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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
RADYOAKTİF ATIK YÖNETİMİ ÖZEL HESABI VE İŞLETMEDEN

ÇIKARMA ÖZEL HESABI İLE HESAPLAR YÖNETİM
KURULUNA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; özel hesap gelirlerinin elde edilmesi, takibi,

tahsili, nemalandırılması, giderleştirilmesi, muhasebeleştirilmesi, denetimi, özel hesapların iş-
leyişi, işletmeden çıkarmaya ilişkin maliyet planı, radyoaktif atık yönetimine ilişkin maliyet
planının hazırlanması ve sunulmasına ilişkin hususlar ve Hesaplar Yönetim Kurulunun çalışma
usul ve esaslarına ilişkin hususlar ile kamu temsilcileri dışındaki temsilcilerin seçilmelerine
ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Cumhuriyeti egemenlik alanı içinde nükleer

santral ve nükleer santral dışındaki tesisleri işletmek ile radyoaktif atık üretilen radyasyon uy-
gulamalarını yürütmek üzere yetkilendirme için başvuru yapan ve yetkilendirilen kişileri kapsar.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 5/3/2022 tarihli ve 7381 sayılı Nükleer Düzenleme

Kanununun 10 uncu maddesinin on birinci fıkrası ve 11 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasına
dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanını,
b) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,
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c) Başkan: Hesaplar Yönetim Kurulu Başkanını,
ç) Beklenen değer: Özel hesapların mevcut değerine dönem içinde eklenmesi öngörülen

net nakit akışlarını,
d) Bertaraf tesisi: Birincil amacı radyoaktif atıkların bertarafı olan tesisleri,
e) Genel Müdür: Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürünü,
f) Genel Müdürlük: Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğünü,
g) Hedef değer: Özel hesapların dönem sonunda ulaşması gereken miktarı,
ğ) İÇÖH: İşletmeden çıkarma özel hesabını,
h) Katkı payı: Özel hesaplara ödenmesi gereken miktarı,
ı) Kurul: Hesaplar Yönetim Kurulunu,
i) Mevcut değer: Özel hesaplardaki mevcut miktarı,
j) NDK: Nükleer Düzenleme Kurumunu,
k) Nükleer santral: Nükleer enerjiden ısı ve/veya elektrik üretmek amacıyla tasarlanan

ve kullanılan, ünite veya ünitelerden oluşan nükleer tesisi,
l) Nükleer santral dışındaki tesisler: Radyoaktif atık tesisleri, radyasyon tesisleri ve

nükleer santral harici nükleer tesisleri,
m) Özel hesaplar: Radyoaktif atık yönetimi özel hesabı ve işletmeden çıkarma özel he-

sabını,
n) RAYÖH: Radyoaktif atık yönetimi özel hesabını,
o) TENMAK: Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumunu,
ifade eder.
(2) Bu Yönetmelikte geçen ancak birinci fıkrada yer almayan tanımlar için 7381 sayılı

Kanunda yer alan tanımlar geçerlidir.

İKİNCİ BÖLÜM
Kurulun Yapısı, Üyelerin Seçimi ve Görev Süreleri

Kurul üyeleri ve seçim usulü
MADDE 5- (1) Kurul; Bakanlık ve Hazine ve Maliye Bakanlığından 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 nükleer
santral dışındaki tesisler ve radyasyon uygulamaları için bir temsilciden oluşur.

(2) Kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri temsil ettikleri bakanlık veya kuruluş
tarafından görevlendirilir.

(3) Nükleer santral işleten tüzel kişilerin sayısı üç veya üçten az ise nükleer santral iş-
leten tüzel kişilerin görevlendireceği birer temsilci Kurul üyesi olarak görev yapar.

(4) Nükleer santral işleten tüzel kişilerin sayısı üçten fazla ise özel hesaplara en fazla
katkı payı ödemesinde bulunan ilk üç nükleer santral işleten tüzel kişinin görevlendireceği
birer temsilci Kurul üyesi olarak görev yapar.

(5) Nükleer santral dışındaki tesisleri işletmek ile radyasyon uygulamalarını yürütmek
için yetkilendirilen kişiler, ayrı ayrı veya birlikte aday gösterebilir. Ayrı ayrı veya birlikte özel
hesaplara toplamda en fazla katkı payı ödemesinde bulunan ilk beşinin gösterdiği adaylar Ba-
kana sunulur. Bakan tarafından seçilen aday Kurul üyesi olarak görev yapar.

Kurul üyesi seçilme şartları
MADDE 6- (1) Kurul üyelerinin aşağıdaki şartları haiz olması gerekir:
a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen Devlet me-

murluğuna atanabilme genel şartlarını taşımak.
b) En az dört yıl süreli yükseköğrenimi tamamlamak.
c) Kamuda ve/veya özel sektörde, alanında en az beş yıl çalışmış olmak.
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Başkan
MADDE 7- (1) Başkan, Bakanlık tarafından görevlendirilen Kurul üyeleri arasından

Bakan tarafından belirlenir.
(2) Başkan, özel hesapların temsilinden ve Kurul tarafından alınan kararların yürütül-

mesinden sorumludur.
(3) Başkanın izin, hastalık, seyahat ve benzeri sebeplerle görevde bulunmadığı hallerde;

Başkana verilmiş olan görev ve yetkiler, Bakanlık tarafından görevlendirilen diğer üye tara-
fından yerine getirilir ve kullanılır.

Görev süreleri
MADDE 8- (1) Kurul üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Görev süresi sona eren üyeler

yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi tamamlanan Kurul üyeleri, yenileri göreve başlayın-
caya kadar göreve devam eder.

(2) Görevlendirilmeleri için mahkûmiyeti bulunmama şartı dışındaki diğer gerekli şart-
ları kaybettikleri veya özel hesaplar adına tahsil edilen gelirleri amacı dışında kullandıkları ya
da izinsiz ve mazeretsiz olarak art arda üç Kurul toplantısına katılmadıkları ya da bir takvim
yılı içinde beş Kurul toplantısına katılmadıkları Kurul kararı ile tespit edilen üyelerin görevleri,
tespit edildiği anda; özel hesaplar ile ilgili olarak ya da görevlendirmeye engel olacak şekilde
işledikleri suçlardan dolayı haklarında mahkûmiyet kararı kesinleşen üyelerin görevleri ise ka-
rarın kesinleştiği anda sona erer.

(3) Yenilenme hariç görev süresi dolmadan herhangi bir sebeple boşalan üyeliklere 5 inci
maddedeki usule göre on beş gün içinde görevlendirme yapılır. Bu suretle görevlendirilenler,
yerine görevlendirildiği üyenin kalan görev süresini tamamlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kurulun Çalışma Usul ve Esasları ile Sekretarya Hizmetleri

Kurulun görev ve yetkileri
MADDE 9- (1) Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Özel hesapların gelir ve giderlerini yönetmek.
b) Katkı payı ve teminat miktarlarını belirleyip her yıl gözden geçirmek ve öngörülen

giderleri karşılayacak şekilde güncellemek.
c) Katkı payı ve teminat ödeme zamanı ve yöntemleri ile ödeme yapacak nükleer santral

dışındaki tesisler ve radyasyon uygulamalarını belirlemek.
ç) Hedef değerleri belirlemek ve özel hesaplardan yapılacak ödemeleri onaylamak.
d) Özel hesapların finansal yatırım politikasını belirlemek ve güncellemek.
e) Faaliyet, performans ve izleme raporları ile mâli raporları hazırlamak.
f) İşletmeden çıkarmaya ilişkin maliyet planı ve radyoaktif atık yönetimine ilişkin ma-

liyet planının içeriği ile sunum ve güncelleme tarihlerini belirlemek.
g) Gerekli görüldüğünde özel uzmanlık isteyen konularda danışmanlık hizmetleri almak.
ğ) Özel hesapların işleyişine ilişkin bağımsız denetim hizmeti almak.
h) Süresinde ödenmeyen katkı paylarının borçlunun bulunduğu vergi dairesince

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre takip
ve tahsilinin sağlanması için Bakanlığa istemde bulunmak.

ı) Özel hesaplara ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyenler hakkında NDK’ye bil-
dirimde bulunmak.

i) İlgili mevzuat hükümleri ile verilen diğer görevleri yapmak.
Toplantı usul ve esasları
MADDE 10- (1) Kurul ayda en az bir kez olağan olarak veya gerekli hâllerde Başkanın

daveti ya da üye tam sayısının üçte birinin talebi üzerine olağanüstü olarak toplanır.
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(2) Kurul toplantısını Başkan, Başkanın yokluğu halinde Bakanlık tarafından görev-
lendirilen diğer üye yönetir. Bu üyenin de bulunmadığı hallerde, toplantıyı yönetecek üye Kurul
tarafından belirlenir.

(3) Kurul üyelerinin önerileri alınarak toplantı gündemi Başkan tarafından belirlenir.
Toplantı gündemi ve gündemdeki konulara ilişkin karar taslakları, karar için gerekli dokümanlar
ile üyelerin önerileri, toplantı tarihinden en az iki iş günü önce Sekretarya tarafından Kurul
üyelerine dağıtılır.

(4) Toplantıya katılamayan Kurul üyelerinin mazeretleri, temsil ettikleri bakanlık veya
kuruluş tarafından toplantı tarihinden sonraki beş iş günü içinde yazılı olarak Sekretaryaya bil-
dirilir.

(5) Kurul, en az beş üye ile toplanır ve en az beş üyenin aynı yöndeki oyuyla karar alır.
Kurul üyeleri çekimser oy kullanamaz.

(6) Toplantılar esas itibarıyla Bakanlık merkezinde yapılır. Gerek duyulması halinde
Başkan tarafından, Bakanlık merkezi dışındaki yerlerde de toplantı yapılmasına karar verile-
bilir.

(7) Toplantıların üyelerin bizzat katılımı ile yapılması esas olmakla birlikte ihtiyaç du-
yulması ve Başkanın uygun görmesi halinde gerekli önlemler alınarak elektronik ortamda da
toplantı yapılabilir ya da elektronik yollarla toplantıya katılım sağlanabilir.

(8) Kurul, gerekli gördüğü takdirde bilgi almak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile
tüzel kişilerden uzmanlığına ihtiyaç duyulan kişileri toplantıya çağırabilir. Ancak, Kurul kara-
rına ilişkin müzakere ve oylama toplantıya dışarıdan katılanların yanında yapılmaz.

Kararlar
MADDE 11- (1) Toplantı bitiminde, toplantıda görüşülen gündem maddelerine ilişkin

alınan kararlar yazılı olarak kayıt altına alınır.
(2) Toplantı kararları;
a) Kararın alındığı toplantının tarihini ve her yıl 1 rakamından başlatılarak ve o yılın

sonuna kadar birbirini takip edecek şekilde verilen sıra numarasını,
b) Toplantıya katılan ve katılmayan Kurul üyelerinin adları ve soyadlarını,
c) Kararın sonuç kısmını,
ç) Varsa karşı oy veren üyelerin adları ve soyadlarını,
içerecek şekilde hazırlanır.
(3) Kurul toplantısında alınan her bir kararın yazıldığı son sayfa, toplantıya katılan Ku-

rul üyelerinin isimleri yazılmak suretiyle üyelerce imzalanır, önceki sayfalar ise paraflanır.
(4) Üyelerin karara ilişkin varsa ilave görüş veya karşı oy gerekçeleri, Kurul kararının

alındığı toplantı tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Sekretaryaya ulaştırılır.
(5) Kararlar Sekretarya tarafından gizlilik derecesine uygun olarak muhafaza edilir ve

saklanır.
(6) Kurul tarafından yayımlanmasına karar verilen Kurul kararları özel hesaplara ilişkin

internet sayfasında yayımlanır.
Gizlilik
MADDE 12- (1) Kurul üyeleri ve toplantılara katılan diğer kişiler gizlilik kurallarına

uymakla yükümlüdür. Bu yükümlülük Kurul üyeleri ve toplantıya katılan diğer kişilerin gö-
revlerinden ayrılmalarından sonra da devam eder.

(2) Gizlilik yükümlülüğüne uymayanlar hakkında ilgili mevzuat hükümleri kapsamında
disiplin işlemleri uygulanır ve Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
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Sekretarya hizmetleri
MADDE 13- (1) Özel hesaplara ilişkin iş ve işlemler ile Kurulun sekretarya hizmetleri

Genel Müdürlük tarafından yerine getirilir. Genel Müdürlüğün özel hesaplara ilişkin iş ve iş-
lemler ile sekretarya hizmetleri kapsamında görevleri şunlardır:

a) Faaliyet, performans, izleme ve denetim raporları ile mali raporların hazırlanması
ile ilgili çalışmaları yürütmek.

b) Katkı payı ve teminatlar ile hedef değerlerin belirlenmesine yönelik finansal model-
leme ve hesaplama dâhil gerekli çalışmaları yapmak.

c) Katkı payı ve teminat ödeme zamanları ile ödeme yapacak nükleer santral dışındaki
tesisler ve radyasyon uygulamalarının belirlenmesine ilişkin çalışmaları yapmak.

ç) Özel hesapların finansal yatırım politikasını belirleme ve güncellemeye ilişkin ça-
lışmaları yürütmek.

d) Özel hesaplara ilişkin internet sayfasında yayımlanan bilgileri düzenlemek ve gün-
cellemek.

e) İşletmeden çıkarmaya ilişkin maliyet planı ve radyoaktif atık yönetimine ilişkin ma-
liyet planı içeriklerinin hazırlanması ile ilgili çalışmaları yürütmek.

f) Toplantı gündemi, yeri ve tarihinin duyurusu da dâhil olmak üzere Kurul toplantı ve
çalışmaları ile ilgili işlemleri yapmak.

g) Kurul kararlarını kayıt altına almak, üyelerin imzasına sunmak, gizlilik derecesine
uygun olarak muhafaza etmek ve bu kararların yerine getirilmesi ile ilgili çalışmaları yürüt-
mek.

ğ) Kurul üyelerinin görevlendirilmesi ile ilgili yazışmaları yapmak.
h) Kurul tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Özel Hesaplar

Özel hesapların gelirleri
MADDE 14- (1) Özel hesapların gelirleri; ödenecek katkı payları ve teminatlar, özel

hesap gelirlerinin değerlendirilmesiyle elde edilen gelirler ile bağış ve diğer gelirlerden oluşur.
(2) Özel hesaplar adına tahsil edilen gelirler 16 ncı, 17 nci ve 18 inci maddelerde be-

lirtilen giderlerin karşılanması dışında kullanılamaz.
Yükümlülük ve süre
MADDE 15- (1) Nükleer santral veya nükleer santral dışındaki tesisleri işletmek için

yetkilendirilen kişiler RAYÖH’e ve İÇÖH’e katkı payı ödemelerini ayrı ayrı yapar. Nükleer
santral veya nükleer santral dışındaki tesisleri işletmek üzere yetkilendirme başvurusu yapan
kişiler, yetkilendirme yapılmadan önce teminat ödemelerini özel hesaplara ayrı ayrı yapar.

(2) Radyasyon uygulamalarını yürütmek için yetkilendirilen kişiler RAYÖH’e katkı
payı ödemesini yapar. Radyasyon uygulamalarını yürütmek üzere yetkilendirme başvurusu ya-
pan kişiler, yetkilendirme yapılmadan önce teminat ödemelerini RAYÖH’e yapar.

(3) Nükleer santral işletmek için yetkilendirilen kişiler özel hesaplara katkı payı öde-
melerini aylık olarak ayrı ayrı yapar.

(4) Nükleer santral işletmek için yetkilendirilen kişiler tarafından özel hesaplara katkı
payı ödeme yükümlülüğü, nükleer santralin elektrik üretimine geçmesi ile başlar ve ilgili nük-
leer santralin elektrik üretimine son vermesiyle nihayete erer.

(5) Nükleer santral işletmek için yetkilendirilen kişiler aylık bazda planlanan üretim
miktarını, planlanan üretim tarihinden en az bir yıl önce ve müteakip yıllarda aynı dönemde
Kurula sunar. Planlanan üretim miktarında değişiklik olması halinde, söz konusu değişiklik
derhal Kurula bildirilir.
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(6) Kurul, nükleer santral dışındaki tesisler ve radyasyon uygulamaları için RAYÖH’e
katkı payı ödemelerinin; yetkilendirme öncesinde veya radyoaktif atıkların tesliminde ya da
yıllık olarak yapılmasına karar verebilir.

(7) Nükleer santral dışındaki tesisleri işletmek için yetkilendirilen kişiler İÇÖH’e katkı
payı ödemelerini yıllık olarak yapar.

(8) İÇÖH her bir tesis için ayrı ayrı takip edilir.
(9) Süresinde ödenmeyen katkı payları Bakanlık tarafından borçlunun bağlı olduğu ver-

gi 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.

(10) Nükleer santraller, nükleer santral dışındaki tesisler ve radyasyon uygulamalarında
ortaya çıkan radyoaktif atıkların bertaraf tesisine taşınmasına ilişkin giderler, ilgili tesis ve faa-
liyet için yetkilendirilen kişi tarafından karşılanır.

(11) Kurul, tesisin erken işletmeden çıkarılması ihtimaline karşı radyoaktif atık yönetimi
ve işletmeden çıkarma için gerekli maliyetlerin karşılanabileceğine ilişkin özel hesaplara su-
nulan teminatın yeterliğini onaylar ve NDK’ye bildirir.

Radyoaktif atık yönetimi özel hesabının giderleri
MADDE 16- (1) RAYÖH’ten aşağıdaki bentlerde sayılan faaliyetlere ilişkin giderlerin

karşılanmasına yönelik TENMAK’a ödemede bulunulur:
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.
İşletmeden çıkarma özel hesabının giderleri
MADDE 17- (1) İÇÖH’den aşağıdaki bentlerde sayılan faaliyetlere ilişkin giderlerin

karşılanmasına yönelik yetkilendirilen kişiye ödemede bulunulur:
a) Nükleer santraller ile nükleer santral dışındaki tesislerin işletmeden çıkarılması sı-

rasında ortaya çıkan radyoaktif atıkların bertarafının maliyetleri de dâhil olmak üzere işletme-
den çıkarılması işlemleri.

b) Tesis sahasının yeniden kullanım koşullarıyla uyumlu hale getirilmesi işlemleri.
Diğer giderler
MADDE 18- (1) Kurul üyelerine, görev yapılan toplantılar için her ay toplamda

(20.000) gösterge rakamının memur maaş katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar
huzur hakkı ödenir.

(2) Kurul üyelerine yapılan ödemeler ile özel hesapların işleyişine ilişkin bağımsız de-
netim ve danışmanlık hizmetleri kapsamında yapılacak ödemeler, idari giderler ve yargılama
giderleri ilgisine göre Kurul tarafından belirlenen özel hesaptan karşılanır.

Radyoaktif atık yönetimi ve işletmeden çıkarmaya ilişkin maliyet planları
MADDE 19- (1) TENMAK radyoaktif atık yönetimine ilişkin maliyet planını sonu (0)

ve (5) ile biten yılların sonuna kadar günceller ve Bakanlığa sunar.
(2) Radyoaktif atık yönetimine ilişkin maliyet planı içeriği; proje takvimi, bertaraf yön-

temi, bertaraf tesisinin özellikleri, 16 ncı maddede belirtilen faaliyetlere ilişkin giderler ve bun-
larla sınırlı kalmamak kaydıyla radyoaktif atıkların bertarafına ilişkin tüm giderler, giderlere
ilişkin hesaplama yöntemi ile detaylı maliyet ve risk analizlerini içerecek şekilde belirlenir.
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(3) Nükleer santraller ve nükleer santral dışındaki tesisleri işletmek için yetkilendirme
başvurusu yapan kişiler işletmeden çıkarmaya ilişkin maliyet planını, tesisin işletilmesine iliş-
kin yetkilendirme başvurusunu takip eden 5 iş günü içerisinde Bakanlığa sunar ve tesisin iş-
letmeye geçmesinden sonra sonu (0) ve (5) ile biten yılların sonuna kadar günceller.

(4) İşletmeden çıkarmaya ilişkin maliyet planı içeriği; proje takvimi, söküm yöntemi,
tesis sahasının yeniden kullanım koşullarıyla uyumlu hâle getirilmesi yöntemleri, 17 nci mad-
dede belirtilen faaliyetlere ilişkin giderler ve bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla işletmeden
çıkarmaya ilişkin tüm giderler, giderlere ilişkin hesaplama yöntemi ile erken işletmeden çıkar-
ma dâhil detaylı maliyet ve risk analizlerini içerecek şekilde belirlenir.

Katkı payı ve teminatın belirlenmesi
MADDE 20- (1) Nükleer santraller için özel hesaplara ödenecek katkı payları üretilen

birim elektrik (kilovatsaat) başına, teminat miktarları ise kurulu güç (megavat) başına, diğer
tesis ve uygulamalar için ise özel hesaplara ödenecek katkı payları ile teminat miktarları, tesisin
ve uygulamanın türü, atığın sınıfı, miktarı ve aktivitesi gibi hususlar dikkate alınarak Kurul ta-
rafından belirlenir.

(2) Kurul tarafından onaylanması şartıyla aşağıdaki varlıklar teminata konu olabilir:
a) Türk Lirası, konvertibl döviz veya altın cinsinden nakit olarak değer.
b) Kurula muhatap düzenlenmiş ve herhangi bir kısıtlama içermeksizin ilk talepte derhal

ödeme taahhüdünü içeren, Türkiye’de yerleşik bir veya birden fazla bankadan temin edilen
banka teminat mektubu.

(3) Katkı payları ile teminat miktarları her yıl gözden geçirilir ve öngörülen giderleri
karşılayacak şekilde güncellenir. Ayrıca özel hesap mevcut değeri dikkate alınarak söz konusu
teminat miktarı, yetkilendirilen kişinin talebi üzerine yeniden belirlenir.

(4) Kullanım dışı kalan radyasyon kaynaklarının, mahrecine iade edilmesi durumunda
özel hesaplar için ödenen katkı payları iade edilir.

(5) Nükleer santraller, nükleer santral dışındaki tesisler ve radyasyon kaynaklarının
devredilmesi halinde özel hesaplar için ödenen katkı payı devralan kişi tarafından özel hesaba
aktarılmış sayılır.

Katkı payı ve teminatın hesaplanması
MADDE 21- (1) RAYÖH katkı payı ve teminatının hesaplanmasında;
a) 16 ncı ve 18 inci maddelerde belirtilen giderler,
b) RAYÖH’ün mevcut değer, beklenen değer ile hedef değerleri,
c) Nükleer santraller için kurulu güç, üretilen elektrik miktarı ve işletme süresi beklen-

tileri,
ç) Nükleer santral dışındaki tesisler ve radyasyon uygulamaları için tesis ve uygulama-

nın türü, ortaya çıkan atığın sınıfı, miktarı ve aktivitesi,
d) Ulusal radyoaktif atık yönetim planı ile radyoaktif atık yönetimine ilişkin maliyet

planı,
e) Nükleer santrallerin kurulmasına ve işletimine dair iş birliğine ilişkin uluslararası

anlaşmalarda yer alan süre ve miktarlar,
dikkate alınır.
(2) İÇÖH katkı payı ve teminatının hesaplanmasında;
a) 17 nci ve 18 inci maddelerde belirtilen giderler,
b) İÇÖH’ün mevcut değer, beklenen değer ile hedef değerleri,
c) Nükleer santraller için kurulu güç, üretilen elektrik miktarı ve işletme süresi beklen-

tileri,
ç) Nükleer santral dışındaki tesisler için tesisin türü, ortaya çıkan atığın sınıfı, miktarı

ve aktivitesi,
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d) İşletmeden çıkarmaya ilişkin maliyet planları,
e) Nükleer santrallerin kurulmasına ve işletimine dair iş birliğine ilişkin uluslararası

anlaşmalarda yer alan süre ve miktarlar,
dikkate alınır.
Özel hesapların gelirlerinin nemalandırılması
MADDE 22- (1) Özel hesapların nemalandırılmasında, piyasa koşulları da göz önünde

bulundurulmak üzere, öncelikli olarak; anapara kaybı riskinin düşük olması, getiri oranının
yüksek olması ve ihtiyaç ölçüsünde likiditenin sağlanması ilkeleri esas alınır. Yatırım araçları
bakımından çeşitlendirme yapılır.

(2) İhtiyaç halinde yatırımların vadesi ve getiri durumları dikkate alınarak mümkün
olan en az getiri kaybı ile nakde dönüştürülür.

(3) Kurul, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetki belgesi verilmiş kurumlardan ya-
tırım danışmanlığı ve portföy yönetim hizmeti satın alabilir. Yatırım danışmanlığı ve/veya port-
föy yöneticiliği faaliyetinde bulunmaya yetkili kuruluşlar, özel hesaplarla ilgili yatırım karar-
larında şeffaf, objektif bilgi ve belgelere dayanmak ve Kurulca belirlenen yatırım kısıtlamaları
ile ilke ve stratejilerine uymak zorundadır.

(4) Yatırım danışmanlığı ve/veya portföy yöneticiliği faaliyetinde bulunmaya yetkili
kuruluşlar, herhangi bir şekilde kendisine veya üçüncü kişilere çıkar sağlamak amacıyla özel
hesaplar üzerinden işlem yapamaz; özel hesaplar adına vereceği emirlerde gerekli özen ve ba-
sireti gösterir.

(5) Özel hesap gelirleri yurt içinde kamu sermayeli bankalarda aşağıdaki araçlar kulla-
nılarak değerlendirilir:

a) Hazine ve Maliye Bakanlığı ve kamu sermayeli bankalar tarafından ihraç edilen borç-
lanma araçları.

b) Tek bir banka nezdinde değerlendirilecek tutar, mevcut değerin %15’ini aşmamak
kaydıyla; Türk lirası, konvertibl döviz, altın cinsi vadesiz ve/veya vadeli mevduat ile özel cari
hesap ve/veya katılma hesabı.

c) 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlen-
mesi Hakkında Kanunun 7/A maddesi çerçevesinde kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından
ihraç edilmiş kira sertifikaları.

ç) 7/6/2013 tarihli ve 28670 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kira Sertifikaları Teb-
liği (III-61.1) uyarınca kamu sermayeli katılım bankalarının kaynak kuruluş/fon kullanıcı olarak
yer aldığı kira sertifikaları ihracı ve katılım bankacılığı prensiplerine uygun piyasalarda emtia
alım satımına dayalı katılım bankacılığı prensiplerine uygun finansman yöntemleri.

d) Organize para piyasalarında TL cinsi borç verme işlemleri.
e) Mevcut değerin %30’unu aşmamak kaydıyla;
1) Türkiye’de yerleşik banka ve portföy yönetim şirketleri tarafından ihraç edilen ya-

tırım fonları.
2) Borsada işlem gören menkul kıymetler ile borsada işlem görecek olması koşuluyla

yapılan ihraçlar.
3) Yurt içindeki gayrimenkuller.
4) Riskten korunma amacıyla türev araçlar.
Özel hesaplarda biriken miktarın yetersiz kalması
MADDE 23- (1) Özel hesaplardaki miktarın, işletmeden çıkarma sırasında veya rad-

yoaktif atık yönetimi ile ilgili öngörülenler dışında olabilecek masraflar nedeniyle ya da tesisin
planlanandan erken işletmeden çıkarılması üzerine yetersiz kalması durumunda maliyetler yet-
kilendirilen kişi tarafından sağlanan teminattan karşılanır. Teminat yetersiz ise kalan miktar
yetkilendirilen kişiden tahsil edilir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Denetim ve Raporlama

Dış denetim
MADDE 24- (1) Özel hesapların işlemleri Sayıştay denetimine tabidir.
Bağımsız denetim
MADDE 25- (1) Özel hesapların işlemleri, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim

Standartları Kurumunun kamu yararını ilgilendiren kuruluş dahil bağımsız denetim yapmak
üzere yetkilendirdiği bir kuruluş tarafından yıllık dönemler halinde Türkiye Denetim Standart-
larına uygun olarak bağımsız denetime tabi tutulur. Bağımsız denetim raporu, Bakanlığa su-
nulur. Kurul, bağımsız denetim raporu doğrultusunda gerekli düzenlemeleri yapar.

(2) Bağımsız denetim ile ilgili konularda 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları
Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 26/12/2012 ta-
rihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliği hükümleri
kıyasen uygulanır.

Faaliyet, performans ve izleme raporları
MADDE 26- (1) Özel hesapların hesap dönemi takvim yılıdır. Kurul, özel hesapların

yıllık mali raporlarını, özel hesapların faaliyet gösterdiği piyasanın ve ekonominin genel du-
rumuna ilişkin bilgileri, performans bilgileri ile sonraki dönem hakkındaki görüş ve önerileri,
alınması gereken önlemleri ve bağımsız denetim raporunu içeren faaliyet raporunu takip eden
yılın mart ayı sonuna kadar hazırlar. Faaliyet raporları özel hesaplara ilişkin internet sayfasında
yayımlanır.

(2) Kurul, aylık dönemler halinde özel hesaplara ilişkin yürütülen çalışmalara yönelik
bilgileri içeren izleme raporu ile üçer aylık dönemler halinde özel hesap gelirlerinin, banka ve
yatırım aracı bazında dağılımını ve planlanan yatırım çerçevesinde mevcut değer ve beklenen
değer ile hedef değer verilerini içeren performans raporunu hazırlar.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Özel hesaplara ilişkin işlemlerin muhasebeleştirilmesi
MADDE 27- (1) Özel hesaplardan yapılan işlemlerin muhasebeleştirilmesi 17/10/2017

tarihli ve 30213 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İdarelerine Ait Özel Hesaplara İliş-
kin İşlemlerin Muhasebeleştirilmesine Dair Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

Harcama yapılması
MADDE 28- (1) Başkan, özel hesapların işlemleri ile ilgili harcama yetkilisidir.
(2) Özel hesaplardan harcama yapılabilmesi, harcama yetkilisinin harcama talimatı ver-

mesiyle mümkündür.
(3) Harcama yetkilisi, sınırlarını açıkça belirtmek ve yazılı olmak kaydıyla harcama

yetkisinin bir kısmını veya tamamını, Genel Müdüre, genel müdür yardımcısına, genel müdür
yardımcısı olmayan hallerde ise hiyerarşik olarak bir alt kademedeki yöneticilere devredebilir.

(4) Harcama yetkisinin devri harcama yetkilisinin idari sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Katkı payları, teminatlar, ödeme zamanı ve ödeme yapacak

nükleer santral dışındaki tesisler ve radyasyon uygulamalarını yürüten kişiler belirleninceye
ve ödeme sistemi kuruluncaya kadar ilgili diğer mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam
edilir.
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Bakanlık bütçesinden borç olarak mali kaynak aktarılması
GEÇİCİ MADDE 2- (1) Giderlerini karşılayacak düzeyde gelir elde edinceye kadar

RAYÖH’e, 7381 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıla kadar, Bakanlık
bütçesine bu amaçla tahsis edilen ödenekten borç olarak mali kaynak aktarılabilir. Aktarılan
bu kaynak, RAYÖH’ün gelirleri giderlerinin yüzde 30 fazlasına ulaştığı yılı takip eden yıldan
itibaren kanuni faiz uygulanarak, genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Bakanlık merkez mu-
hasebe birimi hesabına yatırılır.

Özel hesapların açılması
GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde Ba-

kanlık merkez muhasebe birimi nezdinde özel hesaplar açılır.
İlk Kurul üyelerinin görevlendirilmesi ve Kurulun ilk toplantısı
GEÇİCİ MADDE 4- (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde Ku-

rul üyeleri görevlendirilir.
(2) Kurul, ilk toplantısını üyelerinin görevlendirilmesinden itibaren bir ay içinde yapar.
Nükleer santral dışındaki tesisleri işleten ve radyasyon uygulamalarını yürütmek

üzere yetkilendirilen kişileri temsil eden ilk Kurul üyesinin seçimi
GEÇİCİ MADDE 5- (1) Nükleer santral dışındaki tesisleri işleten ve radyasyon uy-

gulamalarını yürütmek üzere yetkilendirilen kişiler tarafından ayrı ayrı veya birlikte gösterilen
adaylar arasından, tesis ve uygulamanın türü, üretilen radyoaktif atığın sınıfı, miktarı ve akti-
vitesi gibi hususlar dikkate alınarak Bakan tarafından seçilen temsilci ilk Kurul üyesi olarak
görev yapar.

İlk radyoaktif atık yönetimine ilişkin maliyet planının hazırlanması ve sunulması
GEÇİCİ MADDE 6- (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde

TENMAK tarafından radyoaktif atık yönetimine ilişkin maliyet planı hazırlanır ve Bakanlığa
sunulur.

Yürürlük
MADDE 29- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 30- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

—— • ——
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI HAKKINDA 
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 31/12/2022 tarihli ve 32060 beşinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü mad-
desinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “yetmişi” ibaresi “ellisi” şeklinde, aynı fıkranın
(c) bendi ile aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde, beşinci fıkrasının (c) bendinde yer
alan “birinden” ibaresi “beşinden” şeklinde değiştirilmiştir.

“c) Asgari yüzde otuzu;
1) BIST 30, BIST Likit Banka, BIST Banka Dışı Likit 10 ve BIST Katılım 30 endeks-

lerindeki paylarda,
2) BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylarda,”
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“(2) Birinci fıkranın (b) bendinin (2) numaralı alt bendine fon portföyünün yüzde on-
beşinden fazla yatırım yapılamaz. Birinci fıkranın (c) bendinin (1) numaralı alt bendinde be-
lirtilen paylara fon portföyünün yüzde onundan az olmamak üzere 27/11/2013 tarihli ve 28834
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-
52.2)’nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında anılan endeksleri takip
etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma payları aracılığıyla yatırım yapılır.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 14 üncü maddede belirtilen portföy sınırlamalarına bu mad-

denin yayımı tarihinden itibaren en geç 10 gün içerisinde uyum sağlanması zorunludur.”
MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve

Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.
—— • ——

İstanbul Esenyurt Üniversitesinden:
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 6/11/2013 tarihli ve 28813 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Esenyurt Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 22 nci mad-
desinin birinci ve altıncı fıkraları ile yedinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştiril-
miştir.

“(1) Öğrencilerin derslerdeki başarısının ölçülmesinde; derse devam durumları, yarıyıl
içi çalışmaları, kısa sınavlar, ara sınavlar, dönem sonu ve bütünleme sınavları değerlendirmeye
katılır. Bunların öğrencinin ders geçme ve ham başarı notuna hangi oranda etki edeceği ve ölç-
me-değerlendirme yöntemi Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde dersin öğretim
elemanı tarafından belirlenir.”

“(6) Bir dersten DD ve üzerinde not alan öğrenciler, o dersten başarılı sayılır.”
“b) Öğrenci, azami süresi dolmadan tüm derslerden başarılı olduğu halde genel not or-

talaması 2.00’ın altında kalır ise azami süresi içerisinde not yükseltmek için istediği ders/ders-
leri tekrar alır. Eğitim-öğretim programındaki bütün dersleri almış ve başarılı olmuş ancak aza-
mi süresini tamamladığı halde genel not ortalamaları 4.00 üzerinden 2.00’dan az olduğu için
mezun olamayan önlisans ve lisans öğrencilerine, müfredat programlarındaki istedikleri ders-
lerden akademik takvimde belirtilen tarihlerde genel not ortalaması yükseltme sınavı hakkı ve-
rilir. Öğrencinin genel not ortalaması yükseltme sınavına girebilmesi için sınavına gireceği
dersleri belirtir bir dilekçe ile dekanlığa/müdürlüğe başvurarak genel not ortalaması yükseltme
sınav hakkını kullanmak istediğini bildirmesi gerekir. Genel not ortalaması yükseltme sınavında
başarısız olan öğrenciler derslere kayıt olma koşulu aranmaksızın aynı başvuru koşulları ile
istedikleri derslerden izleyen eğitim-öğretim döneminde tekrar genel not ortalaması yükseltme
sınavına girebilirler. Öğrencinin genel not ortalaması yükseltme sınavında aldığı not başarı
notu olarak işlenir.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü yürü-

tür.
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TEBLİĞLER

Tarım ve Orman Bakanlığından:

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI

EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2020/24)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2023/8)

MADDE 1- 21/11/2020 tarihli ve 31311 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kırsal Kal-

kınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında

Tebliğ (Tebliğ No: 2020/24)’in 17 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ve kısmen yapıl-

mış yatırımların tamamlanması” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Aynı Tebliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrasına ikinci cümleden sonra

gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Aynı puanı alan başvurular kendi aralarında sıralanırken başvuru zamanı daha önce olan üst

sıraya alınır.”

MADDE 3- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

—— • ——
Tarım ve Orman Bakanlığından:

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA KIRSAL EKONOMİK 

ALTYAPI YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ 

(TEBLİĞ NO: 2020/25)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2023/9)

MADDE 1- 21/11/2020 tarihli ve 31311 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kırsal Kal-

kınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hak-

kında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/25)’in 17 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ve kısmen

yapılmış yatırımların tamamlanması” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Aynı Tebliğin 27 nci maddesinin üçüncü fıkrasına birinci cümleden sonra

gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Aynı puanı alan başvurular kendi aralarında sıralanırken başvuru zamanı daha önce olan üst

sıraya alınır.”

MADDE 3- Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“2022-2023 başvuru dönemi için il proje değerlendirme komisyonunun görev süresi

GEÇİCİ MADDE 3- (1) 2022-2023 başvuru dönemi için il proje değerlendirme ko-

misyonunun görev süresi Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş,

Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde 8/5/2023; diğer illerde ise 10/3/2023 tarihinde

sona erer.”

MADDE 4- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ  
YARGI İLÂNLARI 

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 1587 

—— • —— 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 1588 

—— • —— 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 1589 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Kütahya Belediye Başkanlığından: 

1) Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda (tapu bilgileri, imar durumları vb.) özellikleri 

yazılı olan taşınmazların Kat Karşılığı modeli yapım işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a 

maddesi gereğince “Kapalı Teklif Usulü” ile ihaleye konulmuştur. 

2) İhale Tarihi / Günü / Saati : 07 Mart 2023/Salı/14.00 

    İhalenin Yapılacağı Yer : Belediye Ana Hizmet Binası Encümen Toplantı 

Salonu Kat: 2 

3) İhalenin Yöntemi : İhalede, tapu bilgileri verilen alanın ekli haritada ve 

aşağıdaki tabloda belirtilen bağımsız bölümler sabit 

kalacak, ilave olarak istenen muhammen bedelin 

(8.210.000,00.-TL+KDV) artırımı şeklinde 

gerçekleşecektir. 

Mahalle 
Ada / Parsel 

Yüzölçümü 

İmar 

Durumu
Muhammen Bedel 

Geçici Teminat

Bedeli 

Özel Teminat 

Bedeli 

Bosna-i 

Cedit 

5725 / 1 

8.931,69 m² 

5727 / 1 

4.361,83 m² 

5728 / 1 

6.315,88 m² 

5729 / 1 

13.215,72 m² 

Sanayi ve 

Ticaret 

Alanı 

Toplamda 58 Adet İşyeri 

Yapılacak olup, 

Belediyeye Kalacak  

14 Adet İşyeri + 

8.210.000,00.-TL + KDV

1.928.364,58.

-TL 

200.000,00.- 

TL 

4) İşin Takvimi: 

Yer Teslimi : Noter huzurunda Sözleşme imzalanmasından 

itibaren 10 takvim günü içinde 

Uygulama Projelerinin Sunulması  

İnşaat ruhsatının alınması : Yer teslimi tarihinden itibaren 90 takvim günü 

içinde (3 ay) 

Kat İrtifakı Kurulması : Yer teslimi tarihinden itibaren 90 takvim günü 

içinde (3 ay) 

İnşaat Tamamlama Süresi : Ruhsat alımından itibaren 540 takvim günü (18 ay) 

Kabul İşlemlerinin Tamamlanması : İş tamamlama süresinden itibaren 30 takvim günü    

(1 ay) 

İskân Ruhsatının alınması : Kabul İşlemlerinin tamamlanmasından itibaren 90 

takvim günü (3 ay) 

Kat Mülkiyetine Geçilmesi : İskân Ruhsatının alınmasından itibaren 90 takvim 

günü (3 ay) 
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5) İhalelere Katılacaklardan İstenen Belgeler (İhaleye Girebilme Şartları): 

5.1. İhale Katılım Formunda istenen bilgiler istekli tarafından eksiksiz olarak 

doldurulacaktır. (Tebligat adresi ve elektronik posta adresi, SMS için cep telefonu numarası, 

şartnamede yazılı olan hususlarda herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı) 

5.2. İhale ile ilgili geçici teminat ve özel teminat bedellerinin ödendiğine ilişkin makbuz 

veya süresiz teminat mektubu aslı, 

5.3. Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 15 gün içinde alınmış borcu yoktur 

belgesi aslı, 

5.4. İstekli tarafından ilgili taşınmaza ait, her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi, 

5.5. Yukarıda istenen evraklara ek olarak: 

5.5.1. Gerçek kişiler için: 

5.5.1.1. Nüfus cüzdan fotokopisi, 

5.5.1.2. Başkası adına ihaleye iştirak edeceklerin geçerliliği olan noter tasdikli 

vekâletnameleri ve imza sirküleri, 

5.5.2. Tüzel kişiler için: 

5.5.2.1. Geçerliliği devam eden tüzel kişiliği temsile haiz şahısları gösterir belge, (Yetki 

Belgesi) 

5.5.2.2. Tüzel kişiliği temsil edenin imza sirküleri, 

5.5.2.3. Şirketler için; Ticaret ve Sanayi Odasından Oda Kayıt Sicil Belgesi, 

5.5.3. Ortak girişim olması durumunda yukarıda belirtilen belgelere ek olarak noter 

tasdikli ortak girişim belgesi, 

6) Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihaleye katılacaklar yukarıda istenen belgeleri 

eksiksiz olarak ihale günü en geç saat 12.30’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalem 

Şefliğine ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37, 38, 39 ve 40’ıncı 

maddelerde yazılı olan hususlar dâhilinde teslim etmek zorundadır. İhale bu maddeler dâhilinde 

yapılacaktır. İhaleler için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile 

okunaklı bir şekilde (silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır. Komisyon Başkanlığına verilen 

teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada 

meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Teklif sahibi İhale Komisyonu huzurunda 

hazır bulunmadığı takdirde teklif son ve kesin olarak kabul edilecektir. 

İhaleye katılacakların yukarıda yazılı belgeleri ihale günü saat 12.30’a kadar Kütahya 

Belediyesi Ana Hizmet Binası 2’nci katta bulunan Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalemine 

teslim etmeleri zorunludur. 

İhaleye ait her türlü şartname mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak 

Müdürlüğü Gayrimenkul İhale Biriminde (Belediye Hizmet Binası Kat: 2) görülebileceği gibi, 

ücretsiz olarak aynı müdürlükten alınabilir. 

 1707/1-1 
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1’ER ADET SÜPER ÇÖZÜNÜRLÜK GENİŞ ALAN OPTİK KESİT MİKROSKOBU VE 
GÖRÜNTÜ ANALİZ SİSTEMİ, FLORESAN MİKROSKOP SİSTEMİ, İNVERTED 

MİKROSKOP, STEREO ZOOM MİKROSKOP VE CERRAHİ MİKROSKOP SATIN 
ALINACAKTIR 

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden: 
Süper Çözünürlük Geniş Alan Optik Kesit Mikroskobu ve Görüntü analiz Sistemi, 

Floresan Mikroskop Sistemi, İnverted Mikroskop, Stereo Zoom Mikroskop ve Cerrahi Mikroskop 
alımı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine 
dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20. maddesi 
(e) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 
almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2023/129512 
1- İdarenin 
a) Adresi : Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 

Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA 
b) Telefon numarası : 0 312 202 23 56 
c) Elektronik posta adresi : bap@gazi.edu.tr  
2- İhale konusu malın 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 1’er Adet Süper Çözünürlük Geniş Alan Optik Kesit 

Mikroskobu ve Görüntü analiz Sistemi, Floresan 
Mikroskop Sistemi, İnverted Mikroskop, Stereo 
Zoom Mikroskop ve Cerrahi Mikroskop Alımı 

Sıra 
no Malzemenin Cinsi Ölçü 

Birimi Miktarı

1 
Süper Çözünürlük Geniş Alan 

Optik Kesit Mikroskobu ve 
Görüntü analiz Sistemi

adet 1 

2 Floresan Mikroskop Sistemi adet 1
3 İnverted Mikroskop adet 1
4 Stereo Zoom Mikroskop adet 1
5 Cerrahi Mikroskop adet 1

b) Teslim yeri : CIP/Ankara Gümrükleri (Gazi Üniversitesi 
Nörobilim ve Nöroteknoloji Mükemmeliyet Merkezi 
(NÖROM) 

c) Teslim tarihi : Akreditifin muhabir banka tarafından yükleniciye 
bildirilmesinden itibaren işe başlanıp malzemelerin 
tamamı 170(yüzyetmiş) takvim günü içinde 
CIP/Ankara gümrüklerine teslim edilecektir. 
(Ankara Gümrüklerinden Gazi Üniversitesi 
Nörobilim ve Nöroteknoloji Mükemmeliyet Merkezi 
(NÖROM) nakil / teslimi yüklenici tarafından 
yapılacaktır.) 

3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

Birimi 
b) Tarihi ve Saati : 10.03.2023 Cuma günü, saat: 11:00 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1.- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek 

Odası Belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da 

Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 
odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
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4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da 
Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 
ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma 
uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin iş ortaklığı olması halinde 
(4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler: 

4.2.1. İmalatçılığı/Yetkili satıcılığı gösteren belgeler, 
1) İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösteren belgeler, 
2) İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler veya yetkili temsilci 

ise yetkili temsilci olduğunu gösteren belgeler, 
3) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıda ki belgelerin yanı 

sıra, serbest bölge faaliyet belgesi verilecektir. 
4.2.2. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları, 
Teklif edilen malların ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için 

teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir. 
4.2.3. Teklif edilen malların marka ve model beyanı, 
4.2.4.Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) 

verilecektir. 
4.2.5.İsteklilerin, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıtlı 

olduklarını ve alımı yapılacak olan cihazların T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında 
(TİTUBB) Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösteren belgeler verilecektir.(muaf ise 
muafiyet belgesi) 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7- İhale dokümanının görülmesi ve satınalınması: 
7.1.- İhale dokümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 

Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve Gazi Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire 
Başkanlığının T.C. Halk Bankası Kampüs Şubesi nezdinde bulunan Hesap No: 1294- 06100001 
ve/veya TR20 0001 2001 2940 0006 1000 01 İBAN numarasına 200(ikiyüztürklirası).-Türk Lirası 
yatırılarak alınan imzalı banka onaylı dekont karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 

7.2.- İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8- Teklifler 10.03.2023 Cuma günü, saat: 11:00’e kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 

Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim 
edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9- İstekliler tekliflerini, mal kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 
vereceklerdir. (Kısmi Teklif verilemez) 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 geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim 
günü olmalıdır. 

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13- İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 

2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.  
 1625/1-1 
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ÖN YETERLİK İLANI 

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden: 

Muhtelif Laboratuvar Cihazı/Sistemi Alımı, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 

3.maddesi (f)bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 

2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 19. maddesi uyarınca belli istekliler arasında ihale 

usulüyle ihale edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün 

istekliler teklif vermeye davet edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:  

İhale kayıt numarası  :2023/135493 

1-İdarenin 

a)Adresi   :Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel 

Araştırma Projeleri Birimi 06500 

Teknikokullar/ANKARA 

b)Telefon ve faks numarası  :0 312 202 23 56 

c)Elektronik posta adresi :bap@gazi.edu.tr 

2-Ön yeterlik konusu malın 

a)Niteliği, türü ve miktarı  :4 Kalem Muhtelif Laboratuvar Cihazı/Sistemi 

Alımı 

Sıra 

no 
Malzemenin Cinsi Miktarı Birimi 

1  256 kanal EEG/ERP sistemi 1 adet 

2  Göz İzleme cihazı(yüksek çözünürlüklü)(MR uyumlu) 1 adet 

3  EEG Görüntü Sistemi 1 adet 

4  MR ve Göz izleme uyumlu 32 kanallı EEG sistemi 1 adet 

b)Teslim yeri :Gazi Üniversitesi Nörobilim veNöroteknoloji 

Mükemmeliyet Merkezi (NÖROM) 

c)Teslim tarihi :Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 110 

(Yüzon) takvim günüdür. 

3-Önyeterlik değerlendirmesinin 

a)Yapılacağı yer :Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

Birimi 

b)Tarihi ve saati :24.02.2023 Cuma günü, saat: 11:00 

4- Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik 

değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 

4.1.Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek 

Odası Belgesi; 

1)Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da 

Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 

odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge, 



14 Şubat 2023 – Sayı : 32104 RESMÎ GAZETE Sayfa : 61 

 

2)Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

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

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2.Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya 

imza sirküleri; 

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

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

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

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3.Ön yeterlik şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu, 

4.1.4.Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.5.Adayın ortak girişim olması halinde ön yeterlik şartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.6.İhale dökümanının satın alındığına dair belge, 

Adayın iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1.Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları, 

Teklif edilen malların ihale dökümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için 

teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir. 

4.2.2.Teklif edilen malların marka ve model beyanı, 

4.2.3.Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) verilecektir.  

5-İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

6-Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satınalınması: 

6.1.Ön yeterlik ve ihale dökümanı, Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 

06500 Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve Gazi Üniversitesi Strateji Geliştirme 

Daire Başkanlığının T.C.Halk Bankası Kampüs Şubesi nezdinde bulunan Hesap No: 1294- 

06100001 ve/veya TR20 0001 2001 2940 0006 1000 01 İBAN numarasına 200(ikiyüztürklirası).-

Türk Lirası yatırılarak alınan imzalı banka onaylı dekont karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 

7-Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi 24.02.2023 tarihi ve 11:00 saatine 

kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 

Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

9-İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 1658/1-1 
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3 KALEM BİLGİSAYAR EKİPMANLARI VE TEÇHİZATI 

SATIN ALINACAKTIR 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden: 

3 kalem Bilgisayar Ekipmanları ve Teçhizatı Alımı 01.12.2003 tarih 2003/6554 sayılı 

Kararname eki esasları 20 nci maddesi (f) bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2023/144873 

1- İdarenin  

a) Adresi :  Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/Ankara 

b) Telefon ve faks numarası : 0(312) 297 61 33-0(312) 297 65 42 

c) Elektronik posta adresi  : bilars@hacettepe.edu.tr. 

2- İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : 3 kalem Bilgisayar Ekipmanları ve Teçhizatı Alımı 

---1 .kalem: Kısmi Teklife Kapalı 

-Bilgisayar 1 Adet 

-Bilgisayar için Monitor 1 Adet 

-Ekran 2 Adet 

-Kesintisiz Güç Kaynağı 1 Adet 

--- 2 .kalem: Kısmi Teklife Kapalı 

-Elektro dermal aktivite cihazı 1 Adet 

-Göz İzleme Cihazı 1 Adet 

-Göz izleme, dermal aktivite ve yüz tanıma yazılım & destek 1 Adet 

--- 3 .kalem: Yüz İfadesi Analizi Kamerası 1 Adet 
 

  

b) Teslim yeri : Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon  Birimi  

c) Teslim tarihi : Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 120 takvim günü 

3- İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Toplantı odası 

b) Tarihi ve saati : 22.02.2023 Çarşamba 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. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  
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4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

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

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

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yeralan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi. 

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

4.1.8. İhale konusu İşin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2-Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler    

İstekliler kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunar. Bu belgeler şunlardır: 

a)  İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler 

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 

4.3.2.1. Teknik bilgilerin, yer aldığı teknik dokümanlar/kataloglar istekli tarafından 

sunulmalıdır. Sunulan dokümanın/kataloğun her sayfası istekli tarafından kaşelenip imzalanmış 

olarak sunulacaktır. 
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4.3.2.2. İstekli tarafından, önerilen ürün ile ilgili teknik şartnamede yer alan teknik 

kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla, teknik şartnamenin tüm maddelerine şartnamedeki 

sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi ”başlığı 

altında istekli firmanın antetli kağıdına yazılmış ve yetkili kişi/kişiler tarafından tüm sayfaları 

imzalı ve kaşelenmiş olarak sunulacaktır. Bu dokümanda teklif edilen ürünün, marka ve modeli 

yer almalıdır. Bu cevaplar doküman ile karşılaştırıldığında herhangi bir uyumsuzluk bulunursa, 

isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. Madde sıra numarasına göre "evet-hayır" 

"okundu-anlaşıldı" ifadeleri yerine her maddeye uygun cevaplar verilecektir. 

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü 

tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik 

şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller 

sunulur. 

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

6-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir 

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) 

görülebilir ve 100.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Beytepe ya da TR 

960001200154100006000107 numaralı Halkbank A.Ş. Hacettepe Tıp Fakültesi Şubesi hesabına 

vergi numarasını bildirerek) yatırılan bedelin makbuzu ile Hacettepe Üniversitesi Beytepe 

Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma 

Bürosundan satın alınabilir. 

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

8-Teklifler 22.02.2023 Çarşamba günü saat 10.00’a kadar Hacettepe Üniversitesi Beytepe 

Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma 

bürosu Beytepe/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9-İstekliler tekliflerini, mal kalemi- kalemleri 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-Bu ihalede, kısmi teklif verilebilir. Ancak bir kalem için verilen teklif kısımlara 

bölünemez. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

12- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

13- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

14-Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 1735/1-1 
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BEŞ TONLUK ARABA TUMBASI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

Beş tonluk araba tumbası temini 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 67 - 0372 251 19 00 

ç) İhale Dokümanının Görülebileceği ve  

    Satın Alınabileceği Yer : 1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa 

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 

Mithat Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 

ZONGULDAK 

e) Elektronik Posta Adresi : ibrahim.onder@taskomuru.gov.tr 

2- İhale Konusu Alımın/Hizmetin 

a) Dosya No : 2321010 

b) İKN : 2023/138417 

c) Niteliği, Türü, Miktarı : Mal alımı - Beş tonluk araba tumbası - 1 takım 

ç) Teslim Yeri /  

    İşin Yapılacağı Yer : TTK Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi iş sahası/ 

Zonguldak 

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 75 takvim günüdür. 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK 

b) Tarih ve Saati : 13.03.2023 Pazartesi 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 
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edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler 

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 

6.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

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

olanıdır. 

8- Bu ihalede işin 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 saatine kadar 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. 

12.1. Bu ihalede fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 

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. 1695/1-1 
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GAYRİMENKUL SATILACAKTIR 
Balıkesir İli Bandırma Belediye Başkanlığından: 
Mülkiyeti Belediyemize ait Akçapınar Mahallesi 129 ada, 3 no.lu, 6.859,94 m2 tarla 

vasıflı, 1/1000 ölçekli Bandırma Uygulamalı İmar Planında Akaryakıt ve Servis İstasyonu lejantı 
ile tanımlı parsel, 25.01.2023 tarih ve 96 sayılı encümen kararı gereği, 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma) usulü ihale ile 8.231.928,00-TL 
muhammen satış bedeliyle satılacaktır. 

Geçici teminatı toplam muhammen satış bedeli üzerinden alınacak olup, oranı %3 tutarı 
246.957,84-TL dir. 

Her türlü harç, karar pulu, gayrimenkul alım-satım vergisi alıcıya aittir. İhale bedeli 
ihalenin alıcıya tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin ödenecektir. 

Taşınmazın ilk ihalesi 01/03/2023 Çarşamba günü saat 14.00 'da belediye encümen 
salonunda şartnamesi gereği yapılacaktır. İstekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale 
komisyonunca hadde layık görünmemesi halinde, ikinci ihalesi 08/03/2023 Çarşamba günü aynı 
yer ve aynı saatte yapılacaktır. 

Şartnamesi ve muameleli dosyası Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde 
görülebilir, 50-TL karşılığında satın alınabilir. 

Taliplilerin; 
Geçici teminat makbuzlarını, ikametgah ilmühaberlerini, tüzel kişilik halinde şirket imza 

sirküleri ve tüzel kişilik merkez adreslerini belirtir belgelerini, istekliler adına vekaleten iştirak 
edeceklerin vekaletname ve imza sirkülerini, ihaleye katılma yasaklısı olmadığına dair 
taahhütname, Belediyemiz ve Hukuk İşleri Müdürlüğüne herhangi bir borcun bulunmadığına dair 
belgelerini ihale saatine kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri şarttır. 

İlan olunur. 1706/1-1 
—— • —— 

ELEKTRONİK YÜKSEK ÇEKERLİ TAŞIT BASKÜLÜ SATIN ALINACAKTIR 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
1- Teşekkülümüz ihtiyacı olan 3 Adet Elektronik yüksek çekerli taşıt baskülü Satınalma 

ve İhale Yönetmeliğimizin 9. maddesi kapsamında Açık İhale 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 02.03.2023 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14.00’de açılacaktır. 

4- Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez. 
5- İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 
6- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

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

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8- İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
9- İhale kısmi teklife kapalıdır. 
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. 

    1714/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1785/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1786/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1787/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1755/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1764/1/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1764/2/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 
İstanbul 7. İcra Müdürlüğünün 2009/7073 Esas sayılı dosyasının imha edilmiş olduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 
Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 
yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 

 1712/1-1 
—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 
İstanbul 6. İcra Müdürlüğünün 1997/16841 Esas sayılı takip dosyasının imha edilmiş 

olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle 
Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere 
Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri 
gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 

 1713/1-1 
—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 
İstanbul 4. İcra Müdürlüğünün 2009/32949 Esas sayılı dosyasının imha edilmiş olduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 
Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 
yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 

 1715/1-1 
—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 
Antalya Genel İcra Müdürlüğünün 2022/258839 Esas (Antalya Kapatılan 2. İcra 

Müdürlüğünün 2009/10595 Esas sayılı dosyası) sayılı dosyasının imha edilmiş olduğu 
anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 
Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 
yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 

 1716/1-1 
—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 
Kayseri 4. Aile Mahkemesinin 2017/341 Esas (Yeni Esas: 2019/486) sayılı dosyasının 

zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle 
Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere 
Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri 
gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 

 1717/1-1 
—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 
İstanbul 1. İcra Müdürlüğünün 1997/8434 Esas sayılı dosyasının imha edilmiş olduğu 
anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 
Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 
yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 

 1718/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 
İstanbul 4. İcra Müdürlüğünün 2010/23586 Esas sayılı takip dosyasının imha edilmiş 

olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle 
Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere 
Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri 
gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 

 1719/1-1 
—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 
Havza İcra Müdürlüğünün 2009/487 Esas sayılı dosyasının imha edilmiş olduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 
Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 
yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 

 1720/1-1 
—— • —— 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi Eğitim Vakfı, Bakırköy 7.Asliye Hukuk 
Mahkemesinin 27.01.2023 tarihinde kesinleşen, 29.11.2022 tarihli ve E:2021/504, K:2022/428 
sayılı kararına istinaden dağılmıştır. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 

 1726/1-1 
—— • —— 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI : Ani Vakfı 
VAKFEDENLER : Ali Gürbüz SADIKOĞLU, Şemsi TOHUMCU, İsmet 

YILMAZ, Kürşat SADIKOĞLU, Elif Dilan SADIKOĞLU 
VAKFIN İKAMETGAHI : Kars 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Kars 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 02.02.2023 tarihinde kesinleşen, 09.12.2022 tarihli 
ve E:2022/174, K:2022/341 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Kars İli ve çevresi ile Ani Antik Kentinin tanıtılması, somut olan ve 
somut olmayan kültürel mirasın yaşatılması ve doğal zenginliklerin korunması; çevre bilincinin 
yükseltilmesi ile turizm ve sanatsal değerlerin korunması, eğitim alanında faaliyetler yürütülmesi 
ve vakıf senedinde yazılı diğer amaçların gerçekleştirilmesi. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 90.000-TL (DoksanBinTürkLirası) Nakit 
YÖNETİM KURULU: Ali Gürbüz SADIKOĞLU, Kürşat SADIKOĞLU, Şemsi TOHUMCU  
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Türkiye genelinde benzer amaçla kurulmuş bir vakfa devredilir. 
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 

  
 1727/1-1 

—— • —— 
Atılım Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İPTAL İLANI 
06 Şubat 2023 tarih ve 32096 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan ilanımızın öğretim üyesi 

dışındaki öğretim elemanları (öğretim görevlisi, araştırma görevlisi kısmı) iptal edilmiştir.  
İlan olunur. 1788/1-1 
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize bağlı birimlere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin 

(B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar ile ek ve 
değişikliklerine göre Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle 
aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır. 

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN 

KOD NO UNVAN MEZUNİYET ADET ARANILAN NİTELİKLER 

BP01 
Büro 

Personeli 
Lisans 12 

- Herhangi bir lisans programından 

mezun olmak. 

BP02 
Büro 

Personeli 
Lisans 2 

- Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor 

Daire Başkanlığında çalıştırılmak üzere; 

- Sosyoloji bölümü lisans mezunu olup, 

- Manevi Rehberlik Sertifikasına sahip 

olmak 

BP03 
Büro 

Personeli 
Lisans 1 

- Üniversitemiz Kurumsal İletişim 

Merkezinde çalıştırılmak üzere; 

- Herhangi bir lisans programından 

mezun olup, 

- Fotoğrafçılık Ustalık Belgesine sahip 

olmak 

- Bu alanda en az 2 yıl tecrübeli olmak ve 

aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış 

olması gerekmektedir. 

BP04 
Büro 

Personeli 
Lisans 1 

- Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor 

Daire Başkanlığında çalıştırılmak üzere; 

- Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 

lisans mezunu olup, 

- Bu alanda en az 5 yıl tecrübeli olmak ve 

aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış 

olması gerekmektedir. 

- En az 2.kademe Tenis Antrenörü olmak 

BP05 
Büro 

Personeli 
Lisans 1 

- Üniversitemiz Kültür Merkezlerinde 

çalıştırılmak üzere; 

- Müzik Teknolojisi bölümü lisans 

mezunu olmak, 

- Alanında 5 yıllık tecrübe sahibi olmak 

ve aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış 

olması gerekmektedir. 

- Ses ve/veya görüntü sistemleri üzerine 

sertifikası bulunmak 

BP06 
Büro 

Personeli 
Lisans 1 

- Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor 

Daire Başkanlığında çalıştırılmak üzere; 

- Resim bölümü lisans mezunu olmak, 

- En az 1 yıl Grafiker olarak çalışmış 

olmak ve aynı süre kadar sigorta primi 

yatırılmış olması gerekmektedir. 
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BP07 
Büro 

Personeli 
Lisans 2 

- Üniversitemiz Divriği Nuri Demirağ 
Meslek Yüksekokulunda çalıştırılmak 
üzere; 
- Herhangi bir lisans programından 
mezun olmak. 

BP08 
Büro 

Personeli 
Lisans 1 

- Üniversitemiz Gemerek Meslek 
Yüksekokulunda çalıştırılmak üzere; 
- Herhangi bir lisans programından 
mezun olmak. 

BP09 
Büro 

Personeli 
Lisans 2 

- Üniversitemiz Gürün Meslek 
Yüksekokulunda çalıştırılmak üzere; 
- Herhangi bir lisans programından 
mezun olmak. 

BP10 
Büro 

Personeli 
Lisans 2 

- Üniversitemiz Hafik Kamer Örnek 
Meslek Yüksekokulunda çalıştırılmak 
üzere; 
- Herhangi bir lisans programından 
mezun olmak. 

BP11 
Büro 

Personeli 
Lisans 2 

- Üniversitemiz İmranlı Meslek 
Yüksekokulunda çalıştırılmak üzere; 
- Herhangi bir lisans programından 
mezun olmak. 

BP12 
Büro 

Personeli 
Lisans 1 

- Üniversitemiz Koyulhisar Meslek 
Yüksekokulunda çalıştırılmak üzere; 
- Herhangi bir lisans programından 
mezun olmak. 

BP13 
Büro 

Personeli 
Lisans 1 

- Üniversitemiz Suşehri Timur Karabal 
Meslek Yüksekokulunda çalıştırılmak 
üzere; 
- Herhangi bir lisans programından 
mezun olmak. 

BP14 
Büro 

Personeli 
Lisans 1 

- Üniversitemiz Şarkışla Uygulamalı 
Bilimler Yüksekokulunda çalıştırılmak 
üzere; 
- Herhangi bir lisans programından 
mezun olmak. 

BP15 
Büro 

Personeli 
Lisans 2 

- Üniversitemiz Zara Veysel Dursun 
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda 
çalıştırılmak üzere; 
- Herhangi bir lisans programından 
mezun olmak. 

BP16 
Büro 

Personeli 
Lisans 2 

- Üniversitemiz Zara Ahmet Çuhadaroğlu 
Meslek Yüksekokulunda çalıştırılmak 
üzere; 
- Herhangi bir lisans programından 
mezun olmak. 

BP17 
Büro 

Personeli 
Lisans 1 

- Üniversitemiz Yıldızeli Meslek 
Yüksekokulunda çalıştırılmak üzere; 
- Herhangi bir lisans programından 
mezun olmak. 
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KGG01** 
Koruma ve 
Güvenlik 
Görevlisi 

Ön lisans 7 

- Üniversitemiz Güvenlik Hizmetlerinde 
çalıştırılmak üzere; 
- Herhangi bir ön lisans programından 
mezun olmak. 
- Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik 
süresi dolmamış silahlı/silahsız özel 
güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip 
olmak ve belgelendirmek. 
- 170 cm'den kısa boylu olmamak ve boy 
uzunluğunun cm cinsinden son iki rakamı 
ile kilosu arasındaki farkın 15’den fazla 
13’ten az olması. (Örneğin 70+15=85'ten 
fazla, 70-13=57'ten az olmaması 
gerekmektedir.) 
- En az 1 yıl Koruma ve Güvenlik 
Görevlisi olarak çalışmış olmak ve aynı 
süre kadar sigorta primi yatırılmış olması 
gerekmektedir. 
- Cinsiyeti Erkek olmak. 

KGG02 
Koruma ve 
Güvenlik 
Görevlisi 

Lise 1 

- Üniversitemiz Divriği Meslek 
Yüksekokulunda güvenlik hizmetlerinde 
çalıştırılmak üzere; 
- Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir 
alanından mezun olmak. 
- Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik 
süresi dolmamış silahlı/silahsız özel 
güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip 
olmak ve belgelendirmek. 
- 165 cm'den kısa boylu olmamak ve boy 
uzunluğunun cm cinsinden son iki rakamı 
ile kilosu arasındaki farkın 15’den fazla 
13’ten az olması. (Örneğin 65+15=80'den 
fazla, 65-13=52'den az olmaması 
gerekmektedir.) 
- Cinsiyeti Kadın olmak. 

KGG03 
Koruma ve 
Güvenlik 
Görevlisi 

Lise 1 

- Üniversitemiz Gemerek Meslek 
Yüksekokulunda güvenlik hizmetlerinde 
çalıştırılmak üzere; 
- Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir 
alanından mezun olmak. 
- Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik 
süresi dolmamış silahlı/silahsız özel 
güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip 
olmak ve belgelendirmek. 
- 165 cm'den kısa boylu olmamak ve boy 
uzunluğunun cm cinsinden son iki rakamı 
ile kilosu arasındaki farkın 15’den fazla 
13’ten az olması. (Örneğin 65+15=80'den 
fazla, 65-13=52'den az olmaması 
gerekmektedir.) 
- Cinsiyeti Kadın olmak. 
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KGG04 

Koruma ve 

Güvenlik 

Görevlisi 

Lise 1 

- Üniversitemiz Gürün Meslek 

Yüksekokulunda güvenlik hizmetlerinde 

çalıştırılmak üzere; 

- Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir 

alanından mezun olmak. 

- Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik 

süresi dolmamış silahlı/silahsız özel 

güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip 

olmak ve belgelendirmek. 

- 165 cm'den kısa boylu olmamak ve boy 

uzunluğunun cm cinsinden son iki rakamı 

ile kilosu arasındaki farkın 15’den fazla 

13’ten az olması. (Örneğin 65+15=80'den 

fazla, 65-13=52'den az olmaması 

gerekmektedir.) 

- Cinsiyeti Kadın olmak. 

KGG05 

Koruma ve 

Güvenlik 

Görevlisi 

Lise 1 

- Üniversitemiz Hafik Kamer Örnek 

Meslek Yüksekokulunda güvenlik 

hizmetlerinde çalıştırılmak üzere; 

- Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir 

alanından mezun olmak. 

- Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik 

süresi dolmamış silahlı/silahsız özel 

güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip 

olmak ve belgelendirmek. 

- 170 cm'den kısa boylu olmamak ve boy 

uzunluğunun cm cinsinden son iki rakamı 

ile kilosu arasındaki farkın 15’den fazla 

13’ten az olması. (Örneğin 70+15=85'ten 

fazla, 70-13=57'ten az olmaması 

gerekmektedir.) 

- Cinsiyeti Erkek olmak. 

KGG06 

Koruma ve 

Güvenlik 

Görevlisi 

Lise 1 

- Üniversitemiz Hafik Kamer Örnek 

Meslek Yüksekokulunda güvenlik 

hizmetlerinde çalıştırılmak üzere; 

- Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir 

alanından mezun olmak. 

- Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik 

süresi dolmamış silahlı/silahsız özel 

güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip 

olmak ve belgelendirmek. 

- 165 cm'den kısa boylu olmamak ve boy 

uzunluğunun cm cinsinden son iki rakamı 

ile kilosu arasındaki farkın 15’den fazla 

13’ten az olması. (Örneğin 65+15=80'den 

fazla, 65-13=52'den az olmaması 

gerekmektedir.) 

- Cinsiyeti Kadın olmak. 
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KGG07 
Koruma ve 
Güvenlik 
Görevlisi 

Lise 1 

- Üniversitemiz İmranlı Meslek 
Yüksekokulunda güvenlik hizmetlerinde 
çalıştırılmak üzere; 
- Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir 
alanından mezun olmak. 
- Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik 
süresi dolmamış silahlı/silahsız özel 
güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip 
olmak ve belgelendirmek. 
- 165 cm'den kısa boylu olmamak ve boy 
uzunluğunun cm cinsinden son iki rakamı 
ile kilosu arasındaki farkın 15’den fazla 
13’ten az olması. (Örneğin 65+15=80'den 
fazla, 65-13=52'den az olmaması 
gerekmektedir.) 
- Cinsiyeti Kadın olmak.

KGG08 
Koruma ve 
Güvenlik 
Görevlisi 

Lise 1 

- Üniversitemiz Kangal Meslek 
Yüksekokulunda güvenlik hizmetlerinde 
çalıştırılmak üzere; 
- Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir 
alanından mezun olmak. 
- Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik 
süresi dolmamış silahlı/silahsız özel 
güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip 
olmak ve belgelendirmek. 
- 165 cm'den kısa boylu olmamak ve boy 
uzunluğunun cm cinsinden son iki rakamı 
ile kilosu arasındaki farkın 15’den fazla 
13’ten az olması. (Örneğin 65+15=80'den 
fazla, 65-13=52'den az olmaması 
gerekmektedir.) 
- Cinsiyeti Kadın olmak.

KGG09 
Koruma ve 
Güvenlik 
Görevlisi 

Lise 1 

- Üniversitemiz Suşehri Timur Karabal 
Meslek Yüksekokulunda güvenlik 
hizmetlerinde çalıştırılmak üzere; 
- Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir 
alanından mezun olmak. 
- Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik 
süresi dolmamış silahlı/silahsız özel 
güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip 
olmak ve belgelendirmek. 
- 165 cm'den kısa boylu olmamak ve boy 
uzunluğunun cm cinsinden son iki rakamı 
ile kilosu arasındaki farkın 15’den fazla 
13’ten az olması. (Örneğin 65+15=80'den 
fazla, 65-13=52'den az olmaması 
gerekmektedir.) 
- Cinsiyeti Kadın olmak.

KGG10 
Koruma ve 
Güvenlik 
Görevlisi 

Lise 1 

- Üniversitemiz Şarkışla Âşık Veysel 
Meslek Yüksekokulunda güvenlik 
hizmetlerinde çalıştırılmak üzere; 
- Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir 
alanından mezun olmak. 
- Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik 
süresi dolmamış silahlı/silahsız özel 
güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip 
olmak ve belgelendirmek. 
- 170 cm'den kısa boylu olmamak ve boy 
uzunluğunun cm cinsinden son iki rakamı 
ile kilosu arasındaki farkın 15’den fazla 
13’ten az olması. (Örneğin 70+15=85'ten 
fazla, 70-13=57'ten az olmaması 
gerekmektedir.) 
- Cinsiyeti Erkek olmak.
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KGG11 
Koruma ve 
Güvenlik 
Görevlisi 

Lise 1 

- Üniversitemiz Şarkışla Uygulamalı 
Bilimler Yüksekokulunda güvenlik 
hizmetlerinde çalıştırılmak üzere; 
- Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir 
alanından mezun olmak. 
- Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik 
süresi dolmamış silahlı/silahsız özel 
güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip 
olmak ve belgelendirmek. 
- 165 cm'den kısa boylu olmamak ve boy 
uzunluğunun cm cinsinden son iki rakamı 
ile kilosu arasındaki farkın 15’den fazla 
13’ten az olması. (Örneğin 65+15=80'den 
fazla, 65-13=52'den az olmaması 
gerekmektedir.) 
- Cinsiyeti Kadın olmak.

KGG12 
Koruma ve 
Güvenlik 
Görevlisi 

Lise 1 

- Üniversitemiz Yıldızeli Meslek 
Yüksekokulunda güvenlik hizmetlerinde 
çalıştırılmak üzere; 
- Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir 
alanından mezun olmak. 
- Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik 
süresi dolmamış silahlı/silahsız özel 
güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip 
olmak ve belgelendirmek. 
- 165 cm'den kısa boylu olmamak ve boy 
uzunluğunun cm cinsinden son iki rakamı 
ile kilosu arasındaki farkın 15’den fazla 
13’ten az olması. (Örneğin 65+15=80'den 
fazla, 65-13=52'den az olmaması 
gerekmektedir.) 
- Cinsiyeti Kadın olmak.

KGG13 
Koruma ve 
Güvenlik 
Görevlisi 

Lise 1 

- Üniversitemiz Yıldızeli Meslek 
Yüksekokulunda güvenlik hizmetlerinde 
çalıştırılmak üzere; 
- Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir 
alanından mezun olmak. 
- Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik 
süresi dolmamış silahlı/silahsız özel 
güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip 
olmak ve belgelendirmek. 
- 170 cm'den kısa boylu olmamak ve boy 
uzunluğunun cm cinsinden son iki rakamı 
ile kilosu arasındaki farkın 15’den fazla 
13’ten az olması. (Örneğin 70+15=85'ten 
fazla, 70-13=57'ten az olmaması 
gerekmektedir.) 
- Cinsiyeti Erkek olmak.

KGG14 
Koruma ve 
Güvenlik 
Görevlisi 

Lise 1 

- Üniversitemiz Zara Veysel Dursun 
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda 
güvenlik hizmetlerinde çalıştırılmak 
üzere; 
- Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir 
alanından mezun olmak. 
- Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik 
süresi dolmamış silahlı/silahsız özel 
güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip 
olmak ve belgelendirmek. 
- 165 cm'den kısa boylu olmamak ve boy 
uzunluğunun cm cinsinden son iki rakamı 
ile kilosu arasındaki farkın 15’den fazla 
13’ten az olması. (Örneğin 65+15=80'den 
fazla, 65-13=52'den az olmaması 
gerekmektedir.) 
- Cinsiyeti Kadın olmak.
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HEM01* Hemşire Lisans 35 
- Hemşirelik Bölümü lisans mezunu 
olmak.

HEM02* Hemşire Lise 35 

- Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik 
alanından mezun olmak, 
- Yataklı tedavi hizmeti sunan 
hastanelerde hemşire olarak en az 1 (bir) 
yıl çalışmış olmak ve aynı süre kadar 
sigorta primi yatırılmış olması 
gerekmektedir.

PER01* 
Diğer Sağlık 

Personeli 
Lisans 1 - Perfüzyon bölümü lisans mezunu olmak 

ST01* 
Sağlık 

Teknikeri 
Önlisans 8 

- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 
önlisans programından mezunu olmak. 
- Hasta ilişkileri ve stres yönetimi ile F 
Klavye sertifikaları bulunmak, 
- Cinsiyeti Erkek olmak.

ST02* 
Sağlık 

Teknikeri 
Önlisans 2 

- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 
önlisans programından mezunu olmak. 
- Hasta ilişkileri ve stres yönetimi ile F 
Klavye sertifikaları bulunmak, 
- Cinsiyeti Kadın olmak.

OD01* 
Diğer Sağlık 

Personeli 
Lisans 1 

- Odyoloji bölümü lisans mezunu olup, 
Odyolog olarak en az 2 (iki) yıl çalışmış 
olmak ve aynı süre kadar sigorta primi 
yatırılmış olması gerekmektedir. 
- Temel işaret dili eğitimi ile Endüstriyel 
odyoloji ve Vertigo tedavisi sertifikaları 
bulunmak 

PRO01 Programcı Önlisans 2 

- Yükseköğretim Kurumlarının Bilgisayar 
Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı 
ve Teknikerliği, Bilgisayar Programlama, 
Bilgisayar Teknikerliği ve Programlama, 
Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama 
veya Web Teknolojileri ve Programlama 
ön lisans programlarının birinden mezun 
olmak, 
- YDS’den en az (D) düzeyinde 
(İngilizce) puan almış olmak

MAK01 Tekniker Ön lisans 1 
- Makine ön lisans programından mezunu 
olmak. 
- Cinsiyeti Erkek olmak. 

İNŞ01 Tekniker Önlisans 1 

- İnşaat, İnşaat Teknikerliği, İnşaat 
Teknolojisi ön lisans programlarının 
birinden mezun olmak. 
- Cinsiyeti Erkek olmak.

ELK01 Tekniker Önlisans 1 

- Elektronik, Elektrik-Elektronik, 
Endüstriyel Otomasyon, Endüstriyel 
Elektronik, Elektronik Teknolojisi, 
Elektrik Ve Elektronik Teknolojisi 
önlisans programlarının birinden mezun 
olmak. 
- Cinsiyeti Erkek olmak.

BİL01 Tekniker Ön lisans 1 

- Bilgisayar Programcılığı önlisans 
mezunu olmak. 
- En az 1 yıl Grafik Tasarımcısı olarak 
çalışmış olmak ve aynı süre kadar sigorta 
primi yatırılmış olması gerekmektedir. 
- Cinsiyeti Erkek olmak.
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TKN01 Teknisyen Lise 2 

- Ortaöğretim kurumlarının Elektrik-
Elektronik Teknolojisi Alanı Ve 
Dallarından, Endüstriyel Otomasyon 
Teknolojileri Alanı, Endüstriyel 
Elektronik Dallarından veya Endüstriyel 
Otomasyon Teknolojileri Alanı, 
Endüstriyel Kontrol dalından birinden 
mezun olmak. 
- Cinsiyeti Erkek olmak. 

TKN02 Teknisyen Lise 2 

- Meslek Lisesi ve dengi okul 
bölümlerinden mezun olup, 
- Asansör sistemleri bakım onarım 
sertifikasına sahip olmak 
- Cinsiyeti Erkek olmak. 

TKN03 Teknisyen Lise 1 

- Ortaöğretim Kurumlarının Makine 
Teknolojisi Alanı ve Dallarından mezun 
olmak. 
- Cinsiyeti Erkek olmak. 

TKN04 Teknisyen Lise 1 

- Ortaöğretim Kurumlarının İnşaat 
Teknolojisi Alanı ve Dallarından mezun 
olmak. 
- Cinsiyeti Erkek olmak. 

TKN05 Teknisyen Lise 1 
- Ortaöğretim Kurumlarının Otomotiv 
Elektrikçiliği dalından mezun olmak. 
- Cinsiyeti Erkek olmak. 

TKN06 Teknisyen Lise 1 

- Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat 
Teknolojileri bölümünün Isıtma Sıhhi 
Tesisat dalından mezun olmak. 
- Cinsiyeti Erkek olmak. 

TKN07 Teknisyen Lise 2 

-  Ortaöğretim Kurumlarının Mobilya ve 
Dekorasyon bölümünden mezun olmak, 
- Kamuda en az 3 (üç) yıl hizmeti 
bulunmak ve aynı süre kadar sigorta 
primi yatırılmış olması gerekmektedir. 
- Cinsiyeti Erkek olmak. 

DP01 
Destek 

Personeli 
Lise 1 

- Herhangi bir ortaöğretim kurumu 
mezunu olup, 
- Cephe sistemleri ve PVC doğrama 
ustalık belgesine sahip olmak 
- En az 3 (üç) yıl tecrübesi bulunmak ve 
aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış 
olması gerekmektedir. 
- Cinsiyeti Erkek olmak 

DP02 
Destek 

Personeli 
Lise 1 

- Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir 
alanından mezun olmak, 
- Matbaa alanında ustalık belgesine sahip 
olmak, 
- İlgili alanında en az 3 (üç) yıl deneyim 
sahibi olmak ve aynı süre kadar sigorta 
primi yatırılmış olması gerekmektedir. 
- Cinsiyeti Erkek olmak. 
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DP03 
Destek 

Personeli 
Lise 1 

- Üniversitemiz Kültür Merkezlerinde 
çalıştırılmak üzere; 
- Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir 
alanından mezun olmak. 
- Ses ve Işık Teknolojileri alanında 
Sertifika Sahibi olmak. 
- Kamuda en az 3 (üç) yıl hizmeti 
bulunmak ve aynı süre kadar sigorta 
primi yatırılmış olması gerekmektedir. 
- Cinsiyeti Erkek olmak.

DP04* 
Destek 

Personeli 
(Şoför) 

Lise 3 

- Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir 
alanından mezun olmak, 
- En az “E sınıfı” veya  “B, B1, C, C1, D, 
D1, F ve M sınıfı” sürücü belgesine sahip 
olmak. 
- SRC2, SRC4 ve Psikoteknik belgelerine 
sahip olmak, 
- Şoförlük görevini yapmasına engel 
olabilecek hastalık ve benzeri durumu 
bulunmamak. 
- Cinsiyeti Erkek olmak.

DP05 
Destek 

Personeli 
(Kaloriferci) 

Lise 1 

- Üniversitemiz Hafik Kamer Örnek 
Meslek Yüksekokulunda çalıştırılmak 
üzere; 
- Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir 
alanından mezun olmak, 
- Katı ve Sıvı Yakıtlı ile Doğalgaz Yakıtlı 
Kalorifer Ateşçiliği Sertifikası sahibi 
olmak. 
- Kalorifercilik görevini yapmasına engel 
olabilecek hastalık ve benzeri durumu 
bulunmamak. 
- Cinsiyeti Erkek olmak.

DP06 
Destek 

Personeli 
(Kaloriferci) 

Lise 1 

- Üniversitemiz İmranlı Meslek 
Yüksekokulunda çalıştırılmak üzere; 
- Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir 
alanından mezun olmak, 
- Katı ve Sıvı Yakıtlı ile Doğalgaz Yakıtlı 
Kalorifer Ateşçiliği Sertifikası sahibi 
olmak. 
- Kalorifercilik görevini yapmasına engel 
olabilecek hastalık ve benzeri durumu 
bulunmamak. 
- Cinsiyeti Erkek olmak. 

DP07* 
Destek 

Personeli 
(Garson) 

Lise 1 

- Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir 
alanından mezun olmak, 
- Hijyen ve sanitasyon eğitimi ile Gıda 
güvenliği yönetim sistemi sertifikaları 
bulunmak 
- Cinsiyeti Erkek olmak

DP08* 
Destek 

Personeli 
(Temizlik) 

Lise 12 

- Üniversitemiz temizlik hizmetlerinde 
çalıştırılmak üzere; 
- Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir 
alanından mezun olmak. 
- Temizlik görevini devamlı yapmasına 
engel olabilecek hastalık ve benzeri 
engelleri bulunmamak. 
- İhtiyaç halinde birimlerin taşıma işlerini 
yapmak ve vardiyalı çalışma düzenine 
uyum göstermeli 
- Cinsiyeti Erkek olmak.
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DP09* 

Destek 

Personeli 

(Temizlik) 

Lise 4 

- Üniversitemiz temizlik hizmetlerinde 

çalıştırılmak üzere; 

- Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir 

alanından mezun olmak. 

- Temizlik görevini devamlı yapmasına 

engel olabilecek hastalık ve benzeri 

engelleri bulunmamak. 

- İhtiyaç halinde birimlerin taşıma işlerini 

yapmak ve vardiyalı çalışma düzenine 

uyum göstermeli 

- Cinsiyeti Kadın olmak. 

DP10 

Destek 

Personeli 

(Temizlik) 

Lise 1 

- Üniversitemiz Suşehri Timur Karabal 

Meslek Yüksekokulunda temizlik 

hizmetlerinde çalıştırılmak üzere; 

- Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir 

alanından mezun olmak. 

- Temizlik görevini devamlı yapmasına 

engel olabilecek hastalık ve benzeri 

engelleri bulunmamak. 

- İhtiyaç halinde birimlerin taşıma işlerini 

yapmak ve vardiyalı çalışma düzenine 

uyum göstermeli 

- Cinsiyeti Kadın olmak. 

DP11 

Destek 

Personeli 

(Temizlik) 

Lise 1 

- Üniversitemiz Şarkışla Uygulamalı 

Bilimler Yüksekokulunda temizlik 

hizmetlerinde çalıştırılmak üzere; 

- Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir 

alanından mezun olmak. 

- Temizlik görevini devamlı yapmasına 

engel olabilecek hastalık ve benzeri 

engelleri bulunmamak. 

- İhtiyaç halinde birimlerin taşıma işlerini 

yapmak ve vardiyalı çalışma düzenine 

uyum göstermeli 

- Cinsiyeti Kadın olmak. 

DP12 

Destek 

Personeli 

(Temizlik) 

Lise 1 

- Üniversitemiz Zara Uygulamalı Bilimler 

Yüksekokulu temizlik hizmetlerinde 

çalıştırılmak üzere; 

- Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir 

alanından mezun olmak. 

- Temizlik görevini devamlı yapmasına 

engel olabilecek hastalık ve benzeri 

engelleri bulunmamak. 

- İhtiyaç halinde birimlerin taşıma işlerini 

yapmak ve vardiyalı çalışma düzenine 

uyum göstermeli 

- Cinsiyeti Kadın olmak 
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DP13 
Destek 

Personeli 
(Temizlik) 

Lise 1 

- Üniversitemiz Yıldızeli Meslek 
Yüksekokulunda temizlik hizmetlerinde 
çalıştırılmak üzere; 
- Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir 
alanından mezun olmak. 
- Temizlik görevini devamlı yapmasına 
engel olabilecek hastalık ve benzeri 
engelleri bulunmamak. 
- İhtiyaç halinde birimlerin taşıma işlerini 
yapmak ve vardiyalı çalışma düzenine 
uyum göstermeli 
- Cinsiyeti Kadın olmak

DP14 
Destek 

Personeli 
(Temizlik) 

Lise 1 

- Üniversitemiz Gemerek Meslek 
Yüksekokulunda temizlik hizmetlerinde 
çalıştırılmak üzere; 
- Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir 
alanından mezun olmak. 
- Temizlik görevini devamlı yapmasına 
engel olabilecek hastalık ve benzeri 
engelleri bulunmamak. 
- İhtiyaç halinde birimlerin taşıma işlerini 
yapmak ve vardiyalı çalışma düzenine 
uyum göstermeli 
- Cinsiyeti Kadın olmak

DP15 
Destek 

Personeli 
(Temizlik) 

Lise 1 

- Üniversitemiz Hafik Kamer Örnek 
Meslek Yüksekokulunda temizlik 
hizmetlerinde çalıştırılmak üzere; 
- Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir 
alanından mezun olmak. 
- Temizlik görevini devamlı yapmasına 
engel olabilecek hastalık ve benzeri 
engelleri bulunmamak. 
- İhtiyaç halinde birimlerin taşıma işlerini 
yapmak ve vardiyalı çalışma düzenine 
uyum göstermeli 
- Cinsiyeti Kadın olmak

DP16 
Destek 

Personeli 
(Temizlik) 

Lise 1 

- Üniversitemiz Hafik Kamer Örnek 
Meslek Yüksekokulunda temizlik 
hizmetlerinde çalıştırılmak üzere; 
- Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir 
alanından mezun olmak. 
- Temizlik görevini devamlı yapmasına 
engel olabilecek hastalık ve benzeri 
engelleri bulunmamak. 
- İhtiyaç halinde birimlerin taşıma işlerini 
yapmak ve vardiyalı çalışma düzenine 
uyum göstermeli 
- Cinsiyeti Erkek olmak

DP17 
Destek 

Personeli 
(Temizlik) 

Lise 1 

- Üniversitemiz İmranlı Meslek 
Yüksekokulu temizlik hizmetlerinde 
çalıştırılmak üzere; 
- Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir 
alanından mezun olmak. 
- Temizlik görevini devamlı yapmasına 
engel olabilecek hastalık ve benzeri 
engelleri bulunmamak. 
- İhtiyaç halinde birimlerin taşıma işlerini 
yapmak ve vardiyalı çalışma düzenine 
uyum göstermeli 
- Cinsiyeti Erkek olmak

NOT: * Başvuru bitim tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak 
** Başvuru bitim tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak. 
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KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI 
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamındaki koruma ve güvenliğe 

ilişkin hizmetleri sağlamak. 
- Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak. 
- Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak. 
- Üniversitemize bağlı ilçelerimizdeki yüksekokullarımızda ihtiyaç olduğunda 

görevlendirme yapılabilecektir. 
DESTEK PERSONELİ GÖREV TANIMI 
- Üniversitenin ve bağlı olduğu birimlerin kapalı mekânların ana girişi dâhil sınıflar, 

laboratuvarlar, salonlar ve çalışma odalarıyla ortak alanları süpürmek ve paspas yapmak, pencere, 
masa, raf, aydınlatma armatürleri, kalorifer petekleri, pervaz vb. yerleri temizlemek, 

- Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak ve ilgili alana 
taşımak, 

- Tuvaletleri günlük olarak sabunlu ve dezenfektan bir malzeme ile yıkamak. Tuvaletleri 
sürekli olarak temiz tutmak, kâğıt havlu ve sıvı sabun eksildikçe tamamlamak. Lavaboları sıvı 
temizleyici malzeme ile temizlemek. Aynaları ve muslukları silmek, 

- Her türlü malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya, mobilya veya yükleri taşımak, 
- Görevlendirildikleri birimlerde çevre düzenlemesi yapmak, çim biçmek, çiçek ve peyzaj 

bakımı, budama, sulama işlemlerini yürütmek, 
- Görevlendirildikleri birimlerde yiyecek-içecek servisi yapmak, 
- Görev alanındaki tespit edilen arıza ve hasarları ilgililere bildirmek, 
- Görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak birim yöneticileri 

tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek, 
- Tüm bu işlemler esnasında iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, kullanılan mal 

ve malzemelere azami özen göstermek, aynı zamanda temizlik malzemelerinin ilgili uygun 
yerlerde ve yeterince kullanmak ve muhafazasını sağlamak. 

- Üniversitemize bağlı ilçelerimizdeki yüksekokullarımızda ihtiyaç olduğunda 
görevlendirme yapılabilecektir. 

GENEL ŞARTLAR 
- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. 

maddesinde belirtilen genel şartlar aranır. 
- 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak, lisans mezunlarında 

KPSSP3, ön lisans mezunlarında KPSSP93 ve lise mezunlarında KPSSP94 puan türleri dikkate 
alınacaktır. 

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı 
ile çalışmaya ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engeli 
bulunmamak. 

- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması gerekmektedir. 
- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak. 
- Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmamak. 
- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B 

maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi 
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar 
Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih 
tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam 
edilemezler.’’ hükmüne uygun olması. 

- Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge verenler, beyanda bulunanlar 
veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin hakkında yasal işlem yapılacak, 
atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise 
bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Sözleşme yapılmış olsa dâhi feshedilir. 
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- Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal veya değişiklik yapma 

hakkına sahiptir. 

- İlan edilen sözleşmeli pozisyonlara müracaat edecek adayların görevini yapmaya engel 

olacak sağlık sorununun ve vardiyalı çalışmaya engel durumunun bulunmaması gerekmektedir. 

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI 

- Müracaatlar ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde Sivas 

Cumhuriyet Üniversitesi resmi internet sayfası www.cumhuriyet.edu.tr den ilan tarihi itibariyle 

temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte (belgelerin aslı görülerek) adayların 

Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta, fax, e-posta, internet 

kanalı vb. yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

- Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla 

pozisyona başvuru yapılamayacaktır. Birden fazla pozisyona başvuru yapan adayların her iki 

başvurusu da geçersiz sayılacaktır. 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI 

- Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen belgeleri eksik olanlar ve 

nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır. 

- KPSS puan sıralaması sonrasında atanmaya hak kazanan adayların isimleri başvuru 

bitim tarihi itibariyle en geç 10 (on) iş günü içerisinde www.cumhuriyet.edu.tr adresinden ilân 

edilecektir. Bu ilân tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adayların 

puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum 

tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. 

- Yerleştirme sonuçları ve atama için talep edilen evraklar www.cumhuriyet.edu.tr 

adresinde yayımlanacaktır. 

- Atanmaya hak kazanan adaylar sonuçların www.cumhuriyet.edu.tr adresinde 

yayınlandığı tarihten itibaren 10 (on) iş günü içerisinde işe başlamaları için gerekli evrakları 

tamamlayarak şahsen Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. 

- İşe başlama için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin 

www.cumhuriyet.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir. Asıl kazananlardan verilen süre 

içerisinde başvuran olmadığı veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek 

adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Belirtilen süre içerisinde istenilen belgeleri 

tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler. 

- Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında Arşiv Araştırması yapılacak olup, söz 

konusu sonucun olumlu olması halinde sözleşme yapılacaktır. 

- İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir. 

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 

1) Başvuru formu (Bilgisayar ortamında doldurulacaktır). 

2) Mezuniyet belgesi (Barkotlu e-Devlet çıktısı kabul edilecektir. Barkotlu belgenin 

olmaması durumunda diplomanın noter onaylı sureti kabul edilecektir). 

3) 2022 KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi. 

4) Tecrübe istenen pozisyonlara başvuran adaylar için, Çalışma Belgesi ve SGK dökümü 

(Barkotlu e-Devlet çıktısında meslek kodu ve primli gün sayısı aranacak). 

5) Sertifika veya Belge (Başvurulan unvanda isteniyorsa fotokopisi, aslı görülerek 

fotokopisi alınacaktır). 

    1747/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Radyoaktif Atık Yönetimi Özel Hesabı ve İşletmeden Çıkarma Özel Hesabı ile

Hesaplar Yönetim Kuruluna İlişkin Yönetmelik

–– Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Esenyurt Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların

Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/24)’de Değişiklik Yapılmasına

Dair Tebliğ (No: 2023/8)

–– Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının

Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/25)’de Değişiklik Yapılmasına

Dair Tebliğ (No: 2023/9)

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/02/2023 Tarihli ve 11633, 11634,

11639, 11640,11641 Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 29/12/2022 Tarihli ve E: 2021/82, K: 2022/167 Sayılı

Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 5/1/2023 Tarihli ve E: 2022/72, K: 2023/3 Sayılı

Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


