme yapılmasına karar verebilir.

ALTINCI BÖLÜM
Nükleer Düzenleme Kurumu

Kurum
MADDE 21- (1) Kuruma, düzenleyici faaliyetlerini zafiyete uğratacak, bu faaliyetlerle

çelişecek veya faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütmesini engelleyecek yükümlülükler verile-
mez. Kurumun mal ve varlıkları Devlet malı sayılır. Kurumun malları, varlıkları, hak ve ala-
cakları haczedilemez ve rehnedilemez.
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(2) Kurumun gelirlerinin giderlerini karşılamaması durumunda fark, genel bütçeden
karşılanır. Süresinde ödenmeyen Kurum alacakları 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde
belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanan faizi ile birlikte genel hükümlere göre takip
ve tahsil edilir. Kurumun uygulayacağı işlem ve hizmet bedellerine ilişkin hususlar Kurum ta-
rafından yönetmelikle belirlenir.

(3) Kurum, Kurul kararı ile beş yıla kadar yıllara sâri yüklenmelere ait sözleşmeler ya-
pabilir. Kurumun hesap yılı mali yıldır.

Personel
MADDE 22- (1) Kurumda 657 sayılı Kanunun ek 41 inci maddesi hükümleri çerçeve-

sinde Nükleer Düzenleme Uzmanı ve Nükleer Düzenleme Uzman Yardımcısı istihdam edilir.
(2) Kurumda istihdam edilecek personelin nitelikleri, göreve alınmaları, eğitimleri ve

yetiştirilmelerine ilişkin usul ve esaslar, yönetici kadroları ile 657 sayılı Kanunun ek 41 inci
maddesine tabi kadrolar dışındaki kadrolara atanacaklar için yapılacak sınava ilişkin hususlar
ile Kurum personelinin görevlerini yerine getirirken uyacakları mesleki ve etik ilkeler Kurum
tarafından yönetmelikle belirlenir.

(3) Kurumun kadro sayısının yüzde onunu aşmamak üzere ilgili mevzuatta belirtilen
süre koşulu dikkate alınmaksızın Kurumun asli görevlerine ilişkin olarak uzmanlığına ihtiyaç
duyulan öğretim üyeleri Başkanın talebiyle Kurumda geçici olarak görevlendirilebilir. Bu şe-
kilde görevlendirilenlere 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci
maddesinin dördüncü fıkrasında öngörülen aylık tutarın beş katını aşmamak kaydıyla Cum-
hurbaşkanınca belirlenen tutarda, diğer kanunlardaki düzenleme ve kısıtlamalara tabi olmak-
sızın ödeme yapılabilir.

(4) Bu Kanunla verilen görevlerin yürütülmesi için, 657 sayılı Kanun ile diğer kanun-
ların sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair hükümlerine bağlı kalınmaksızın Kurumun görev
alanı ile ilgili özel bilgi ve ihtisas gerektiren konularda yerli ve yabancı uzmanlar sözleşmeli
personel olarak çalıştırılabilir. Bunlar 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Ge-
nel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında si-
gortalı sayılır. Sözleşmeli personel olarak istihdam edilecek yabancı uzmanlar ile yurt dışında
nükleer enerji alanında fiilen en az beş yıl çalışmış yerli uzmanlara verilecek her türlü ödemeler
dâhil ücretler, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre çalıştırılanlar için uy-
gulanmakta olan sözleşme ücreti tavanının on dört katını aşmamak üzere Cumhurbaşkanınca
tespit edilir. Çalıştırılabilecek toplam sözleşmeli personel sayısı Kurum kadro sayısının yüzde
yirmisini geçemez. Bu şekilde çalıştırılacaklara ilişkin diğer hususlar Cumhurbaşkanınca be-
lirlenir.

(5) Kurul Başkan ve üyeleri ile Kurumda 657 sayılı Kanuna tabi olarak görev yapan
Kurum personeline; 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 11 inci
maddesi uyarınca belirlenmiş emsali personele mali ve sosyal haklar kapsamında yapılan öde-
meler aynı usul ve esaslar çerçevesinde ödenir. Emsali personele yapılan ödemelerden vergi
ve diğer yasal kesintilere tabi olmayanlar bu Kanuna göre de vergi ve diğer kesintilere tabi ol-
maz. Kurul Başkan ve üyeleri ile Kurum personeli emeklilik hakları bakımından da emsali ola-
rak belirlenen personel ile denk kabul edilir. Kurul Başkan ve üyeliğine atananlar ile Kurumda
657 sayılı Kanuna tabi olarak görev yapan personel 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (c) bendi hükümlerine tabidir. 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı iken Kurul Başkan ve üyeliklerine atananlardan bu
görevleri sona erenlerin bu görevlerde geçen hizmet süreleri kazanılmış hak aylığı derece ve
kademelerinin tespitinde dikkate alınır. Bunlardan, 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi
kapsamına girenlerin bu görevlerde geçen süreleri makam tazminatı ile temsil tazminatı öden-
mesi gereken süre olarak değerlendirilir. Kamu kurum ve kuruluşlarında 5510 sayılı Kanunun
4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı iken, Kurul Başkanı ve
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üyesi olarak atananların, önceki kurum ve kuruluşları ile ilişiklerinin kesilmesi, kendilerine kı-
dem tazminatı veya iş sonu tazminatı ödenmesini gerektirmez. Bu durumda olanların kıdem
tazminatı veya iş sonu tazminatı ödenmesi gereken hizmet süreleri, Kurul Başkan ve üyesi ola-
rak geçen hizmet süreleri ile birleştirilir ve emeklilik ikramiyesi ödenecek süre olarak değer-
lendirilir.

(6) Kurul Başkan ve üyeleri 2/10/1981 tarihli ve 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ay-
rılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun hükümlerine tabidir.

(7) Kurul Başkan ve üyeleri, görevlerinin devamı süresince görevlerini tam bir dikkat,
dürüstlük ve tarafsızlık ile yürüteceklerine, kanun hükümlerine aykırı hareket etmeyeceklerine
ve ettirmeyeceklerine dair Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu huzurunda yemin ederler. Yemin
için yapılan başvuru Yargıtay tarafından acele işlerden sayılır. Kurul Başkan ve üyeleri, yemin
etmedikçe göreve başlamış sayılmazlar.

(8) Kurul Başkan ve üyeleri ile Kurum personelinin görevleriyle bağlantılı olarak işle-
dikleri iddia edilen suçlara ilişkin soruşturmalar için izin verme yetkisi; Kurul Başkan ve üyeleri
için ilişkili Bakana, Kurum personeli için ise Başkana aittir. Kurul Başkan ve üyeleri ile Kurum
personelinin görevleri ile ilgili olarak iştirak hâlinde işledikleri iddia edilen suçlara ilişkin so-
ruşturmalarda Kurum personeli hakkında soruşturma izni verme yetkisi ilişkili Bakana aittir.
Kurul Başkan ve üyeleri ile Kurum personelinin, görevden ayrılmış olsalar dahi, görevleriyle
bağlantılı olarak işledikleri iddia edilen suçlardan dolayı başlatılan soruşturma ve kovuştur-
malar, ilgili üye veya personelin talebi hâlinde, Kurum tarafından görevlendirilecek bir avukat
tarafından takip edilir. Söz konusu davalara ilişkin dava giderleri ile Türkiye Barolar Birliğince
açıklanan asgari ücret tarifesinde belirlenen avukatlık ücretinin on beş katını aşmamak üzere
belirlenen avukatlık ücreti Kurum bütçesinden karşılanır. Kurul Başkan ve üyeleri ile Kurum
personelinin, kovuşturma sonucunda mahkûmiyetine karar verilmesi ve bu kararın kesinleşmesi
hâlinde, Kurum bütçesinden karşılanan avukatlık ücreti, ilgili Kurul Başkan ve üyeleri ile Ku-
rum personelinden genel hükümlere göre tahsil olunur.

YEDİNCİ BÖLÜM
NÜTED Nükleer Teknik Destek Anonim Şirketi

NÜTED Nükleer Teknik Destek Anonim Şirketi
MADDE 23- (1) Kurumun görevlerini yerine getirirken ihtiyaç duyacağı her türlü ana-

liz, danışmanlık, gözetim, inceleme, araştırma, muayene, test, kontrol, eğitim ve sertifikalan-
dırma gibi teknik destek hizmetlerini sağlamak amacıyla, kuruluş ve tescile ilişkin hükümleri
hariç olmak üzere 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve özel hukuk hüküm-
lerine tabi, başlangıç sermayesi bir milyon Türk lirası olan ve Kurum tarafından ödenen, pay-
larının en az yüzde elli biri Kuruma ait olan, NÜTED Nükleer Teknik Destek Anonim Şirketi
unvanı altında özel hukuk tüzel kişiliğini haiz bir anonim şirket kurulmuştur.

(2) Kurumun uygun bulması durumunda NÜTED A.Ş., üçüncü kişilere yurt içinde ve
yurt dışında hizmet verebilir.

(3) NÜTED A.Ş.’de 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa tabi personel istihdam
edilir. NÜTED A.Ş.’nin talebi üzerine ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşlarından alanında
uzman ve yetkin personel, kendilerinin ve kurumlarının muvafakati ile NÜTED A.Ş.’de istih-
dam edilebilir. Bunların kurumlarıyla olan ilişkileri iş akdinin yapılmasıyla son bulur. Bunlara
verilecek ücret ile diğer mali ve sosyal haklar yapılacak iş akdi ile belirlenir. Bu şekilde istihdam
edilenler, NÜTED A.Ş.’deki görevlerinin sona ermesinden itibaren altı ay içerisinde başvur-
maları üzerine daha önce çalıştıkları kurum veya kuruluşlardaki yönetici kadroları ve görevleri
hariç eski kadro veya pozisyonlarına geri dönerler. Bu fıkra uyarınca önceki kurumlarına dönen
kişilerin NÜTED A.Ş.’de geçen hizmetleri statülerine göre kazanılmış hak aylık derece ve ka-
demelerinde değerlendirilir. Bu durumda, NÜTED A.Ş.’deki çalışmalarından dolayı kıdem taz-
minatları ödenmez ve bu süreler emeklilik ikramiyesinin hesabında dikkate alınır.
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(4) NÜTED A.Ş. Kuruma temin edeceği iş ve hizmetlerin yürütülmesi ile ilgili hak,
yetki ve yükümlülükleri düzenlemek üzere bir görev sözleşmesi imzalayabilir.

(5) NÜTED A.Ş., sermayesinde kamu payı ne oranda olursa olsun genel kadro ve usulü
hakkında mevzuat, 18/5/1994 tarihli ve 527 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İl-
gili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Hükmünde Kararname, 657 sayılı Kanun, 12 nci maddesi hariç 4/7/2001 tarihli ve 631 sayılı
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Mali ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler ile Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmün-
de Kararname, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı
Kamu İhale Kanunu, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,
10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu ve 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu
hükümlerine tabi değildir. NÜTED A.Ş. ile Kurum arasında düzenlenecek sözleşmeler damga
vergisinden müstesnadır. Kamu kurum ve kuruluşlarına personel alınmasına dair ilgili mevzuat
hükümleri NÜTED A.Ş. tarafından istihdam edilecek personel hakkında uygulanmaz. Ancak,
Türkiye Büyük Millet Meclisi denetimine ilişkin 2/4/1987 tarihli ve 3346 sayılı Kamu İktisadi
Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi
Hakkında Kanunun 9 uncu maddesi hükümleri uygulanır.

(6) Kurumun görev ve yetkileri saklı kalmak kaydıyla, bu maddede belirtilen iş ve hiz-
metlerin yürütülmesi, bunlarla ilgili diğer yönetsel ve ticari hizmetlerin NÜTED A.Ş. tarafından
yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar, yurt içinde ve yurt dışında şirket kurma, kurulu bulunan
şirketlere ortak olma veya hisselerini devralma hususları ile ilgili düzenlemeleri yapmaya Cum-
hurbaşkanı yetkilidir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Ceza Hükümleri ve İdari Yaptırımlar

Ceza hükümleri
MADDE 24- (1) Bu fıkrada sayılan fiilleri işleyenlere aşağıdaki cezalar uygulanır:
a) Nükleer tesis, radyasyon tesisi veya radyoaktif atık tesisini geçerli bir lisansa sahip

olmaksızın işletme faaliyetini yürütenler dört yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beş bin gün adli
para cezası ile; radyasyon uygulamalarını geçerli bir lisansa sahip olmaksızın yürütenler bir
yıldan dört yıla kadar hapis ve bin gün adli para cezası ile; nükleer tesis, radyasyon tesisi veya
radyoaktif atık tesislerine ilişkin Kurumdan izin alınması gereken faaliyetleri geçerli bir izne
sahip olmaksızın yürütenler iki yıldan beş yıla kadar hapis ve üç bin gün adli para cezası ile
cezalandırılır.

b) Faaliyete ilişkin yükümlülükleri sona ermeden, faaliyetin yürütüldüğü yeri veya te-
sisi, nükleer maddeyi, radyoaktif kaynağı veya radyoaktif atığı sahipsiz kalacak şekilde terk
edenler üç yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beş bin gün adli para cezası ile cezalandırılır.

c) Nükleer madde, radyoaktif kaynak ve radyoaktif atıkları; cebir, tehdit, hile veyahut
hukuka aykırı başka bir davranış ile elde eden kişiler fiil daha ağır bir cezayı gerektiren bir suç
teşkil etmediği takdirde beş yıldan on beş yıla kadar hapis ve on bin gün adli para cezası ile
cezalandırılır.

ç) Nükleer madde, radyoaktif kaynak veya radyoaktif atıkların kaybolmasına, çalınma-
sına veya yetkisiz kişilerin eline geçmesine ihmal göstererek veya dikkat ve özen yükümlülü-
ğüne aykırı olarak neden olan kişiler, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

d) 9 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen istisnalar dışında radyoaktif atıkları veya
kullanılmış yakıtları kasten Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisine sokan kişiler beş yıldan on
yıla kadar hapis ve beş bin gün adli para cezası ile cezalandırılır.
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e) Nükleer tesislere, radyasyon tesislerine, radyoaktif atık tesislerine ve nükleer madde,
radyoaktif kaynak veya radyoaktif atıklara yetkisiz müdahalede bulunan, saldıran, zarar veren
veya bunları sabote eden kişiler beş yıldan on beş yıla kadar hapis ve on bin gün adli para
cezası ile cezalandırılır.

f) Nükleer tesisler, radyasyon tesisleri, radyoaktif atık tesisleri ile nükleer madde, rad-
yoaktif kaynak veya radyoaktif atıklara ilişkin yazılımlara yetkisiz müdahalede bulunan, sal-
dıran, zarar veren veya bunları sabote eden kişiler üç yıldan on yıla kadar hapis ve on bin güne
kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

g) Nükleer tesis, radyasyon tesisi veya radyoaktif atık tesisini cebir veya tehdit kulla-
narak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla ele geçiren, zapt eden veya kontrolü altına alan
kişiler on iki yıldan yirmi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

ğ) Nükleer silah ya da radyolojik silah imal eden, radyoaktif maddeleri bu amaçla bu-
lunduran, kullanan, kullanımını yaygınlaştıran veya bunların ticaretini yapan kişiler yirmi beş
yıldan otuz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Birinci fıkrada sayılan fiillerin gerçek veya tüzel kişiyi, uluslararası bir örgütü veya
bir devleti bir fiili yapmaya veya yapmaktan kaçınmaya zorlamak amacıyla gerçekleştirilmesi
hâlinde verilecek ceza fiilin ağırlığına göre yarısından iki katına kadar artırılır.

(3) Birinci fıkrada sayılan fiillerin bir örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde
verilecek ceza fiilin ağırlığına göre yarısından bir katına kadar artırılır.

(4) Kurum adına denetimle görevli kişilerin görevlerini yapmasını engellemek amacıyla
cebir veya tehdit kullanan kişiler fiil daha ağır bir cezayı gerektiren bir suç teşkil etmediği tak-
dirde 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 265 inci maddesi uyarınca ceza-
landırılır.

İdari yaptırımlar
MADDE 25- (1) Bu fıkrada sayılan aykırılıkların tespit edilmesi durumunda Kurum

tarafından aşağıdaki idari para cezaları uygulanır:
a) Bir nükleer tesisin geçerli bir lisansa sahip olmaksızın işletilmesi durumunda iki mil-

yon yedi yüz otuz üç bin ila yüz otuz altı milyon altı yüz yirmi üç bin Türk lirası, radyoaktif
atık tesisleri ve radyasyon tesislerinin geçerli bir lisansa sahip olmaksızın işletilmesi durumunda
bir milyon üç yüz altmış yedi bin ila on üç milyon altı yüz altmış üç bin Türk lirası, radyasyon
uygulamalarının geçerli bir lisansa sahip olmaksızın yürütülmesi durumunda yirmi sekiz bin
ila iki yüz yetmiş dört bin Türk lirası.

b) İzin alınması gereken faaliyetlerden; tesislere ilişkin olanların izin alınmaksızın yü-
rütülmesi durumunda yüz otuz yedi bin ila altı yüz otuz sekiz bin Türk lirası, diğerlerinin izin
alınmaksızın yürütülmesi durumunda on bin ila kırk beş bin Türk lirası; yetki belgesi alınması
gereken faaliyetlerin yetki belgesi alınmaksızın yürütülmesi hâlinde beş bin ila iki yüz bin Türk
lirası.

c) Nükleer tesislere ilişkin mevzuat veya yetki koşullarına, Kurum kararlarına ve tali-
matlarına aykırı hareket edildiğinin tespit edilmesi hâlinde, iki yüz yetmiş dört bin ila iki milyon
yedi yüz otuz üç bin Türk lirası, radyoaktif atık tesisleri ve radyasyon tesislerine ilişkin mevzuat
veya yetki koşullarına, Kurum kararlarına ve talimatlarına aykırı hareket edildiğinin tespit edil-
mesi hâlinde yüz otuz yedi bin ila altı yüz otuz sekiz bin Türk lirası, diğer faaliyetlere ilişkin
mevzuat veya yetki koşullarına, Kurum kararlarına ve talimatlarına aykırı hareket edildiğinin
tespit edilmesi hâlinde dört bin ila yirmi sekiz bin Türk lirası.

ç) Yetkilendirme için yapılan başvurularda veya yetkilendirme yapıldıktan sonra, yet-
kilendirilen kişi tarafından Kuruma gerçeğe aykırı belge sunulması veya yanıltıcı bilgi verilmesi
veya yetkilendirme yapılmasını etkileyecek yetki koşullarındaki değişikliklerin bildirilmemesi
hâlinde, ceza hükümleri saklı kalmak kaydıyla, nükleer tesisler için yetkilendirilen kişiye iki
milyon yedi yüz otuz üç bin ila yüz otuz altı milyon altı yüz yirmi üç bin Türk lirası, radyoaktif
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atık tesisleri ve radyasyon tesisleri için bir milyon üç yüz altmış yedi bin ila on üç milyon altı
yüz altmış üç bin Türk lirası, diğer faaliyetler için yirmi sekiz bin ila iki yüz yetmiş dört bin
Türk lirası.

(2) Birinci fıkra uyarınca uygulanan idari para cezalarına ek olarak aykırılıkların gide-
rilmesi için Kurum tarafından ilgili kişiye uygun bir süre verilir. Aykırılıkların verilen süre
içinde giderilmemesi hâlinde idari para cezaları, her defasında bir önceki cezanın iki katı tuta-
rında uygulanır. Gerçek dışı belgenin, yanıltıcı bilginin veya yetki koşullarındaki değişikliğin
yetkilendirmeye esas teşkil etmesi ve düzeltilmesinin mümkün olmadığının tespit edilmesi hâ-
linde ise idari para cezasına ek olarak yetki askıya alınır, kısıtlanır veya iptal edilir.

(3) Birinci fıkrada sayılan fiillerin halk veya çevre sağlığına ve güvenliğine tehdit oluş-
turacak şekilde tahribata yol açtığının tespit edilmesi hâlinde uygulanacak idari para cezası bir
kat artırılır. Kurum, idari para cezasına ek olarak, fiillerin halk ve çevre üzerinde oluşturduğu
riskin devamı süresince lisansı veya izni kısıtlayabilir, askıya alabilir. Kurum, fiillerin halk ve
çevre üzerinde oluşturduğu riskin ağırlığına göre lisansı veya izni iptal edebilir.

(4) 14 üncü maddede belirlenen sigorta yaptırma veya teminat gösterme yükümlülüğünü
yerine getirmeyen işletenlere, sorumluluk sınırının binde üçü kadar idari para cezası uygula-
nır.

(5) 14 üncü maddede yer alan hükümlere aykırı hareket edildiğinin tespit edilmesi hâ-
linde ilgili nükleer faaliyetin yürütülmesi için gerekli olan lisans ve izinler, sigorta yaptırma
veya teminat gösterme veya süresi dolan sigorta poliçesini veya teminatı yenileme yükümlülüğü
yerine getirilene kadar Kurum tarafından askıya alınır. Askıya alınma tarihinden itibaren bir
yıl, yetkilendirilen kişi tarafından gerekçelendirilmesi ve gerekçenin Kurum tarafından uygun
bulunması hâlinde üç yıl içinde söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmemesi hâlinde lisans
ve izinler iptal edilir.

(6) Bir yetkilendirmenin iptal edilmesi hâlinde, iptal tarihinden başlamak üzere;
a) Yetki belgesi alınması gereken faaliyetler için üç ay,
b) İzin alınması gereken faaliyetler için altı ay,
c) Lisans alınması gereken faaliyetler için bir yıl,
süre ile iptal edilen yetkilendirmeye konu faaliyet için aynı kişi tarafından yeniden yet-

kilendirme başvurusunda bulunulamaz ve Kurum tarafından bu kişilere yetki verilmez.
(7) İdari para cezaları, tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir. İdari para cezalarına

karşı otuz gün içinde idare mahkemelerinde dava açılabilir. Uygulanan idari para cezalarına
karşı yargı yoluna başvurulması ilgili vergi dairesine idari para cezasına ilişkin banka teminat
mektubu verilmesi durumu hariç tahsil işlemlerini durdurmaz. Teminat mektubunun miktarı,
türü, hangi şartlarda paraya çevrileceği ve diğer hususlar Kurum tarafından belirlenir.

(8) Aykırılığı oluşturan fiilin, işlendiği tarihten itibaren iki yıl içinde aynı kişi tarafından
tekrar işlenmesi hâlinde idari para cezası her defasında bir kat artırılarak uygulanır. Bu cezaların
verildiği tarihten itibaren iki yıl içinde idari para cezası verilmesini gerektiren aynı fiil tekrar
işlenmediği takdirde önceki cezalar tekrarda esas alınmaz.

(9) İdari yaptırım uygulanması, yetkilendirilen kişilerin güvenlik ve emniyet tedbirlerini
alma yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

(10) Radyoaktif maddelerin güvenlik ve emniyetinin sağlanamadığının ve bu durumun
halkın, çalışanların, çevrenin ve gelecek nesillerin radyasyondan korunmasını tehdit edebile-
ceğinin Kurum tarafından değerlendirilmesi hâlinde alıkoyma, taşıma ve bertaraf da dâhil ol-
mak üzere Kurum, gereken tedbirleri alabilir veya aldırabilir. Kurumun bu kapsamdaki talepleri
ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından gecikmeksizin karşılanır. Bu kapsamda oluşan mas-
raflar ilgilisinden tahsil edilir.

(11) Bu Kanuna göre idari yaptırımların uygulanması, bu Kanunun diğer hükümlerinin
uygulanmasına engel oluşturmaz. Bu Kanuna göre verilen cezalar ve alınan tedbirler diğer ka-
nunlar gereği yapılacak işlemleri engellemez. 24 üncü maddede yer alan cezaların uygulanması
idari yaptırımların uygulanmasına engel oluşturmaz.
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(12) Bu madde kapsamında uygulanacak idari yaptırımlara ilişkin uygulama esasları;
kusurun derecesi, ihlal edilen menfaatin ağırlığı ve ihlal edenin ekonomik durumu gibi hususlar
dikkate alınarak Kurum tarafından yönetmelikle belirlenir. Uygulanacak idari yaptırımlar ve
idari para cezasının miktarı; tesis ve faaliyetin türü ve özellikleri, radyasyona maruz kalma
olasılığı, maruz kalınacak radyasyonun büyüklüğü, zararın varlığı ve büyüklüğü dikkate alı-
narak dereceli yaklaşımla belirlenir.

(13) İdari yaptırımlar hakkında karar vermek hususunda Kurul yetkilidir. Kurul; idari
para cezası, yetkinin kısıtlanması, askıya alınması veya iptali idari yaptırımlarını birlikte ya da
ayrı ayrı uygulayabilir.

(14) Bu madde uyarınca uygulanacak idari yaptırımlar hakkında bu Kanunda hüküm
bulunmayan hâllerde 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uygula-
nır.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Çeşitli hükümler
MADDE 26- (1) Bu Kanunun uygulanmasında nükleer santrallerin kurulmasına ve iş-

letilmesine dair iş birliğine ilişkin uluslararası anlaşmalarda yer alan özel hükümler saklıdır.
(2) Mevzuatta nükleer enerji ve radyasyonun kullanımını içeren faaliyetlerin düzenle-

yici kontrolü ile ilgili olarak kapatılan Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna yapılan atıflar Kuruma
yapılmış sayılır.

(3) Mevzuatta mülga 2/7/2018 tarihli ve 702 sayılı Nükleer Düzenleme Kurumunun
Teşkilat ve Görevleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnameye yapılan atıflar bu Kanuna yapılmış sayılır.

Değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan hükümler
MADDE 27- (1) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinin birinci

fıkrasında yer alan “Nükleer Düzenleme Kurumunun Başkan Yardımcılıkları ve Daire Baş-
kanlıklarına” ibaresi “Nükleer Düzenleme Kurumunun Başkan Yardımcılıklarına ve Daire Baş-
kanlıklarına” şeklinde değiştirilmiştir.

(2) 9/7/1982 tarihli ve 2690 sayılı Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun Muafiyetleri ve
Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 9- Türkiye Cumhuriyeti’nin tarafı olduğu nükleer güç santrallerinin ku-
rulması ve işletilmesi projelerine dair iş birliğine ilişkin uluslararası anlaşmaların uygulanma-
sındaki yetkili kurum görevi çerçevesinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı personelinden,
bu anlaşmalarda öngörülen projelerin uygulanma sürecinin takibi, gözetimi ve koordinasyonu
için görevlendirilenler hakkında, 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun 35 inci
maddesinin ikinci fıkrası uyarınca görevlendirilen personele uygulanan harcıraha ilişkin hü-
kümler uygulanır.”

(3) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci
fıkrasının son bendi yürürlükten kaldırılmış ve fıkraya (aa) bendinden sonra gelmek üzere aşa-
ğıdaki bent eklenmiştir:

“bb) Nükleer Düzenleme Kurumunun düzenleme ve denetlemeye ilişkin mal, hizmet
ve danışmanlık hizmeti alımları, nükleer santral projeleri kapsamında saha ve fizibilite çalış-
maları ile ilgili etüt, hizmet ve danışmanlık hizmeti alımları, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden
Araştırma Kurumunun yürüttüğü ve desteklediği araştırma ve geliştirme projeleri için gerekli
olan mal ve hizmet alımları ile bu projelerle doğrudan bağlantılı olan ve projenin yürütülmesi
için zorunluluk arz eden yapım işleri ile Hesaplar Yönetim Kurulunun radyoaktif atık yönetimi
özel hesabı ve işletmeden çıkarma özel hesabı ile ilgili danışmanlık hizmet alımları,”
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(4) 9/11/2007 tarihli ve 5710 sayılı Nükleer Güç Santrallarının Kurulması ve İşletilmesi
ile Enerji Satışına İlişkin Kanunun 5 inci maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

(5) 8/3/2011 tarihli ve 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanununun;
a) 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve

fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.
“ç) Devraldığı tesisi DSİ’nin onayını almak suretiyle geliştirmek bu tesis ile ilgili yeni

projeler yapmak veya yaptırmak, yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanmak üzere sulama
tesisinin mütemmim cüzü olacak şekilde projeler geliştirmek, enerji tesisleri kurmak ve işlet-
mek veya diğer kurum ve kuruluşlar tarafından geliştirilen, kurulan yenilenebilir enerji tesis-
lerini devralarak işletmek, sulama birliğinin feshi hâlinde tesisleri çalışır hâlde DSİ’ye devret-
mek.”

“h) Görev sahası dâhilinde, işlenmeyen ve tarım yapılmayan gerçek ve tüzel kişilere
ait tarım arazilerini DSİ’ce düzenlenecek usul ve esaslar dâhilinde, kiralayarak tarımsal üretim
yapmak veya yaptırmak.”

b) 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Ancak, bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla yenilenebilir enerji
kaynaklarından enerji elde edebilir ve tüketim fazlası enerjinin satışından elde edilen geliri
yine devraldığı tesisin işletme, bakım, onarım ve yönetim giderlerinde kullanır.”

(6) 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun;
a) 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “Devlet Su İşleri Genel

Müdürlüğüne” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya sulama birliklerine” ibaresi, “Devlet Su
İşleri Genel Müdürlüğü tarafından” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya DSİ’nin izniyle su-
lama birlikleri tarafından” ibaresi eklenmiş; (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, fıkraya
aşağıdaki bent ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“g) Belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sanayi tesisleri ve tarımsal sulama
amaçlı tesisler tarafından bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünün iki katı ve diğer kişiler
bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla, yenilenebilir enerji kaynak-
larına dayalı üretim tesisi”

“ğ) Sulama birliklerinin işletme, bakım, onarım ve yönetim sorumluluğuna sahip olduğu
taşınmazlar ile sulama birliği ve DSİ’nin mülkiyetinde veya tasarrufu altında bulunan diğer ta-
şınmazlar üzerinde DSİ’nin uygun görüşüyle kurulan ve sulama birlikleri tarafından işletilen
bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla kurulan yenilenebilir enerji
üretim tesisleri”

“(8) İl özel idareleri tarafından kurulan tüzel kişiler, il özel idaresi tarafından işletilen
basınçlı borulu sulama şebekesi veya klasik kanallı şebekeleri ile sadece sulama amacına hizmet
eden şebekenin su kaynağı üzerinde teknik imkânın olması ve DSİ tarafından uygun bulunması
hâlinde enerji üretim tesisi kurulabilir. Bu fıkra kapsamındaki tesisler için DSİ ile imzalanması
gereken su kullanım hakkı anlaşmalarına ilişkin düzenlemeler üç ay içerisinde yapılır.”

b) 17 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(11) Ulusal veya uluslararası piyasalarda elektrik enerjisi üretimine girdi olan emtia

fiyatlarının ve/veya kaynak maliyetleri arasındaki farkların makul olmayan artışları nedenle-
riyle, arz güvenliğinin ve/veya tüketicilerin korunması amacıyla elektrik enerjisinin üretim ma-
liyetleri dikkate alınarak, her seferinde altı ayı geçmemek üzere, Kurum tarafından kaynak ba-
zında tüketiciyi ve/veya maliyeti yüksek üretimi destekleme bedeli belirlenebilir. Bu bedel,
üretim maliyeti düşük üreticiden karşılanarak arz güvenliğinin, maliyeti yüksek üretimin ve/ve-
ya tüketicilerin desteklenmesi amacıyla kullanılır. Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Bakan-
lığın uygun görüşü alınarak Kurum tarafından belirlenir.”

(7) 2/7/2018 tarihli ve 702 sayılı Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri
ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten
kaldırılmıştır.
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Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Kurum personeli olan

657 sayılı Kanuna tabi personel tüm mali ve sosyal hakları korunarak Kurumun mükteseplerine
uygun kadrolarına atanmış sayılır. Kurum personelinden 375 sayılı Kanun Hükmünde Karar-
namenin geçici 16 ncı maddesi hükmünden yararlananların bu hakları söz konusu kadrolarda
bulundukları sürece devam eder.

(2) Bu Kanunda belirtilen yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar ilgili mevcut dü-
zenlemelerin uygulanmasına devam olunur. Karara bağlanmamış mevcut yetkilendirme baş-
vuruları, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte olan mevzuat hükümlerine
göre sonuçlandırılır. Kurum, başvuran kişilere bu Kanuna uyum sağlamak amacıyla Kurul ka-
rarı ile yetki için yeni koşullar getirebilir, bu koşulların sağlanması için üç yıla kadar ek süre
tanıyabilir. Uygulanmasına devam olunan mevzuatta Kurumun görev, yetki ve faaliyet alanına
ilişkin kapatılan Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna yapılan atıflar Kuruma yapılmış sayılır.

(3) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar yapılmış olan tüm yetkilendirmeler ge-
çerliliğini sürdürür ve yetkilendirilmiş kişilerin yükümlülükleri Kuruma karşı devam eder. Ku-
rum yetkilendirilmiş kişilere bu Kanuna uyum sağlamak amacıyla Kurul kararı ile ek yüküm-
lülükler getirebilir, bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi için üç yıla kadar ek süre tanıyabilir.

(4) Giderlerini karşılayacak düzeyde gelir elde edinceye kadar radyoaktif atık yönetimi
özel hesabına, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıla kadar, Bakanlık bütçesine
bu amaçla tahsis edilen ödenekten borç olarak mali kaynak aktarılabilir. Aktarılan bu kaynak,
özel hesabın gelirleri giderlerinin yüzde 30 fazlasına ulaştığı yılı takip eden yıldan itibaren ka-
nuni faiz uygulanarak, genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Bakanlık merkez muhasebe bi-
rimi hesabına yatırılır.

(5) Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren ilk nükleer santralin tüm ünitelerinin işlet-
meye alındığı tarihe kadar, Kurumun gelirlerinin giderlerinden fazla olması durumunda, oluşan
fark bir sonraki yıl bütçesine aktarılır.

(6) 23 üncü madde hükümlerine uyum sağlamak üzere NÜTED A.Ş.’nin mevcut ana
sözleşmesinde gerekli değişiklikler yapılarak tadil ve ilan edilir.

(7) NÜTED A.Ş.’ye ilişkin bu Kanun hükümlerine aykırı olmayan mevcut düzenleme-
lerin ve işlemlerin uygulanmasına yeni düzenleme ve işlemler tesis edilinceye kadar devam
olunur.

(8) Bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla Kurumda istihdam edilmek üzere Kurum
adına ve hesabına 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe
Hakkında Kanun kapsamında yurt dışına gönderilmeye hak kazanmış olan kişiler ile yurt dışına
gönderilmiş olup eğitimlerine devam etmekte olanlardan, gönderildikleri ülkede yüksek lisans
öğrenimlerini başarıyla tamamladıktan sonra mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmek üzere
yurda dönenler Nükleer Düzenleme Uzman Yardımcısı kadrolarına, doktora öğrenimlerini ba-
şarıyla tamamladıktan sonra mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmek üzere yurda dönenler
ise Nükleer Düzenleme Uzmanı kadrolarına atanır.

(9) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla mahrecine iade edilemediği için güm-
rüklü sahalarda bekletilen radyoaktif madde içeren eşya hakkında 9 uncu maddenin dördüncü
fıkrasının (f) bendi hükmü uygulanır.

Yürürlük
MADDE 28- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 29- (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

7/3/2022
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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

NÜKLEER DÜZENLEME KURUMUNUN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ
HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 95
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7 Mart 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Karar Sayısı: 5258

7 Mart 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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Karar Sayısı: 5259

7 Mart 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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Karar Sayısı: 5260

7 Mart 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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Karar Sayısı: 5261

7 Mart 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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Karar Sayısı: 5262

7 Mart 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/87

7 Mart 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/88

7 Mart 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİKLER

Karar Sayısı: 5263

7 Mart 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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Adalet Bakanlığından:
İCRA VE İFLÂS KANUNU UYARINCA ELEKTRONİK ORTAMDA

YAPILACAK SATIŞLARIN USULÜ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs

Kanunu kapsamında yapılacak açık artırma suretiyle satış işlemlerinin Ulusal Yargı Ağı Bilişim
Sistemine (UYAP) entegre Elektronik Satış Portalı üzerinden yürütülmesine ilişkin usul ve
esasları belirlemektir.

(2) Bu Yönetmelik hükümleri, UYAP’a entegre Elektronik Satış Portalı üzerinden açık
artırma suretiyle yapılacak satış işlemlerine ilişkin hususları kapsar.

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

111/b maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,
b) Banka: Adalet Bakanlığı ile entegrasyon yapan ve bu Yönetmelik kapsamındaki nakit

teminat ve ihale bedelleri gibi ödemeleri kabul etmeye yetkili bankalar ile elektronik para ku-
ruluşlarını,

c) Elektronik satış: UYAP’a entegre Elektronik Satış Portalı üzerinden İcra ve İflâs Ka-
nunu hükümleri çerçevesinde açık artırma suretiyle yapılan satışları,

ç) Elektronik Satış Portalı: İcra ve İflâs Kanunu hükümleri çerçevesinde açık artırma
sureti ile satışların yapıldığı UYAP’a entegre elektronik ortamı,

d) Kanun: 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununu,
e) Teminat mektubu: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3 üncü

maddesinde tanımlanan bankalarca verilen kesin ve süresiz teminat mektubunu,
f) UYAP: Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Basılı Kâğıtlar, Muhtevası ve Şekli

Kullanılması zorunlu olan basılı kâğıtlar
MADDE 4- (1) Elektronik satış işlemlerinde aşağıda belirtilen ve bu Yönetmelik ekinde

yer alan basılı kâğıtların kullanılması zorunludur:
a) Taşınırın açık artırma şartnamesi (Örnek no.50).
b) Taşınırın elektronik satış ortamında açık artırma ilanı (Örnek no.51).
c) Taşınmazın açık artırma şartnamesi (Örnek no.52).
ç) Taşınmazın elektronik satış ortamında açık artırma ilanı (Örnek no.53).
d) Taşınırın gazete ilanı (Örnek no.54).
e) Taşınmazın gazete ilanı (Örnek no.55).
f) Artırma sonuç tutanağı (Örnek no.56).
(2) Örneklerdeki esaslar bozulmamak şartıyla icra ve iflâs dairelerince bu örneklere ge-

rekli ilaveler yapılabilir.
Taşınırın açık artırma şartnamesi
MADDE 5- (1) Taşınırın açık artırma şartnamesine; dosya numarası, alacaklı ve borç-

lunun adı ve soyadı, birinci ve ikinci artırmanın yapılacağı gün ve saat aralığı, taşınırın cinsi,
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muhammen kıymeti, artırmaya katılacakların taşınırın muhammen kıymetinin yüzde onu ora-
nında nakit teminat veya banka teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği, artırmaya çıkarılan
taşınır üzerinde hakkı olan alacaklı veya ilgiliden teminat aranıp aranmayacağı, hangi giderlerin
alıcıya ait olacağı ve diğer gerekli bilgiler yazılır.

Taşınırın elektronik satış ortamında açık artırma ilanı
MADDE 6- (1) Taşınırın açık artırma ilanı Elektronik Satış Portalında yapılır. Bu ilanda

aşağıdaki hususlar yer alır:
a) Satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, önemli vasıfları, ayrıntılı görselleri,

muhammen kıymeti, birinci ve ikinci artırmanın yapılacağı gün ve saat aralığı ile artırma şart-
namesinde yer alan diğer bilgiler.

b) Artırmaya katılabilmek için, mahcuzun muhammen kıymetinin yüzde onunu karşı-
layacak tutardaki nakit teminatın en geç artırma süresinin bitiminden önceki gün saat 23.30’a
kadar satışı yapan icra dairesinin banka hesabına Elektronik Satış Portalı üzerinden yatırılma-
sının zorunlu olduğu.

c) Gösterilecek teminatın, teminat mektubu olması hâlinde, artırmaya katılacaklar veya
ilgili banka tarafından, en geç artırma süresinin bitiminden önceki iş günü mesai bitimine kadar
satışa konu mahcuzun muhammen kıymetinin yüzde onunu karşılayacak tutarda kesin ve sü-
resiz banka teminat mektubunun, satışı yapan icra dairesine elden veya sistem altyapısı oluş-
turulduğu takdirde elektronik olarak tevdi edilmesinin zorunlu olduğu.

ç) Temsilci vasıtasıyla artırmaya katılacak kişilerin, temsilcileriyle birlikte en geç ar-
tırma süresinin bitiminden önceki iş günü mesai saati bitimine kadar satışı yapan icra dairesine
müracaat etmeleri gerektiği, ancak noterlerin, resmî dairelerin veya yetkili makamların yetkileri
dâhilinde ve usulüne göre verdikleri vekâletnameyi veya belgeyi bulunduran temsilcinin icra
dairesine müracaatının yeterli olacağı, bu şekilde ihaleye katılacakların teminat miktarını baş-
vuru anında icra dairesi hesabına yatırmalarının veya teminat mektubunu icra dairesine tevdi
etmelerinin zorunlu olduğu.

d) Hisseli satışın mümkün olduğu hâllerde açık artırma konusu malı belirli paylarla
satın almak isteyen müşterek alıcıların, en geç artırma süresinin sona ermesinden önceki mesai
bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat ederek hisse oranlarını ve artırmada adlarına
pey sürecek hissedarı veya temsilciyi bildirmeleri gerektiği, ancak noterlerin, resmî dairelerin
veya yetkili makamların yetkileri dâhilinde ve usulüne göre verdikleri vekâletnameyi veya bel-
geyi bulunduran hissedarın veya temsilcinin icra dairesine müracaatının yeterli olacağı, bu şe-
kilde ihaleye katılacakların teminat miktarını başvuru anında icra dairesi hesabına yatırmala-
rının veya teminat mektubunu icra dairesine tevdi etmelerinin zorunlu olduğu.

e) Satış talep ederek artırmaya katılmak isteyen alacaklının ve ortaklığın satış suretiyle
giderilmesinde artırmaya katılmak isteyen pay sahibinin, en geç artırma süresinin sona erme-
sinden önceki iş günü mesai bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat etmeleri hâlinde
alacağın veya ortaklık payının teminatı karşıladığı miktar kadar kendilerinden teminat alınma-
yacağı, alacağın veya ortaklık payının teminata yeterli gelmemesi hâlinde eksik kısmın başvuru
anında icra dairesi hesabına yatırılması veya teminat mektubunun icra dairesine tevdi edilme-
sinin zorunlu olduğu.

f) Şartlar yerine gelmişse malın en yüksek teklif verene ihale edileceği.
g) Elektronik Satış Portalında verilecek tekliflerin haczedilen malın muhammen kıy-

metinin yüzde ellisi ile o malla güvence altına alınan ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan
alacakların toplamından hangisi fazla ise bu miktarı ve ayrıca bu miktara ilave olarak paraya
çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi gerektiği.

ğ) İhale alıcısının en yüksek teklifi verip de süresi içinde ihale bedelini yatırmaması
hâlinde, alınan teminatın iade edilmeyip öncelikle satış masraflarından düşülmek üzere ala-
caklarına mahsuben hak sahiplerine ödeneceği.
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h) Asgari ihale bedelinin teklif edilmemesi nedeniyle ihalenin yapılamadığı veya en
yüksek teklif verenin ihale bedelini yatırmaması sebebiyle ihalenin iptal edildiği hallerde, ikinci
artırmanın ilk açık artırmadaki şartlar çerçevesinde tekrar yapılacağı.

ı) İhale alıcısının, satış bedelinin tamamını ihalenin gerçekleştiğine ilişkin tutanağın
Elektronik Satış Portalında ilan edildiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde icra dairesi he-
sabına ödemesi gerektiği.

i) Satışa katılanların bütün ekleriyle birlikte şartnameyi görmüş ve içeriğini kabul etmiş
sayılacakları.

j) İhalenin kesinleşmesi üzerine malın tescil ve teslim işlemlerinin yapılacağı.
Taşınmazın açık artırma şartnamesi
MADDE 7- (1) Taşınmazın açık artırma şartnamesine; dosya numarası, alacaklı ve

borçlunun adı ve soyadı, birinci ve ikinci artırmanın yapılacağı gün ve saat aralığı, taşınmazın
tapu kaydı ve niteliği, varsa taşınmazın üzerindeki irtifak hakları, ipotekler, ipotekli borç se-
netleri, irat senetleriyle birlikte satıldığı ve borçlunun bu taşınmaz ile temin edilmiş şahsi borç-
larının da alıcıya intikal edeceği, tapu sicilindeki diğer bilgiler ve taşınmaz üzerindeki mükel-
lefiyetler, muhammen kıymeti, artırmaya katılacakların taşınmazın muhammen kıymetinin
yüzde onu oranında nakit teminat veya banka teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği, ar-
tırmaya çıkarılan taşınmazın üzerinde hakkı olan alacaklı veya ilgiliden teminat aranıp aran-
mayacağı, taşınmazın son imar durumu, hangi giderlerin alıcıya ait olacağı ve diğer gerekli
bilgiler yazılır.

Taşınmazın elektronik satış ortamında açık artırma ilanı
MADDE 8- (1) Taşınmazın açık artırma ilanı Elektronik Satış Portalında yapılır. Bu

ilanda aşağıdaki hususlar yer alır:
a) Satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, önemli vasıfları, ayrıntılı görselleri,

muhammen kıymeti, birinci ve ikinci artırmanın yapılacağı gün ve saat aralığı ile artırma şart-
namesinde yer alan diğer bilgiler.

b) Artırmaya katılabilmek için, mahcuzun muhammen kıymetinin yüzde onunu karşı-
layacak tutardaki nakit teminatın en geç artırma süresinin bitiminden önceki gün saat 23.30’a
kadar satışı yapan icra dairesinin banka hesabına Elektronik Satış Portalı üzerinden yatırılma-
sının zorunlu olduğu.

c) Gösterilecek teminatın, teminat mektubu olması hâlinde, artırmaya katılacaklar veya
ilgili banka tarafından, en geç artırma süresinin bitiminden önceki iş günü mesai bitimine kadar
satışa konu mahcuzun muhammen kıymetinin yüzde onunu karşılayacak tutarda kesin ve sü-
resiz banka teminat mektubunun, satışı yapan icra dairesine elden veya sistem altyapısı oluş-
turulduğu takdirde elektronik olarak tevdi edilmesinin zorunlu olduğu.

ç) Temsilci vasıtasıyla artırmaya katılacak kişilerin, temsilcileriyle birlikte en geç ar-
tırma süresinin bitiminden önceki iş günü mesai saati bitimine kadar satışı yapan icra dairesine
müracaat etmeleri gerektiği, ancak noterlerin, resmî dairelerin veya yetkili makamların yetkileri
dâhilinde ve usulüne göre verdikleri vekâletnameyi veya belgeyi bulunduran temsilcinin icra
dairesine müracaatının yeterli olacağı, bu şekilde ihaleye katılacakların teminat miktarını baş-
vuru anında icra dairesi hesabına yatırmalarının veya teminat mektubunu icra dairesine tevdi
etmelerinin zorunlu olduğu.

d) Hisseli satışın mümkün olduğu hâllerde açık artırma konusu malı belirli paylarla
satın almak isteyen müşterek alıcıların, en geç artırma süresinin sona ermesinden önceki mesai
bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat ederek hisse oranlarını ve artırmada adlarına
pey sürecek hissedarı veya temsilciyi bildirmeleri gerektiği, ancak noterlerin, resmî dairelerin
veya yetkili makamların yetkileri dâhilinde ve usulüne göre verdikleri vekâletnameyi veya bel-
geyi bulunduran hissedarın veya temsilcinin icra dairesine müracaatının yeterli olacağı, bu şe-
kilde ihaleye katılacakların teminat miktarını başvuru anında icra dairesi hesabına yatırmala-
rının veya teminat mektubunu icra dairesine tevdi etmelerinin zorunlu olduğu.

Sayfa : 56                               RESMÎ GAZETE                                    8 Mart 2022 – Sayı : 31772



e) Satış talep ederek artırmaya katılmak isteyen alacaklının ve ortaklığın satış suretiyle
giderilmesinde artırmaya katılmak isteyen pay sahibinin, en geç artırma süresinin sona erme-
sinden önceki iş günü mesai bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat etmeleri hâlinde
alacağın veya ortaklık payının teminatı karşıladığı miktar kadar kendilerinden teminat alınma-
yacağı, alacağın veya ortaklık payının teminata yeterli gelmemesi hâlinde eksik kısmın başvuru
anında icra dairesi hesabına yatırılması veya teminat mektubunun icra dairesine tevdi edilme-
sinin zorunlu olduğu.

f) Varsa ipotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hu-
susiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbitesiyle on beş gün içinde icra dairesine
bildirmeleri gerektiği, aksi hâlde hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaş-
masından hariç kalacakları ve bu hususların irtifak hakkı sahipleri için de geçerli olacağı.

g) Şartlar yerine gelmişse malın en yüksek teklif verene ihale edileceği.
ğ) Elektronik Satış Portalında verilecek tekliflerin haczedilen malın muhammen kıy-

metinin yüzde ellisi ile o malla güvence altına alınan ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan
alacakların toplamından hangisi fazla ise bu miktarı ve ayrıca bu miktara ilave olarak paraya
çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi gerektiği.

h) İhale alıcısının en yüksek teklifi verip de süresi içinde ihale bedelini yatırmaması
hâlinde, alınan teminatın iade edilmeyip öncelikle satış masraflarından düşülmek üzere ala-
caklarına mahsuben hak sahiplerine ödeneceği.

ı) Asgari ihale bedelinin teklif edilmemesi nedeniyle ihalenin yapılamadığı veya en
yüksek teklif verenin ihale bedelini yatırmaması sebebiyle ihalenin iptal edildiği hâllerde ikinci
artırmanın ilk açık artırmadaki şartlar çerçevesinde tekrar yapılacağı.

i) İhale alıcısının, satış bedelinin tamamını ihalenin gerçekleştiğine ilişkin tutanağın
Elektronik Satış Portalında ilan edildiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde icra dairesi he-
sabına ödemesi gerektiği.

j) Satışa katılanların bütün ekleriyle birlikte şartnameyi görmüş ve içeriğini kabul etmiş
sayılacakları.

k) İhalenin kesinleşmesi üzerine malın tescil ve teslim işlemlerinin yapılacağı.
Taşınırın gazete ilanı
MADDE 9- (1) Taşınırın gazete ile yapılacak açık artırma ilanına satış şartnamesi ek-

lentisiyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti
ve bulunduğu yer, birinci ve ikinci artırmanın yapılacağı gün ve saat aralığı ile artırmaya ilişkin
bilgilerin yer aldığı Elektronik Satış Portalına erişim yapılacak internet adresi yazılmakla iktifa
olunur.

Taşınmazın gazete ilanı
MADDE 10- (1) Taşınmazın gazete ile yapılacak açık artırma ilanına satış şartnamesi

eklentisiyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti
ve bulunduğu yer, birinci ve ikinci artırmanın yapılacağı gün ve saat aralığı ile artırmaya ilişkin
bilgilerin yer aldığı Elektronik Satış Portalına erişim yapılacak internet adresi yazılmakla iktifa
olunur.

Artırma sonuç tutanağı
MADDE 11- (1) İcra müdürü, artırma bittikten sonraki ilk iş gününde artırma sonuç

tutanağı düzenler ve aynı gün Elektronik Satış Portalında ilan eder. Bu tutanakta aşağıdaki hu-
suslar yer alır:

a) İhale alıcısının adı ve soyadı.
b) İhalenin hangi gün ve saatte tamamlandığı.
c) İhale bedeli.
ç) İhale edilen malın muhtevası.
d) Şartlar yerine gelmişse en yüksek teklifi verene malın ihale edildiği.
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e) İhale bedelinin tutanağın ilanından itibaren yedi gün içinde icra dairesi hesabına
ödenmesi gerektiği.

f) Şartlar yerine gelmediği takdirde ihalenin hangi gerekçeyle yapılamadığı.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Satışa Hazırlık ve İlan İşlemleri
Hazırlık ve ilan işlemleri
MADDE 12- (1) Satış açık artırma ile yapılır.
(2) Birinci ve ikinci artırmanın yapılacağı gün ve saat aralığı, artırma başlangıç tari-

hinden en az on beş gün önce ilan edilir. Elektronik Satış Portalında yapılacak ilan ve şartname
artırmanın bitimine kadar erişime açık tutulur. İkinci artırmanın başlangıç tarihi, birinci artır-
manın bitimi tarihinden itibaren bir ayı geçmeyecek şekilde belirlenir.

(3) İlanın şekli ve gazete ile yapılıp yapılmayacağı icra dairesince alakadarların men-
faatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayım-
lanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi hâlinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı elli
binin üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır.

(4) Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentisiyle geçirilmeyip, satılacak şe-
yin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti ve bulunduğu yer, birinci ve ikinci
artırmanın yapılacağı gün ve saat aralığı ile artırmaya ilişkin bilgilerin yer aldığı Elektronik
Satış Portalına erişim yapılacak internet adresi yazılmakla iktifa olunur.

(5) İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar Elektronik Satış Portalında
yer alan ilan metnini, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilir.
Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmî muameleye tesir etmez.

(6) Gazetede ve Elektronik Satış Portalında ilan edilen metinler arasında farklılık bu-
lunması hâlinde Elektronik Satış Portalında ilan edilen metin esas alınır. Şu kadar ki, gazetede
veya Elektronik Satış Portalında ilanı yapılan metindeki hatalar, ihale tarihi değiştirilmeksizin
sadece Elektronik Satış Portalında ilanen düzeltilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ
edilmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Teminat, Teklif Verme ve İhalenin Yapılması

Teminat miktarı ve teminatın yatırılması usulü
MADDE 13- (1) Artırmaya katılabilmek için mahcuz malın muhammen kıymetinin

yüzde onunu karşılayacak tutardaki nakit teminatın en geç artırma süresinin bitiminden önceki
gün saat 23.30’a kadar satışı yapan icra dairesinin banka hesabına Elektronik Satış Portalı üze-
rinden yatırılması zorunludur.

(2) Gösterilecek teminatın, teminat mektubu olması hâlinde, artırmaya katılacaklar veya
ilgili banka tarafından, en geç artırma süresinin bitiminden önceki iş günü mesai bitimine kadar
satışa konu mahcuzun muhammen kıymetinin yüzde onunu karşılayacak tutarda kesin ve sü-
resiz banka teminat mektubunun, satışı yapan icra dairesine elden veya sistem altyapısı oluş-
turulduğu takdirde elektronik olarak tevdi edilmesi zorunludur.

(3) Satış talep ederek artırmaya katılmak isteyen alacaklıdan ve ortaklığın satış suretiyle
giderilmesinde artırmaya katılmak isteyen pay sahibinden, en geç artırma süresinin sona er-
mesinden önceki iş günü mesai bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat etmeleri
hâlinde alacak veya ortaklık payının teminatı karşıladığı miktar kadar teminat alınmaz. Alacağın
veya ortaklık payının teminata yeterli gelmemesi hâlinde eksik kısmın başvuru anında icra dairesi
hesabına yatırılması veya teminat mektubunun icra dairesine tevdi edilmesi zorunludur.

(4) Temsilci vasıtasıyla artırmaya katılacak kişilerin, temsilcileriyle birlikte en geç ar-
tırma süresinin bitiminden önceki iş günü mesai saati bitimine kadar satışı yapan icra dairesine
müracaat etmeleri gerekir. Ancak noterlerin, resmî dairelerin veya yetkili makamların yetkileri
dâhilinde ve usulüne göre verdikleri vekâletnameyi veya belgeyi bulunduran temsilcinin icra
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dairesine müracaatı yeterlidir. Bu şekilde ihaleye katılacakların teminat miktarını başvuru anın-
da icra dairesi hesabına yatırmaları veya teminat mektubunu icra dairesine tevdi etmeleri zo-
runludur.

(5) Hisseli satışın mümkün olduğu hâllerde açık artırma konusu malı belirli paylarla
satın almak isteyen müşterek alıcıların, en geç artırma süresinin sona ermesinden önceki mesai
bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat ederek hisse oranlarını ve artırmada adlarına
pey sürecek hissedarı veya temsilciyi bildirmeleri gerekir. Ancak noterlerin, resmî dairelerin
veya yetkili makamların yetkileri dâhilinde ve usulüne göre verdikleri vekâletnameyi veya bel-
geyi bulunduran hissedarın veya temsilcinin icra dairesine müracaatı yeterlidir. Bu şekilde iha-
leye katılacakların teminat miktarını başvuru anında icra dairesi hesabına yatırmaları veya te-
minat mektubunu icra dairesine tevdi etmeleri zorunludur.

Teklif verme süresi ve usulü
MADDE 14- (1) Elektronik Satış Portalında yapılan açık artırmada teklif verme süresi

yedi gündür.
(2) Elektronik ortamda teklif verebilmek için Bakanlıkça hazırlanan sözleşmenin katı-

lımcılar tarafından kabul edilmesi gerekir.
(3) Açık artırma, ilanda belirtilen gün ve saat aralığında ve teklif verme yoluyla yapılır.

Teklif verenlerin kişisel bilgileri, artırma süresi içinde bilişim sistemini işleten kamu görevlileri
hariç hiç kimse tarafından görülemez ve bilişim sisteminde gösterilemez.

(4) Teklifler arasındaki fark, satışa çıkarılan malın muhammen kıymetinin binde birin-
den ve herhâlde yüz Türk lirasından az olamaz.

(5) Açık artırmada en yüksek teklifi veren, artırma süresi içinde kendisinden yüksek
bir teklif verilmedikçe teklifini çekemez ve teminatını alamaz.

(6) Açık artırma süresinin son on dakikası içinde yeni bir teklifin verilmesi hâlinde açık
artırma bir defaya mahsus olmak üzere on dakika uzatılır.

(7) Teklif verme süresi içinde bilişim sisteminin bakımı veya iyileştirilmesi için gerekli
olan işlemler yapılabilir. Bu işlemler, ihalenin geçerliliğini etkilemez.

İhalenin yapılması
MADDE 15- (1) Birinci ve ikinci artırma, icra müdürü tarafından, ilanda belirlenen

gün ve saatte, haczedilen malın muhammen kıymetinin yüzde ellisi üzerinden başlatılır. Şart-
ların yerine gelmesi hâlinde mal, en yüksek teklif verene ihale edilir. Şu kadar ki, artırma be-
delinin haczedilen malın muhammen kıymetinin yüzde ellisi ile o malla güvence altına alınan
ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından hangisi fazla ise bu miktarı
ve ayrıca bu miktara ilave olarak paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını da geçmesi şart-
tır.

(2) Artırmanın sona erdiği gün ve saatte şartların bulunması hâlinde, mal en yüksek
teklif verene ihale edilmiş olur ve malın mülkiyeti ihale alıcısına geçer.

(3) İhale alıcısının en yüksek teklifi verip de süresi içinde ihale bedelini yatırmaması
hâlinde alınan teminat iade edilmez. Öncelikle satış masraflarına mahsup edilir. Teminat be-
delinin kalması hâlinde Kanun hükümlerine göre belirlenecek hak sahiplerine alacaklarına
mahsuben ödenir.

(4) Birinci artırma sonucunda ihale bedelinin ödendiği tarih itibarıyla açık artırma ilanı
Elektronik Satış Portalından kaldırılır. Birinci artırma sonucunda ihale bedelinin ödenmemesi
durumunda ise ikinci artırma sonucuna kadar açık artırma ilanı erişime açık tutulur.

(5) Asgari ihale bedelinin teklif edilmemesi nedeniyle ihalenin yapılamadığı veya en
yüksek teklif verenin ihale bedelini yatırmaması sebebiyle ihalenin iptal edildiği hâllerde ikinci
artırma ilk açık artırmadaki şartlar çerçevesinde tekrar yapılır.

(6) Satış talebi teklif verme süresi başladıktan sonra geri alınamaz. Teklif verme süre-
sinin bitimine kadar borcun tamamen ödenmesi hâlinde satış durdurulur.
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(7) Artırmada, alıcı çıkmazsa veya bu maddede yazılı şartlar gerçekleşmezse alacaklı,
önceki satış talebinden kalan satış isteme süresi içinde satış günü verilmesini talep edebilir.
Satış isteme süresi satış talebiyle birlikte durur ve duran bu süre, ihalenin yapılamadığına veya
iptal edildiğine ilişkin tutanak tarihinden itibaren kaldığı yerden işlemeye başlar.

İhalenin teknik sebeplerle teklif verilememesi nedeni ile uzaması
MADDE 16- (1) İcra müdürü, artırma bittikten sonraki ilk iş gününde Elektronik Satış

Portalından kaynaklanan teknik sebeplerle, artırmanın son on dakikası içinde teklif verileme-
diğini Elektronik Satış Portalı kayıtlarından tespit ederse artırma süresinin bir gün uzatılmasına
karar verir. Elektronik Satış Portalında derhâl duyurulacak bu kararda artırmanın başlayacağı
ve biteceği gün ve saat aralığı gösterilir. Bu durumda artırmanın başlangıç tarihi, artırma süre-
sinin uzatılmasına karar verildiği tarihten itibaren üç günü geçemez. Bu süre içinde, daha önce
en yüksek teklif veren teklifiyle bağlı olacağı gibi yeni istekliler de teminatı yatırmak suretiyle
artırmaya katılabilir.

Artırma sonuç tutanağının düzenlenmesi
MADDE 17- (1) İcra müdürü, artırma bittikten sonraki ilk iş gününde artırmanın so-

nucu ile ilgili bir artırma sonuç tutanağı düzenler ve bu tutanaktaki bilgileri aynı gün Elektronik
Satış Portalında ilan eder.

(2) İhalenin hangi gün ve saatte tamamlandığı, şartlar yerine gelmişse en yüksek teklifi
verene malın ihale edildiği, tutanağın ilanından itibaren yedi gün içinde ihale bedelinin icra
dairesi hesabına yatırılması gerektiği ve şartlar yerine gelmediği takdirde ihalenin hangi ge-
rekçeyle yapılamadığı tutanakta açıkça belirtilir.

İhale bedelinin ödenmemesi
MADDE 18- (1) İcra müdürü, en yüksek teklif verenin ihale bedelini ödemediğini bir

tutanakla tespit eder. Bu hâlde ikinci artırma, birinci artırmadaki şartlar çerçevesinde daha önce
ilan edilen gün ve saatte başlar.

Teminatın iadesi
MADDE 19- (1) Açık artırma devam ederken kendisinden daha yüksek teklif verilen

ihale katılımcısının artırma sonuçlanmadan nakit teminatını geri almak istemesi hâlinde sistem
üzerinden teminat miktarı ihale katılımcısına iade edilir.

(2) Açık artırma sonuçlandıktan sonra en yüksek teklif veren haricindeki katılımcılara
yatırdıkları nakit teminat, artırma sonuç tutanağının Elektronik Satış Portalında ilan edilmesini
müteakip UYAP üzerinden iade edilir.

(3) Teminat mektubunun açık artırma devam ederken veya açık artırmanın sonuçlan-
ması üzerine geri alınabilmesi için icra dairesine müracaat edilmesi gerekir.

İhale bedelinin ödenmesi ve malın teslimi
MADDE 20- (1) İhale alıcısı, ihalenin feshi talep edilmiş olsa dahi artırma sonuç tuta-

nağının ilanından itibaren yedi gün içinde satış bedelini satışı yapan icra dairesi hesabına öde-
mek zorundadır.

(2) Satılan mal, ihale kesinleşmeden teslim olunmaz ve resmî sicilde alıcı adına tescil
edilmez.

(3) İhalenin kesinleşmesi üzerine taşınırın ihale alıcısına teslimi veya sicile kayıtlı malın
ihale alıcısı adına tescili, damga vergisi ve katma değer vergisinin yatırılmasından sonra ger-
çekleştirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Kayıt ve Raporlar

Satış takip kaydı raporu
MADDE 21- (1) Satış takip kaydı raporu, ilgili icra dairesinin veya ilgili mahallin ta-

mamına ait satışları gösteren belgedir.
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(2) Satış takip kaydı raporunda; sıra numarası, icra dairesi, dosya numarası, satış tarih
ve saati ile sair hususlar yer alır.

Artırma işlem kaydı raporu
MADDE 22- (1) Artırma işlem kaydı raporu; artırma bittikten sonra Elektronik Satış

Portalından kaynaklanan teknik sebepler ile artırmanın son on dakikası içinde teklif verileme-
diğini ve ihaleye en yüksek teklif veren ihale katılımcısı ile diğer ihale katılımcılarının verdik-
leri teklif miktarlarını gösteren belgedir.

(2) Artırma işlem kaydı raporunda, en yüksek teklif veren ihale katılımcısının kimlik
bilgileri ve ihale miktarı ile ihaleye verilen teklif miktarları ve teknik sebeplerden dolayı teklif
verilemediğini gösteren kayıtlar yer alır.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Bakım, onarım ve güncelleme çalışmaları
MADDE 23- (1) Bakanlık, Elektronik Satış Portalının işleyişi ve güvenliği ile verilerin

gizliliğine ilişkin her türlü çalışmayı yürütür ve tedbirleri alır.
(2) UYAP ve Elektronik Satış Portalına ilişkin bakım, onarım, güncelleme ve iyileştirme

çalışmaları, Bakanlıkça uygun görülen gün ve saatlerde yapılabilir. Bu işlemler, ihalenin ge-
çerliliğini etkilemez.

İdari tedbirler
MADDE 24- (1) Elektronik Satış Portalında satış işlemlerinin güvenli bir şekilde ger-

çekleştirilmesini engelleyen veya elektronik satış sistemi ile ihale alıcılarının hak ve menfaat-
lerine zarar veren internet siteleri hakkında, 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında
Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi
Hakkında Kanunun 8/A maddesi hükümleri uygulanır.

(2) Elektronik Satış Portalının işleyişini ya da güvenliğini tehlikeye sokan veya Elek-
tronik Satış Portalına erişimi engelleyen ya da zorlaştıran nitelikte eylemlerde bulunan gerçek
ve tüzel kişilerin, Elektronik Satış Portalına girişi Bakanlıkça üç ay süreyle engellenir. Engel-
leme işlemi, derhâl uygulanmaya başlanır ve Elektronik Satış Portalının ilgili kişilerin görebi-
leceği bir bölümünde duyurulur. Bu işleme karşı, duyuru tarihinden itibaren on beş gün içinde
30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uyarınca sulh ceza hâkimliğine
başvurulabilir. Hâkim, başvuruyu ivedi olarak karara bağlar. Başvurunun yapılmış olması iha-
lenin tamamlanmasını engellemez.

Hüküm bulunmayan hâller
MADDE 25- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde 11/4/2005 tarihli ve

25783 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliği hükümleri uygu-
lanır.

Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik hükümleri;
a) Bakanlıkça resmî internet sitesinden elektronik satış uygulamasına geçileceği duyu-

rulan il veya ilçelerde belirlenen tarih itibarıyla ilanı yapılacak artırmalar hakkında,
b) Ülke genelinde ise yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir yılın sonunda ilanı

yapılacak artırmalar hakkında,
uygulanır.
Yürürlük
MADDE 26- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 27- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.
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Adalet Bakanlığından:
İCRA VE İFLÂS KANUNU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1- 11/4/2005 tarihli ve 25783 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İcra ve İflâs
Kanunu Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (bb), (cc), (dd) ve (ee) bentleri
ile 47 nci, 48 inci, 48/A, 49 uncu, 50 nci ve 50/A maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan örnek 24, örnek 25, örnek 26 ve örnek
27 yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 3- Bu Yönetmeliğin bu maddeyi ihdas eden Yönetmelikle yürür-

lükten kaldırılan hükümleri, elektronik satış uygulamasına geçilmeyen il ve ilçelerde elektronik
satış uygulamasına geçilinceye kadar uygulanmaya devam eder.”

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

—— • ——
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI
KURUMU DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ 

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Stan-

dartları Kurumunda görev yapan Devlet memurlarının disiplin amirlerini belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları

Kurumunda 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görev yapan
Devlet memurları hakkında uygulanır.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Ka-

nununun 124 üncü maddesi ile 29/4/2021 tarihli ve 3935 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yü-
rürlüğe konulan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 5 inci maddesine dayanılarak ha-
zırlanmıştır.

Disiplin amirleri
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelik kapsamında görev yapan Devlet memurlarının disiplin

amirleri EK-1 sayılı Cetvelde gösterilmiştir.
Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat
MADDE 5- (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından 657 sayılı Kanun ile Devlet

Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 6- (1) 8/7/2014 tarihli ve 29054 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu

Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürür-
lükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 7- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 8- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim

Standartları Kurumu Başkanı yürütür.
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Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK SINAV UYGULAMALARINDA 
VE ENGELLİ KONTENJANINDA ARANACAK SAĞLIK 

ŞARTLARINA DAİR YÖNETMELİK 

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam 
MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik; yükseköğretime geçişte Ölçme, Seçme ve Yerleştirme

Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan merkezi sınavlar ve yükseköğretim kurumları tarafından
yapılan özel yetenek sınavları ile yükseköğretim programlarındaki ders geçmeye yönelik sı-
navlarda engelli bireylere yönelik sınav uygulamalarından ve engelli kontenjanlarından yarar-
lanacak olan aday ve öğrencilerin sağlık şartlarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci, 44 üncü ve 45 inci maddeleri, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme
ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanunun 7 nci maddesi ile 1/7/2005 tarihli ve
5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunun 15 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) ÇÖZGER: 20/2/2019 tarihli ve 30692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çocuklar

için Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında Çocuklar için Özel
Gereksinim Raporunu,

b) Engelli kontenjanı: Özel yetenek sınavları ile öğrenci kabul eden programlarda Yük-
seköğretim Kurulunca oranı belirlenmiş engel türleri için ayrılan kontenjanı,

c) Engelli öğrenci: Fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duyusal yetilerinde çeşitli düzeyde ka-
yıplarından dolayı topluma diğer bireyler ile birlikte eşit koşullarda tam ve etkin katılımını kı-
sıtlayan tutum ve çevre koşullarından etkilenen ve bu durumu engelli sağlık kurulu raporu ile
tespit edilmiş yükseköğrenim öğrencisini veya adayını,

ç) Engelli sağlık kurulu raporu: Tüm yaş grupları için Sağlık Bakanlığınca engelli/ÇÖZ-
GER sağlık kurulu raporu vermeye yetkilendirilen hastanelerden alınmış ÇÖZGER/ESKR’yi,

d) ESKR: 20/2/2019 tarihli ve 30692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erişkinler
için Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında Erişkinler İçin Engellilik
Sağlık Kurulu Raporunu,

e) Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırılması (ICD) Kodu: Sağlık kurulu raporlarında
da kullanılan, hastalıkların sınıflandırması ve hastalık isimlerinin kesin kriterlere göre bir araya
getirilmesinden oluşan uluslararası kategorik kodlama sistemini,

f) Hastane: Sağlık raporundaki tanıya yönelik branşlarda uzman hekimi bulunan; Sağlık
Bakanlığınca ÇÖZGER/ESKR/durum bildirir sağlık kurulu raporu düzenleme yetkisi verilmiş
hastaneleri,

g) İşaretleyici yardımı: Cevap kâğıdında kendileri kodlama yapamayacak veya açık
uçlu sorulara cevap yazamayacak adaylar ya da öğrenciler için cevap kâğıdında kodlama yap-
mak veya yazılı cevap vermek üzere ÖSYM tarafından ya da yükseköğretim kurumlarında
ilgili anabilim dalı veya bölüm başkanlığı tarafından atanmış sınav görevlisini,

8 Mart 2022 – Sayı : 31772                                    RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 75



ğ) Okuyucu yardımı: Soruları kendileri okuyamayan aday veya öğrencilerin sınav so-
rularını okumak üzere ÖSYM tarafından ya da yükseköğretim kurumlarında ilgili anabilim
dalı veya bölüm başkanlığı tarafından atanmış sınav görevlisini,

h) OSB: Otizm spektrum bozukluğunu,
ı) ÖGV: “Özel gereksinimi vardır” ibaresini,
i) ÖKGV: “Özel koşullu gereksinimi vardır” ibaresini,
j) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
k) Sağlık kurulu raporu: Tüm yaş grupları için Sağlık Bakanlığının yetkilendirdiği has-

tanelerden alınmış durum bildirir sağlık kurulu raporunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Engelli Bireylere Yönelik Sınav Uygulamaları ve Engelli Kontenjanından 

Yararlanmaya İlişkin Genel Hükümler
Genel esaslar
MADDE 4- (1) Okuyucu/işaretleyici yardımı, büyük puntolu soru kitapçığı, ek süre

verilmesi, engelli salonunda sınava alınma gibi engelli bireylerin sınav süreçlerine yönelik uy-
gulamalar; imkanlar çerçevesinde mümkün olduğunca engel türü ve engel derecesi göz önünde
bulundurularak yapılır.

(2) Engelli aday veya öğrencilerin sınavlarda yanlarında veya üzerlerinde bulundura-
cakları engellerine yönelik kullandıkları araç ve gereç taleplerinin değerlendirilmesi için
ESKR/ÇÖZGER ile birlikte araç ve gereç taleplerine ilişkin dilekçelerini, belirtilen süreler içe-
risinde sınavı yapan kuruma ulaştırmaları gerekmektedir. Beyaz baston ve benzer durumlar
için sınav kurallarına uygun olmak, dilekçede belirtilmek ve ibraz edilen engelli sağlık kurulu
raporunda taleple çelişen bir tanı bulunmamak koşullarıyla raporda yazmayan araç ve gereçler
de sınav salonuna alınabilir.

(3) Engelli bireylere yönelik sınav uygulamalarından ve özel yetenek sınavlarında ta-
nınan imkan ve engelli kontenjanlarından yararlanabilmeleri için bireylerin, ESKR veya ÇÖZ-
GER’i bulunmalıdır. ÇÖZGER sadece 18 yaş altı bireyler için geçerlidir; 18 yaşını doldurmuş
bireyler için daha önce almış oldukları ÇÖZGER’ler sınav başvurularında kullanılamaz. Ancak
sınava başvuru tarihinden en fazla 3 ay öncesine kadar 18 yaşını dolduran kişilerin, bu süre
zarfında ESKR alamamaları durumunda ÇÖZGER’i geçerli sayılır.

(4) Engelli bireyin başvuruda kullandığı ÇÖZGER veya ESKR usulüne uygun alınma-
mış ise kişi engelli bireylere yönelik sınav uygulamalarından yararlanamaz.

(5) Usulüne uygun alınmış ve üzerinde “sürekli” ibaresi bulunması durumunda
ESKR/ÇÖZGER’in yenilenmesi istenemez, ancak engel düzeyinde sınav uygulamalarından
yararlanma imtiyazını değiştirecek bir değişiklik olması beklenen hastalık/engel durumlarında,
hastalığın güncel evresini/engel düzeyini gösteren güncel ESKR/ÇÖZGER sınavı yapan kurum
tarafından talep edilebilir.

(6) Bu Yönetmelik ekinde sınırlı sayıda tanıya yer verilmiştir. Bu Yönetmelik ve ekinde
tanımlanmamış engellilik durumu veya süreğen hastalığı olan veya tanımlananlardan farklı bir
engel düzeyi olan ancak özel gereksinimi dolayısıyla bu Yönetmelikte geçen engelli sınav uy-
gulamalarından yararlanmak isteyen aday veya öğrencilerin, ESKR veya ÇÖZGER ile baş-
vurmaları durumunda başvuruları ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda ÖSYM Başkanlığı,
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yükseköğretim kurumları tarafından yapılan sınavlarda senato, bağımsız vakıf meslek
yüksekokullarında ise meslek yüksekokulu müdürlüğü tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.
Değerlendirmelerde, varsa, bu Yönetmelik ve ekinde geçen emsal tanı ve engel düzeyleri göz
önünde bulundurulur.

Okuyucu ve/veya işaretleyici veya büyük puntolu soru kitapçığı yardımı 

MADDE 5- (1) ESKR veya ÇÖZGER’de, Ek-1’deki Sağlık Bakanlığı ICD-10- TRM
Hastalık ve Sağlık Girişimi Sınıflandırma kodları yer alan engelli aday veya öğrenciler, talep
etmeleri durumunda okuyucu ve/veya işaretleyici yardımı alabilirler.

(2) Okuyucu yardımı alan görme engelli bireylerin sınav kitapçığına bakmasına izin
verilmez. İşaretleyici yardımı alan bireylerin kendilerinin işaretleme yapmalarına izin veril-
mez.

(3) Bu madde kapsamında yer alan tanıları ve engel düzeyleri bulunan okuyucu yardımı
alma hakkına sahip görme engelli aday veya öğrenciler, bunun yerine talepleri halinde büyük
puntolu soru kitapçığı uygulamasından yararlanabilirler. Büyük puntolu soru kitapçığı uygu-
lamasından yararlananlara ayrıca okuyucu yardımı verilmez.

Ek süre yardımı

MADDE 6- (1) Okuyucu ve/veya işaretleyici yardımı alanlara ek süre verilir.
(2) ESKR veya ÇÖZGER’de; Ek-1’deki tanıları, engellilik düzeyleri ve Sağlık Bakan-

lığı ICD-10- TRM Hastalık ve Sağlık Girişimi Sınıflandırma kodları yer alan engelli aday veya
öğrenciler ile ilköğretimi bitirmeden önce işitme engeli tanısı almış, düzeltilmiş engeli %40
ve üzeri veya düzeltilmemiş engeli %70 ve üzeri olanlardan Ek-2’deki kodlar yer alan işitme
engelli aday veya öğrenciler ek süre yardımı alabilir. 

(3) Okuyucu ve/veya işaretleyici yardımı almaksızın ek süre yardımı alabilecek olan
engelli aday veya öğrencilerin başvurularında 18 yaşından küçük bireylerin ÇÖZGER, 18 ya-
şını doldurmuş bireylerin ise ESKR ibraz etmeleri gerekir. 

(4) Yükseköğretim kurumlarında ders geçme için yapılacak olan sınavlarda, grafik, çi-
zim ve açık uçlu sorular gibi sınav içeriği göz önünde bulundurularak verilecek olan ek süre
sınavın toplam süresinin %15’inden az, %30’undan fazla olamaz. ÖSYM tarafından yapılan
yükseköğretime giriş sınavları ile yükseköğretim kurumları tarafından yapılan özel yetenek sı-
navlarında ise bu süre sınavın toplam süresinin %15’inden az olmamak üzere sınavı yapan ku-
rum tarafından belirlenir.

(5) Her bir sınav için verilecek olan ek süre, sınavın içerik ve toplam soru sayısına göre
sınavı yapan kurum tarafından belirlenerek önceden ilan edilir.

Engelliler için ayrılmış salonda sınava alınma 

MADDE 7- (1) ESKR veya ÇÖZGER’de, Ek-3’teki tanıları, engellilik düzeyleri ve
Sağlık Bakanlığı ICD-10- TRM Hastalık ve Sağlık Girişimi Sınıflandırma kodları yer alan en-
gelli aday veya öğrenciler, talep etmeleri durumunda diğer adaylardan farklı olarak engelli sa-
lonunda sınava alınabilirler. Bu kişilere sınav süresince engellilik, hastalık veya diğer sağlık
durumu göz önünde bulundurularak gerektiğinde şeker düzeyini ölçme, astım ilacını kullanma,
oksijen tedavisi alma veya tuvalete çıkma gibi durumlar için izin verilir.

Kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş sınav salonlarında yapılacak sınavlar

MADDE 8- (1) ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda sağlık/engel durumu nedeni ile
özel bir alet, araç, gereç ve cihaz kullanma talebi olan engelli adayların bu taleplerinin değer-
lendirilmesi için ESKR veya ÇÖZGER ile birlikte ÖSYM tarafından istenen diğer bilgi ve bel-
geleri belirtilen süre içerisinde ÖSYM’ye ulaştırmaları halinde, sınav güvenliğini zedeleyecek
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nitelikte olan alet, araç, gereç ve cihaz kullanmak durumunda olan adaylar sınav merkezlerinde
ÖSYM tarafından hazırlanacak her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş salonlarda merkezi
sınava alınırlar. 

Asansörü olan bina ve/veya giriş kat engelli sınav salonu 
MADDE 9- (1) ESKR veya ÇÖZGER’de Ek-4’teki tanı ve Sağlık Bakanlığı ICD-10-

TRM Hastalık ve Sağlık Girişimi Sınıflandırma kodları yer alan engelli aday veya öğrenciler,
talep etmeleri durumunda asansörü olan bina ve/veya giriş kat engelli sınav salonunda sınava
alınabilirler. Yükseköğretim kurumları tarafından yapılan sınavlarda, bu imkanın sağlanabil-
mesi için ilgili bölümün fiziki şartları göz önünde bulundurulur, erişilebilir bina/salon olmaması
durumunda aday veya öğrencinin sınav salonuna erişebilmesi için ek tedbirler alınır.

Bilgisayar destekli sınav
MADDE 10- (1) İşitme engelliler için işaret dilinde hazırlanacak olan sınavlar veya

düzeltilmiş engeli en az %40 ve üzerinde görme engelliler için sesli program yüklü bilgisayar-
larla yapılacak sınav düzenlemeleri ile bu sınav uygulamalarından yararlanabilecek aday veya
öğrencilerin belirlenmesine yönelik hususlarda sınavı yapan kurumun ilgili kurulları karar verir.
Görme engellilerin sınavlarda sesli okuyucu kullanması için gerekli tedbirler sınavı yapan ku-
rum tarafından alınır.

Okuyucu ve/veya işaretleyici olarak görevlendirilecek kişiler
MADDE 11- (1) Okuyucu ve/veya işaretleyici olarak görevlendirilecek kişiler, yabancı

dil sınavlarında ilgili alanda en az lisans mezunu, yükseköğretim kurumlarına giriş sınavlarında
ise tercihen özel eğitim, Türk dili ve edebiyatı, Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği, Türkçe öğ-
retmenliği, matematik öğretmenliği ve benzeri eğitim fakültesi programları, tiyatro ve iletişim
fakültesi programları ya da sağlık programlarından mezun kişilerden diksiyonu iyi, sayısal alan
için özellikle matematiksel ve sayısal ifadeleri okuyabilen kişilerden seçilir. Görevlendirilecek
kişiler sınav öncesinde sınavı yapacak kurum tarafından engellilere yönelik sınav uygulamaları
hakkında eğitime tabi tutulur ve sınav öncesinde sınav kurallarına uyacaklarına ve aday veya
öğrenciye herhangi bir yardımda bulunmayacaklarına ilişkin bir taahhüt belgesi imzalar. Aksi
bir durumda adayın sınavı geçersiz sayılır, okuyucu/işaretleyici olarak görevlendirilen kişi hak-
kında ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilir.

Geçici engeli olanlar 
MADDE 12- (1) Sınav tarihinde kaza, yaralanma veya travmalara bağlı olarak eklerde

yer alan tanılarda geçici sağlık problemi veya hastalık durumu oluşması veya hamileliğin tespiti
durumunda yukarıdaki maddeler kapsamında engelli sınav uygulamalarından yararlanmak is-
teyen aday veya öğrenciler durum bildirir sağlık kurulu raporunu, hafta sonu yapılacak sınavlar
ve ÖSYM tarafından yapılan sınavlar için sınavın yapılacağı hafta içerisinde en geç çarşamba
günü mesai bitimine kadar ilgili kuruma sunarlar. Hafta içi yapılacak sınavlar için ise aday
veya öğrenciler en geç sınav tarihinden iki gün öncesine kadar ilgili yükseköğretim kurumuna
durum bildirir sağlık kurulu raporunu sunar. Bu sürenin bitiminden sonra sunulan raporlar için
sınavla ilgili düzenleme yapılıp yapılamayacağı hususu, ilgili kurum tarafından imkanlar da-
hilinde değerlendirilir.

(2) Sağlık raporunun durum bildirir sağlık kurulu raporu olmaması veya özel merkezden
alınmış olması durumunda sınavın geçerli sayılabilmesi için durum bildirir sağlık kurulu raporu
vermeye yetkili devlet hastanesi veya üniversite hastanelerinden alınmış sağlık kurulu raporu-
nun, sınavdan sonraki ilk hafta içerisinde en geç cuma günü mesai bitimine kadar ilgili kuruma
ibraz edilmesi gerekmektedir. 

Sayfa : 78                               RESMÎ GAZETE                                    8 Mart 2022 – Sayı : 31772



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Özel Yetenek Sınavları

Özel yetenek sınavları

MADDE 13- (1) Ek-1, Ek-2, Ek-3 ve Ek-4’te  yer alan tanılara sahip engelli sağlık ku-
rulu/sağlık kurulu/ÇÖZGER raporu bulunan adayların bu durumlarını, sınavın en geç iki hafta
öncesine kadar bildirmeleri halinde, engel durumları özel yetenek sınavlarında göz önünde bu-
lundurulur ve imkanlar çerçevesinde giriş katında veya tek kişilik salonda sınava alınma gibi
sınav uygulamalarına yönelik tedbirler alınır. Alınacak olan tedbirler sınav içeriği göz önünde
bulundurularak yükseköğretim kurumunun ilgili kurulları tarafından belirlenir. 

(2) Sınav tarihinde kaza, yaralanma veya travmalara bağlı olarak eklerde yer alan tanı-
larda geçici engel durumu oluşması veya hamileliğin tespiti durumunda engelli sınav uygula-
malarından yararlanmak isteyen aday veya öğrenciler hakkında 12 nci madde hükümleri uy-
gulanır.

Özel yetenek sınavlarında engelli kontenjanı

MADDE 14- (1) Özel yetenek sınavları engelli kontenjanından aşağıda yer alan engel
gruplarında belirtilmiş adaylar yararlanabilir:

a) Düzeltilmiş bedensel engeli %40 ve üzeri olmak üzere süreğen bedensel engeli bu-
lunan adaylar.

b) Düzeltilmiş engeli %40 ve üzeri olmak üzere süreğen görme engeli bulunan aday-
lar.

c) Düzeltilmiş işitme engeli %40 veya düzeltilmemiş işitme engeli %70 ve üzeri olmak
üzere süreğen işitme engeli bulunan adaylar.

ç) Engel düzeyi %50 ve üzeri olmak üzere zihin yetersizliği/mental retardasyonu bulu-
nan adaylar.

d) Engel düzeyi %40 ve üzeri olmak üzere aşağıdaki ICD kodları dahilinde otizm spekt-
rum bozukluğu/yaygın gelişimsel bozukluk tanısı olan adaylardan;

1) F84.0: Çocukluk otizmi,
2) F84.1: Atipik otizm,
3) F84.2: Rett sendromu,
4) F84.3: Diğer çocukluk disentegratif bozukluğu (disentegratif psikoz, Heller Sendro-

mu ve benzeri),
5) F84.5: Asperger sendromu,
6) F84.8: Diğer yaygın gelişimsel bozuklukları,
olanlar.
(2) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programların engelli kontenjanına başvuru ya-

pabilmek için adayların;
a) Sağlık Bakanlığının yetkilendirdiği hastanelerden alınmış ESKR veya ÇÖZGER’inin

bulunması,
b) Bu maddenin kapsamında bulunan tanılarının ve engel düzeylerinin karşılıklarının

ESKR veya ÇÖZGER’de belirtilmiş olması,
c) Sınavın yapıldığı yıl dahil son iki yıl geçerli olmak üzere Temel Yetenek Testi (TYT)

puanının en az 100 ve üzeri olması,
gerekmektedir.
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(3) Engelli kontenjanında özel yetenek sınavlarına 100 TYT puanı ile başvuru imkanı

birinci fıkrada yer alan tanılar ile sınırlandırılmıştır. Bunların dışındaki tanılara sahip engelli

veya süreğen hastalığı bulunan adaylar, yükseköğretime giriş sınavları ve özel yetenek sınav-

larında engellilere tanınan diğer imkanlardan yararlanabilmekle birlikte engelli kontenjanından

ilk etapta yararlanamaz; ancak ilgili engelli kontenjanının boş kalması durumunda; özel yetenek

sınavına başvuru için aranan TYT taban puanını sağlamak ve engel durumu %40 ve üzeri olmak

suretiyle özel yetenek sınavı için başvurmuş ve sınava girmiş olması durumunda engelli kon-

tenjanından yararlanabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yükseköğretim Kurulu ve yükseköğretim kurumlarında yapılacak olan düzenlemeler

MADDE 15- (1) Yükseköğretim kurumlarında eğitim alan engelli öğrenciler için oku-

yucu/işaretleyici yardımı, ek süre, erişilebilir salon ve sınav uygulamaları gibi hususlarda alı-

nacak tedbirler bu Yönetmeliğin ikinci bölümü göz önünde bulundurularak her eğitim ve öğ-

retim dönemi başında engelli öğrenci biriminin önerileri ile birlikte üniversitelerde senato, ba-

ğımsız vakıf meslek yüksekokullarında müdürlük tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.

(2) Geçici engel durumları hariç olmak üzere, süreğen engeli olan öğrencilerin, kendi-

lerine mahsus sınav uygulamalarından yararlanabilmeleri için eğitim ve öğretim döneminin

başında ve üniversitenin belirlediği süre içerisinde ilgili dekanlık veya enstitü/yüksekokul/mes-

lek yüksekokulu müdürlüğüne başvurmaları gerekir.

(3) Yükseköğretim Kurulu okullaşma çağındaki dezavantajlı grupların yükseköğretime

erişim, eğitim ve öğretimde yer alma hususlarında kapsayıcı ve sayısal hedefleri izlemeye yö-

nelik her türlü tedbiri alır.

(4) Yükseköğretim kurumları; dezavantajlı öğrenciler için yükseköğretime fiziksel ve

eğitsel erişimde, eğitim ve öğretimin süreçleri ile sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katıl-

mada, yükseköğretim kapsamında kalmada ve yükseköğretimi tamamlamada, yükseköğretimde

var olan iç ve dış hareketlilikten yararlanmada her türlü destekleyici tedbirleri alır. Bu öğrenciler

için eğitim ve öğretim süreçlerinde dezavantajları ve engel durumları dikkate alınarak izleme,

değerlendirme ve raporlama yapılır. 

(5) Yükseköğretim kurumları öğrencilere verdiği mali destek ve burslandırmada deza-

vantajlı öğrencilere öncelik tanır. 

Diğer hükümler

MADDE 16- (1) ÇÖZGER/ESKR/durum bildirir sağlık kurulu raporu tanılarında Sağ-

lık Bakanlığı tarafından ICD-11 veya başka bir kodlama sistemi kullanılmaya başlandığında

bu Yönetmelikte yazan eşdeğer tanılar esas alınır, ICD-10’a ait kodlama esas alınmaz.

(2) Bu Yönetmelik ile ilgili sorunları veya tereddütleri gidermeye Yükseköğretim Ku-

rulu Başkanlığı yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 17- (1) Bu Yönetmelik 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe

girer.

Yürütme

MADDE 18- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.
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TEBLİĞ

Adalet Bakanlığından:

SATIŞ GİDERLERİ TARİFESİ

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tarifenin amacı; 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanu-

nunun 106 ncı maddesi gereğince icra dairelerince yapılacak olan satışa hazırlık ve satış iş-

lemleri için alınacak ücretlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tarife, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun

106 ncı maddesinin yedinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Satış giderinin avans olarak ödenmesi

MADDE 3- (1) Satış talep edilmesi halinde ücret tablosunda yer alan satışı istenen

mahcuz mala ait satış giderlerinin peşin olarak yatırılması zorunludur.

(2) Satış işlemleri sırasında bu Tarifede belirtilen ve peşin olarak yatırılan miktarın ye-

tersiz kaldığı anlaşılırsa icra müdürü tarafından miktarın tamamlanması için satış isteyene on

beş günlük süre verilir.

Taşınmaz mallara ilişkin satış gideri

MADDE 4- (1) Taşınmaz malların satışının talep edilmesi halinde satış giderleri tab-

losunda yer alan buna ilişkin ücret esas alınır. 

(2) Taşınmaz mallara ilişkin satış gideri, kıymet takdiri ve satış giderleri esas alınarak

belirlenmiştir.

(3) İcra dosyasından birden fazla taşınmazın birlikte satışının talep edilmesi halinde,

bir taşınmaz için satış ücreti tam olarak alınır. Diğer taşınmazlar için ise ücret tablosunda be-

lirtilen satış giderinin toplamından belirli miktarda indirim yapılmak suretiyle avans olarak de-

po edilmesine icra müdürü tarafından karar verilebilir. Bu indirim tabloda belirtilen gider avan-

sının yarısından fazla olamaz.

Sicile kayıtlı motorlu kara araçlarına ilişkin satış gideri

MADDE 5- (1) Sicile kayıtlı motorlu kara araçlarının satışının talep edilmesi halinde

satış giderleri tablosunda yer alan buna ilişkin ücret esas alınır. 

(2) Sicile kayıtlı motorlu kara araçlarına ilişkin satış gideri; aracın muhafazası, kıymet

takdiri ve satış giderleri esas alınarak belirlenmiştir.

Taşınır mallara ilişkin satış gideri

MADDE 6- (1) Taşınır malların satışının talep edilmesi halinde satış giderleri tablo-

sunda yer alan buna ilişkin ücret esas alınır.

(2) Taşınır mallara ilişkin satış gideri, kıymet takdiri ve satış giderleri esas alınarak be-

lirlenmiştir.
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Diğer mallara ilişkin satış gideri

MADDE 7- (1) Bu Tarifede satış gideri belirtilmeyen malların satışının talep edilmesi

halinde, niteliğine uygun düştüğü ölçüde satış gideri tablosunda yer alan ücretler esas alınır.

Satış giderleri

MADDE 8- (1) Bu Tarifeye göre yatırılması gereken satış giderleri aşağıda gösteril-

miştir:

Uygulanacak tarife

MADDE 9- (1) Satış giderinin belirlenmesinde, satış talebinin yapıldığı tarihte yürür-

lükte bulunan tarife esas alınır. Bu Tarifenin 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükmü saklıdır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Tarife hükümleri;

a) Bakanlıkça resmî internet sitesinden elektronik satış uygulamasına geçileceği duyu-

rulan il veya ilçelerde belirlenen tarihten sonra haczedilecek mallar hakkında,

b) Ülke genelinde ise, İcra ve İflâs Kanunu Uyarınca Elektronik Ortamda Yapılacak

Satışların Usulü Hakkında Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir yılın so-

nunda haczedilecek mallar hakkında,

uygulanır.

(2) Bu Tarife hükümleri elektronik satış uygulamasına henüz geçilmeyen il veya ilçe-

lerde uygulanmaz. Bu kapsamda bulunan mahallerdeki haczedilen mallarla ilgili tahsil edilmesi

gereken giderler hakkında 2004 sayılı Kanunun 24/11/2021 tarihli ve 7343 sayılı İcra ve İflas

Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla yapılan değişikliklerden

önceki hükümleri ve ilga edilen hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 10- (1) Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme

MADDE 11- (1) Bu Tarife hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 2560 
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İstanbul 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2543 

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

 
 2544 

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

 
 2568 
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İstanbul 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2545 

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

 
 2566 
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İstanbul 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2567 

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

 
 2574 
  



8 Mart 2022 – Sayı : 31772 RESMÎ GAZETE Sayfa : 95 

 

İstanbul 1. Çocuk Mahkemesinden: 

 
 2550 

—— • —— 
İstanbul 1. Çocuk Mahkemesinden: 

 
 2578 
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İstanbul 4. Çocuk Mahkemesinden: 

 
 2546 

—— • —— 
İstanbul 4. Çocuk Mahkemesinden: 

 
 2547 
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İstanbul 4. Çocuk Mahkemesinden: 

 
 2548 

—— • —— 
İstanbul 4. Çocuk Mahkemesinden: 

 
 2549 
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İstanbul 4. Çocuk Mahkemesinden: 

 
 2570 

—— • —— 
Ankara 53. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2681 
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Büyükçekmece 13. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2694 

—— • —— 
Büyükçekmece 15. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2682 

—— • —— 
Büyükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2652 
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Diyarbakır 10. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2651 

—— • —— 
Erdemli 4. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2614 
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İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2708 

—— • —— 
İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2709 

—— • —— 
İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2713 
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İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2551 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

CİNSİYETİ BELİRLENMİŞ JERSEY IRKI DİŞİ BOĞA SPERMASI  

SATIN ALINACAKTIR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğünden: 

NO ADI VE ÇEŞİDİ ALINACAK MİKTAR BİRİMİ 

1 JERSEY IRKI DİŞİLEŞTİRİLMİŞ SPERMA 1.500 DOZ 

2 JERSEY IRKI KONVANSİYONEL SPERMA 600 DOZ 

- Konu ile ilgili Şartname işletmemizde ve TİGEM internet sitesinde bedelsiz olarak 

görülebilir. İhaleye katılmak isteyenler, ihale dokümanını 200,00 TL karşılığında işletmemizden 

temin edebilirler. 

- İhale kapalı zarf usulü ile yapılacak olup istekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az 

olmamak üzere geçici teminat verecektir. Bu ihaleye ait ihale kararlarına ait her türlü vergi, 

damga vergisi, karar pulu, resim, harç ve her türlü yasal ödemeler yükleniciye aittir. 

- Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 22.03.2022 günü saat 14.00'e kadar 

İşletmemiz Genel Evrak Servisine verilecektir. Geciken teklifler dikkate alınmayacaktır. 
- İhale aynı gün saatte Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğü İhale Salonunda Alım-

Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 
- Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında 

olup, TİGEM ihaleyi yapıp yapmamakta veya İdarenin menfaatleri gözetilerek en uygun bedeli 
tesbit etmekte serbesttir. 

İKN:2022/205181 
ADRES: 
Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğü 
Amasya – Mecitözü karayolu 25.Km 
Tel: 0 358 2735297 Faks: 0 358 2735214 
e-mail: gokhoyuk.tic@tigem.gov.tr 
 2692/1-1 
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1 ADET BİLGİSAYAR DESTEKLİ YETİŞKİN HASTA SİMÜLASYON SİSTEMİ VE 
1 ADET SOLUNUM CİHAZI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminden: 
2 Kalem Mamul Mal Alımları (1 Adet Bilgisayar Destekli Yetişkin Hasta Simülasyon 

Sistemi- 1 Adet Solunum Cihazı) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (f) bendi 
geçici 4. Maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 6554 sayılı kararname 
eki esaslarının 20. Maddesi (f) bendi uyarınca yerli ve yabancı isteklilerden tedarik edilmek 
üzere pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale kayıt numarası  : 2022/189427 
1-İdarenin 
a) Adresi    : Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil/Gaziantep 
b) Telefon ve faks numarası  : (342)360 12 00- (342)360 17 01  
c) Elektronik posta adresi  : arsfon@gantep.edu.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği  
    internet adresi (varsa)  : https://bapyb.gantep.edu.tr 
2-İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı   : Bilgisayar Destekli Yetişkin Hasta Simülasyon 

  Sistemi 1 Adet 
  Solunum Cihazı 1 Adet 
b) Teslim [yeri]    : Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 
  Hemşirelik Bölümü, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim 
  Dalı proje yürütücüsünün göstereceği yer 
c) Teslim [tarihi/tarihleri]    : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 180 gündür. 
3-İhalenin 
a) Yapılacağı yer     : Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 
  Yönetim Birimi Toplantı Salonu Şehitkamil/Gaziantep 
b) Tarihi ve saati   : 22/03/2022 Salı günü saat :10:00 
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi 

madde 7.1’ den görülebilir. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.2.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi 

madde 7.4’ den görülebilir. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi 

madde 7.5’ den görülebilir. 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
4.4.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi 

madde 7.6’ den görülebilir. 
5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6-İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7- İhale dokümanının görülmesi: 
7.1.İhale dokümanı, idarenin yukarıda belirtilen adresinde görülebilir. 
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7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 200 
TL Türk Lirası doküman bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının 
Halk Bankası Gaziantep Üniversite şubesi nezdindeki TR85 0001 2001 3380 0080 0000 01 nolu 
hesaba yatıracaklardır. 

8-Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma 
Projeleri Yönetim Birimi Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil Gaziantep adresine iadeli 
taahhütlü posta yoluyla elden teslim edilecektir. 

9-İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi  miktarı  ile bu mal kalemleri için 
teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat 
sözleşme imzalanacaktır. 

10-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 takvim günüdür. 
12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13-İhalemiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşme 

Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 tarih ve 2003/6554 sayılı Kararname Eki Esasların 
hükümlerine göre yapılacaktır. 

 2647/1-1 
—— • —— 

6 KALEM TESİSAT MALZEMESİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
1- Teşekkülümüz ihtiyacı olan 6 kalem tesisat malzemesi, %20 artar - azalır toleranslı 

olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın 
alınacaktır. 

2- Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı, 
RİZE adresinden 150,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 23.03.2022 günü saat 14:30’a kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu - RİZE adresinde bulunacak şekilde elden 
vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:30’da 
açılacaktır. 

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

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

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

bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8- Kısmi teklife açıktır.(İstekliler en az bir kalem malzemenin tümüne teklif vermek 

koşuluyla kalem bazında kısmi teklif verebilirler) 
9- İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
10- Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

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

    2516/1-1 
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TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK 
SATIŞ İLANI 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “Türsa Tarım Yazıbelen Un Fabrikası Ticari ve 
İktisadi Bütünlüğü” Satış Komisyonu Başkanlığından:  

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (“Fon”), Konya 1. Sulh Ceza Hakimliği’nin 19.09.2016 
tarihli ve 2016/3873 D. İş sayılı dosyasından verilen kararla Türsa Tarım Ürünleri Gıda San. ve 
Tic. AŞ’ye kayyım olarak atanmış; Fon Kurulu Kararı ile Türsa Tarım Yazıbelen Un Fabrikası 
Ticari ve İktisadi Bütünlüğünün oluşturulmasına ve satışına karar verilmiş olup bahse konu 
Bütünlük, 6758 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun’un 19 ve 20’nci 
maddeleri ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 134’üncü maddesi ve Tasarruf Mevduatı 
Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin 
Yönetmelik (“Yönetmelik”) kapsamında, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte 
uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak ihale 
şartnamesinde (“Şartname”) belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkarılmıştır. 

MALİK 
Türsa Tarım Ürünleri Gıda San. ve Tic. AŞ 
TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜN KAPSAMI 
“Türsa Tarım Yazıbelen Un Fabrikası Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”, Türsa Tarım 

Ürünleri Gıda San. ve Tic. AŞ’ye ait Konya ili, Selçuklu ilçesi, Yazıbelen Köyü, 44182 ada, 33 
parselde kayıtlı 2.349,18 m2 alanlı “Avlulu 4 Katlı Karkas Un Değirmeni ve Depo” vasıflı 
taşınmaz ile makine-ekipman ve demirbaşlardan oluşmaktadır. 

MUHAMMEN BEDEL 
“Türsa Tarım Yazıbelen Un Fabrikası Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”nün muhammen 

bedeli 3.200.000- (Üçmilyonikiyüzbin) TL’dir. 
TEMİNAT 
İhaleye katılabilmek için sunulması gereken teminat tutarı 320.000- (Üçyüzyirmibin) 

TL’dir. Teminat olarak; (a) nakit, (b) teminat mektubu ya da (c) T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. 
Hazine Bonoları ve T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahviller sunulabilecektir. 

(a) Teminatın nakit olarak sunulması halinde; “Fon”un T.C. Ziraat Bankası AŞ Levent 
Şubesi nezdindeki IBAN: TR76 0001 0007 5306 2864 3883 23 no.lu TL hesabına “Türsa Tarım 
Yazıbelen Un Fabrikası Ticari ve İktisadi Bütünlüğü İhale Teminatı” açıklaması ile yatırılması 
gerekmektedir. 

(b) Teminatın teminat mektubu olarak sunulması halinde; teminatın 5411 sayılı Kanun’un 
3’üncü maddesinde tanımlanan Bankalardan alınmış TL cinsinden kesin ve süresiz teminat 
mektubu olması gerekmektedir. Ancak “Katılımcı”nın doğrudan ya da dolaylı olarak yönetim, 
denetim veya kontrolüne sahip olduğu bankalardan alınan teminat mektubu ihale teminatı olarak 
kabul edilmeyecektir. 

(c) Teminatın T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları ve T.C. Hazine Kefaletini 
Haiz Tahviller olarak sunulması halinde; teminat cari değerinin %15 fazlası tutarında olan T.C. 
Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları ve T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahvillerin “Fon” adına 
blokede tutulduğuna dair bankaca düzenlenmiş belgenin sunulması gerekmektedir. 

İHALEYE SON TEKLİF VERME TARİHİ 
“Şartname”de belirtilen idari zarf ve mali zarf içinde verilecek belgeler, üzerlerinde asıl 

veya kopya olduklarını belirten kayıtlarla, 1 (bir) asıl ve 1 (bir) kopya olmak üzere, en geç 
28.03.2022 tarihi saat 16:00’a kadar “Satış Komisyonu”na kapalı ve üzeri imzalı zarf içinde elden 
teslim edilecek ve karşılığında sıra numaralı alındı belgesi verilecektir. Bu tarihten sonra 
verilecek kapalı zarflar değerlendirmeye alınmayacaktır. 
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İHALE GÜNÜ, SAATİ VE YERİ 
İhale 29.03.2022 tarihinde, saat 11:30’da “Fon”un Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/ 

İSTANBUL adresindeki Konferans Salonunda yapılacaktır. İhale kapalı zarfla verilen mali 
tekliflerin açılması ile başlayacak olup, açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi (“Kısa 
Liste”) oluşturulduktan sonra açık artırma aşamasına geçilecektir. 

KATILIM ŞARTLARI 
1. “Yönetmelik”in 12. maddesinde belirtilen satışa iştirak edemeyecek kişiler ve işbu 

ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olan kişiler ile 
bu kişilerin tek başına veya birlikte yönetim ve denetimine sahip olduğu gerçek ve tüzel kişiler, 
doğrudan veya dolaylı olarak ihale sürecine katılamazlar. 

2. Doğrudan veya dolaylı olarak yönetim, denetim veya kontrolü aynı gruba ait olan 
birden fazla tüzel kişi bir grup adına ihale sürecine doğrudan veya dolaylı olarak katılamazlar. 

3. Kayyımlık görevinin devam etmesi şartıyla 6758 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında 
Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul 
Edilmesine Dair Kanun ile yasalaşan 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında 
kayyımlık yetkisi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen Şirketler ile Fonun kayyım 
atandığı Şirketler hariç olmak üzere FETÖ/PDY terör örgütü kapsamında bulunduğuna veya Milli 
Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, 
oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisaki veya irtibatı olan gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişilerde 
ortaklığı bulunanlar ihale sürecine katılamazlar. 

4. “Şartname”de belirtilen diğer şartları yerine getirmeyenler. 
İNCELEME 
“Şartname” “Satış Komisyonu” tarafından, “Fon”un Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/ 

İSTANBUL adresinde ilgililerin incelemesine bedelsiz olarak açık tutulacaktır. “Katılımcılar” 
satın aldıkları “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi imzalayarak ihaleye katılabilirler. 
“Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi satın almak isteyenlerin, “Fon”un T.C. Ziraat 
Bankası AŞ Levent Şubesi nezdindeki IBAN: TR25 0001 0007 5306 2864 3862 34 no.lu TL 
hesabına 2.000- (ikibin) TL’yi “Türsa Tarım Yazıbelen Un Fabrikası Ticari ve İktisadi Bütünlüğü 
Şartname Bedeli” açıklaması ile yatırmaları ve dekontu “Satış Komisyonu”na elden teslim 
etmeleri gerekmektedir. “Şartname”nin her sayfası paraflanıp, son sayfası imzalanarak idari 
belgelerle birlikte “Satış Komisyonu”na teslim edilecektir. Yatırılan “Şartname” bedeli hiçbir 
suretle iade edilmez. “Şartname”yi satın alanlar, “Şartname” ve eklerinin onaylı ve eksiksiz olup 
olmadığını kontrol etmek ve bu belgeleri onaylı ve tam olarak teslim aldığına dair imzalı beyanda 
bulunmakla yükümlüdür. 

Tesis Ziyareti 10.03.2022 / 25.03.2022 tarihleri arasında yapılabilecektir. Tesis ziyaretinde 
bulunmak isteyen “Katılımcılar” “Satış Komisyonu”na ıslak imzalı yazı ile müracaat edebilirler. 

“Katılımcılar”, “Fon”un T.C. Ziraat Bankası AŞ Levent Şubesi nezdindeki IBAN: TR25 
0001 0007 5306 2864 3862 34 no.lu TL hesabına 2.000- (İkibin) TL’yi “Türsa Tarım Yazıbelen 
Un Fabrikası Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Tesis Ziyareti” açıklaması ile yatırarak dekont aslı ile 
imzaladıkları “Gizlilik Taahhütnamesi”ni “Satış Komisyonu”na elden teslim etmeleri ve 
“Şartname” satın almış olmaları şartıyla “Türsa Tarım Yazıbelen Un Fabrikası Ticari ve İktisadi 
Bütünlüğü” ile ilgili Tesis Ziyaretinden yararlanabilirler. Her ne sebeple olursa olsun tesis ziyareti 
için ödenmiş tutarlar iade edilmez. 

İHALE USULÜ 
İhale, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle 

gerçekleştirilecek olup, “Kurul”un onayı ile sonuçlandırılacaktır. “Satış Komisyonu” 
“Şartname”deki kurallar çerçevesinde kapalı zarfla teklif veren “Katılımcılar” arasından açık 
artırma aşamasına katılmaya hak kazananların “Kısa Liste”sini oluşturur. Kapalı zarf aşamasında 
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verilen en yüksek teklif üzerinden ihaleye açık artırma ile devam edilecektir. En yüksek teklifin 
muhammen bedelin altında kalması halinde açık artırma aşamasına katılan “Teklif Sahibi” 
sayısının 3 ya da daha az olması halinde hepsiyle, açık artırma aşamasına katılan “Teklif Sahibi” 
sayısının 3’den fazla olması halinde ise en yüksek ilk üç teklifi veren “Teklif Sahibi” ile ihaleye 
pazarlık usulü ile devam edilmesi yönünde karar alabilir. Teklifler peşin bedel olarak Türk Lirası 
cinsinden verilecektir. 

“Kurul”un ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık,  
01.04.2022 tarihinde saat 11:30’da “Fon”un Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/İSTANBUL 
adresindeki Konferans Salonunda yapılacaktır. 

GEÇMİŞ DÖNEM BORÇLARI 
5411 sayılı Kanun’un 134. maddesi ve “Yönetmelik”in Geçmiş Dönem Borçları başlıklı 

25. maddesi kapsamına giren borçların, ihalenin “Kurul” tarafından onaylanma tarihine kadar 
“Yönetmelik” doğrultusunda işlemlerin tekemmül ettirilmiş olması ve 6758 sayılı Kanun’un 20. 
maddesinin 2. fıkrası kapsamında bu borçların FETÖ/PDY terör örgütüne aidiyeti, iltisakı veya 
irtibatı olmayan kişilerle gerçek mal veya hizmet ilişkisine dayanması şartıyla, “İhale 
Bedeli”nden ödenmesine karar vermeye “Kurul” yetkilidir. 

5411 sayılı Kanun’un 134. maddesi, 6758 sayılı Kanun’un 20. maddesinin 2. fıkrası ve 
“Yönetmelik”in Geçmiş Dönem Borçları başlıklı 25. maddesinde düzenlenen şartlara uygun 
olmayan müracaatlar Fon tarafından dikkate alınıp ihale bedelinden ödenmez. 

DİĞER HUSUSLAR 
1- “İhale Şartnamesi”nde belirtilen şekilde “İhale Bedeli” ve %18 oranında KDV, ihale 

sonucunun “İhaleyi Kazanan”a bildirilmesini müteakiben “Kurul” onayında belirtilen şekilde ve 
sürede Türk Lirası cinsinden ödenecektir. 

2- İşbu ihale ilanının Resmî Gazete’de yayımlanması dışında, tüm değişiklikler, ilanlar, 
duyurular ve bildirimler “Fon”un aşağıdaki adresinde bulunan ilan panosuna asılmak suretiyle 
yapılacaktır. 

3- “Satış Komisyonu”nun “Şartname”de öngörülen süreleri ilan panosuna asmak suretiyle 
değiştirme hakkı saklıdır. 

4- “Türsa Tarım Yazıbelen Un Fabrikası Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” kapsamındaki aktif 
değer ve varlıklar üzerinde hak ve alacakları (haciz, rehin vs.) bulunanların, 28.03.2022 tarihine 
kadar sıra cetveline esas bilgilerini “Satış Komisyonu”na bildirmeleri gerekmektedir. 

5- İhale ile ilgili diğer hususlar “Şartname”de yer almakta olup, ihale ile ilgili her türlü 
bilgi “Satış Komisyonu”ndan alınabilecektir. “Satış Komisyonu”nun adresi ve telefonları aşağıda 
belirtilmiştir. 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 
Türsa Tarım Yazıbelen Un Fabrikası Ticari ve İktisadi Bütünlüğü 
Satış Komisyonu 
Büyükdere Cad. No: 143 
34394 Esentepe - İSTANBUL 
Tel : 0 212 340 20 40 
   0 212 340 18 15 
   0 212 340 22 58 
   0 212 340 24 29 
   0 212 340 14 87 
   0 212 340 20 59 
   0 212 340 20 57 
    2698/1/1-1 
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TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK 
SATIŞ İLANI 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “Türsa Tarım Meram Tavuk Çiftliği Ticari ve 
İktisadi Bütünlüğü” Satış Komisyonu Başkanlığından:  

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (“Fon”), Konya 1. Sulh Ceza Hakimliği’nin 19.09.2016 
tarihli ve 2016/3873 D. İş sayılı dosyasından verilen kararla Türsa Tarım Ürünleri Gıda San. ve 
Tic. AŞ’ye kayyım olarak atanmış; Fon Kurulu Kararı ile Türsa Tarım Meram Tavuk Çiftliği 
Ticari ve İktisadi Bütünlüğünün oluşturulmasına ve satışına karar verilmiş olup bahse konu 
Bütünlük, 6758 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun’un 19 ve 20’nci 
maddeleri ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 134’üncü maddesi ve Tasarruf Mevduatı 
Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin 
Yönetmelik (“Yönetmelik”) kapsamında, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte 
uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak ihale 
şartnamesinde (“Şartname”) belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkarılmıştır. 

MALİK 
Türsa Tarım Ürünleri Gıda San. ve Tic. AŞ 
TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜN KAPSAMI 
“Türsa Tarım Meram Tavuk Çiftliği Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”, Türsa Tarım Ürünleri 

Gıda San. ve Tic. AŞ’ye ait Konya ili, Meram ilçesi, Dereaşıklar Mah., 40153 ada; 6 parsel sayılı, 
60.893,24 m2 alanlı “Kargir 2 Adet Tavuk Çardağı, 1 Adet Depo ve Tarlası” ve 29 parsel sayılı, 
61.774,84 m2 alanlı “Kargir Tavuk Çardağı ve Tarlası” vasıflı taşınmazlar ile makine, teçhizat ve 
demirbaşlar ve kira sözleşmesinden oluşmaktadır. 

MUHAMMEN BEDEL 
“Türsa Tarım Meram Tavuk Çiftliği Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”nün muhammen bedeli 

15.100.000- (onbeşmilyonyüzbin) TL’dir. 
TEMİNAT 
İhaleye katılabilmek için sunulması gereken teminat tutarı 1.510.000- (Birmilyonbeş 

yüzonbin) TL’dir. Teminat olarak; (a) nakit, (b) teminat mektubu ya da (c) T.C. Devlet Tahvilleri, 
T.C. Hazine Bonoları ve T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahviller sunulabilecektir. 

(a) Teminatın nakit olarak sunulması halinde; “Fon”un T.C. Ziraat Bankası AŞ Levent 
Şubesi nezdindeki IBAN: TR76 0001 0007 5306 2864 3883 23 no.lu TL hesabına “Türsa Tarım 
Meram Tavuk Çiftliği Ticari ve İktisadi Bütünlüğü İhale Teminatı” açıklaması ile yatırılması 
gerekmektedir. 

(b) Teminatın teminat mektubu olarak sunulması halinde; teminatın 5411 sayılı Kanun’un 
3’üncü maddesinde tanımlanan Bankalardan alınmış TL cinsinden kesin ve süresiz teminat 
mektubu olması gerekmektedir. Ancak “Katılımcı”nın doğrudan ya da dolaylı olarak yönetim, 
denetim veya kontrolüne sahip olduğu bankalardan alınan teminat mektubu ihale teminatı olarak 
kabul edilmeyecektir. 

(c) Teminatın T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları ve T.C. Hazine Kefaletini 
Haiz Tahviller olarak sunulması halinde; teminat cari değerinin %15 fazlası tutarında olan T.C. 
Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları ve T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahvillerin “Fon” adına 
blokede tutulduğuna dair bankaca düzenlenmiş belgenin sunulması gerekmektedir. 

İHALEYE SON TEKLİF VERME TARİHİ 
“Şartname”de belirtilen idari zarf ve mali zarf içinde verilecek belgeler, üzerlerinde asıl 

veya kopya olduklarını belirten kayıtlarla, 1 (bir) asıl ve 1 (bir) kopya olmak üzere, en geç 
28.03.2022 tarihi saat 16:00’a kadar “Satış Komisyonu”na kapalı ve üzeri imzalı zarf içinde elden 
teslim edilecek ve karşılığında sıra numaralı alındı belgesi verilecektir. Bu tarihten sonra 
verilecek kapalı zarflar değerlendirmeye alınmayacaktır. 
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İHALE GÜNÜ, SAATİ VE YERİ 
İhale 29.03.2022 tarihinde, saat 10.30’da “Fon”un Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/ 

İSTANBUL adresindeki Konferans Salonunda yapılacaktır. İhale kapalı zarfla verilen mali 
tekliflerin açılması ile başlayacak olup, açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi (“Kısa 
Liste”) oluşturulduktan sonra açık artırma aşamasına geçilecektir. 

KATILIM ŞARTLARI 
1. “Yönetmelik”in 12. maddesinde belirtilen satışa iştirak edemeyecek kişiler ve işbu 

ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olan kişiler ile 
bu kişilerin tek başına veya birlikte yönetim ve denetimine sahip olduğu gerçek ve tüzel kişiler, 
doğrudan veya dolaylı olarak ihale sürecine katılamazlar. 

2. Doğrudan veya dolaylı olarak yönetim, denetim veya kontrolü aynı gruba ait olan 
birden fazla tüzel kişi bir grup adına ihale sürecine doğrudan veya dolaylı olarak katılamazlar. 

3. Kayyımlık görevinin devam etmesi şartıyla 6758 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında 
Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul 
Edilmesine Dair Kanun ile yasalaşan 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında 
kayyımlık yetkisi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen Şirketler ile Fonun kayyım 
atandığı Şirketler hariç olmak üzere FETÖ/PDY terör örgütü kapsamında bulunduğuna veya Milli 
Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, 
oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisaki veya irtibatı olan gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişilerde 
ortaklığı bulunanlar ihale sürecine katılamazlar. 

4. “Şartname”de belirtilen diğer şartları yerine getirmeyenler. 
İNCELEME 
“Şartname” “Satış Komisyonu” tarafından, “Fon”un Büyükdere Cad. No: 143 

Esentepe/İSTANBUL adresinde ilgililerin incelemesine bedelsiz olarak açık tutulacaktır. 
“Katılımcılar” satın aldıkları “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi imzalayarak 
ihaleye katılabilirler. “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi satın almak isteyenlerin, 
“Fon”un T.C. Ziraat Bankası AŞ Levent Şubesi nezdindeki IBAN: TR25 0001 0007 5306 2864 
3862 34 no.lu TL hesabına 2.000- (ikibin) TL’yi “Türsa Tarım Meram Tavuk Çiftliği Ticari ve 
İktisadi Bütünlüğü Şartname Bedeli” açıklaması ile yatırmaları ve dekontu “Satış Komisyonu”na 
elden teslim etmeleri gerekmektedir. “Şartname”nin her sayfası paraflanıp, son sayfası 
imzalanarak idari belgelerle birlikte “Satış Komisyonu”na teslim edilecektir. Yatırılan 
“Şartname” bedeli hiçbir suretle iade edilmez. “Şartname”yi satın alanlar, “Şartname” ve 
eklerinin onaylı ve eksiksiz olup olmadığını kontrol etmek ve bu belgeleri onaylı ve tam olarak 
teslim aldığına dair imzalı beyanda bulunmakla yükümlüdür. 

Tesis Ziyareti 10.03.2022 / 25.03.2022 tarihleri arasında yapılabilecektir. Tesis ziyaretinde 
bulunmak isteyen “Katılımcılar” “Satış Komisyonu”na ıslak imzalı yazı ile müracaat edebilirler. 

“Katılımcılar”, “Fon”un T.C. Ziraat Bankası AŞ Levent Şubesi nezdindeki IBAN: TR25 
0001 0007 5306 2864 3862 34 no.lu TL hesabına 2.000- (İkibin) TL’yi “Türsa Tarım Meram 
Tavuk Çiftliği Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Tesis Ziyareti” açıklaması ile yatırarak dekont aslı ile 
imzaladıkları “Gizlilik Taahhütnamesi”ni “Satış Komisyonu”na elden teslim etmeleri ve 
“Şartname” satın almış olmaları şartıyla “ Türsa Tarım Meram Tavuk Çiftliği Ticari ve İktisadi 
Bütünlüğü” ile ilgili Tesis Ziyaretinden yararlanabilirler. Her ne sebeple olursa olsun tesis ziyareti 
için ödenmiş tutarlar iade edilmez. 

İHALE USULÜ 
İhale, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle 

gerçekleştirilecek olup, “Kurul”un onayı ile sonuçlandırılacaktır. “Satış Komisyonu” 
“Şartname”deki kurallar çerçevesinde kapalı zarfla teklif veren “Katılımcılar” arasından açık 
artırma aşamasına katılmaya hak kazananların “Kısa Liste”sini oluşturur. Kapalı zarf aşamasında 
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verilen en yüksek teklif üzerinden ihaleye açık artırma ile devam edilecektir. En yüksek teklifin 
muhammen bedelin altında kalması halinde açık artırma aşamasına katılan “Teklif Sahibi” 
sayısının 3 ya da daha az olması halinde hepsiyle, açık artırma aşamasına katılan “Teklif Sahibi” 
sayısının 3’den fazla olması halinde ise en yüksek ilk üç teklifi veren “Teklif Sahibi” ile ihaleye 
pazarlık usulü ile devam edilmesi yönünde karar alabilir. Teklifler peşin bedel olarak Türk Lirası 
cinsinden verilecektir. 

“Kurul”un ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık, 
01.04.2022 tarihinde saat 10:30’da “Fon”un Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/İSTANBUL 
adresindeki Konferans Salonunda yapılacaktır. 

GEÇMİŞ DÖNEM BORÇLARI 
5411 sayılı Kanun’un 134. maddesi ve “Yönetmelik”in Geçmiş Dönem Borçları başlıklı 

25. maddesi kapsamına giren borçların, ihalenin “Kurul” tarafından onaylanma tarihine kadar 
“Yönetmelik” doğrultusunda işlemlerin tekemmül ettirilmiş olması ve 6758 sayılı Kanun’un 20. 
maddesinin 2. fıkrası kapsamında bu borçların FETÖ/PDY terör örgütüne aidiyeti, iltisakı veya 
irtibatı olmayan kişilerle gerçek mal veya hizmet ilişkisine dayanması şartıyla, “İhale 
Bedeli”nden ödenmesine karar vermeye “Kurul” yetkilidir. 

5411 sayılı Kanun’un 134. maddesi, 6758 sayılı Kanun’un 20. maddesinin 2. fıkrası ve 
“Yönetmelik”in Geçmiş Dönem Borçları başlıklı 25. maddesinde düzenlenen şartlara uygun 
olmayan müracaatlar Fon tarafından dikkate alınıp ihale bedelinden ödenmez. 

DİĞER HUSUSLAR 
1- “İhale Şartnamesi”nde belirtilen şekilde “İhale Bedeli” ve %18 oranında KDV, ihale 

sonucunun “İhaleyi Kazanan”a bildirilmesini müteakiben “Kurul” onayında belirtilen şekilde ve 
sürede Türk Lirası cinsinden ödenecektir. 

2- İşbu ihale ilanının Resmî Gazete’de yayımlanması dışında, tüm değişiklikler, ilanlar, 
duyurular ve bildirimler “Fon”un aşağıdaki adresinde bulunan ilan panosuna asılmak suretiyle 
yapılacaktır. 

3- “Satış Komisyonu”nun “Şartname”de öngörülen süreleri ilan panosuna asmak suretiyle 
değiştirme hakkı saklıdır. 

4- “Türsa Tarım Meram Tavuk Çiftliği Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” kapsamındaki aktif 
değer ve varlıklar üzerinde hak ve alacakları (haciz, rehin vs.) bulunanların 28.03.2022 tarihine 
kadar sıra cetveline esas bilgilerini “Satış Komisyonu”na bildirmeleri gerekmektedir. 

5- İhale ile ilgili diğer hususlar “Şartname”de yer almakta olup, ihale ile ilgili her türlü 
bilgi “Satış Komisyonu”ndan alınabilecektir. “Satış Komisyonu”nun adresi ve telefonları aşağıda 
belirtilmiştir. 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 
Türsa Tarım Meram Tavuk Çiftliği Ticari ve İktisadi Bütünlüğü 
Satış Komisyonu 
Büyükdere Cad. No: 143 
34394 Esentepe - İSTANBUL 
Tel : 0 212 340 20 40 
   0 212 340 18 15 
   0 212 340 22 58 
   0 212 340 24 29 
   0 212 340 14 87 
   0 212 340 20 59 
   0 212 340 20 57 
    2698/2/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

1- Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.12.2021 tarih ve 2-1-528 sayılı kararı 

gereği; mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıdaki tabloda Sıra No.su, İlçesi, Mahallesi, Ada, Parsel 

No.su, Alanı, Niteliği, İmar Durumu, Muhammen Satış bedeli ve Geçici Teminat Bedeli belirtilen 

“Arsa” vasıflı 1 adet taşınmazın, tanzim olunan şartnamesine göre ve 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanunu'nun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü İle tamamı peşin ödenmek üzere satışı 

yapılacaktır. 

 

S.No İlçe Mahalle Ada Parsel 
Alan 

(m²) 
Nitelik İmar Durumu 

Muhammen 

Satış Bedeli 

Geçici 

Teminat 

Bedeli 

1 İlkadımKılıçdede 7916 10 
1.017,04 

m² 
Arsa 

Blok Nizam 

7 Katlı Ticaret - 

Sağlık Tesis Alanı -

Yençok:18,50 m 

15.255.600,00 TL 457.668,00 TL

 

2 -İhalede yarışma (artırım) muhammen satış bedeli üzerinden yapılacaktır. 

3- İhale Şartnamesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Emlak ve İstimlâk Dairesi 

Başkanlığından 1.000,00 TL karşılığında temin edilir. 

4- Bahse konu İhale 24/03/2022 tarihinde, Perşembe Günü Saat 14:30’da Büyükşehir 

Belediye Encümen Toplantı Salonunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi 

gereğince kapalı teklif usulü ile yapılacaktır. 

5- Teklif verecek şahıs/firmalar, ayrıntılı bilgi için Samsun Büyükşehir Belediyesi Emlak 

ve İstimlak Dairesi Başkanlığına şahsen veya 0 362 431 60 90 / 1152-1153-1154-1419 no.lu 

telefonlar ile başvuruda bulunabileceklerdir. 

6- İhaleye Katılacak Olanlardan İstenecek Belgeler : 

A) İstekli gerçek kişi ise: 

a) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

b) İkametgâh Belgesi (İlçe Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet üzerinden alınacaktır.) 

c) İhaleye girecek kişinin noter onaylı imza sirküsü (Noterde tanzim edilecektir.) 

d) Adres Beyannamesi (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.) 

e) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunanın noter 

tasdikli vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri (Noterde tanzim 

edilecektir.) 

f) Geçici teminat (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen geçici teminat olarak 

kabul edilen değerler-Belediyemiz Gelirler Şube Müdürlüğü veznesine yatırılarak makbuz 

alınacaktır.) 



Sayfa : 112 RESMÎ GAZETE 8 Mart 2022 – Sayı : 31772 

 

g) İhaleye katılanın Büyükşehir Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair 

belge (Belediyemizin Gelirler Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.) 

h) 2886 sayılı D.İ.K’e göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge 

(Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.) 

ı ) Taahhütname (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.) 

i) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz aslı. 

B) İstekli tüzel kişi ise: 

a) Ticaret Odası’ndan veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen 

faaliyette olduğuna dair belge 

b) Şirketin adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter 

onaylı vekâletname ve imza sirküleri 

c) Tebligat için adres göstermesi, telefon bildirmesi 

d) Geçici teminat ( 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen geçici teminat olarak 

kabul edilen değerler-Belediyemiz Gelirler Şube Müdürlüğü veznesine yatırılarak makbuz 

alınacaktır.) 

e) İhaleye katılanın Büyükşehir Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair 

belge (Belediyemizin Gelirler Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.) 

f) 2886 sayılı D.İ.K’e göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge 

(Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.) 

g) Taahhütname (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.) 

h) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz aslı. 

C) Ortak girişim ise: 

Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarında 

belirtilen esaslara göre ayrı ayrı hazırlayacakları belgeler. 

7- Kapalı Teklif Usulüne göre ihalede; teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı 

alındılar karşılığında Samsun Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına 

verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Ayrıca istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar 

Komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. madde 

hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri teklifleri iadeli taahhütlü bir mektupla da 

gönderebilirler. Bu takdirde dış zarfın üzerine Komisyon Başkanlığının adresi ile hangi işe ait 

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

belirtilen saate kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Posta ile göndermelerde olabilecek 

gecikmeler kabul edilmez. Komisyon Başkanlığına verilen tekliflerin herhangi bir sebeple geri 

alınamayacağı ilan olunur. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile 

gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edileceği ilan olunur. 

 2604/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 

Tekirdağ İli Saray Belediye Başkanlığından: 

MADDE 1- İHALENİN NİTELİĞİ, İHALENİN YERİ VE İŞİN MİKTARI:  

Aşağıda tapu kaydı ve niteliği belirtilen Belediyenin mülkiyetinde bulunan 14 adet 

taşınmaz Ayaspaşa Mah. Camii Cad. No: 14 deki Saray Belediyesi Ek Hizmet Binası Ali Gürsu 

ERGENE Meclis Toplantı Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereği 

Açık Teklif Arttırma Usulü ile 22/03/2022 Salı günü belirtilen saatlerde satış ihalesi yapılacaktır. 

MADDE 2- TAHMİN EDİLEN BEDEL (MUHAMMEN BEDEL):  

Mevcut haliyle satış ihalesi yapılacak olan taşınmazlar için belirtilen özellikler ve parasal 

değerler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

S. 

No 
Mahallesi Cinsi Ada Parsel 

Yüzölçümü 

(m²) 

Muhammen 

Bedel (TL) 

Geçici 

Teminat (TL) 

İhale 

Saati 

1 Küçükyoncalı Arsa 229 38 2.452,62 686.733,60 20.603,00 10:00 

2 Küçükyoncalı Arsa 229 39 2.191,46 613.608,80 18.409,00 10:08 

3 Küçükyoncalı Arsa 229 40 1.969,63 551.496,40 16.545,00 10:16 

4 Küçükyoncalı Arsa 229 41 1.596,53 447.028,40 13.411,00 10:24 

5 Küçükyoncalı Arsa 229 42 1.827,67 511.747,60 15.353,00 10:32 

6 Osmanlı Arsa 0 1966 2.513,72 515.312,60 15.460,00 10:40 

7 Osmanlı Arsa 0 1967 2.498,65 512.223,25 15.367,00 10:48 

8 Osmanlı Arsa 0 1968 2.477,58 507.903,90 15.238,00 10:56 

9 Osmanlı Arsa 0 1969 3.062,63 627.839,15 18.836,00 11:04 

10 Sofular Arsa 0 1249 1.265,43 300.539,63 9.017,00 11:12 

11 Sofular Arsa 0 1250 1.108,07 263.166,63 7.895,00 11:20 

12 Sofular Arsa 0 1251 993,48 235.951,50 7.079,00 11:28 

13 Sofular Arsa 0 1252 878,89 208.736,38 6.263,00 11:36 

14 Sofular Arsa 0 1253 1.056,03 250.807,13 7.525,00 11:44 

MADDE 3- ÖDEME ŞEKLİ VE VERGİLER:  

Satışı gerçekleşen ihale bedeli üzerinden tek seferde peşin ödenir. Gerçekleşen satış 

işleminden KDV alınmayacaktır. Karar pulu ve Sözleşme Damga Vergisi ayrıca hesaplanır. 

MADDE 4- TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:  

İhaleye katılmak isteyen istekliler;  

Muhammen bedele ait (Bankalarca verilen teminat mektuplarının dışındaki teminatların) 

Geçici Teminatı 21/03/2022 saat 17:00’a kadar Belediyemiz veznesine yatırılmaları ve Destek 

Hizmetleri Müdürlüğüne ihale dosyasına teslim etmeleri gerekmektedir. İhaleye iştirak edecek 

katılımcılar, satın alınması düşünülen taşınmazın tamamı için geçici teminat vermek 

zorundadırlar. Üzerinde ihale kalmayan katılımcıların Geçici Teminat Bedelleri ihale bitiminden 

sonra dilekçe ile müracaatlarında Banka Iban numaralarına iade edilecektir. 
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MADDE 5- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE ŞARTNAME BEDELİ:  

İhaleye katılabilmek için;  

a- 08.09.1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74 üncü maddesine 

dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak yine anılan Kanun ve 

Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır. 

b- İhaleye iştirak edecek tüm istekliler;  

1- Yatırdıkları Geçici Teminat (veya Banka Teminat Mektubu) ve şartname bedeli 

Makbuzunu.  

2- Maliyeye ve Saray Belediyesine Borcu olmadığına dair Belge  

3- Adreslerini gösterir tebligat (ikametgâh) belgesi.  

4- İhalelerden yasaklı olmadığına dair dilekçe 

Gerçek Kişi  

1- Kimlik Fotokopisi 

Tüzel Kişi  

1- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi 

Vakıflar  

1- İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli 

sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü 

Kooperatifler  

1- İmza Sirkülerini ve Yetki Belgesi  

2- Faaliyet Belgesi 

Dernekler  

1- İhaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının 

noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi  

2- Dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti 

Şirketler  

1- İmza Sirkülerini(Yetkilisi ihaleye gelecek ise)  

2- Faaliyet Belgesi  

3- İmza Beyannamesi (Şirket Yetkilisinin Vekâlet verdiği kişiye ait)  

4- Şirket Yetki Belgesi  

5- Ticaret Sicil Gazetesi  

6- Şirket ortaklığı varsa ortaklık belgesi 

c- Şartname Bedeli; 100,00-TL olup, İhaleye ait şartname Destek Hizmetleri 

Müdürlüğü’nden temin edilebilir. 

İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin Noter Onaylı Vekâletnameleri ile Vekilinin Noter Tasdikli İmza Sirkülerini ihale 

komisyonu olan Belediyemiz Encümenine sunmak zorundadırlar. 

MADDE 6- İstekliler, son başvuru tarihi; 21/03/2022 saat 17:00’ a kadar Destek 

Hizmetleri Müdürlüğüne müracaatlarını ederek, bizzat ihale başvuru dosyalarını teslim etmek 

zorundadırlar. Posta, Kargo vb. kurye ile ihale başvuru kabul edilmeyecektir. Resmi başvuru 

yapan isteklilere, başvuru belgesi verilecektir. 

    2511/1-1 
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REDÜKTÖR PARÇALARININ İŞLENMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

Redüktör parçalarının işlenmesi işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesinin (g) 

bendi kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet Alımları ve 

Yapım İşleri ile İlgili Yönetmelik’in 17. maddesine göre “Açık İhale Usulü” ihale edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1- İdarenin 

a) Adı : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı 

b) Adresi : Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak Sokak  

No: 2   67090 Zonguldak 

c) Telefon ve Faks Numarası : 0372 259 47 79 - 0372 2591900 

ç) İhale Dokümanının Görülebileceği ve  

    Satın Alınabileceği Yer : 1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK 

     2-TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 

68. Sokak No: 22 Bahçelievler/ANKARA 

d) Tekliflerin Verileceği Yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma Birimi 

Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 

ZONGULDAK 

e) Elektronik Posta Adresi : muttalip.özdemir @ taskomuru.gov.tr 

2- İhale Konusu Alımın/Hizmetin 

a) Dosya No : 2227521 

b) İKN : 2022 / 186224 

c) Niteliği, Türü, Miktarı : Hizmet alımı Redüktör parçalarının işlenmesi (2 kalem) 

ç) Teslim Yeri /  

    İşin Yapılacağı Yer : Yüklenici firma işyeri 

d) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından 

yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği 

adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden 

itibaren teslim süreleri başlayacaktır. 

e) Teslim Tarihi/ İşin Süresi : İşe başlanmasını müteakip 60 takvim günüdür. 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : TTK Satınalma Dairesi Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK 

b) Tarih ve Saati : 30.03.2022 Çarşamba günü saat: 15:00 

4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 

Uygulanacak Kriterler: 

4.1.  İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir 

4.1.1. a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

tasdiknamesi 

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, 

4.1.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.3. İdari Şartname eki standart forma uygun geçici teminat mektubu veya idari 

şartname 29.1. maddede belirtilen teminatlar, 

4.1.4. İdari Şartnamenin 7.3 ve 7.4 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Alım 

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

4.1.5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde Şartname ekinde yer alan standart forma uygun 

iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. Alt Yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.1.9. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

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

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

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

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge, 

4.1.10. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında 

gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 

Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 

şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 

tevsik eden belge, 

4.1.11. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 

yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi. 

4.2.  İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı 

tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması 

zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan 

belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin 

sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, 

bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt 

edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler 
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topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı) 

bendindeki belgeyi de sunması zorunludur. 7.1 inci maddenin (i) bendinde belge istenilmesi 

durumunda her iki ortağında belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur. 

5- Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin taşıması Gereken 

Kriterler 

5.1.  Bu madde boş bırakılmıştır 

6- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile teknik şartnamede sunulması gerektiği 

belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 

6.1.  Bu madde boş bırakılmıştır. 

7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük 

olanıdır. Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında, yerli isteklilerin teklifleri ile yabancı 

isteklilerin tekliflerinin aynı baza getirilmesi amacıyla, yerli isteklilerin teslim yeri ve şartlarına 

göre yabancı isteklilerin aynı teslim ve şartlarda ki ilave tüm masraflar (nakliye, sigorta, vergi 

vb.) yaklaşık olarak teklif bedeline ilave edilerek hesaplanacak döviz tutarı ihale tarihindeki TC 

Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk Lirası’na çevrilerek değerlendirme yapılacaktır. 

Değişik döviz cinsinden yapılan teklifler ise ihale açılış tarihindeki T.C. Merkez Bankası çapraz 

kura göre eşitlenerek değerlendirme yapılacaktır 

8- Bu ihalede İşin tamamı için teklif verilecektir. 

9- Bu ihaleye Yerli istekliler katılabilecektir. Ayrıntılı bilgiye idari şartnameden 

ulaşılabilir 

10- İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 

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

ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

11- Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif 

Alma Birimi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son 

teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. 

12- Fiyat avantajı uygulanması: Bu madde boş bırakılmıştır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

14- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az. 120 (yüzyirmi) takvim 

günüdür. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

15- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

16- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 

16.1.  İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

16.2.  Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

17- Diğer hususlar: 

İlan olunur. 2601/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2739/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2670/1/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2670/2/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2670/3/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2670/4/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2670/5/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2670/6/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2670/7/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2670/8/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2670/9/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2670/10/1-1 

  



8 Mart 2022 – Sayı : 31772 RESMÎ GAZETE Sayfa : 129 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2670/11/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2670/12/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2670/13/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2670/14/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2670/15/1-1 

  



Sayfa : 134 RESMÎ GAZETE 8 Mart 2022 – Sayı : 31772 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2670/16/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2670/17/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2670/18/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2670/19/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2670/20/1-1 
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Gençlik ve Spor Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2728/1-1 
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Gençlik ve Spor Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2729/1-1 
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Gençlik ve Spor Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2730/1-1 
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Gençlik ve Spor Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2731/1-1 
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Gençlik ve Spor Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2732/1-1 
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Gençlik ve Spor Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2733/1-1 
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Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2702/1-1 
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Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2758/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2753/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2744/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2745/1-1 
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Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğünden: 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (4/B) ALIM İLANI 

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye 

ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel 

Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2 nci 

maddenin (c) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen 

pozisyonlara toplam 8 (sekiz) adet sözleşmeli personel alınacaktır. 

Unvanı Adedi Aranan Nitelikler 

Sistem 

Programcısı 
1 

Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik 

ve Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, 

Elektronik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektronik ve 

Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, 

Yönetim Bilişim Sistemleri, İstatistik veya Matematik bölümü lisans 

programlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul 

edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak, 

‐ .NET, java veya diğer programlama dillerinden en az iki tanesini

bildiğini belgelendirmek, 

‐ Sistem programlama konularında en az 2 yıl deneyim sahibi olmak, 

- MS Windows Server 2008, 2012 2016 işletim sistemlerinin kurulum, 

yapılandırma, güncelleme, yönetimi konusunda ve ortaya çıkabilecek 

problemlerin tespiti ve çözümleri konusunda bilgi sahibi olmak, 

‐ Microsoft Active Directory altyapısının kurulum, yapılandırma, 

güncelleme, yönetimi konusunda ve ortaya çıkabilecek problemlerin 

tespiti ve çözümleri konusunda bilgi sahibi olmak, 

- VMware ESXi sunucu sanallaştırma konusunda kurulum, yapılandırma 

ve yönetimi konusunda bilgi sahip olmak, 

- Temel ağ(Network) ve güvenlik bilgisine sahip olmak, 

‐ IP Telefon sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak, 

- Tercihen Linux İşletim sistemleri (Redhat, Centos, Debian vb.) 

kurulum, yönetim ve bakım konusunda bilgi sahibi olmak, 

- Tercihen; veri depolama, SAN, NAS cihazları konusunda bilgi sahibi 

olmak, 

- Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce dilinden 

en az (D) düzeyinde puan almış olmak ya da YDS dışındaki İngilizce dil 

sınavlarında YDS (D) düzeyine eşdeğer ÖSYM tarafından belirlenen 

puanları almış olmak. (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri 

ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM'nin, bu ilanın son başvuru tarihi 

itibarıyla geçerli olan "Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri" hakkındaki 

kararı esas alınacaktır.) Ancak, yurt içi veya yurt dışında İngilizce dili ile 

öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt 

içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan 

yabancı ülkelerde İngilizce dilinde yüksek lisans veya doktora yapanların 

İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir. 
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Çözümleyici 1 

Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik 

ve Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, 

Elektronik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektronik ve 

Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, 

Yönetim Bilişim Sistemleri, İstatistik veya Matematik bölümü lisans 

programlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul 

edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak, 

- Yazılım Geliştirme konularında en az 2 yıl deneyim sahibi olmak veya 

çözüm geliştirici olarak en az 2 projede bulunmuş olmak ve bunu 

belgelendirmek, 

- Yazılım Gereksinim Dokümanı hazırlama, Test Prosedürü hazırlama, 

yazılım geliştirme kalite ve dokümantasyon süreçleri konusunda geçmiş iş 

deneyimi sahibi olmak, 

‐ Bilgi İşlem birimlerinde ISO 9001, ISO 27001 veya ITIL gibi kalite

süreçleri dokümantasyonları hazırlama ve uygulama konusunda bilgi 

sahibi olmak. 

‐ .NET, java veya diğer programlama dillerinden en az iki tanesini

bildiğini belgelendirmek, 

‐ Kurumsal elektronik yazışmalar konusunda tecrübe sahibi olmak, 

- Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce dilinden 

en az (D) düzeyinde puan almış olmak ya da YDS dışındaki İngilizce dil 

sınavlarında YDS (D) düzeyine eşdeğer ÖSYM tarafından belirlenen 

puanları almış olmak. (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri 

ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM'nin, bu ilanın son başvuru tarihi 

itibarıyla geçerli olan "Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri" hakkındaki 

kararı esas alınacaktır.) Ancak, yurt içi veya yurt dışında İngilizce dili ile 

öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt 

içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan 

yabancı ülkelerde İngilizce dilinde yüksek lisans veya doktora yapanların 

İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir. 



Sayfa : 152 RESMÎ GAZETE 8 Mart 2022 – Sayı : 31772 

 

Programcı 6 

Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik 

ve Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, 

Elektronik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektronik ve 

Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, 

Yönetim Bilişim Sistemleri, İstatistik veya Matematik bölümü lisans 

programlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul 

edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak, 

‐ Yazılım Geliştirme konularında en az 2 yıl deneyim sahibi olmak ve 

bunu belgelendirmek, 

- Bilgisayar programcılığı alanına ilişkin ders aldığını belgelendirmek 

veya bu alanda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika sahibi olmak, 

‐ AJAX Teknolojileri, CSS, JavaScript, HTML, XHTML gibi Web 

Teknolojilerine hakim ve deneyimli olmak, 

- Veri tabanı sistemleri ve SQL bilgisine sahip olmak, 

- Web servisleri, XML, SOAP, REST gibi teknolojilere hakim olmak, 

- Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce dilinden 

en az (D) düzeyinde puan almış olmak ya da YDS dışındaki İngilizce dil 

sınavlarında YDS (D) düzeyine eşdeğer ÖSYM tarafından belirlenen 

puanları almış olmak. (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri 

ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM'nin, bu ilanın son başvuru tarihi 

itibarıyla geçerli olan "Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri" hakkındaki 

kararı esas alınacaktır.) Ancak, yurt içi veya yurt dışında İngilizce dili ile 

öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt 

içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan 

yabancı ülkelerde İngilizce dilinde yüksek lisans veya doktora yapanların 

İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir. 

•Adaylar yalnızca bir kadro pozisyonuna başvurabileceklerdir. 

AÇIKLAMALAR 

1.Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine 

getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir. 

2.657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, Sözleşmeli personelin, 

hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin 

feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih 

tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel 

pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez. 

3.Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. 

maddesinde belirtilen genel şartlar aranır. 

4.Sıralamada 2020 KPSS (B) Grubu KPSSP3 puanı esas alınacaktır. 

5.Başvurularda "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar 

Hakkında Yönetmelik” hükümleri uygulanır. 
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6.Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı 

almamaları gerekmektedir. 

7.Erkek aday için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf 

askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. 

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ 

Başvuru Yeri/Adresi: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü 

Personel Daire Başkanlığı 

Yücetepe Mahallesi 85.Cadde No:8 06570 Çankaya/ANKARA 

Başvuru Tarihleri: 

Bu ilanın yayımlandığı tarih itibariyle 15 (on beş) gündür. 

Adayların başvurularını yukarda belirtilen tarihlerde Ankara Hacı Bayram Veli 

Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına Başvuru Formunu tam ve eksiksiz 

doldurarak istenen belgelerle birlikte şahsen yapmaları gerekmektedir. Posta yoluyla yapılan 

başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru için istenen belgeleri eksik getiren, başvuru tarihini 

geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır. 

Müracaat İçin İstenen Belgeler: 

1)KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi 

2)Başvuru Formu (Üniversitemiz internet sayfasından temin edilecektir. https://haci 

bayram.edu.tr/personel/idari-personele-iliskin-matbu-formlar) 

3)Diploma Örneği 

4)Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

5)Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için) 

6)Adli Sicil Kaydı (e-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir) 

7)İstenilen programlama diline ilişkin belge/belgeler ile dil yeterlilik belgesi (İngilizce 

dilinden en az (D) düzeyinde) 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI 

Adayların KPSS sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Gerçeğe aykırı 

belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise 

iptal edilecek olup idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile 

birlikte tazmin edilecektir. 

Programcı, Sistem Programcısı ve Çözümleyici pozisyonları için KPSS (B) grubu puan 

sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel 

pozisyonunun on katına kadar belirlenen adaylara Üniversitemiz tarafından yazılı ve/veya sözlü 

sınav yapılacaktır. Sınava katılmaya hak kazanan aday listesi, sınavın şekli ve tarihine ilişkin 

hususlar başvuru bitim tarihi itibariyle 10 (on) iş günü içerisinde Üniversitemiz internet 

adresinden (https://hacibayram.edu.tr) yayımlanacaktır. 

Yerleşmeye hak kazanan adaylar için yapılacak olan arşiv araştırması sonucunun olumlu 

olması halinde kendileriyle sözleşme yapılacaktır. 

Tel: 0312 546 03 17 

 2762/1-1 
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Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden: 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Üniversitemiz Birimlerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli 

Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu 

puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 38 (otuz sekiz) 

adet sözleşmeli personel alınacaktır. 

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN 

NİTELİK 

KODU 
UNVANI 

ÖĞRENİM 

DURUMU 

KPSS 

PUAN 

TÜRÜ 

KADRO 

SAYISI 
ARANAN NİTELİKLER 

BP 01 Büro Personeli Ön Lisans 
KPSS 

(P93) 
2 

Yükseköğretim Kurumlarının Muhasebe, 

Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı 

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, 

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ön lisans 

programlarının birinden mezun olmak. 

BP 02 Büro Personeli Ön Lisans 
KPSS 

(P93) 
3 

Yükseköğretim Kurumlarının İnsan 

Kaynakları, Personel Yönetimi, İnsan 

Kaynakları Yönetimi ön lisans 

programlarının birinden veya Büro 

Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, 

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, 

Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, 

Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı ön 

lisans programlarının birinden mezun 

olmak. 

DP 01 

Destek Personeli 

(Temizlik, Basit 

bakım ve onarım, 

dağıtım ve taşıma) 

Ortaöğretim 
KPSS 

(P94) 
3 

1-Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir 

alanından mezun olmak. 

2-Görevini devamlı yapmasına engel 

olabilecek hastalık ve benzeri engelleri 

bulunmamak. 

3- 35 yaşını doldurmamış olmak. 

DP 02 

Destek Personeli 

(Bahçe bakımı ve 

düzenlenmesi) 

Ortaöğretim 
KPSS 

(P94) 
5 

1- Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir 

alanından mezun olmak. 

2-Görevini devamlı yapmasına engel 

olabilecek hastalık ve benzeri engelleri 

bulunmamak. 

3- Cinsiyeti erkek olmak. 

4- 35 yaşını doldurmamış olmak. 

HM 01 Hemşire Lisans 
KPSS 

(P3) 
2 

Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik 

lisans programından mezun olmak. 
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KOR 01 
Koruma ve 

Güvenlik Görevlisi 
Ön Lisans 

KPSS 
(P93) 

10 

1-Yükseköğretim Kurumlarının Güvenlik ve 
Koruma, Savunma ve Güvenlik, Kamu 
Güvenlik ve Asayişin Sağlanması veya 
Özel Güvenlik ve Koruma ön lisans 
programından mezun olmak. 
2-Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik 
süresi dolmamış silahlı/silahsız özel 
güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip 
olmak. 
3- 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel 
Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 
uncu maddesinde yer alan şartları taşımak 
ve vardiyalı çalışmaya engel durumu 
bulunmamak. 
4- Görevini devamlı yapmasına engel 
olabilecek psikiyatrik hastalığı 
bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, 
şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, uzuv 
noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller 
bulunmamak. 
5- Boyu 170 cm ‘den kısa olmamak. 
6- Cinsiyeti erkek olmak. 
7- 35 yaşını doldurmamış olmak. 

TK 01 Tekniker Ön Lisans 
KPSS 
(P93) 

2 

1-Yükseköğretim Kurumlarının Elektronik, 
Elektrik-Elektronik, Endüstriyel Elektronik, 
Elektronik Teknolojisi, Elektrik ve 
Elektronik Teknolojisi, Elektrik-Elektronik 
Teknikerliği ön lisans programlarının 
birinden mezun olmak. 
2- 35 yaşını doldurmamış olmak. 

TK 02 Tekniker Ön Lisans 
KPSS 
(P93) 

2 

1-Yükseköğretim Kurumlarının Bilgisayar 
Programcılığı, Bilgisayar Teknolojisi, 
Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, 
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgi 
İşlem, Bilgi Teknolojileri, Bilgisayar, Bilgi 
ve İletişim Teknolojileri ön lisans 
programlarının birinden mezun olmak. 
2- 35 yaşını doldurmamış olmak. 

TK 03 Tekniker Ön Lisans 
KPSS 
(P93) 

1 

1-Yükseköğretim Kurumlarının Makine 
veya Uçak Teknolojisi ön lisans 
programlarının birinden mezun olmak. 
2- 35 yaşını doldurmamış olmak. 

TN 01 Teknisyen Ortaöğretim 
KPSS 
(P94) 

2 

1- Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat 
Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı ve 
Dallarından mezun olmak. 
2-Sıhhi Tesisat alanında en az iki yıl 
çalıştığını SGK hizmet dökümü ile 
belgelendirmek. 
3- 35 yaşını doldurmamış olmak. 
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TN 02 Teknisyen Ortaöğretim 
KPSS 

(P94) 
1 

1- Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat 

Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı ve 

Dallarından mezun olmak. 

2-İklimlendirme alanında en az iki yıl 

çalıştığını SGK hizmet dökümü ile 

belgelendirmek. 

3- 35 yaşını doldurmamış olmak. 

TN 03 Teknisyen Ortaöğretim 
KPSS 

(P94) 
1 

1-Ortaöğretim Kurumlarının İnşaat 

Teknolojisi Alanı mezunu olmak. 

2-İnşaat Teknolojisi alanında en az iki yıl 

çalıştığını SGK hizmet dökümü ile 

belgelendirmek. 

3- 35 yaşını doldurmamış olmak. 

TN 04 Teknisyen Ortaöğretim 
KPSS 

(P94) 
1 

1- Ortaöğretim Kurumlarının İnşaat 

Teknolojisi Alanı mezunu olmak. 

2- 35 yaşını doldurmamış olmak. 

TN 05 Teknisyen Ortaöğretim 
KPSS 

(P94) 
1 

1- Ortaöğretim Kurumlarının Makine 

Teknolojisi Alanı mezunu olmak. 

2- 35 yaşını doldurmamış olmak. 

PS 01 Psikolog Lisans 
KPSS 

(P3) 
1 

Yükseköğretim Kurumlarının Psikoloji 

lisans programından mezun olmak. 

SÇ 01 Sosyal Çalışmacı Lisans 
KPSS 

(P3) 
1 

Yükseköğretim Kurumlarının Sosyal 

Hizmet, Sosyal Hizmetler, Sosyal 

Çalışmalar lisans programlarının birinden 

mezun olmak. 

I ) GENEL ŞARTLAR 
1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. 

maddesinde belirtilen genel şartlar aranır. 
a-) Türk Vatandaşı olmak, 
b-) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
c-) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, 
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini 
aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. 

d-) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya askerlik 
yükümlülüğü bulunmamak. 

e-) 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini 
devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 

2- Başvuracak adaylardan Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS (P3) puanı, 
Ön lisans mezunları için 2020 KPSS(B) grubu KPSS (P93) puanı ve Ortaöğretim mezunları için 
2020 KPSS (B) grubu KPSS (P94) puan türlerinden en az 60 ve üzeri puan almak. 

3- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar. 
4- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 (B) maddesinin "Bu 

şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle 
kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu 
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Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden 
itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" 
hükmü gereğince halen kamu kurumunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 (B) 
maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışanlar Üniversitemiz ilanına aynı unvanda başvuru 
yapamaz Ancak ilgili mevzuat gereğince usule uygun olarak istifa edip 1 (bir) yıllık süre şartına 
tabi tutulmadan istihdam edilebilecek olanlar bu durumu belgelendirmek koşulu ile ilana başvuru 
yapabileceklerdir. Aksi takdirde bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları 
yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.) 

5- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 
olmak. 

II) İSTENEN BELGELER: 
1) Fotoğraflı Başvuru Formu (Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 

Personel Daire Başkanlığının web adresinde ilan edilecek olan Başvuru Formu bilgisayar 
ortamında eksiksiz doldurulacaktır) 

2) 2020 KPSS (B) Sınav Sonuç Belgesi (Sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol 
edilecektir.) 

3) Mezuniyet Belgesi (Diploma ön ve arka yüzü fotokopisi veya e-Devletten alınan kare 
kodlu çıktısı kabul edilir) 

4) Askerlik Durum Belgesi (e-Devletten alınan kare kodlu belgeler kabul edilir.) 
5) Adli Sicil Belgesi (e-Devletten alınan kare kodlu belgeler kabul edilir.) 
6) Nüfus Cüzdanı / T.C. Kimlik Kartı fotokopisi 
7) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adaylardan özel güvenlik 

kimlik kartının aslı veya aslı gibidir onaylı fotokopisi. (Özel güvenlik kimlik kartına sahip 
olmak.) (Özel güvenlik kimlik kartının belge teslim tarihinden itibaren en az 6 ay geçerlilik süresi 
olmak.) 

8) Alanında çalışma şartı istenilen pozisyonlar için meslek kodunu gösterir SGK hizmet 
dökümü. (e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından alınan barkodlu belge) 

* Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra evraklarının aslının ibrazı istenecektir. 
III) BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI: 
Başvuru sonunda 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya 

hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler ile teslim edilecek yer ve zaman 
başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde http://www.atu.edu.tr/ 
adresinden ilan edilecektir. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, 
bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır. Belirtilen kadro 
sayısının 1 (bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asıl olarak kazananlardan süresi içerisinde 
başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek 
kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. 

*Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 
IV) BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ: 
Adaylar, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde 

(mesai saati bitimine kadar) istenilen belgeler ile birlikte Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire 
Başkanlığına şahsen veya aşağıda belirtilen adrese posta ile müracaat etmeleri gerekmektedir. 
Sadece bir unvan için başvuru yapılacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu, birden fazla 
unvan için başvuru yapıldığı veya istenilen belgeleri tam olarak ibraz etmeyenlerin müracaatları 
geçersiz sayılacak, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hakkında yasal işlem 
yapılacaktır. Postadaki gecikmeler süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. 
Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ulaşması gerekmektedir. (Postadaki 
gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.) 

Başvuru Yeri: Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü 
Personel Daire Başkanlığı Balcalı Mah. Çatalan Cad. No: 201/1   01250 Sarıçam / ADANA 

    2032/1-1 
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Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İÇ DENETÇİ ALIM İLANI 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ilgili hükümleri uyarınca 

Üniversitemiz 1 (bir) adet iç denetçi kadrosuna 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında 

naklen atama yoluyla “İç Denetçi” alımı yapılacaktır. 

I- GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR: 

1. 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak. 

2.  Bir kamu kurumunda çalışmakta olup Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim 

Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen Kamu İç Denetçi Sertifikasına sahip olmak. 

3. İç Denetçilik mesleğinin gerektirdiği bilgi, ehliyet ve temsil yeteneğine sahip olmak. 

II- BAŞVURU ŞEKLİ: 

Adaylar müracaatlarını aşağıda belirtilen başvuru tarihleri arasında Üniversitemiz 

Personel Daire Başkanlığına şahsen ya da posta yolu ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta 

yolu ile yapılacak başvurularda olası gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. 

III- BAŞVURU TARİHLERİ: 

İLK BAŞVURU TARİHİ: 08.03.2022 (Mesai Başlangıcı) 

SON BAŞVURU TARİHİ: 22.03.2022 (Mesai Bitimi) 

ÖNDEĞERLENDİRME YAYIMLAMA TARİHİ: 25.03.2022 

IV-BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI: 

- İlan edilen kadro sayısından fazla başvuru olması halinde adayların; 

1. Kamu İç Denetçi Sertifikası Puanının %50’ si 

2. Yabancı Dil Sınav Puanının %30’ nun 

3. Lisans Mezuniyet Notunun (100’ lük sisteme göre) %20’ sinin 

Sayısal değerleri toplanarak aday sıralaması yapılacaktır. Eşitlik durumunda kamuda 

geçen hizmeti daha fazla olan aday üst sıraya yazılacaktır. Kamuda geçen hizmetlerinin de eşit 

olması durumunda Kamu İç Denetim Sertifikası Puanı yüksek olan aday üst sırada olacak şekilde 

sıralama yapılacaktır. Başvuran adaylara ait sıralama listesi Üniversitemiz kurumsal web sayfası 

(www.dicle.edu.tr) duyurular kısmında ilan edilecektir. 

Başvuru sahiplerinin kamu iç denetçi sertifikalarının kullanım durumu İç Denetim 

Koordinasyon Kurulu (İDKK)' dan teyit edildikten sonra sertifikaları kullanılamayacak olan 

adaylar sıralamadan çıkarılacaktır. Rektörlüğümüzce kurulacak bir komisyon tarafından 

Sertifikası geçerli olan adaylardan kadro adedinin 3 (üç) katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. 

Mülakata çağrılacak aday listesi, mülakat tarihi, mülakat saati ve mülakat yeri yine kurumsal web 

sayfamızda duyurulacaktır. Rektörlüğümüzce kurulan komisyon tarafından yapılacak 

değerlendirme neticesinde atanmaya hak kazanan adaylar mülakat tarihinden sonra en geç 10 iş 

günü içerisinde www.dicle.e.tr adresinden ilan edilecektir. 

- Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

- Atanmaya hak kazanan adayların atamaya esas belgeleri Rektörlüğümüz Personel Daire 

Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. 

V- BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER: 

- Başvuru Dilekçesi 

- Nüfus Kimlik Fotokopisi 

- Özgeçmiş 
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- Mezuniyet belgesi ve Transkript belgesinin aslı veya Onaylı sureti (Ancak istenilen 

belgenin aslının getirilmesi halinde belgenin fotokopisi aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra 

kurumumuzca tasdik edilecek ve belgenin aslı sahibine iade edilecektir.) 

- Erkek adaylar için Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge. 

- Kamu İç Denetçi Sertifikası aslı veya onaylı sureti (Ancak istenilen belgenin aslının 

getirilmesi halinde belgenin fotokopisi aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra kurumumuzca 

tasdik edilecek ve belgenin aslı sahibine iade edilecektir.) 

- 2 adet Fotoğraf. 

- Kurumundan onaylı veya e-Devlet üzerinden alınmış hizmet belgesi (HİTAP). 

- Adli sicil belgesi (e-Devlet çıktısı) 

- Yabancı Dil Belgesi barkodlu 

Adres: Dicle Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı 

İlanen duyurulur. 2688/1-1 

—— • —— 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden. 

Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası gereği 

çekirdek personel eksikliğini 90 takvim günü içerisinde tamamlamayan; 

Kocaeli ilinde faaliyet gösteren 185 belge no’lu ÜLKEM Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı 

denetim izin belgesi, Bakanlık Makamının 02.03.2022 tarih ve 3085374 sayılı Olur'u ile geçici 

olarak geri alınmıştır. 

İlgililere duyurulur. 2656/1/1-1 

 

—— • —— 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden. 

Yapı Denetimi Hakkında Kanun’un 1’inci maddenin (ı) bendi ve 12’nci maddesi ile Yapı 

Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 12’inci maddesinin (a) bendinde yer alan hükümlere aykırı 

olarak amaç ve unvan değişikliği yaparak başka bir alanda faaliyet göstemesi veya tüzel kişiliğini 

sonlandırmış olması nedeniyle Bakanlık Makamı’nın 02.03.2022 tarih ve 3085388 sayılı Olur'una 

istinaden  

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 2774 belge no’lu PIRLANTA Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin 

yapı denetim izin belgesi iptal edilmiştir. 

İzmir ilinde faaliyet gösteren 337 belge no’lu UYUM Yapı Denetim Ltd. Şti. yapı 

denetim sistemi üzerinden tasfiye edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 2656/2/1-1 

—— • —— 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden. 

Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin sekizinci fıkrası gereği, izin 

belgelerinin geçici olarak geri alındığı tarihten itibaren 180 takvim günü içerisinde eksikliklerini 

tamamlamayarak, denetim izin belgesinin iade edilmesi talebinde bulunmayan; 

Artvin ilinden, 3776 izin belge nolu LİVANA Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim 

izin belgesi, Bakanlık Makamı ’nın 02.03.2022 tarih ve 3085403 sayılı Olur'u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 2656/3/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
Orman-Su Vakfı(OSV), Ankara 14.Asliye Hukuk Mahkemesinin 22.10.2021 tarihinde 

kesinleşen 07.04.2021 tarihli ve E:2020/577, K:2021/357 sayılı kararına istinaden dağılmıştır. 
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
 2680/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
SBKV Sezgin Baran Korkmaz Vakfı İstanbul Anadolu 22. Asliye Hukuk Mahkemesinin 

11.01.2022 tarihinde kesinleşen 01.12.2021 tarihli ve E:2021/399 K:2021/436 sayılı kararına 
istinaden dağılmıştır. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 
 2638/1-1 

—— • —— 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü’nün Tekirdağ ili dahilinde sahip 

bulunduğu ARİ/TPO/3776 hak sıra no’lu petrol işletme ruhsatının süresinin sona ereceği 
17.04.2022 tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8/3 üncü maddesi gereğince 
10 (on) yıl süre ile uzatılması için 02.03.2022 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol 
Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi gereğince ilan 
olunur. 

 2649/1-1 
—— • —— 

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğünden: 
DÜZELTME İLANI 

04 Mart 2022 tarihli ve 31768 sayılı Resmî Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanan 
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadro ilanımızda, 9. sıra no.lu ilan aşağıdaki şekilde 
düzeltilmiştir. 

SEHVEN YAYIMLANAN İLAN 

SAYI FAKÜLTE BÖLÜM 

ANABİLİM 

DALI/  

ALAN 

UNVAN SAYI 

ALES 

PUANI 

VE 

TÜRÜ 

YDS-

YÖKDİL/ 

EŞDEĞERİ 

AÇIKLAMALAR 

9 
DİŞ HEKİMLİĞİ 

FAKÜLTESİ 

KLİNİK 

BİLİMLER 
ENDODONTİ 

Öğr. 

Gör. 
1 SAY 

İngilizce/ 

80 

Diş Hekimliği Fakültesinden 

mezun olmak, doktorasını 

ve/veya uzmanlığını 

Endodonti alanında 

tamamlamış olmak 

DÜZELTİLMİŞ HALİ 

SAYI FAKÜLTE BÖLÜM 

ANABİLİM 

DALI/  

ALAN 

UNVAN SAYI 

ALES 

PUANI 

VE 

TÜRÜ 

YDS-

YÖKDİL/ 

EŞDEĞERİ 

AÇIKLAMALAR 

9 

SAĞLIK 

HİZMETLERİ 

MESLEK 

YÜKSEKOKULU 

DİŞÇİLİK 

HİZMETLERİ 

BÖLÜMÜ 

AĞIZ VE DİŞ 

SAĞLIĞI 

PROGRAMI 

Öğr. 

Gör. 
1 SAY 

 

Diş Hekimliği Fakültesinden 

mezun olmak, doktorasını 

ve/veya uzmanlığını 

Endodonti alanında 

tamamlamış olmak 

İlanen duyurulur. 2697/1-1 
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden: 

8 KİŞİLİK DAİMİ İŞÇİ STATÜSÜNDE PERSONEL ALIM İLANI 

İlanlara Başvurular Türkiye İş Kurumu Üzerinden Yapılacaktır. 

İlanlar, Türkiye İş Kurumunun https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx 

internet adresinde yayınlanacaktır. 
 

UNVAN 

TALEP 

EDİLEN 

İŞÇİ 

SAYISI 

ÖĞRENİM 

DURUMU 

MEZUN OLUNAN 

BÖLÜM 

KPSS 

PUAN 

TÜRÜ 

DİĞER NİTELİKLER VE ŞARTLAR 

Deniz 

Trafik 

Operatörü 

4 Lisans 

Denizcilik alanında 

lisans düzeyinde 

eğitim veren 

yükseköğretim 

kurumlarından 

birinden mezun 

olmak. 

- 

• Türk vatandaşı olmak, 

• Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak, 

• 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza 

Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler 

geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı iki 

yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da 

devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene 

ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli 

savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar 

ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, 

dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, 

hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına 

fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı 

değerlerini aklama ve kaçakçılık suçlarından 

mahkûm olmamak, 

• Geçerliliği devam eden en az uzakyol birinci zabit 

yeterliliğine sahip olmak. 

• Uzakyol birinci zabit veya üst yeterlilikte en az bir 

yıl deniz hizmeti tecrübesine sahip olmak 

• Kuruluşça yapılacak mülakat sınavına kadar ibraz 

edilmek üzere; İngilizce dil bilgisine yönelik ÖSYM 

tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit 

Sınavından (YDS) en az 60 puan almak veya ÖSYM 

tarafından buna denk kabul edilen yabancı dil 

belgesine sahip olmak ya da GASM tarafından 

düzenlenen Denizcilik İngilizcesi sınavından en az 

75 veya kılavuz kaptan yeterliliği ile fiili olarak 

herhangi bir kılavuzluk teşkilatında kılavuz kaptan 

olarak çalışıyor olmak. 

• Herhangi bir sosyal güvenlik Kurumundan 

emekliye ayrılmış olmamak. 
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Deniz 

Trafik 

Operatörü 

4 Lisans 

Denizcilik alanında 

lisans düzeyinde 

eğitim veren 

yükseköğretim 

kurumlarından 

birinden mezun 

olmak. 

- 

• Bu kapsamda işe alınacak aday, Deniz Trafik 

Operatörü adayı olarak işe başlatılır. 

• Deniz Trafik Operatörü adayı olarak göreve 

başlatılacak personelden Gemi Trafik Hizmetleri 

Sistemlerinin Kurulmasına ve İşletilmesine İlişkin 

Yönetmeliği göre ilgili düzenlemeler kapsamında 

İdarece belirlenecek görev başı eğitimini görev 

alacağı hizmet bölgesindeki gemi trafik hizmetleri 

otoritesinin gözetiminde başarıyla bitiremeyenlerin iş 

sözleşmeleri 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca fesh 

olunur. 

• Başvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü 

yöntemlerinden biri veya ikisi kullanılarak 

yapılacaktır) sonucunda işe yerleştirilmeye hak 

kazanacak adaylar iş yerinde ilgili mevzuatınca 

uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, görev 

yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki 

uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde 

adayların 3 aylık deneme süresi içerisinde hizmet 

akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır. 

• Başvuran adaylardan işe girmeye hak kazanan 

adaylar, hakkında yaptırılacak olan güvenlik 

soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi 

halinde işbaşı yaptırılacaktır. 

• Bu kapsamda işe girmeye hak kazanan adaylar 

Mersin ilinde istihdam edilecektir. 

• Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web 

sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca 

adreslere başka tebligat yapılmayacaktır. 

• Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun 

öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş 

sayılır. 

• Adaylar başvurularında sundukları belgelerin 

doğruluğundan sorumludurlar. Gerçeğe aykırı 

beyanda bulunduğu tespit edilenlerin 

başvuruları/sınavları geçersiz sayılır ve atamaları 

yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal 

edilir. Hiçbir hak talep edilemez ve haklarında Türk 

Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere 

kuruluşun hakları saklıdır. 
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Deniz 

Trafik 

Operatörü 
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Denizcilik alanında 
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kurumlarından 

birinden mezun 

olmak. 

- 

• Türk vatandaşı olmak, 

• Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak, 

• 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza 

Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler 

geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı iki 

yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da 

devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene 

ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli 

savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar 

ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, 

dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, 

hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına 

fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı 

değerlerini aklama ve kaçakçılık suçlarından 

mahkûm olmamak, 

• Uzakyol Kaptanı yeterlilik belgesine sahip olmak ve 

en az bir yıl deniz hizmeti tecrübesine sahip olmak. 

• Kuruluşça yapılacak mülakat sınavına kadar ibraz 

edilmek üzere; İngilizce dil bilgisine yönelik ÖSYM 

tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit 

Sınavından (YDS) en az 60 puan almak veya ÖSYM 

tarafından buna denk kabul edilen yabancı dil 

belgesine sahip olmak ya da GASM tarafından 

düzenlenen Denizcilik İngilizcesi sınavından en az 

75 veya kılavuz kaptan yeterliliği ile fiili olarak 

herhangi bir kılavuzluk teşkilatında kılavuz kaptan 

olarak çalışıyor olmak. 

• Herhangi bir sosyal güvenlik Kurumundan 

emekliye ayrılmış olmamak. 

• Bu kapsamda işe alınacak aday, Deniz Trafik 

Operatörü adayı olarak işe başlatılır. 

• Deniz Trafik Operatörü adayı olarak göreve 

başlatılacak personelden Gemi Trafik Hizmetleri 

Sistemlerinin Kurulmasına ve İşletilmesine İlişkin 

Yönetmeliği göre ilgili düzenlemeler kapsamında 

İdarece belirlenecek görev başı eğitimini görev 

alacağı hizmet bölgesindeki gemi trafik hizmetleri 

otoritesinin gözetiminde başarıyla bitiremeyenlerin iş 

sözleşmeleri 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca fesh 

olunur. 
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Operatörü 
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Denizcilik alanında 
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eğitim veren 

yükseköğretim 

kurumlarından 

birinden mezun 

olmak. 

- 

• Başvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü 

yöntemlerinden biri veya ikisi kullanılarak 

yapılacaktır) sonucunda işe yerleştirilmeye hak 

kazanacak adaylar iş yerinde ilgili mevzuatınca 

uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, görev 

yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki 

uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde 

adayların 3 aylık deneme süresi içerisinde hizmet 

akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır. 

• Başvuran adaylardan işe girmeye hak kazanan 

adaylar, hakkında yaptırılacak olan güvenlik 

soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi 

halinde işbaşı yaptırılacaktır. 

• Bu kapsamda işe girmeye hak kazanan adaylar 

İstanbul ilinde istihdam edilecektir. 

• Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web 

sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca 

adreslere başka tebligat yapılmayacaktır. 

• Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun 

öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş 

sayılır. 

• Adaylar başvurularında sundukları belgelerin 

doğruluğundan sorumludurlar. Gerçeğe aykırı 

beyanda bulunduğu tespit edilenlerin 

başvuruları/sınavları geçersiz sayılır ve atamaları 

yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal 

edilir. Hiçbir hak talep edilemez ve haklarında Türk 

Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere 

kuruluşun hakları saklıdır. 

Açıklama 2- Kuruluşumuza yapılacak başvurular geçersizdir. Başvurular, başvuru süreci 
içerisinde Türkiye İş Kurumu web sayfasından ya da Türkiye İş Kurumu Hizmet Merkezlerine 
şahsen gidilerek yapılabilecektir. 

“Açıklama 3- Türkiye İş Kurumunca nihai listelerin ulaşmasına müteakip sözlü 
sınav/mülakat yeri,saati ve tarihi ayrıca duyurulacaktır. 

a-) Deniz Trafik Operatörü unvan grupları için sınav konuları ve puanlama aşağıda 
belirtilmiştir. 

• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (20 Puan) • Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi (20 Puan) 
• Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü görevleri (20 Puan) 
• Mesleki bilgi ve Yeterliliğin ölçülmesine ilişkin konular (40 Puan) olmak üzere 

toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince 
verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. Adayların atamaya esas başarı 
puanı; Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sözlü sınav puanı aritmetik ortalaması 
olacaktır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl 
aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Adayların atanmaya esas başarı 
puanlarının aynı olması halinde yeterlilik belgesinin eskilik tarihi dikkate alınacaktır. Sınav 
sonuçları Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü web sayfası, “Haberler ve Duyurular” 
(https://www.kiyiemniyeti.gov.tr/haberler_duyurular) kısmından ilan edilecektir. Adaylara ayrıca 
yazılı tebligat yapılmayacaktır.” 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN
7381 Nükleer Düzenleme Kanunu

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
–– Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı

Kararnamesi (Kararname Numarası: 95)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesinin Desteklenmesine İlişkin Karar

(Karar Sayısı: 5258)
–– Ekli I Sayılı Listede Belirtilen Fakültelerin Kurulması ile Ekli II Sayılı Listede Belirtilen

Fakülte ve Yüksekokulların Kapatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5259)
–– Ekli Liste ve Haritalarda Bilgileri ile Güzergâhları Yer Alan Doğal Gaz Boru Hatlarının

Yapımı Amacıyla Söz Konusu Güzergâhlara İsabet Eden Taşınmazlar ile Projeler
Kapsamında İnşa Edilecek Sabit Tesisler, Ulaşım Yolları, Enerji Nakil Hatları, Katodik
Koruma Hatları ve Anot Yataklarının Yapımı Amacıyla İhtiyaç Duyulan Taşınmazların
Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele
Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5260)

–– İzmir İli, Konak İlçesi, Ahmetağa Mahallesinde Bulunan ve 1/10/2007 Tarihli ve
2007/12668 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla İlan Edilen Yenileme Alanı Kapsamına
Giren, Mülkiyeti Hazineye Ait Taşınmazın Bedelsiz Olarak İzmir Yatırım İzleme ve
Koordinasyon Başkanlığına Devredilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5261)

–– Türkiye Varlık Fonunun Varlıklarına İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında
Karar (Karar Sayısı: 5262)

ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2022/87, 88)

YÖNETMELİKLER
–– Nükleer Düzenleme Kurumu Teşkilat Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair

Yönetmelik (Karar Sayısı: 5263)
–– İcra ve İflâs Kanunu Uyarınca Elektronik Ortamda Yapılacak Satışların Usulü Hakkında

Yönetmelik
–– İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 
–– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Disiplin Amirleri

Yönetmeliği
–– Engelli Bireylere Yönelik Sınav Uygulamalarında ve Engelli Kontenjanında Aranacak

Sağlık Şartlarına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ
–– Satış Giderleri Tarifesi

KARAR
–– Malvarlığının Dondurulması Kararının Kaldırılmasına İlişkin Karar

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


