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Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

29 Mayıs 2018
SALI

Sayı : 30435

       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

Karar Sayısı : 2018/11590

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM
                  Başbakan

                B. BOZDAĞ                                       M. ŞİMŞEK                                     F. IŞIK                                    R. AKDAĞ
         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

            H. ÇAVUŞOĞLU                                       A. GÜL                              F. B. SAYAN KAYA                          L. ELVAN
         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı     Avrupa Birliği Bakanı V.

                   F. ÖZLÜ                                         J. SARIEROĞLU                            M. ÖZHASEKİ                            B. TÜFENKCİ
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                  Dışişleri Bakanı V.

               N. ZEYBEKCİ                                           A. GÜL                                       O. A. BAK                            A. E. FAKIBABA
             Ekonomi Bakanı                    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.        Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                            N. KURTULMUŞ
     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                               N. CANİKLİ
                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                A. DEMİRCAN                                            A. ARSLAN
                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2018/11598

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                B. BOZDAĞ                                       M. ŞİMŞEK                                     F. IŞIK                                    R. AKDAĞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

            H. ÇAVUŞOĞLU                                       A. GÜL                              F. B. SAYAN KAYA                          L. ELVAN

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı     Avrupa Birliği Bakanı V.

                   F. ÖZLÜ                                         J. SARIEROĞLU                            M. ÖZHASEKİ                            B. TÜFENKCİ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                  Dışişleri Bakanı V.

               N. ZEYBEKCİ                                           A. GÜL                                       O. A. BAK                            A. E. FAKIBABA

             Ekonomi Bakanı                    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.        Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                            N. KURTULMUŞ

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                               N. CANİKLİ

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                A. DEMİRCAN                                            A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Sayfa : 24                               RESMÎ GAZETE                                29 Mayıs 2018 – Sayı : 30435



29 Mayıs 2018 – Sayı : 30435                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 25



Sayfa : 26                               RESMÎ GAZETE                                29 Mayıs 2018 – Sayı : 30435



29 Mayıs 2018 – Sayı : 30435                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 27



Sayfa : 28                               RESMÎ GAZETE                                29 Mayıs 2018 – Sayı : 30435



29 Mayıs 2018 – Sayı : 30435                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 29



Sayfa : 30                               RESMÎ GAZETE                                29 Mayıs 2018 – Sayı : 30435



29 Mayıs 2018 – Sayı : 30435                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 31



Sayfa : 32                               RESMÎ GAZETE                                29 Mayıs 2018 – Sayı : 30435



29 Mayıs 2018 – Sayı : 30435                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 33



Sayfa : 34                               RESMÎ GAZETE                                29 Mayıs 2018 – Sayı : 30435



29 Mayıs 2018 – Sayı : 30435                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 35



Sayfa : 36                               RESMÎ GAZETE                                29 Mayıs 2018 – Sayı : 30435



29 Mayıs 2018 – Sayı : 30435                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 37



Sayfa : 38                               RESMÎ GAZETE                                29 Mayıs 2018 – Sayı : 30435



29 Mayıs 2018 – Sayı : 30435                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 39



Sayfa : 40                               RESMÎ GAZETE                                29 Mayıs 2018 – Sayı : 30435



29 Mayıs 2018 – Sayı : 30435                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 41



Sayfa : 42                               RESMÎ GAZETE                                29 Mayıs 2018 – Sayı : 30435



29 Mayıs 2018 – Sayı : 30435                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 43



Sayfa : 44                               RESMÎ GAZETE                                29 Mayıs 2018 – Sayı : 30435



29 Mayıs 2018 – Sayı : 30435                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 45



Sayfa : 46                               RESMÎ GAZETE                                29 Mayıs 2018 – Sayı : 30435



29 Mayıs 2018 – Sayı : 30435                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 47



Sayfa : 48                               RESMÎ GAZETE                                29 Mayıs 2018 – Sayı : 30435



29 Mayıs 2018 – Sayı : 30435                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 49



Sayfa : 50                               RESMÎ GAZETE                                29 Mayıs 2018 – Sayı : 30435



29 Mayıs 2018 – Sayı : 30435                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 51



Sayfa : 52                               RESMÎ GAZETE                                29 Mayıs 2018 – Sayı : 30435



29 Mayıs 2018 – Sayı : 30435                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 53



Sayfa : 54                               RESMÎ GAZETE                                29 Mayıs 2018 – Sayı : 30435



29 Mayıs 2018 – Sayı : 30435                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 55



Sayfa : 56                               RESMÎ GAZETE                                29 Mayıs 2018 – Sayı : 30435



29 Mayıs 2018 – Sayı : 30435                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 57



Sayfa : 58                               RESMÎ GAZETE                                29 Mayıs 2018 – Sayı : 30435



29 Mayıs 2018 – Sayı : 30435                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 59



Sayfa : 60                               RESMÎ GAZETE                                29 Mayıs 2018 – Sayı : 30435



29 Mayıs 2018 – Sayı : 30435                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 61



Sayfa : 62                               RESMÎ GAZETE                                29 Mayıs 2018 – Sayı : 30435



29 Mayıs 2018 – Sayı : 30435                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 63



Sayfa : 64                               RESMÎ GAZETE                                29 Mayıs 2018 – Sayı : 30435



29 Mayıs 2018 – Sayı : 30435                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 65



Sayfa : 66                               RESMÎ GAZETE                                29 Mayıs 2018 – Sayı : 30435



29 Mayıs 2018 – Sayı : 30435                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 67



Sayfa : 68                               RESMÎ GAZETE                                29 Mayıs 2018 – Sayı : 30435



29 Mayıs 2018 – Sayı : 30435                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 69



Sayfa : 70                               RESMÎ GAZETE                                29 Mayıs 2018 – Sayı : 30435



29 Mayıs 2018 – Sayı : 30435                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 71



Sayfa : 72                               RESMÎ GAZETE                                29 Mayıs 2018 – Sayı : 30435



29 Mayıs 2018 – Sayı : 30435                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 73



Sayfa : 74                               RESMÎ GAZETE                                29 Mayıs 2018 – Sayı : 30435



29 Mayıs 2018 – Sayı : 30435                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 75



Sayfa : 76                               RESMÎ GAZETE                                29 Mayıs 2018 – Sayı : 30435



29 Mayıs 2018 – Sayı : 30435                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 77



Sayfa : 78                               RESMÎ GAZETE                                29 Mayıs 2018 – Sayı : 30435



29 Mayıs 2018 – Sayı : 30435                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 79



Sayfa : 80                               RESMÎ GAZETE                                29 Mayıs 2018 – Sayı : 30435



29 Mayıs 2018 – Sayı : 30435                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 81



Sayfa : 82                               RESMÎ GAZETE                                29 Mayıs 2018 – Sayı : 30435



29 Mayıs 2018 – Sayı : 30435                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 83



BAKANLAR KURULU KARARLARI

Karar Sayısı : 2018/11588

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                B. BOZDAĞ                                       M. ŞİMŞEK                                     F. IŞIK                                    R. AKDAĞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

            H. ÇAVUŞOĞLU                                       A. GÜL                              F. B. SAYAN KAYA                          L. ELVAN

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı     Avrupa Birliği Bakanı V.

                   F. ÖZLÜ                                         J. SARIEROĞLU                            M. ÖZHASEKİ                            B. TÜFENKCİ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                  Dışişleri Bakanı V.

               N. ZEYBEKCİ                                           A. GÜL                                       O. A. BAK                            A. E. FAKIBABA

             Ekonomi Bakanı                    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.        Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

   B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                            N. KURTULMUŞ

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                               N. CANİKLİ

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                A. DEMİRCAN                                            A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2018/11592

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                B. BOZDAĞ                                       M. ŞİMŞEK                                     F. IŞIK                                    R. AKDAĞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

            H. ÇAVUŞOĞLU                                       A. GÜL                              F. B. SAYAN KAYA                          L. ELVAN

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı     Avrupa Birliği Bakanı V.

                   F. ÖZLÜ                                         J. SARIEROĞLU                            M. ÖZHASEKİ                            B. TÜFENKCİ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                  Dışişleri Bakanı V.

               N. ZEYBEKCİ                                           A. GÜL                                       O. A. BAK                            A. E. FAKIBABA

             Ekonomi Bakanı                    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.        Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

   B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                            N. KURTULMUŞ

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                               N. CANİKLİ

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                A. DEMİRCAN                                            A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2018/11605

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                B. BOZDAĞ                                       M. ŞİMŞEK                                     F. IŞIK                                    R. AKDAĞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

            H. ÇAVUŞOĞLU                                       A. GÜL                              F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                         J. SARIEROĞLU                            M. ÖZHASEKİ                         M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                 O. A. BAK                            A. E. FAKIBABA

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                            N. KURTULMUŞ

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                               N. CANİKLİ

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                A. DEMİRCAN                                            A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2018/11606

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                B. BOZDAĞ                                       M. ŞİMŞEK                                     F. IŞIK                                    R. AKDAĞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

            H. ÇAVUŞOĞLU                                       A. GÜL                              F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                         J. SARIEROĞLU                            M. ÖZHASEKİ                         M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                 O. A. BAK                            A. E. FAKIBABA

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                            N. KURTULMUŞ

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                               N. CANİKLİ

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                A. DEMİRCAN                                            A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2018/11607

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                B. BOZDAĞ                                       M. ŞİMŞEK                                     F. IŞIK                                    R. AKDAĞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

            H. ÇAVUŞOĞLU                                       A. GÜL                              F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                         J. SARIEROĞLU                            M. ÖZHASEKİ                         M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                 O. A. BAK                            A. E. FAKIBABA

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                            N. KURTULMUŞ

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                               N. CANİKLİ

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                A. DEMİRCAN                                            A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2018/11679

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                B. BOZDAĞ                                       M. ŞİMŞEK                                     F. IŞIK                                    R. AKDAĞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                    F. IŞIK                                           B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

       Başbakan Yardımcısı V.                           Adalet Bakanı V.             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

             M. ÖZHASEKİ                                  A. E. FAKIBABA                           M. ÖZHASEKİ                              V. EROĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı V.     Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı V.    Çevre ve Şehircilik Bakanı                  Dışişleri Bakanı V.

                  N. AĞBAL                                    F. B. SAYAN KAYA                             O. A. BAK                            A. E. FAKIBABA

           Ekonomi Bakanı V.                  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.        Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

                  L. ELVAN                                          O. A. BAK                                   L. ELVAN                                  İ. YILMAZ

   Gümrük ve Ticaret Bakanı V.                      İçişleri Bakanı V.                         Kalkınma Bakanı               Kültür ve Turizm Bakanı V.

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                               N. CANİKLİ

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                A. DEMİRCAN                                            A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

29 Mayıs 2018 – Sayı : 30435                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 97
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Karar Sayısı : 2018/11744

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                B. BOZDAĞ                                       M. ŞİMŞEK                                     F. IŞIK                                    R. AKDAĞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                    F. IŞIK                                           B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

       Başbakan Yardımcısı V.                           Adalet Bakanı V.             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

             M. ÖZHASEKİ                                  A. E. FAKIBABA                           M. ÖZHASEKİ                              V. EROĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı V.     Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı V.    Çevre ve Şehircilik Bakanı                  Dışişleri Bakanı V.

                  N. AĞBAL                                    F. B. SAYAN KAYA                             O. A. BAK                            A. E. FAKIBABA

           Ekonomi Bakanı V.                  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.        Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

                  L. ELVAN                                          O. A. BAK                                   L. ELVAN                                  İ. YILMAZ

   Gümrük ve Ticaret Bakanı V.                      İçişleri Bakanı V.                         Kalkınma Bakanı               Kültür ve Turizm Bakanı V.

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                               N. CANİKLİ

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                A. DEMİRCAN                                            A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

29 Mayıs 2018 – Sayı : 30435                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 99



Sayfa : 100                             RESMÎ GAZETE                                29 Mayıs 2018 – Sayı : 30435



29 Mayıs 2018 – Sayı : 30435                                RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 101



Sayfa : 102                             RESMÎ GAZETE                                29 Mayıs 2018 – Sayı : 30435



29 Mayıs 2018 – Sayı : 30435                                RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 103



Sayfa : 104                             RESMÎ GAZETE                                29 Mayıs 2018 – Sayı : 30435



29 Mayıs 2018 – Sayı : 30435                                RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 105



Karar Sayısı : 2018/11745

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                B. BOZDAĞ                                       M. ŞİMŞEK                                     F. IŞIK                                    R. AKDAĞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                    F. IŞIK                                           B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

       Başbakan Yardımcısı V.                           Adalet Bakanı V.             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

             M. ÖZHASEKİ                                  A. E. FAKIBABA                           M. ÖZHASEKİ                              V. EROĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı V.     Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı V.    Çevre ve Şehircilik Bakanı                  Dışişleri Bakanı V.

                  N. AĞBAL                                    F. B. SAYAN KAYA                             O. A. BAK                            A. E. FAKIBABA

           Ekonomi Bakanı V.                  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.        Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

                  L. ELVAN                                          O. A. BAK                                   L. ELVAN                                  İ. YILMAZ

   Gümrük ve Ticaret Bakanı V.                      İçişleri Bakanı V.                         Kalkınma Bakanı               Kültür ve Turizm Bakanı V.

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                               N. CANİKLİ

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                A. DEMİRCAN                                            A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2018/11746

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                B. BOZDAĞ                                       M. ŞİMŞEK                                     F. IŞIK                                    R. AKDAĞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                    F. IŞIK                                           B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

       Başbakan Yardımcısı V.                           Adalet Bakanı V.             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

             M. ÖZHASEKİ                                  A. E. FAKIBABA                           M. ÖZHASEKİ                              V. EROĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı V.     Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı V.    Çevre ve Şehircilik Bakanı                  Dışişleri Bakanı V.

                  N. AĞBAL                                    F. B. SAYAN KAYA                             O. A. BAK                            A. E. FAKIBABA

           Ekonomi Bakanı V.                  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.        Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

                  L. ELVAN                                          O. A. BAK                                   L. ELVAN                                  İ. YILMAZ

   Gümrük ve Ticaret Bakanı V.                      İçişleri Bakanı V.                         Kalkınma Bakanı               Kültür ve Turizm Bakanı V.

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                               N. CANİKLİ

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                A. DEMİRCAN                                            A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2018/11798

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                B. BOZDAĞ                                        N. AĞBAL                                      F. IŞIK                                    R. AKDAĞ

         Başbakan Yardımcısı                        Başbakan Yardımcısı V.                 Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

            H. ÇAVUŞOĞLU                                   A. ARSLAN                          F. B. SAYAN KAYA                      M. ÖZHASEKİ

         Başbakan Yardımcısı                             Adalet Bakanı V.             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı     Avrupa Birliği Bakanı V.

                   F. ÖZLÜ                                         J. SARIEROĞLU                            M. ÖZHASEKİ                                L. ELVAN

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                  Dışişleri Bakanı V.

                    F. ÖZLÜ                                      F. B. SAYAN KAYA                             O. A. BAK                            A. E. FAKIBABA

           Ekonomi Bakanı V.                  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.        Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                      O. A. BAK                                   L. ELVAN                                  İ. YILMAZ

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                         İçişleri Bakanı V.                         Kalkınma Bakanı               Kültür ve Turizm Bakanı V.

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                              B. TÜFENKCİ

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                               Millî Savunma Bakanı V.

                                    V. EROĞLU                                A. DEMİRCAN                                            A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2018/11804

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                B. BOZDAĞ                                        N. AĞBAL                                      F. IŞIK                                    R. AKDAĞ

         Başbakan Yardımcısı                        Başbakan Yardımcısı V.                 Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

            H. ÇAVUŞOĞLU                                   A. ARSLAN                          F. B. SAYAN KAYA                      M. ÖZHASEKİ

         Başbakan Yardımcısı                             Adalet Bakanı V.             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı     Avrupa Birliği Bakanı V.

                   F. ÖZLÜ                                         J. SARIEROĞLU                            M. ÖZHASEKİ                                L. ELVAN

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                  Dışişleri Bakanı V.

                    F. ÖZLÜ                                      F. B. SAYAN KAYA                             O. A. BAK                            A. E. FAKIBABA

           Ekonomi Bakanı V.                  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.        Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                      O. A. BAK                                   L. ELVAN                                  İ. YILMAZ

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                         İçişleri Bakanı V.                         Kalkınma Bakanı               Kültür ve Turizm Bakanı V.

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                              B. TÜFENKCİ

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                               Millî Savunma Bakanı V.

                                    V. EROĞLU                                A. DEMİRCAN                                            A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2018/11807

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                B. BOZDAĞ                                        N. AĞBAL                                      F. IŞIK                                    R. AKDAĞ

         Başbakan Yardımcısı                        Başbakan Yardımcısı V.                 Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

            H. ÇAVUŞOĞLU                                   A. ARSLAN                          F. B. SAYAN KAYA                      M. ÖZHASEKİ

         Başbakan Yardımcısı                             Adalet Bakanı V.             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı     Avrupa Birliği Bakanı V.

                   F. ÖZLÜ                                         J. SARIEROĞLU                            M. ÖZHASEKİ                                L. ELVAN

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                  Dışişleri Bakanı V.

                    F. ÖZLÜ                                      F. B. SAYAN KAYA                             O. A. BAK                            A. E. FAKIBABA

           Ekonomi Bakanı V.                  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.        Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                      O. A. BAK                                   L. ELVAN                                  İ. YILMAZ

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                         İçişleri Bakanı V.                         Kalkınma Bakanı               Kültür ve Turizm Bakanı V.

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                              B. TÜFENKCİ

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                               Millî Savunma Bakanı V.

                                    V. EROĞLU                                A. DEMİRCAN                                            A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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YÖNETMELİKLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLARININ ATANMA İLE ÇALIŞMA USUL VE 

ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/3/2015 tarihli ve 29307 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş ve Mes-

lek Danışmanlarının Atanma ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü mad-

desinin birinci fıkrasının (o) bendinde yer alan “personeli” ibaresi “personel veya İş ve Meslek

Danışmanını” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “çalışan”

ibaresi “en az 2 yıl hizmeti bulunan” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki ikinci

fıkra eklenmiştir.

“(2) Kurumda çalışan ve çalışma gücünden en az %40’ını kaybettiği sağlık kurulu ra-

poru ile tespit edilenlerden İş ve Meslek Danışmanı Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olanlar,

kurumda kadrolu olarak en az 2 yıl hizmeti bulunmaları şartıyla, boş kadro olması ve ihtiyaç

duyulması halinde İş ve Meslek Danışmanı kadrolarına atanabilirler. Boş kadro sayısından

fazla talep olması halinde birinci fıkrada belirtilen atama kriterleri uygulanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 – (1) İş ve Meslek Danışmanı kadrosunda bulunmakta iken çeşitli sebep-

lerle aynı düzeydeki görevlere veya daha alt görevlere atananlar; 2 yıl geçmedikçe İş ve Meslek

Danışmanı kadrosuna yeniden atanamazlar.

(2) Birinci fıkra kapsamında yer alanlar; boş kadro olması, ihtiyaç bulunması ve gereken

şartları kaybetmemiş olmaları şartıyla İş ve Meslek Danışmanı kadrosuna yeniden atanabilirler.

(3) Bu madde hükümlerine göre yeniden İş ve Meslek Danışmanı kadrolarına ataması

yapılacaklar hakkında 11 inci madde hükümleri uygulanmaz.

(4) Aynı kadroya birden fazla başvuru olması halinde, sırasıyla; daha önce İş ve Meslek

Danışmanı unvanında hizmet süresi fazla olanlara, daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara, üst öğ-

renim mezuniyet notu yüksek olanlara öncelik tanınır.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

26/3/2015 29307
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME

SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/4/2012 tarihli ve 28262 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre ve

Şehircilik Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin

“ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE

ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK” olan adı “ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

PERSONELİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki

madde eklenmiştir.

“Yönetici kadrolarına atanacaklarda aranan şartlar

MADDE 17/A – (1) Çevre ve şehircilik il müdürü, altyapı ve kentsel dönüşüm müdürü,

bölge temiz hava merkezi müdürü, çevre ve şehircilik il müdür yardımcısı, altyapı ve kentsel

dönüşüm müdür yardımcısı ve bölge temiz hava merkezi müdür yardımcısı kadrolarına yapı-

lacak atamalarda;

a) Çevre ve şehircilik il müdürü, unvanlı kadroya atanabilmek için en az dört yıllık li-

sans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, mimarlık,

mühendislik, mimarlık-mühendislik ve ziraat fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim

Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının

birinden mezun olmak,

b) Çevre ve şehircilik il müdür yardımcısı, altyapı ve kentsel dönüşüm müdürü ile alt-

yapı ve kentsel dönüşüm müdür yardımcısı unvanlı kadrolara atanabilmek için, üniversitelerin

mühendislik, mimarlık ile şehir ve bölge planlama bölümlerinden ya da öğrenim süresi en az

dört yıl olup bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen diğer fakülte veya

yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

c) Bölge temiz hava merkezi müdürü ve bölge temiz hava merkezi müdür yardımcısı

unvanlı kadrolara atanabilmek için, üniversitelerin mühendislik, mimarlık, şehir ve bölge plan-

lama bölümleri ile fen fakültelerinin kimya ve biyoloji bölümlerinden ya da öğrenim süresi en

az dört yıl olup bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen diğer fakülte

veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

şartları aranır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

12/4/2012 28262

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 16/4/2013 28620
2- 25/12/2013 28862
3- 6/1/2018 30293
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Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan:

NÜKLEER TESİSLERDE RADYASYONDAN KORUNMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, nükleer tesislerde iyonlaştırıcı radyasyondan

korunmaya ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; nükleer tesislerin yer değerlendirme, tasarım, inşaat,

işletmeye alma, işletme, işletmeden çıkarma ve sahanın düzenleyici kontrolden çıkarılması

aşamalarında ve acil durumlarda çalışanların, halkın ve çevrenin iyonlaştırıcı radyasyonun za-

rarlı etkilerinden korunmasına ilişkin uyulması gereken hususları kapsar.

(2) İyonlaştırıcı olmayan radyasyon ve doğal radyasyon bu Yönetmeliğin kapsamı dı-

şındadır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 9/7/1982 tarihli ve 2690 sayılı Türkiye Atom Enerjisi

Kurumu Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ile 8 inci maddesinin birinci

fıkrasının (a) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Acil durum: İnsan hayatı ve güvenliği, yaşam kalitesi, çevre veya mülk üzerindeki

ciddi olumsuz etkilerin yatıştırılması için acil eylemleri gerektiren, nükleer tesiste meydana

gelebilecek olağandışı olayları veya bu tür olumsuz sonuçları meydana getirebilecek tehlike-

leri,

b) Acil durum çalışanı: Bir acil durumun öncesinde ya da acil durum sırasında belirle-

nen,  acil duruma müdahale sırasında yerine getirmesi gereken görevleri belirlenmiş olan, Ku-

ruluş tarafından işe alınmış kişiler ya da polis memurları, itfaiye erleri, sağlık personeli ve tah-

liye araçlarının şoför ve mürettebatı gibi müdahale organizasyonlarının personelini,

c) Acil durum planlama bölgesi: Acil durum sırasında nükleer tesis dışında deterministik

etkilerin önlenmesi ve stokastik etki riskinin azaltılmasına yönelik uygulanacak acil koruyucu

eylemler için gerekli düzenlemelerin yapıldığı ihtiyati eylem bölgesi ve acil koruyucu eylem

planlama bölgesini,

ç) Acil durumda radyasyona maruz kalma durumu: Bir acil durumda, istenmeyen etki-

lerden sakınmak veya etkileri azaltmak için bir eylemin vakit kaybetmeden gerçekleştirilmesini

gerektiren, halkın radyasyona maruz kalma durumunu,

d) Acil koruyucu eylem: Bir acil durumda etkili olabilmesi için hemen (genellikle sa-

atler içinde) alınması gereken ve geciktirildiğinde etkinliği belirgin olarak azalacak olan koru-

yucu eylemi,

Sayfa : 118                             RESMÎ GAZETE                                29 Mayıs 2018 – Sayı : 30435



e) Acil koruyucu eylem planlama bölgesi: Bir acil durumda, nükleer tesis dışında sto-

kastik etki riskinin azaltılması ve deterministik etkilerin önlenmesine yönelik alınabilecek doz-

ları engellemek üzere tesis koşulları ve çevresel izleme sonuçları esas alınarak gerçekleştirile-

cek acil koruyucu eylemler için gerekli düzenlemelerin yapıldığı tesis civarındaki alanı,

f) Beklenen işletme olayları: Nükleer tesisin ömrü boyunca bir kez ya da daha fazla

meydana gelmesi beklenen ve gerçekleştiğinde tesise veya güvenlik sistemlerine zarar vermesi

veya kazaya yol açması mühendislik sistemleri ile tasarım aşamasında engellenen normal iş-

letmeden sapmaları,

g) Belirlenmiş hastane: Nükleer tesislerin yakınında bulunan ve radyasyona ve/veya

radyoaktif bulaşmaya maruz kalmış bireylerin genel tedavilerinin gerçekleştirileceği hastane-

leri,

ğ) Çalışanlar: Nükleer tesislerde görev yapan radyasyonla çalışanları ve görevleri gereği

halk için belirlenen doz sınırlarının üzerinde radyasyona maruz kalma olasılığı bulunmayan

görevlileri,

h) Çevresel radyolojik izleme: Nükleer tesise özel olarak, çevredeki iyonlaştırıcı rad-

yasyon doz hızının ölçümünü, gıda, toprak, su ve biyoindikatör gibi örneklerin alınmasını ve

radyonüklid konsantrasyonunun belirlenmesi amacıyla analizini, ölçüm ve analiz sonuçlarının

değerlendirilmesini,

ı) Deterministik etki: Görülebilmesi için bir eşik radyasyon dozu seviyesi bulunan ve

bu eşik seviyesi aşıldığında, şiddeti alınan dozla beraber artan sağlık etkisini,

i) Dış ışınlanma: Radyasyon kaynağı veya radyoaktif maddeler nedeniyle kişinin vü-

cudunun dışarıdan radyasyona maruz kalma durumunu,

j) Diğer müdahale faaliyetleri: Acil durumlarda koruyucu eylemler haricinde gerçek-

leştirilen, halkın bilgilendirilmesi, tıbbi müdahale ve kişilerin uzun dönemli tıbbi takibi gibi

müdahale faaliyetlerini,

k) Doz kısıtlaması: Planlanmış ışınlamalarda radyasyona maruz kalma durumlarında

alınacak dozların, doz sınırlarının altında kalacak şekilde optimize edilerek ayrıca sınırlandı-

rılmasını,

l) Dozimetri servisi: Doz sonuçlarını Merkezi Doz Kayıt Sistemine aktarmak üzere,

radyasyonla çalışanların kişisel dozlarının izlenmesi hizmetini vermek için Kurum tarafından

uygun bulunarak belgelendirilen kuruluşları,

m) Erken koruyucu eylem: Bir acil durumda günler veya haftalar içinde uygulamaya

konulabilecek koruyucu eylemi,

n) Genel kriterler: Koruyucu eylemlerin ve diğer müdahale faaliyetlerinin gerçekleşti-

rilmesini gerektiren öngörülen doz, alınan doz ve artık doz seviyelerini,

o) Halk: Çalışanlar ve stajyerler haricindeki toplum üyesi kişileri,

ö) Harici çalışan: Kuruluş tarafından nükleer tesiste sürekli çalıştırılan kişiler dışında,

kontrollü ve gözetimli alanlarda faaliyette bulunan, geçici veya sürekli olarak kendi adına iş

yürüten veya başka yüklenici tarafından çalıştırılan kişiyi,
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p) ISO: Uluslararası Standardizasyon Organizasyonunu,

r) İç ışınlanma: Radyoaktif maddelerin solunum, sindirim veya cilt yoluyla vücuda alın-

ması nedeniyle radyasyona maruz kalma durumunu,

s) İhtiyati eylem bölgesi: Bir nükleer tesisin etrafında, bir acil durumun gerçekleşmesi

halinde, tesis dışında ağır deterministik etki riskini azaltmak için tesis koşulları esas alınarak,

radyoaktif madde salımından önce veya hemen sonra uygulanacak acil koruyucu eylemler ile

ilgili düzenlemelerin yapıldığı alanı,

ş) İhtiyati koruyucu eylem: Bir acil durumda salımdan önce veya hemen sonra ya da

radyasyona maruz kalınmasından önce, ağır deterministik etki riskini engellemek veya azalt-

mak için mevcut şartlara dayalı olarak yapılan koruyucu eylemi,

t) İnceleme seviyeleri: Radyasyonla çalışanlar ve halk için yıllık doz kısıtının aşılma-

ması esas alınarak Kuruluş tarafından, doz, aktivite veya diğer izlenen radyolojik ölçüm de-

ğerleri cinsinden belirlenen ve aşılması durumunda nedeni araştırılarak önleyici veya düzeltici

faaliyet gerektiren kısıtlayıcı düzeyleri,

u) İşletme koşulları: Nükleer tesisin normal işletme ve beklenen işletme olaylarını kap-

sayan durumları,

ü) Kaza: Beklenen işletme olaylarının ötesinde, tasarıma esas ve tasarım ötesi kazaları

da kapsayan, işletme koşullarından tüm sapmaları,

v) Kişisel izleme: Uygun dozimetreler kullanılarak veya cilde bulaşan, vücut içine alı-

nan ve vücuttan dışarı atılan radyoaktif maddelerin miktarının ölçülmesi ve ölçüm sonuçlarının

değerlendirilmesi aracılığıyla radyasyonla çalışanların izlenmesini,

y) Korunma ve güvenlik: Kişilerin iyonlaştırıcı radyasyona ve radyoaktif maddelerden

kaynaklanan ışınlanmalara karşı korunması ve nükleer tesislerin güvenliği ile bu hedeflere

ulaşmak için kullanılan her türlü vasıtayı, kazaların önlenmesini ve meydana gelen kaza so-

nuçlarının hafifletilmesini,

z) Koruyucu eylem: İhtiyati, acil ve erken koruyucu eylemleri,

aa) Kritik grup: Bir nükleer tesisten kaynaklanan ışınlanma durumunda en yüksek dozu

alma ihtimali olan toplum üyesi kişilerden oluşan grubu,

bb) Kuruluş: Bir nükleer tesis kurmak üzere Kurum tarafından tanınmış ve/veya nükleer

tesis inşa etmek, işletmek, işletmeden çıkarmak veya kapatmak üzere Kurum tarafından yetki-

lendirilmiş olan tüzel kişiyi,

cc) Kurum: Türkiye Atom Enerjisi Kurumunu,

çç) Merkezi Doz Kayıt Sistemi: Dozimetri servisleri tarafından radyasyonla çalışanlara

ait kişisel doz kayıtlarının aktarıldığı, Kurum tarafından yönetilen ve doz kayıtlarının muhafaza

edildiği merkezi veri tabanını,

dd) Mesleki ışınlanma: Radyasyonla çalışanların yaptığı iş nedeniyle radyasyona maruz

kalma durumunu,

ee) Mevcut radyasyona maruz kalma durumu: Kontrol altına alınmasına ilişkin karar

verilmesi gerektiğinde halihazırda mevcut olan radyasyona maruz kalma durumunu,
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ff) Normal işletme: İşletme için belirlenmiş sınır koşullar ihlal edilmeksizin bir nükleer

tesisin işletilmesini,

gg) Nükleer tesis: Kurum tarafından nükleer güvenlik ve emniyetin göz önüne alınması

gerektiği tespit edilen, nükleer maddelerin üretildiği, işlendiği, kullanıldığı, bulundurulduğu,

yeniden işlendiği, depolandığı veya bertaraf edildiği her türlü tesisi,

ğğ) Olağandışı olay: Normal işletme durumundan sapmalardan tasarım ötesi kazalara

kadar bütün işletme olaylarını ve nükleer güvenliğe ilişkin yetersizlikleri,

hh) Öngörülen doz: Bir radyasyon acil durumu nedeniyle, hiçbir koruyucu önlem alın-

madığında ya da iyileştirici eylem yapılmadığında alınması beklenen dozu,

ıı) Planlanmış ışınlanmalarda radyasyona maruz kalma durumu: Bir nükleer tesisin

planlanmış işletilmesi veya radyasyon kaynağının planlanmış kullanımı durumunda radyasyona

maruz kalma durumunu,

ii) Radyasyon alanları: Planlanmış ışınlanmalar nedeniyle halk için belirlenen yıllık

doz sınırlarının üzerinde doza maruz kalma olasılığı olan nükleer tesis içindeki kontrollü ve

gözetimli alanları,

jj) Radyasyon güvenliği: Radyasyon tesislerinde, radyasyon kaynaklarının tanı, tedavi,

görüntüleme, güvenlik, ölçüm, analiz, eğitim ve araştırma gibi amaçlarla kullanıldığı ve bu-

lundurulduğu uygulamalarda ve radyoaktif kaynakların ithalatı, ihracatı, taşınması gibi faali-

yetlerde; radyasyonla çalışanların, halkın ve çevrenin radyasyondan korunmasını teminen, rad-

yasyon kaynaklarının güvenliğinin, radyoaktif kaynakların emniyetinin ve bu tesis, uygulama

ve faaliyetler sonucu ortaya çıkan radyoaktif atıkların yönetiminin sağlanması amacıyla oluş-

turulmuş sistemi,

kk) Radyasyon kaynağı: Radyoaktif kaynakları ve radyasyon yayan veya radyoaktif

kaynak içeren cihazları,

ll) Radyasyondan korunma: Nükleer tesislerde, gerekçelendirme, optimizasyon ve doz

sınırlamaları ilkeleri doğrultusunda radyasyonun zararlarına karşı alınması gereken önlemle-

ri,

mm) Radyasyonla çalışan: Nükleer tesislerde görevleri gereği, halk için belirlenen doz

sınırlarının üzerinde radyasyona maruz kalma olasılığı olan kişiyi,

nn) Radyasyonla çalışma izni: Kontrollü alanlarda özel izin gerektiren her bir faaliyete

nükleer tesisin radyasyondan korunma personeli tarafından verilen onayı,

oo) Radyoaktif bulaşma: Çevrede, vücutta ya da herhangi bir maddenin yüzeyinde veya

içinde istenmeyen radyoaktif madde birikimini,

öö) Radyoaktif kaynak: İçeriğindeki radyoaktif maddeden faydalanılarak radyasyon

uygulamalarında kullanılmak üzere üretilmiş açık veya kapalı kaynakları,

pp) Radyoaktif madde: Çekirdekleri kendiliğinden bozunuma uğrayarak radyasyon ya-

yan izotopları içeren maddeleri,

rr) Referans hastane: Radyasyona maruz kalan ya da radyoaktif madde bulaşmış kişilere

veya bir acil durumdan dolayı muhtelif yaralanmaları olan kişilere ileri uzmanlık gerektiren

tedavinin sağlandığı hastaneyi,
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ss) Saha: Tesisi fiziksel engellerle çevreleyen, sadece kontrollü giriş-çıkış yapılabilen

ve üzerinde tesis sahibinin yetkisi olan alanı,

şş) Stajyer: Belirli bir beceriyi kazanmak amacı ile mesleki eğitim alan öğrenciyi,

tt) Stokastik etki: Radyasyonun neden olduğu, oluşma olasılığı maruz kalınan radyas-

yonla artan ve meydana gelirse ciddiyeti alınan dozdan bağımsız olan sağlık etkisi,

uu) Tasarıma esas kaza: Nükleer tesisin tasarımı sırasında güvenlik sistemlerinin sınır-

larını belirleyen ve gerçekleşme olasılığı 10-2/ reaktör yılından az 10-6/ reaktör yılından büyük

veya eşit olan ve radyoaktif madde salınması uygun tasarım özellikleri sayesinde kabul edile-

bilir düzeyde tutulan kazaları,

üü) Tasarım ötesi kazalar: Gerçekleşme olasılığı tasarıma esas kazalardan daha düşük

olup önemli radyolojik sonuçlara neden olabilen kazaları,

vv) Yüklenici: Kuruluş ve çalıştırdığı kişiler dışında, radyasyon alanlarında iş yürüten

gerçek ya da tüzel kişiyi veya onun işverenliğinde alt yüklenici olarak iş yürüten gerçek veya

tüzel kişiyi,

ifade eder.

(2) Bu Yönetmelikte geçen doz tanımları, birimleri ve hesaplamalarına ilişkin dozimet-

rik terimler ve doz hesaplama yöntemleri Avrupa Komisyonunun 2013/59/EURATOM kodlu

direktifinde tanımlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Doz Sınırlama Sistemi

Doz kısıtlamaları

MADDE 5 – (1) Kuruluş, nükleer tesisten kaynaklanabilecek tüm ışınlanmaların neden

olabileceği kişisel dozların büyüklüğü ve radyasyona maruz kalabilecek kişilerin sayısı ile eko-

nomik ve sosyal faktörleri göz önünde bulundurarak mümkün olan en düşük doz alınacak şe-

kilde, çalışanlar, stajyerler ve halk için mümkün ve makul olan en iyi yöntemleri kullanarak

optimum korunmayı sağlar.

(2) Optimizasyon ve doz kısıtlaması nükleer tesisin tüm ömrü boyunca alınacak ön-

lemler ve kontroller vasıtasıyla gerçekleştirilir.

(3) Halk için normal işletme sırasında uygulanacak doz kısıtı her tesis için Kurum ta-

rafından belirlenir.

(4) Nükleer tesiste radyasyonla çalışanlara yönelik doz kısıtları, yıllık doz sınırlarının

altında kalmak koşuluyla Kuruluş tarafından belirlenir, takip edilir ve Kurum tarafından uy-

gunluğu değerlendirilir. Harici çalışanlara yönelik doz kısıtları yüklenici ve Kuruluş tarafından

birlikte belirlenir ve Kurumun değerlendirmesine tabidir.

Doz sınırları

MADDE 6 – (1) Tüm planlanmış ışınlanmalarda radyasyona maruz kalma durumla-

rında alınabilecek radyasyon dozlarının 7, 8 ve 9 uncu maddelerde verilen doz sınırlarını aş-

maması sağlanır. Bu doz sınırlarına tıbbi ışınlanmalar ve doğal radyasyon nedeniyle alınan

dozlar dâhil edilmez.
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Mesleki ışınlanmalarda doz sınırları

MADDE 7 – (1) Planlanmış ışınlanmalarda radyasyona maruz kalma durumunda rad-

yasyonla çalışanlar için etkin doz sınırı yıllık 20 mSv’tir. Ancak ardışık beş yılın ortalaması

20 mSv’i geçmemek üzere tek bir yılda en fazla 50 mSv’e kadar izin verilebilir.

(2) Birinci fıkra hükmü geçerli olmak koşuluyla, yıllık eşdeğer doz sınırı göz merceği

için ardışık beş yılın ortalaması 20 mSv’i geçmemek üzere tek bir yılda en fazla 50 mSv, el,

kol ve ayak ile cilt için 500 mSv’tir. Cildin radyasyon dozuna maruz kalan herhangi bir alanının

1 cm2 üzerinden alınan ortalama eşdeğer dozu, cilt eşdeğer dozu olarak kabul edilir.

(3) 18 yaşından küçükler radyasyona maruz kalmaya neden olabilecek bir görevde ça-

lıştırılamaz.

(4) Harici çalışanlar da dâhil olmak üzere radyasyonla çalışanlar, hamilelik ve emzirme

dönemlerinde durumlarını Kuruluşa bildirmelerinden itibaren radyasyona maruz kalma riski

taşıyan işlerde görevlendirilemez.

Stajyerler ve öğrenciler için doz sınırları

MADDE 8 – (1) 16 ile 18 yaş arasındaki stajyerler ve öğrenciler için etkin doz sınırı

yıllık 6 mSv’tir. Bu doz sınırları geçerli olmak koşuluyla, yıllık eşdeğer doz sınırları göz mer-

ceği için 15 mSv, cilt, el ve ayak için 150 mSv’tir. Cildin radyasyon dozuna maruz kalan her-

hangi bir alanının 1 cm2 üzerinden alınan ortalama eşdeğer dozu, cilt eşdeğer dozu olarak kabul

edilir.

(2) 18 yaşını doldurmuş stajyerler ve öğrenciler için radyasyonla çalışanlar için belir-

lenen doz sınırları uygulanır.

(3) 16 yaşını doldurmamış stajyerler ve öğrenciler için doz sınırları 9 uncu maddede

yer alan halk için doz sınırları ile aynıdır.

Halk için doz sınırları

MADDE 9 – (1) Planlanmış ışınlanmalarda radyasyona maruz kalma durumunda halkın

alabileceği kişisel yıllık etkin dozun sınırı 1 mSv’tir. Kuruluş tarafından gerekçelendirilmek

koşuluyla, ardışık beş yılın ortalaması 1 mSv olmak üzere yılda daha yüksek sınırlara da Kurum

tarafından izin verilebilir.

(2) Birinci fıkra hükmü geçerli olmak koşuluyla, yıllık eşdeğer doz sınırı göz merceği

için 15 mSv, cilt için ise 50 mSv’tir. Cildin radyasyon dozuna maruz kalan herhangi bir alanının

1 cm2 üzerinden alınan ortalama eşdeğer dozu, cilt eşdeğer dozu olarak kabul edilir.

(3) Nükleer tesiste ziyaretçi olarak bulunacak kişiler için ve radyasyonla çalışanlar dı-

şında kalan tesis çalışanları için de birinci ve ikinci fıkra hükümleri uygulanır.

Lisanslamada uygulanacak doz kriterleri

MADDE 10 – (1) Nükleer tesislerde normal işletme sırasında halkın alabileceği kişisel

etkin dozların Kurum tarafından belirlenen doz kısıtını aşmayacağı gösterilir.

(2) Nükleer tesislerde, beklenen işletme olayları için halkın alabileceği kişisel etkin

dozların olay başına yılda 0,1 mSv’i aşmayacağı gösterilir.

(3) Nükleer tesislerde gerçekleşebilecek tasarıma esas kazalar sonucunda, halkın kaza

başına yıllık 5 mSv’ten fazla kişisel etkin doz almayacağı gösterilir.
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(4) Tasarım ötesi kazalardan; radyoaktif maddeyi hapseden birincil bariyerde, nükleer

reaktörlerde korda veya yakıtta, ciddi hasara neden olmayan kazalar sonucunda halkın, kaza

başına yıllık 20 mSv'ten fazla kişisel etkin doz almayacağı gösterilir.

(5) Nükleer santral yerinin acil durum planlama açısından kabul edilebilir olması için,

17 nci maddenin beşinci fıkrasında belirtilen salımda ve daha sonraki nükleer santral lisanslama

süreçlerinde radyoaktif maddeyi hapseden birincil bariyerde ciddi hasara yol açan tasarım ötesi

kaza senaryolarında acil durum planlama bölgelerinin sınırlarında Ek-1’in (1.3) numaralı mad-

desinde tanımlı doz kriterlerinin aşılmayacağı gösterilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Genel İlkeler

Sorumluluk

MADDE 11 – (1) Nükleer tesisin ömrü boyunca radyasyona maruz kalma riskini artı-

rabilecek faaliyetlerin güvenli bir şekilde yerine getirilmesi ile çalışanların, halkın ve çevrenin

radyasyondan korunmasında asıl sorumluluk Kuruluşa aittir. Bu sorumluluk hiçbir koşulda

devredilemez.

(2) Kuruluş, işletmeden çıkarma da dâhil olmak üzere nükleer tesisin ömrü boyunca

mevcut ve gelecek nesillerin radyasyondan korunmasının sağlanması, buna ilişkin sorumlu-

lukların yerine getirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması için idari, mali ve teknik yapılanmayı

oluşturur.

(3) Lisansın iptal edilmesi, askıya alınması veya geçerlilik süresinin dolması Kuruluşun

bu mevzuat çerçevesindeki sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

(4) Kurum tarafından yetkilendirilmek ve denetlenmek Kuruluşun sorumluluğunu or-

tadan kaldırmaz. Kurum, Kuruluşun sorumluluklarına ortak olmaz, işlem ve faaliyetlerinden

sorumlu tutulamaz.

Radyasyondan korunmaya ilişkin temel yükümlülükler

MADDE 12 – (1) Kuruluş tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde, nükleer tesisin saha

değerlendirme, tasarım, inşaat, işletmeye alma, işletme, işletmeden çıkarma ve sahanın düzen-

leyici kontrolden çıkarılmasını kapsayan tüm aşamalar boyunca radyasyondan korunmaya iliş-

kin aşağıdaki yükümlülükler yerine getirilir:

a) Radyasyondan korunma ilkelerinin karşılanması,

b) Radyoaktif atıkların ve kullanılmış yakıtların yönetilmesi,

c) Saha içi acil durum planlamasının yapılması ve uygulanması ile saha dışı acil durum

planının yapılması ve uygulanmasında yerel otoriteler ile işbirliği kurulması,

ç) Radyoaktif maddelerin taşınması sırasında radyasyondan korunmanın sağlanmasına

yönelik önlemlerin alınması,

d) Radyasyondan korunma ile ilgili birimin oluşturulması ve yeterli sayıda radyasyon-

dan korunma personelinin çalıştırılması,

e) Radyasyonla çalışanlara gereken eğitimlerin verilmesi ve sorumluluklarını yerine

getirebilecekleri gerekli niteliklere ulaşmalarının sağlanması,
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f) Radyasyondan korunma programının hazırlanması ve uygulanması,

g) Radyasyondan korunma programının etkinliğini incelemek için periyodik değerlen-

dirme yapılması,

ğ) Radyasyondan korunmayla ilgili kayıtların tutulması ve raporlanması,

h) Nükleer tesis için belirlenmiş inceleme seviyelerinin aşılması durumunda bunun ne-

denlerinin araştırılması ve iyileştirici ilave önlemlerin alınması.

(2) Kuruluş, korunma ve güvenlik için alınan önlemlerin etkinliğini periyodik gözden

geçirmelerle değerlendirir ve tespit edilen eksiklik ve zaaflara ilişkin gerekli düzeltici faali-

yetleri radyasyondan korunma ilkelerinden ödün vermeyecek şekilde uygular.

(3) Kuruluş, beklenen işletme olayları ve kazalardan edinilen tecrübelerin nükleer te-

sisin radyasyondan korunma programına yansıtılmasını ve bunların uygulamaya konulmasını

sağlar.

(4) Kuruluş, radyasyonla çalışanların hamilelik ve emzirme durumlarını bildirmelerinin

önemi ve bebeğin maruz kalacağı riskler hakkında bilgilendirilmelerini sağlar.

(5) Kuruluş, doğrudan ya da yüklenicilerle yaptığı anlaşma vasıtasıyla, harici çalışan-

ların kendi tesisindeki görevleri sırasında radyasyondan korunmasını sağlar.

(6) Kuruluş, bu Yönetmelik kapsamındaki gereklerin yerine getirildiğini gösteren iç

denetim ve izleme faaliyetlerini gerçekleştirir.

Dereceli yaklaşım

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikteki hükümler, nükleer tesislerin çalışanlar, halk ve

çevre üzerinde yaratabileceği riskin boyutu ile orantılı bir seviyede uygulanır.

Radyasyon kaynakları

MADDE 14 – (1) Kuruluş tarafından, çalışanların ve halkın radyasyondan korunması-

nın sağlanabilmesi için nükleer tesislerde kullanılan radyasyon kaynaklarının güvenliği ve em-

niyeti ile ilgili her türlü önlem alınır.

(2) Nükleer tesislerde kullanılan radyasyon kaynaklarının ithali, ihracı, bulundurulması,

taşınması gibi faaliyetlerle ilgili her türlü lisans, izin ve denetim işlemleri radyasyon güvenli-

ğine ilişkin mevzuat hükümleri kapsamında yürütülür.

Radyoaktif atıklar

MADDE 15 – (1) Nükleer tesislerde oluşan radyoaktif atıkların yönetiminde, 9/3/2013

tarihli ve 28582 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Radyoaktif Atık Yönetimi Yönetmeliği

esas alınır ve uygulanır.

(2) Katı radyoaktif atıkların serbestleştirilmesinde 9/3/2013 tarihli ve 28582 sayılı Res-

mî Gazete’de yayımlanan Nükleer Tesislerde Serbestleştirme ve Sahanın Düzenleyici Kont-

rolden Çıkarılmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri esas alınır ve uygulanır.

Çevresel radyolojik izleme

MADDE 16 – (1) Kuruluş, işletme koşulları ve kazalar sırasında halkın alabileceği

dozu yeterli seviyede ve hızlı bir şekilde değerlendirmek için çevresel radyolojik izleme prog-

ramını hazırlar ve inşaat lisansı başvurusu sırasında Kuruma sunar. Kurum tarafından uygun-

luğu değerlendirilen program, nükleer tesisin işletmeye alınmasından yaklaşık 2 yıl önce uy-

gulanmaya başlanır.
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Halk dozlarının tahmini

MADDE 17 – (1) Kuruluş, işletme koşullarında radyoaktif gaz ve sıvı salımlar nede-

niyle kritik grupların alabileceği dozlara ilişkin tahminlerini yapar ve bu tahminlerin doz kı-

sıtlarının altında kaldığını yer değerlendirme aşamasından itibaren tüm lisanslama ve periyodik

güvenlik değerlendirmesi süreçlerinde Kuruma gösterir.

(2) Nükleer tesis işletimdeyken işletme koşullarında halkın alabileceği radyasyon do-

zunun tahminleri, çevreye verilen gaz ve sıvı salım ölçümlerine dayanır. Lisanslama için seçilen

kritik gruplar tesis işletimdeyken yeniden değerlendirilir.

(3) İşletme koşulları sırasında halkın alabileceği etkin dozların tahminleri, nükleer tes-

islerin neden olacağı riskin boyutuna bağlı olarak uygun modeller seçilerek ve uygun girdiler

ve kabuller kullanılarak yapılır.

(4) Nükleer tesis işletimdeyken yapılan, halkın etkin doz tahminleri 53 üncü madde ge-

reğince Kuruma sunulan Radyoaktif Salım Raporunda yer alır.

(5) Tesisin lisanslama ve periyodik güvenlik değerlendirmeleri sırasında Kuruluş tara-

fından tasarıma esas kazalar ile tasarım ötesi kaza durumlarının radyolojik analizleri yapılır.

Nükleer santralin yer değerlendirme aşamasında sadece çevreye 100 TBq’lik Cs-137 salımı

ile santralin türüne uygun kaynak teriminde yer alan diğer radyonüklidlerin bu salıma göre

bağıl oranları korunarak belirlenmiş miktarlarda salımının radyolojik analizleri yapılır.

(6) Acil durumlara hazırlık açısından, Kuruluş tarafından kullanılmak üzere, ısıl gücü

2 MWth’den büyük olan reaktörlerde ve tesis dışına yayılarak koruyucu eylemlerin gerçekleş-

tirilmesini gerektiren dozlara yol açabilecek diğer nükleer tesislerde gerçekleşebilecek kazaların

radyolojik sonuçlarını tahmin eden karar destek sistemi model ve yazılımları tesiste bulunur.

Bu model ve yazılımların nükleer tesis işletime alınmadan önce, gerçekleşebilecek ve çevreye

salıma neden olabilecek kaza senaryoları için denenmiş olması gerekir. Acil durum tatbikatla-

rında model ve yazılımların sonuçlarının kullanılabilirliği test edilir.

(7) Doz tahminlerinin analizleri için kullanılan model ve yazılımlar hakkında bilgi ile

girdiler, kabuller ve analiz sonuçları lisanslama ve periyodik güvenlik değerlendirmesi süreç-

lerinde Kuruma sunulur.

Radyasyonla çalışanların dozlarının tahmini

MADDE 18 – (1) Kuruluş tarafından, radyasyonla çalışanların doz tahminleri işin süresi,

sıklığı ve işin neden olacağı doz hızı dikkate alınarak yapılır. Sonuçların radyasyonla çalışanlar

için belirlenmiş doz kısıtlarının altında kalacağı inşaat lisansından itibaren tüm lisanslama ve

periyodik güvenlik değerlendirmesi süreçlerinde Kuruma gösterilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Nükleer Tesisin İşletme Aşamasında Radyasyondan Korunma

Radyasyondan korunma programı

MADDE 19 – (1) Kuruluş tarafından, nükleer tesisin insan sağlığı ve çevre üzerindeki

potansiyel riskinin boyutuna uygun ayrıntıda radyasyondan korunma programı hazırlanır ve

tesisin işletmeye alınması ile uygulanmaya başlanır.
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(2) Radyasyondan korunma programı asgari aşağıdaki hususları ve bunlara ilişkin pro-

sedürleri içerir:

a) Radyasyondan korunmaya ilişkin yapılanma,

b) İstihdam edildiği durumlarda harici çalışanların sorumlulukları,

c) Radyasyon alanlarının sınıflandırılması,

ç) Radyasyonla çalışanların sınıflandırılması,

d) Radyasyonla çalışma izni,

e) Kişisel koruyucu donanım,

f) Sağlık gözetimi,

g) Radyasyon alanlarının izlenmesi,

ğ) Kişisel izleme,

h) Salımların izlenmesi,

ı) Kalibrasyon ve bakım,

i) Radyasyondan korunma eğitimleri,

j) Diğer plan ve programlar ile bağlantılar.

(3) Radyasyondan korunma programı, işletme tecrübeleri, nükleer tesisteki değişiklikler

ile ulusal mevzuattaki değişiklikler göz önüne alınarak ve periyodik güvenlik değerlendirmeleri

sırasında gerektiğinde güncellenir.

Radyasyondan korunmaya ilişkin yapılanma

MADDE 20 – (1) Radyasyondan korunmaya ilişkin faaliyetleri yürütecek birimde gö-

rev alacak, ilgili mevzuat gereğince belirlenmiş olan nitelik ve yeterliliklere sahip radyasyondan

korunma personeli ile bu birimde görev alan diğer personelin yetki, sorumluluk ve görev pay-

laşımları radyasyondan korunma programında yer alır.

Radyasyondan korunma personeli

MADDE 21 – (1) Radyasyondan korunma personeli nükleer tesisin işletmeye alma,

işletme, işletmeden çıkarma ve sahanın düzenleyici kontrolden çıkarılması aşamalarının tü-

münde radyasyondan korunmadan sorumludur ve Kuruluş tarafından belirlenen usul ve esaslar

çerçevesinde görevlendirilir. Kuruluş, tesiste dereceli yaklaşım ilkesi gereğince yeterli sayıda

radyasyondan korunma personeli çalıştırır.

(2) Radyasyondan korunma personeli, radyasyondan korunma açısından yetersizlikler

olduğunu düşündüğü durumlarda nükleer tesisin çalışmasına izin vermeme ya da tesisi dur-

durma yetkisine sahiptir. Bu görevler kapsamında radyasyondan korunma personeli nükleer

tesiste görevlendirildiği süre içinde tesis yöneticisine karşı sorumludur.

(3) Radyasyondan korunma personeli görevli olduğu süre içinde her an ulaşılabilir ol-

mak ve nükleer tesis sınırları içinde bulunmakla yükümlüdür.

(4) Radyasyondan korunma personeli asgari olarak aşağıdaki koşulları sağlamak zo-

rundadır:

a) 21/10/2005 tarihli ve 25973 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araştırma Reaktör-

lerinde İşletme Organizasyonu, Personel Nitelikleri ve İşletici Personel Lisanslarına İlişkin

Yönetmeliğin 21 inci maddesinde belirtilen genel sağlık kriterlerine uymak,
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b) Araştırma reaktörlerinde temel bilimler, sağlık bilimleri veya ilgili bir mühendislik

dalından ön lisans veya iki yıllık meslek yüksekokulu, diğer nükleer tesislerde ise temel bi-

limler, sağlık bilimleri veya ilgili bir mühendislik dalından lisans diplomasına sahip olmak,

c) Kuruluş tarafından nükleer tesise özel olarak planlanan ve ilgili mevzuatta asgari

şartları tanımlanan radyasyondan korunma personeli eğitimlerini başarıyla tamamlamış olmak,

ç) Kurum tarafından eğitim ve deneyimleri değerlendirilerek, nükleer tesislerde rad-

yasyondan korunma personeli olarak çalışmaya uygun bulunmak.

Radyasyondan korunma personelinin görevleri

MADDE 22 – (1) Radyasyondan korunma personeli aşağıda sıralanan görevlerin uy-

gulanmasından sorumludur:

a) Radyasyonla çalışanları radyasyondan korunma programına ilişkin bilgilendirmek,

gerekli eğitimleri vermek ve programı uygulamak,

b) Radyasyonla çalışanların işe başlamadan önce ve çalıştığı süre boyunca yılda en az

bir kez sağlık gözetimlerinin yaptırıldığını ve gerektiğinde özel sağlık gözetiminin uygulandı-

ğını kontrol etmek,

c) Harici çalışanların, tesiste radyasyon alanında çalıştıkları sürece aldıkları dozları

kendilerine ve yüklenicilere bildirmek,

ç) Radyasyon alanlarına giren ziyaretçilere ilişkin kayıtların tutulmasını sağlamak,

d) Radyasyonla çalışanların kişisel doz değerlendirmelerini düzenli olarak yaparak ge-

rekirse ilave önlemlerin alınmasını sağlamak, doz değerlendirmelerine ilişkin kayıtları çalı-

şanlara, işyeri hekimine, gerektiğinde Kuruma ve belirlenmiş ve referans hastanelere verilmek

üzere hazır bulundurmak,

e) A sınıfı çalışanların ve harici çalışanların kişisel izleme faaliyetlerinin düzenli olarak

gerçekleştirildiğini takip etmek, kişisel dozlarına ilişkin verilerin Merkezi Doz Kayıt Sistemine

girişini yapmak,

f) Radyasyon alanlarına ve alınabilecek dozlara ilişkin risk değerlendirmesini yaparak

gerekli tedbirleri almak ve radyasyonla çalışanları bilgilendirmek,

g) Radyoaktif kaynakların güvenliğine ilişkin tedbirleri almak,

ğ) Radyoaktif kaynakların ve donanımlarının yerlerinde ve çalışır durumda olup olma-

dıklarını periyodik aralıklarla kontrol etmek, bu kaynakların sızıntı testini yapmak veya yap-

tırmak,

h) Radyasyon alanı izleme programını yürütmek, kontrollü alanlarda radyasyon sevi-

yesini ve radyoaktif bulaşmayı kontrol etmek ve önleyici tedbirleri almak,

ı) İnceleme seviyelerini ve bu seviyelerin aşılması durumunda izlenecek yöntemleri be-

lirlemek,

i) Radyoaktif bulaşma durumunda arındırma işlemlerini yürütmek,

j) Acil durumlarda radyasyondan korunmaya yönelik olarak bu Yönetmeliğin ve ilgili

diğer mevzuatın gerektirdiği tüm önlemleri almak,

k) Konuya ilişkin olarak Beşinci Bölümde belirtilen radyasyondan korunmaya ilişkin

kayıtları tutmak.
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(2) Tesiste radyoaktif atık ve kullanılmış yakıt yönetimi çalışmalarını yürüten ayrı bir

birimin bulunmadığı durumda, radyasyondan korunma personeli radyoaktif atık ve kullanılmış

yakıt yönetimi çalışmalarını da yürütür.

(3) Radyasyondan korunma personeline gerektiğinde Kuruluş tarafından radyasyondan

korunma görevini aksatmayacak şekilde ilave görevler tanımlanabilir.

İş sağlığı ve güvenliği

MADDE 23 – (1) Nükleer tesislerde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hususlarda 22/5/2003

tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu ile 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

(2) Nükleer tesislerde görevli iş güvenliği uzmanları radyasyondan korunma personeli

ile işbirliği içerisinde çalışır.

Radyasyonla çalışanların sorumlulukları

MADDE 24 – (1) Radyasyonla çalışanlar; kendilerinin ve diğer radyasyonla çalışan-

ların radyasyondan korunmasını sağlamak için aşağıda belirtilen önlemlerin alınmasından so-

rumludur:

a) Dozimetreleri ve 2/7/2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ki-

şisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü mad-

desinin birinci fıkrasının (b) bendinde tanımlanan kişisel koruyucu donanımı talimatlara uygun

şekilde kullanmak,

b) Kuruluş tarafından hazırlanan çalışma talimatlarına aykırı veya olağandışı olay sap-

tadığında çalışma talimatında belirtilen sorumlu personele veya radyasyondan korunma per-

soneline bilgi vermek,

c) Radyasyondan korunmaya ilişkin eğitimlere katılmak ve bilgilerini güncel tutmak,

ç) Hamilelik şüphesi durumunda ve emzirme döneminde radyasyondan korunma per-

soneline bilgi vermek,

d) Korunma ve güvenliğe ilişkin belirlenmiş olan talimatların gereğini yerine getirmek,

e) Doz değerlendirmesi ve sağlık gözetimine ilişkin uygulamalarda Kuruluş ile uyumlu

olarak çalışmak.

Harici çalışanlar

MADDE 25 – (1) Kuruluş, yüklenici ile çalışması durumunda, harici çalışanların rad-

yasyondan korunmasını sağlamak için doğrudan ya da yüklenici ile arasında yaptığı yazılı bir

anlaşma ile aşağıdaki hususların yerine getirilmesini sağlar ve harici çalışanlar için bu Yönet-

melikte belirtilen hükümleri uygular:

a) Harici çalışanların 5, 6 ve 7 nci maddelerde belirtilen doz sınırlarına ve kısıtlamala-

rına uyması garanti altına alınır.

b) Harici çalışanlar tesiste radyasyon alanında çalışmaya başlamadan önce, önceki iş-

lerinden almış oldukları dozların kayıtlarını Kuruluşa bildirmekle yükümlüdür.

c) Harici çalışanlar yurt dışında gerçekleştirdikleri çalışmaların sonunda aldıkları dozları

çalıştıkları ülkedeki işverenin hizmet aldığı dozimetri servisine onaylatır ve yurda dönüşünde

Merkezi Doz Kayıt Sistemine işletir.
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ç) Kuruluş, A sınıfı harici çalışanlara tesisindeki kontrollü alanlara giriş ve çalışma ko-

şulları ile acil durum plan ve prosedürlerinin ilgili kısımları konusunda gerekli bilgilendirmeyi

yapar, eğitimleri verir ve kişisel izleme yapıldığını garanti altına alır. B sınıfı harici çalışanlara

ise tesisindeki gözetimli alanlara giriş ve çalışma koşulları hakkında gerekli bilgilendirmeyi

yapar. Harici çalışanlara uygun kişisel koruyucu donanımı sağlar.

d) Harici çalışanların tesiste radyasyona maruz kalabilecekleri işe başlamadan önce sı-

nıflandırmalarının doğru yapıldığı garanti altına alınır. Harici çalışanların sınıflandırması ça-

lışma koşulları ve sağlık gözetimine bağlı olarak gözden geçirilir.

e) Harici çalışanların sağlık gözetiminin uygulanması ve takibi garanti altına alınır.

f) Harici çalışanların kişisel izleme kayıtlarının tutulması, söz konusu çalışanlara bil-

dirilmesi ve çalışanların kendi kişisel doz kayıtlarına erişebilmeleri sağlanır.

g) Harici çalışanlara radyasyon riskleri, genel radyasyondan korunma prosedür ve ön-

lemleri, hamilelik durumlarını erkenden bildirmelerinin önemi ile emzirme döneminde olan

radyasyonla çalışanlara iç ve dış ışınlanma sonrasında bebeğin maruz kalacağı riskler hakkında

gerekli eğitimlerin verildiği ve bilgilendirmenin yapıldığı garanti altına alınır.

Radyasyon alanlarının sınıflandırılması

MADDE 26 – (1) Kuruluş, nükleer tesiste radyasyon alanlarını belirler ve bu alanlara

yönelik korunmanın ve güvenliğin temini için gerekli idari ve teknik düzenlemeleri yapar.

(2) Radyasyon alanları, radyasyon ölçüm değerlerinin çalışma koşulları ile birlikte de-

ğerlendirilmesi yapılarak alınması beklenen dozlara ve riskin büyüklüğüne uygun şekilde aşa-

ğıdaki gibi sınıflandırılır:

a) Radyasyondan korunmayı sağlama veya radyoaktif bulaşmanın yayılmasını önleme

amacı ile 27 nci maddede tanımlanmış olan özel kuralların uygulandığı, radyasyonla çalışan-

ların kişisel izlemelerinin yapıldığı ve giriş çıkışları kontrole tabi olan alanlar kontrollü alan,

b) Kontrollü alan olarak değerlendirilmeyen ancak radyasyonla çalışanların radyasyona

maruz kalma potansiyelinin bulunması nedeniyle, radyasyon seviyelerinin sürekli izlenmesini

gerektiren alanlar gözetimli alan.

(3) Kuruluş, kontrollü ve gözetimli alanlarda korunmanın ve güvenliğin sağlanması

için alınması gerekli olan tedbirlerde bir değişiklik ihtiyacı olup olmadığını belirli aralıklarla

gözden geçirir ve gerektiğinde radyasyon alanlarını yeniden belirler, varsa değişikliklerin ilgili

çalışanlara iletilmesini sağlar.

Kontrollü alanlarda uyulması gerekli kurallar

MADDE 27 – (1) Kuruluş, radyoaktif bulaşmaya maruz kalma ve bulaşmanın yayıl-

masının engellenmesi, alınma ihtimali olan radyasyon dozunun sınırlandırılması veya radyas-

yona maruz kalmanın engellenmesi için kontrollü alanlara ilişkin aşağıda belirtilen asgari ön-

lemlerin alınmasını ve kurallara uyulmasını sağlar:

a) Gerekli nitelik ve yeterliliğe sahip personel arasından kontrollü alanlarda faaliyet

gösterecek, gözetim ve iç denetim yapacak personeli görevlendirir ve personelin çalışacağı işe

uygun olarak eğitilmesini sağlar.
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b) Bu alanlara girişleri kısıtlayacak şekilde, gerekli hallerde kilitleme mekanizmaları

ve güvenlik sistemlerinin yerleştirilmesini de içerecek uygun fiziksel bariyerleri oluşturur.

c) Kontrollü alanlarda uyulması gereken kurallara ilişkin çalışma talimatlarını hazırlar

ve uygular.

ç) ISO tarafından tavsiye edilen radyasyona ilişkin uyarı işaretlerini ve alanın radyasyon

ve radyoaktif bulaşma seviyesini, alanın sınıfını, giriş sırasında ve alan içerisinde uyulması ge-

reken kuralları ve kısıtlamaları, alanda kalma süresine ilişkin sınırlamaları içeren çalışma tali-

matları ile acil durum talimatlarını ve acil durum sırasında temasa geçilecek kişilere ilişkin bil-

gileri kontrollü alanların girişlerinde okunaklı ve görünür biçimde uygun yerlere yeterli sayıda

yerleştirir.

d) Kontrollü alanlarda radyasyondan korunmaya ilişkin ilave önlem gerektiren işler

için radyasyondan korunma personelinden çalışma izninin alınması zorunludur.

e) Kontrollü alanlara girişlerde koruyucu donanım ile kişisel ve alan izleme cihazlarını

temin eder ve personelin kıyafetini değiştirip bırakabileceği alanların oluşturulmasını sağlar.

f) Kontrollü alanların çıkışlarında aşağıda belirtilenlerden gerekli olanları sağlar:

1) Cilt yüzeyinde ve giysilerdeki radyoaktif bulaşmanın ölçülmesi için gerekli cihaz ve

sistemler,

2) Kontrollü alanlardan çıkarılan her türlü eşyanın (cihaz, ekipman, sistem, malzeme

gibi) radyoaktif bulaşma ihtimaline karşı yapılması gereken ölçümler için gerekli cihaz, ekip-

man ve sistemler,

3) Arındırma için banyo ve yıkanma imkânları,

4) Radyoaktif madde bulaşmış giysi, cihaz, ekipman ve malzemelerin depolanacağı

alanlar ve gerektiğinde arındırma için gerekli ortam ve ekipman,

5) Kontrollü alana özgü radyoaktif bulaşmanın yayılmasını engelleyecek gerekli diğer

sistem ve ekipmanlar.

Gözetimli alanlar

MADDE 28 – (1) Kuruluş, gözetimli alanları uygun bariyerler ile ayırır. ISO tarafından

tavsiye edilen radyasyon uyarı işaretlerini ve alanın radyasyon seviyesini, alanın sınıfını, alana

giriş kurallarını, alanda çalışma talimatlarını, acil durum talimatlarını ve acil durumda temasa

geçilecek kişilere ilişkin bilgileri gözetimli alanların girişlerinde okunaklı ve görünür biçimde

uygun yerlere yeterli sayıda yerleştirir.

Radyasyonla çalışanların sınıflandırılması

MADDE 29 – (1) Kuruluş tarafından, normal çalışma koşullarında, yıllık doz değerleri

ve potansiyel ışınlanmaların olasılık ve büyüklüğü dikkate alınarak radyasyonla çalışanlar A

ve B sınıfı olarak sınıflandırılır.

(2) Yılda 6 mSv’ten fazla etkin doz veya göz merceği için 15 mSv, cilt, el ve ayak için

150 mSv’ten fazla eşdeğer doz alması muhtemel olanlar A sınıfı çalışan, A sınıfı çalışanı olarak

sınıflandırılmayan radyasyonla çalışanlar B sınıfı çalışan olarak sınıflandırılır.

(3) Kuruluş, harici çalışanların tesiste radyasyona maruz kalabilecekleri işe başlamadan

önce yükleniciler tarafından yapılan sınıflandırmalarının doğruluğunu kontrol eder.

29 Mayıs 2018 – Sayı : 30435                                RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 131



Radyasyonla çalışma izni

MADDE 30 – (1) Kuruluş, kontrollü alanlarda radyasyondan korunmaya ilişkin ilave

önlem gerektiren görevlerin radyasyondan korunma personeli tarafından verilmiş çalışma izni

esas alınarak yapılmasını sağlar. Radyasyondan korunma personeli tarafından hangi çalışma

koşullarında radyasyonla çalışma izni alınması gerektiği ve bu izne ilişkin talimatlar belirlenir

ve çalışmanın izne uygun olarak yapılıp yapılmadığı kontrol edilir.

(2) Radyasyonla çalışma izni aşağıdaki konular değerlendirilerek verilir:

a) Radyasyon alanındaki ortalama doz hızı, alınabilecek dozlar ve bu alandaki yüksek

radyoaktivite tespit edilebilecek bölgeler,

b) Radyoaktif bulaşmanın seviyesi ve bu seviyenin çalışma sırasındaki değişimine iliş-

kin öngörüler,

c) Radyasyon alanındaki radyasyondan korunmaya ilişkin önlemler çerçevesindeki ha-

zırlıklar,

ç) Personel tarafından kullanılacak ilave dozimetre ve ölçüm araçları,

d) Çalışmanın farklı aşamalarında kullanılacak uygun koruyucu donanımlar,

e) Çalışmanın başlangıç tarihi ve zamanı, tahmini süresi, gereken işgücü,

f) Radyasyonla çalışanların alabilecekleri radyasyon dozuna ilişkin kısıtlar,

g) Nükleer tesisin işletme durumu (soğuk veya sıcak durdurma, tam güç ve benzeri),

ğ) Aynı alan içerisinde yapılan işle etkileşebilecek diğer faaliyetler,

h) Oluşacak radyoaktif atığın yönetimi,

ı) Çalışmaya ilişkin gerekli hazırlıkların yapılması, gerekli yardımın alınması (iskele

kurulması, koruyucu paravanların kurulması, ek havalandırmanın sağlanması ve benzeri),

i) İş süresince kontrol ve koordinasyonu sağlayacak personele ilişkin iletişim bilgileri.

(3) Nükleer tesiste verilen bütün radyasyonla çalışma izinleri verildiği tarihten itibaren

5 yıl süreyle saklanır.

Kişisel koruyucu donanım

MADDE 31 – (1) Kuruluş kişisel koruyucu donanımla ilgili olarak aşağıdaki hususları

sağlar:

a) Radyasyonla çalışanlara varsa ilgili standarda uygun özelliklerde, yeterli ve uygun

nitelikte koruyucu giysi, cihaz, malzeme ve ekipmanı tedarik eder. Kişisel koruyucu donanım,

radyasyonla çalışanları çalışma koşullarında radyasyondan koruyacak şekilde tasarlanır.

b) Radyasyonla çalışanlara, koruyucu giysilerin ve solunum koruyucu ekipmanları da

dâhil olmak üzere tüm koruyucu donanımın kullanımına ilişkin yeterli eğitim verilir ve ilgili

talimatlar hakkında bilgilendirme yapılır.

c) Belirli koruyucu donanım kullanılmasını gerektirebilecek görevler işyeri hekiminin

tavsiyesi doğrultusunda sadece sağlık koşulları yeterli olan radyasyonla çalışanlara verilebilir.

ç) Acil durumlarda kullanılacaklar da dâhil olmak üzere tüm kişisel koruyucu donanım

uygun şartlarda muhafaza edilir ve belirli aralıklarla test ve kontrolleri yapılarak çalışmaya

hazır durumda tutulur.
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d) Personelin koruyucu donanım kullanımına ilişkin olarak, donanımın uygun olmayan

kullanımından dolayı fazla doz almaması ve koruyucu donanım kullanarak gerekli çalışmayı

yaparken radyolojik olmayan ilave risklerden etkilenmemesi sağlanır.

(2) Kullanımdan sonra koruyucu giysi ve solunum koruyucu ekipmanlar radyoaktif ola-

rak kirlenmiş kabul edilir. Radyoaktif bulaşmanın yayılmasını önleyecek şekilde dikkatlice çı-

karılır ve uygun işlemlere tabi tutulur.

(3) Kuruluş, radyasyonla çalışanların aldıkları dozun düşürülmesi için hareketli paravan,

radyasyon alanındaki havanın dışarı atılması için taşınabilir havalandırma cihazları, uzaktan

kumandalı çalışma alet ve ekipmanları, haberleşme cihazları, katı ve sıvı radyoaktif madde ve

atıkların toplanması için özel taşıma ve muhafaza kapları gibi çalışmaya uygun gerekli diğer

özel ekipmanları temin eder.

(4) Kuruluş, radyasyonla çalışanların, kişisel koruyucu donanımın kullanımı sırasında

alınan radyasyon dozu ve radyoaktif atık oluşumunun mümkün olan en düşük seviyede tutul-

ması için ve arındırma konusunda özel olarak eğitilmelerini sağlar.

Sağlık gözetimi

MADDE 32 – (1) Kuruluş 20/7/2013 tarihli ve 28713 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hak-

kında Yönetmelik kapsamında işyerinde görevlendireceği işyeri hekiminin ve gerektiğinde di-

ğer sağlık personelinin radyasyondan korunma, radyobiyoloji, radyasyon kazaları, radyasyon

yaralanmalarının teşhis, tetkik ve tedavileri ve acil durum konularında eğitim almasını sağlar.

Bu eğitim sonucu işyeri hekiminin bu konuda yeterli olduğuna dair belge düzenlenir.

(2) Kuruluş, radyasyonla çalışanların işe girişlerinde sağlık durumlarının işe uygun ol-

duğunu belirten sağlık raporlarının sağlanması, sağlık gözetimlerinin yılda en az bir kere yap-

tırılması, müsaade edilen doz sınırları ve kısıtlarının üzerinde radyasyon dozu aldığının sap-

tanması veya bundan şüphelenilmesi durumunda gerekli tetkik ve tedavilerinin yaptırılması,

işinden ayrılması durumunda başlatılan tetkik ve tedavilerin devamının sağlanması ile yüküm-

lüdür. Radyasyonla çalışanların görevlerini yerine getirebilmek için sağlık açısından yeterli

olup olmadıklarını belirlemek üzere işe girmeden önce ve işe girdikten sonra periyodik yapılan

sağlık kontrollerinin içeriği ve yılda kaç kere yapılacağı, yapılacak işin mahiyetine ve çalışanın

sağlık durumuna bağlı olarak işyeri hekimince belirlenir.

(3) A sınıfı çalışanlara ilişkin teşhis ve tedavi de dâhil olmak üzere sağlık kayıtlarının

tutulması sağlanır.

(4) İşyeri hekimi işin sonlanmasından sonra da A sınıfı çalışanın sağlık durumunu ko-

rumak amacıyla sağlık gözetiminin sürdürülmesi gerektiğine karar verebilir.

(5) Kuruluş, tesiste kontrollü alanlarda çalışacak A sınıfı çalışanların işe başlamadan

önce sağlık durumlarının işe uygun olduğunu ve çalışma süresince sağlık gözetimlerinin ya-

pıldığını kontrol eder.
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Özel sağlık gözetimi

MADDE 33 – (1) Kuruluş tarafından 32 nci maddede belirtilen sağlık gözetimine ek

olarak, 7 nci maddede belirtilen doz sınırlarını aşan her olayda özel sağlık gözetimi uygulanır.

(2) Özel sağlık gözetimi kapsamında, işyeri hekiminin radyasyona maruz kalan çalı-

şanların sağlık durumlarının korunması için gerekli gördüğü ileri tetkikler yapılır, arındırma

önlemleri alınır, acil tedaviye yönelik eylemler gerçekleştirilir veya işyeri hekimi tarafından

tanımlanan diğer faaliyetlerin gerekleri yerine getirilir. Gerekirse radyasyona maruz kalan ça-

lışanların belirlenmiş veya referans hastanede tedavileri sağlanır.

(3) Radyasyona maruz kalan çalışanların sonraki çalışma koşulları işyeri hekiminin ve-

receği karar dikkate alınarak belirlenir.

Radyasyon alanlarının izlenmesi

MADDE 34 – (1) Kuruluş, radyasyon alanlarının izlenmesi için bir program oluşturur

ve programı belirli aralıklarla gözden geçirir.

(2) Radyasyon alanı izleme programının içeriği ve uygulama sıklığı aşağıdaki hususlar

dikkate alınarak belirlenir:

a) Radyasyon alanlarındaki radyasyon türlerine bağlı doz hızı seviyeleri ve bu seviye-

lerde beklenen değişiklikler,

b) Radyasyon alanlarındaki havadaki radyonüklidlerin aktivite konsantrasyonları, rad-

yoaktif bulaşma seviyeleri ve bu seviyelerde beklenen değişiklikler.

(3) Radyasyon alanı izleme programının sonuçlarının kayıtları tutulur ve bu sonuçlardan

radyasyonla çalışanlar haberdar edilir.

(4) Radyasyon ölçümleri için uygun cihazların bulundurulması, kullanılması, kalibras-

yonlarının yapılması ve radyasyon alanları için ölçüm programlarının gerçekleştirilmesi sağ-

lanır.

Kişisel izleme

MADDE 35 – (1) Kuruluş, A sınıfı radyasyonla çalışanlarını kişisel dozimetre ile izle-

meye tabi tutar.  İç ışınlanma yolu ile ya da göz, el, kol ve ayaklarına önemli derecede doz

alma potansiyeli olan A sınıfı çalışanları belirler ve bunların kişisel dozlarını uygun bir sistem

aracılığıyla izler.

(2) Kuruluş, B sınıfı radyasyonla çalışanların sınıflandırılmasının doğru yapıldığını

teyit etmek amacıyla aldıkları dozu belirli periyotlarla değerlendirir. Bu değerlendirme rad-

yasyon alanı izleme sonuçlarına dayanılarak yapılır. B sınıfı radyasyonla çalışanın gerektiğinde

kişisel dozu da izlenebilir.

(3) Kuruluş, radyasyonla çalışanların dozlarının değerlendirilmesini ve bu hizmetin

Kurumdan veya Kurum tarafından onaylanmış dozimetri servislerinden alınmasını sağlar.

(4) Dozimetre değerlendirme sonuçları Merkezi Doz Kayıt Sistemine dozimetri servisleri

tarafından işlenir.

(5) Merkezi Doz Kayıt Sistemine ilişkin usul ve esaslar, dozimetri hizmeti verecek ku-

ruluşların uygunluk ölçütleri ile çalışma usul ve esasları Kurum tarafından belirlenir.
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(6) Kişisel izlemenin imkânsız veya yetersiz olduğu durumlarda kişisel doz takibi, diğer

radyasyonla çalışanların kişisel dozlarının veya radyasyon alanlarındaki radyasyon ölçümleri-

nin değerlendirilmesiyle yapılan tahminlere dayandırılır.

(7) Radyasyonla çalışanlar için belirlenen inceleme seviyesinin aşılması durumunda

söz konusu kişiler ve çalışma koşulları değerlendirmeye tabi tutularak Kuruluş tarafından ge-

rekli düzenlemelerin yapılması sağlanır.

(8) Kişisel doz değerlendirme sonuçlarının radyasyonla çalışanlara bildirilmesinden ve

çalışanların kendi kişisel doz kayıtlarına erişebilmelerinden Kuruluş sorumludur.

(9) Kontrollü alanlarda radyasyonla çalışanların işletme koşullarında aldığı dozlar, Ku-

ruluş tarafından belirlenmiş doz kısıtlarını aşamaz. Radyasyonla çalışanların aldığı ve kişisel

izleme sonucu tespit edilen dozlar Kuruma 53 üncü madde gereğince sunulan Kişisel Doz ve

Radyasyon Ölçüm Raporunda yer alır.

(10) Kuruluş tarafından, kaza durumunda çalışanların aldığı dozların ölçümü ve takibi

yapılır. Kaza durumunda alınan dozlar hakkında çalışana ve Kuruma gecikmeksizin bilgi ve-

rilir.

(11) Harici çalışanların tesiste görevli iken aldığı dozlara ilişkin kişisel izleme kayıtları

işverenleri yüklenicilere Kuruluş tarafından bildirilir.

Salımların izlenmesi

MADDE 36 – (1) Nükleer tesisin salımları işletme koşulları ve kaza durumlarında Ku-

ruluş tarafından izlenir. Salımlar, salım noktasında kesintisiz çalışan sabit ölçüm sistemleri va-

sıtasıyla izlenir. Salım süresince alınan örneklerin aktiviteleri laboratuvar analizleri yapılmak

suretiyle ölçülür.

(2) Nükleer tesisin işletme koşullarında salımı yapılacak radyoaktif maddeler, izleme

sistemi arızası durumunda çevreye verilmez.

(3) Nükleer tesisin salımlarındaki radyonüklidler uygun muamele metotlarının kulla-

nımı sonucunda aktiviteleri azaltılarak ve salım limitlerinin altına düşürülerek çevreye verilir.

Kalibrasyon ve bakım

MADDE 37 – (1) Kuruluş, taşınabilir olanlar da dâhil olmak üzere kişisel dozimetre-

lerin, radyasyon izleme ve radyoaktif kirlenmenin ölçümüne ilişkin cihaz, ekipman ve sistem-

lerin kalite temin ve bakım onarım programına uygun olarak periyodik kalibrasyon, test ve ba-

kımlarını aşağıdaki hususları da dikkate alarak yaptırır:

a) Cihaz, ekipman ve sistemlerin kalite kontrolü,

b) Kalibrasyon ve performans testleri ile bunların sıklığı,

c) Bakımların sıklığı ile bakım sonrası yapılacak test ve kabuller,

ç) Kullanımın izlenebilirliği.

(2) Kalibrasyon, performans ve kalite kontrol testleri ile bakım ve onarıma ilişkin ka-

yıtlar tutulur.
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Radyasyondan korunma eğitimleri

MADDE 38 – (1) Nükleer tesislerde korunma ve güvenliğin temini için radyasyonla

çalışanlar gerekli eğitimleri alır. Bu eğitim, gerekli bilgi ve becerilerin yanı sıra, normal işletme

dışında meydana gelebilecek olayların önüne geçmek için gerekli yetki, sorumluluk ve görev

paylaşımlarının yapılması ile radyasyondan korunma programının uygulanmasına yönelik ge-

rekli organizasyonun ve güvenlik kültürünün oluşturulması hususlarını da kapsar.

(2) Kuruluş eğitimle ilgili aşağıdaki hususların yerine getirilmesinden sorumludur:

a) Tüm çalışanlar için planlanmış ışınlanmalarda ve acil durumlarda radyasyona maruz

kalma durumunun, neden olabileceği sağlık riskleri ile korunma ve güvenliğe ilişkin çalışan-

ların görev, yetki ve sorumlulukları ile orantılı bir kapsam ve ayrıntıda, teorik ve uygulamalı

eğitim programlarını hazırlar ve belirlenen takvim çerçevesinde uygular, düzenli aralıklarla

tekrarlar.

b) Nükleer tesise özel olarak planlanan ve ilgili mevzuatta asgari şartları tanımlanan

radyasyondan korunma personeli eğitimlerini verir.

c) Radyasyonla çalışanlara radyasyonun sağlık etkileri, genel ve görevlendirildikleri

radyasyon alanları ile bağlantılı radyasyondan korunma prosedür ve önlemleri, acil durum plan

ve prosedürlerinin ilgili kısımları ile hamilelik durumlarını erkenden bildirmelerinin önemi ile

emzirme döneminde olan radyasyonla çalışanlara iç ve dış ışınlanma sonrasında bebeğin maruz

kalacağı riskler hakkında eğitim verilmesini sağlar.

ç) Tesisin acil durum çalışanlarının tüm olası acil durumlara bağlı olarak müdahalelerin

getirdiği sağlık riskleri konularında eğitilmelerini sağlar.

d) Nükleer santrallerde, yüksek doza maruz kalınması öngörülen işler için tam boy ma-

ketlerde ve simülatörlerde eğitim alınmasını sağlar.

e) Çalışanlara verilen eğitime dair kayıtları kişisel dosyalar halinde tutar.

(3) Eğitim ve bilgilendirmeler, görevlerdeki ve talimatlardaki değişikliklerden sonra,

değişen ve ortaya çıkan yeni koşullara uygun olarak gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrar

edilir ve güncellenir.

Ziyaretçilerin radyasyondan korunması

MADDE 39 – (1) Kuruluş, radyasyon alanlarına giren ziyaretçilere koruma ve güven-

liğe yönelik bilgilendirme yapar.

(2) Kontrollü alana giren ziyaretçilere bu alanlarda uygulanması gereken koruma ve

güvenlik önlemlerine vâkıf bir tesis çalışanı eşlik eder.

Diğer plan ve programlar ile bağlantılar

MADDE 40 – (1) Radyasyondan korunma programında, tesisin çevresel izleme prog-

ramı, acil durum planı, radyoaktif atık yönetim planı ve varsa ilgili diğer plan ve programları

ile ilgili bağlantılar tanımlanır.

İşletmeden çıkarmada radyasyondan korunma

MADDE 41 – (1) Kuruluş, işletmeden çıkarma süreci için asgari 19 uncu maddede be-

lirtilen içeriği dikkate alarak ayrı bir radyasyondan korunma programı hazırlar ve uygular.

(2) İşletmeden çıkarma aşaması için hazırlanan radyasyondan korunma programı İşlet-

meden Çıkarma İzni Başvurusunda Kuruma sunulur.
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BEŞİNCİ BÖLÜM

Kayıt ve Raporlama

Kayıt tutma yükümlülüğü

MADDE 42 – (1) Nükleer tesislerde radyasyondan korunma personeli tarafından rad-

yasyondan korunma kapsamında aşağıda belirtilen kayıtlar tesis işletmeye alındıktan sonra tu-

tulmaya başlanır ve en az 2 kopya olmak üzere tesiste farklı yerlerde ve elektronik ortamda

saklanır:

a) Radyasyonla çalışanlara ilişkin tıbbi kayıtlar ve kişisel doz kayıtları,

b) Radyasyondan korunma eğitimi kayıtları,

c) Radyasyon kaynakları ve radyoaktif maddelere ilişkin kayıtlar,

ç) Radyasyon ölçümü ve kişisel doz ölçümü cihazlarına ilişkin kayıtlar,

d) Radyasyon ölçümlerine ilişkin kayıtlar,

e) Radyasyonla çalışma izinlerinin kayıtları,

f) Radyoaktif salımlara ilişkin kayıtlar,

g) Radyoaktif atıklara ve kullanılmış yakıtlara ilişkin kayıtlar.

(2) Kuruluş tarafından, radyasyonla çalışanların kendilerine ilişkin kayıtlara güvenliği

ve gizliliği aksatmayacak şekilde ulaşması sağlanır.

(3) Kayıtlar yapılan denetimler sırasında veya gerekli görülen durumlarda Kurum ta-

rafından incelenir.

(4) Radyoaktif maddeler ve kaynaklar ile radyoaktif atıklar ve kullanılmış yakıtlara

ilişkin tüm kayıtlar, bu malzemeler nükleer tesisten gönderildiği veya bertaraf edildiği tarihten

itibaren asgari 10 yıl süreyle saklanır. Kişisel doz kayıtları ve radyasyonla çalışanların tıbbi

kayıtları haricindeki diğer kayıtlar nükleer tesisin ömrü boyunca saklanır.

Kişisel doz kayıtları

MADDE 43 – (1) Nükleer tesiste, yüklenici çalışanları da dâhil olmak üzere kişisel

doz kayıtlarının tutulması sağlanır. Bu kayıtlar, radyasyon alanlarının izlenmesi sonuçları ile

acil durumlar olması durumunda olaya ve yapılan müdahaleye ilişkin raporları da kapsayan

bilgi ve belgelerle birlikte değerlendirilir. Işınlanmaya ilişkin asgari aşağıdaki kayıtlar tutulur:

a) Işınlanmaya maruz kalınan işin kapsamı, niteliği ve süresi hakkında bilgi,

b) Işınlanma türüne, alınan dozlara ve radyoaktif maddelerin vücuda alımına ilişkin

tüm bilgiler,

c) İnceleme seviyesinde veya üzerinde alınan dozlar ve vücuda alınan radyoaktif madde

miktarları ve doz değerlendirmesinin dayandığı veriler,

ç) Nükleer tesislerin kontrollü alanlarına gelen ziyaretçilerin kimlik ve doz bilgileri ile

giriş ve çıkış saatlerinin kayıtları.

(2) Kazalar sırasında alınan dozlar, işletme koşullarında alınan dozlardan ayrılır. Söz

konusu dozlar Merkezi Doz Kayıt Sistemine dozimetri servisi tarafından ayrı ayrı işlenir.

29 Mayıs 2018 – Sayı : 30435                                RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 137



(3) Kuruluş radyasyonla çalışanların kendi doz kayıtlarına ilişkin bilgilere ulaşmasını

sağlar. Radyasyonla çalışanın görevi bırakması ve başka yerde çalışmaya başlaması durumunda

doz kayıtlarının bir kopyasını çalışana verir ve doz kayıtlarının gizlilik çerçevesinde muhafaza

edilmesini sağlar.

(4) Kuruluş, radyasyonla çalışanların radyasyona maruz kalmalarına ilişkin kişisel ka-

yıtlarını, gerektiğinde Kuruma ve sağlık etkilerinin değerlendirilmesi için belirlenmiş ve refe-

rans hastanelere verilmek üzere güncel ve hazır halde bulundurur ve işyeri hekiminin gerekli

gördüğü tüm bilgilere ulaşabilmesini sağlar.

(5) Kişisel doz kayıtları, radyasyona maruz kalmayı gerektiren işin sona ermesinden

sonra 30 yıldan az olmamak kaydıyla, çalışanın radyasyona maruz kaldığı çalışma hayatı bo-

yunca ve sonrasında kişinin 75 yaşına erişeceği yıla kadar Merkezi Doz Kayıt Sisteminde sak-

lanır.

Radyasyonla çalışanların tıbbi kayıtları

MADDE 44 – (1) Radyasyonla çalışanların tıbbi durumları ile ilgili olarak asgari aşa-

ğıdaki kayıtlar tutulur:

a) Radyasyonla çalışanların kimlik bilgileri ile işe giriş ve işten ayrılış tarihleri,

b) Radyasyonla çalışanların ilk defa işe başlamadan önce göreve uygunluğunu belirle-

mek amacıyla ve çalıştığı süre boyunca yılda en az bir kez yapılan tüm tıbbi muayene sonuç-

ları,

c) Kurum tarafından gerekli görülen durumlarda yaptırılan tıbbi muayenelerin sonuçları

ve varsa diğer tıbbi ışınlanma sonuçlarına dair kayıtlar.

(2) Tıbbi kayıtlar, radyasyona maruz kalmayı gerektiren işin sona ermesinden sonra 30

yıldan az olmamak kaydıyla, çalışanın radyasyona maruz kaldığı çalışma hayatı boyunca ve

sonrasında kişinin 75 yaşına erişeceği yıla kadar saklanır.

Radyasyondan korunma eğitimi kayıtları

MADDE 45 – (1) Kuruluşun radyasyonla çalışanlara, tesisindeki diğer çalışanlara, staj-

yerlere ve tesisinde görevli acil durum çalışanları ile harici çalışanlara verdiği radyasyondan

korunma eğitimlerinin kayıtları tutulur.

Radyasyon kaynakları ve radyoaktif maddelere ilişkin kayıtlar

MADDE 46 – (1) Nükleer tesiste kullanılan radyasyon kaynakları ve radyoaktif mad-

delere ilişkin; radyoaktif kaynak ve maddelerin cinsini, aktivitesini ve karakteristik özelliklerini,

tesiste depolandıkları ve kullanıldıkları yerleri ve sevkiyatları ile ilgili tüm işlemleri kapsayan

kayıtlar tutulur.

(2) Radyonüklid envanter kayıtları radyoaktif bozunma göz önüne alınarak güncellenir.

Radyasyon ölçümü ve kişisel doz ölçümü cihazlarına ilişkin kayıtlar

MADDE 47 – (1) Nükleer tesiste kurulu tüm radyasyon monitörleri, taşınabilir rad-

yasyon cihazları ve kişisel doz ölçümü cihazlarının bakım, test, kalibrasyon ve denetimleri ile

onarım çalışmalarının kayıtları tutulur.
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Radyasyon ölçümlerine ilişkin kayıtlar

MADDE 48 – (1) Radyasyon ölçümlerine ilişkin olarak asgari aşağıdaki kayıtlar tutulur:

a) Kontrollü ve gözetimli alanlardaki radyasyon ve radyoaktif bulaşma ölçümleri hak-

kında; ölçüm lokasyonu, ölçüm cihazı, ölçüm tarihi, taşınabilir cihaz ile ölçümü yapan personel

bilgileri,

b) Ölçüm sonuçları kapsamında radyasyon doz hızı ve radyonüklidlerin aktivite kon-

santrasyonları,

c) Olağandışı olaylar kapsamında yürütülmüş radyasyon izleme faaliyetlerine ilişkin

kayıtlar.

Radyasyonla çalışma izinlerinin kayıtları

MADDE 49 – (1) Nükleer tesiste verilen radyasyonla çalışma izinlerinin kime verildiği,

izni veren radyasyondan korunma personeli, çalışmanın tanımı, tarihi ve süresi ve alınan doz

kayıt altına alınır.

Radyoaktif salım kayıtları

MADDE 50 – (1) Radyoaktif salımlara ilişkin olarak;

a) Çevreye verilmiş tüm radyoaktif salımların miktarı ve içeriği,

b) Salım noktaları ve izleme periyodu, izleme cihazları, cihaz kalibrasyonları ve ana-

lizlerde uygulanan radyoanalitik yöntemler,

c) Salım limitleri ile gerçekleşen salımların aktivite konsantrasyonu değerlerinin kıyas-

lanması,

ç) Salımların önceki yıllarla karşılaştırılması ve farkların analizi,

d) Salımlar nedeniyle halktan kritik grupların aldığı dozların analizi ve bu dozların doz

kısıtları ile kıyaslanması,

e) Planlanan salımlar kapsamında, salım limitlerinin aşıldığı durumlar hakkında bilgi-

ler,

f) Beklenen işletme olayları ve kazalar kapsamında, planlanmayan salıma bağlı olarak

salım limitlerinin aşılması durumu hakkında bilgiler,

g) İzlemeye tabi tutulmamış salımlar gerçekleştirilmiş ise bu tür salımların kayıtları tu-

tulur.

Radyoaktif atıklara ve kullanılmış yakıtlara ilişkin kayıtlar

MADDE 51 – (1) Nükleer tesiste ortaya çıkan ve/veya bulundurulan radyoaktif atıklara

ve kullanılmış yakıtlara ilişkin olarak asgari aşağıdaki kayıtlar tutulur:

a) Oluşan radyoaktif atığın sınıfı (yüksek aktiviteli, orta ve düşük aktiviteli, çok düşük

aktiviteli, çok kısa yarı ömürlü), nükleer tesiste atığın oluştuğu yer ve faaliyet,

b) Nükleer tesiste depolanan, muamele edilmiş ve muamele edilmemiş, uygunlaştırılmış

radyoaktif atıklara ilişkin fiziksel ve kimyasal form, radyoaktif atık sınıfı, miktar, radyonüklid

içerikleri ve konsantrasyonları, paket özellikleri ve benzeri bilgiler,

c) Radyoaktif atık sınıflarına göre sahadan gönderilen radyoaktif atıklara ilişkin miktar,

sınıfı, önemli radyonüklidler, toplam radyoaktivite, paket tipi ve sayısı ile gönderildiği tarih

ve tesis,
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ç) Radyoaktif atık sınıflarına göre bertaraf edilmiş ve edilecek radyoaktif atık miktarı,

d) Serbestleştirilen radyoaktif atıklara ve hangi amaçla serbestleştirme yapıldığına dair

bilgiler,

e) Kuru ve ıslak depolarda depolanan ve nükleer tesisten gönderilen kullanılmış yakıt

miktarı, gönderildiği tarih ve tesis,

f) Radyoaktif atık depolarının doluluk oranı ve kalan kapasitesi,

g) Kullanılmış yakıt depolarının doluluk oranı ve kalan kapasitesi.

(2) Radyonüklid envanter kayıtları radyoaktif bozunma göz önüne alınarak güncellenir.

Diğer kayıtlar

MADDE 52 – (1) Kurum, nükleer tesise işletme lisansının verilmesi sırasında, lisans

koşulu olarak, nükleer tesise özel tutulması gereken radyasyondan korunma kapsamındaki ek

kayıtları tanımlayabilir. Nükleer tesisin türüne göre kayıtların içeriği değişebilir.

Raporlama

MADDE 53 – (1) Kuruluş tarafından, tesis işletmeye alındıktan sonra her yıl Şubat ayı

sonuna dek bir önceki takvim yılına ait aşağıdaki raporlar Kuruma sunulur:

a) 50 nci maddede belirtilen radyoaktif salım kayıtlarını kapsayan Radyoaktif Salım

Raporu,

b) 51 inci madde gereğince radyoaktif atıkların ve kullanılmış yakıt kayıtlarına ilişkin

Radyoaktif Atık Yönetim Raporu,

c) 49 uncu maddede belirtilen radyasyonla çalışma izinleri, 48 inci maddede verilen

radyasyon ölçümlerine ilişkin kayıtlar, 44 üncü madde gereğince radyasyonla çalışanların tıbbi

kayıtları ve 43 üncü maddede belirtilen kişisel doz kayıtlarını kapsayan Kişisel Doz ve Rad-

yasyon Ölçüm Raporu.

(2) Raporlama dönemi içinde eğitim veya cihazlara yönelik test, denetim, onarım, ba-

kım ve kalibrasyon yapılmışsa ya da radyoaktif kaynaklara ve maddelere yönelik bir faaliyet

gerçekleşmişse Kişisel Doz ve Radyasyon Ölçüm Raporu kapsamında, 47 nci maddede verilen

radyasyon ölçümü ve kişisel doz ölçümü cihazlarının bakım, test, kalibrasyon ve denetimlerinin

kayıtları, 45 inci madde gereğince radyasyondan korunma eğitimlerine ilişkin kayıtlar ve 46

ncı madde gereğince radyasyon kaynakları ve radyoaktif madde kayıtları da sunulur.

(3) Kuruluş, olağandışı olayları ilgili mevzuat çerçevesinde Kuruma raporlar. Kuruluş

bu durumların düzeltilmesine yönelik gerekli faaliyetleri gerçekleştirir.

(4) Derin bertaraf tesisleri ile ilgili raporlama gerekleri Kurum tarafından belirlenir.

(5) Çevresel radyolojik izleme programı kapsamında tutulması gereken kayıtlar ile Ku-

ruma sunulması gereken raporlara ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir.

Araştırma reaktörleri

MADDE 54 – (1) Araştırma reaktörleri için kayıt ve raporlama hususlarında 17/2/2009

tarihli ve 27144 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araştırma Reaktörlerinde Kayıt ve Ra-

porlama Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
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(2) Araştırma reaktörlerinde gerçekleşen ve çalışanlar, halk ve çevrenin radyasyona

maruz kalmasına neden olabilecek olağandışı olayların Kuruma bildiriminde 17/2/2009 tarihli

ve 27144 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araştırma Reaktörlerinde Olağandışı Olay Bil-

dirim ve Raporlama Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM

Acil Durumlarda Radyasyona Maruz Kalma Durumu

Koruyucu eylemler ve diğer müdahale faaliyetleri

MADDE 55 – (1) Acil durumlarda çalışanların ve halkın radyasyondan korunması için

koruyucu eylemler ve diğer müdahale faaliyetleri planlama aşamasında gerekçelendirilir, op-

timize edilir ve acil durum sırasında vakit kaybetmeksizin uygulanır.

(2) Nükleer tesislerde saha içi acil durum planı Kuruluş tarafından hazırlanır, güncel-

lenir, tatbikatlar ile denenir ve uygulanır. Saha içi planın yerel ve ulusal planlar ile koordinas-

yonu ve uyumu Kuruluş tarafından sağlanır. Saha dışı planlama gerektiren tesislerde, bu plan-

ların hazırlanması, denenmesi ve uygulanması nükleer tesisin bulunduğu ilin mülki amirinin

sorumluğundadır.

(3) Acil durumlarda radyasyona maruz kalma durumlarında deterministik etkilerin ön-

lenmesi ve stokastik etkilerin minimize edilmesi için optimize edilmiş koruyucu eylemler ve

diğer müdahale faaliyetleri Ek-1’de belirtilen genel kriterler dikkate alınarak uygulanır.

(4) Acil durum planlamasına ve müdahalesine ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından

düzenlenir.

Acil durum çalışanlarının radyasyondan korunması ve kılavuz değerler

MADDE 56 – (1) Acil durum çalışanlarının, acil durumlarda radyasyona maruz kalma

durumlarında alacakları dozlar, mümkün olduğunca 7 nci maddede planlanmış ışınlanmalar

nedeniyle radyasyona maruz kalma durumlarında mesleki ışınlanmalar için belirtilen doz sı-

nırlarının altında tutulur.

(2) 7 nci maddede belirtilen doz sınırlarının aşılmasına ancak aşağıdaki koşullarda izin

verilir:

a) Hayat kurtarma ve ağır yaralanmaların önlenmesi,

b) Ağır deterministik etkilerin önlenmesine yönelik faaliyetler ile insanları ve çevreyi

önemli ölçüde etkileyebilecek felaket koşullarının oluşmasını önlemeye yönelik faaliyetlerin

yürütülmesi,

c) Büyük kolektif dozların önlenmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi.

(3) İkinci fıkrada belirtilen durumlarda acil durum çalışanları için uygulanacak kılavuz

değerler Ek-2’de verilmektedir.

(4) Alabilecekleri etkin doz 50 mSv’i aşabilecek acil durum çalışanları, ortaya çıkabi-

lecek sağlık etkileri ve koruyucu eylemler hakkında çok detaylı ve açık bir şekilde bilgilendirilir

ve gönüllülük esasına göre çalıştırılır.

(5) Hamile olan ya da hamilelik şüphesi olan kadın çalışanlar müdahale faaliyetlerinin

dışında tutulur.
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(6) Her koşulda, acil durum çalışanlarının aldıkları soğurulmuş dozların ağır determi-

nistik etkiler için Ek-1’in (1.1) numaralı maddesinde belirtilen genel kriterleri aşmamasına yö-

nelik mümkün olan bütün önlemler alınır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Mevcut Radyasyona Maruz Kalma Durumu

Acil durumda radyasyona maruz kalma durumundan mevcut radyasyona maruz

kalma durumuna geçiş

MADDE 57 – (1) Acil durumda radyasyona maruz kalma durumundan mevcut rad-

yasyona maruz kalma durumuna geçiş yapılırken Ek-3'te verilen genel kriterler dikkate alınır

ve şartlara uyulur.

(2) Acil durumda radyasyona maruz kalma durumundan mevcut radyasyona maruz kal-

ma durumuna geçiş yapılarak acil durumun sonlandırılacağı alanlara karar verilmesi ve acil

durumlarda görev yapan kurumlardan sorumluluğun normal şartlarda görev yapan kurumlara

geçişi ilgili mevzuatta tanımlanan hükümler çerçevesinde gerçekleştirilir.

(3) Acil durum sonlandırıldığında, görev yapan nükleer tesis çalışanları, radyasyonla

çalışanlara ilişkin gereklere tabi olurlar. Acil durum sonlandırıldığında etkilenen alanın duru-

muna göre, planlanmış radyasyona maruz kalma durumu ya da mevcut radyasyona maruz kal-

ma durumuna geçiş mümkün olabilir. Bu durumda, planlanmış radyasyona maruz kalma ya da

mevcut radyasyona maruz kalma durumlarının gerektirdiği kişisel izleme ve sağlık gözetimleri

ile çevresel izleme faaliyetleri gerçekleştirilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer hükümler

MADDE 58 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, 18/6/2011 tarihli

ve 27968 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kontrollü Alanlarda Çalışan Harici Görevlilerin

İyonlaştırıcı Radyasyondan Kaynaklanabilecek Risklere Karşı Korunmasına Dair Yönetmelik

hükümleri, nükleer enerji ile ilgili faaliyet gösteren tesislerde görevlendirilen harici çalışanlara

uygulanmaz.

Geçici hükümler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay

içinde, işletimde olan nükleer tesislerin bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğu Kuruluşlar ta-

rafından değerlendirilerek tam uyumu sağlayacak bir eylem planı oluşturulur ve Kuruma su-

nulur. Plan Kurum tarafından onaylandıktan sonra uygulanır.

Yürürlük

MADDE 59 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 60 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanı

yürütür.
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Türk Patent ve Marka Kurumundan:
TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ PATENT UZMANLIĞI VE MARKA UZMANLIĞI 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 6/4/2013 tarihli ve 28610 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Türk Pa-

tent Enstitüsü Patent Uzmanlığı ve Marka Uzmanlığı Yönetmeliği”nin adı “Türk Patent ve

Marka Kurumu Sınai Mülkiyet Uzmanlığı Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde yer alan, Resmî Gazete’de ibare-

sinden sonra “Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sitesinde” ibaresi eklenmiş, “Türkiye

genelinde günlük olarak yayımlanan en yüksek tirajlı ilk beş gazetenin en az birinde bir defa”

ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Yönetim Kurulunca her sınav döneminde tespit edilecek; KPSS puan türünden sınav

ilanında belirtilen taban puanına ve YDS için belirtilen dil seviyesine sahip olmak.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (c) bendinde yer alan “aslı veya”

ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(2) Sözlü sınava girmeye hak kazananlar, sözlü sınav tarihinden en az on beş gün önce

Kurum internet sitesinde ilan edilmek suretiyle sınavın yapılacağı yer, gün ve saat belirtilerek

sınava çağrılırlar.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Asıl

ve yedek adaylara ayrıca yazılı bildirim yapılır.” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve

duyuru panosunda” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ç) bentleri

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Hastalık ve refakat izinlerinin üç ayı geçen süreleri ile aylıksız izin süreleri hesaba

katılmaksızın en az üç yıl fiilen çalışmış olması,”

“ç) Yeterlik sınavı tarihinde geçerli olan veya yeterlik sınavı tarihinden itibaren en geç

iki yıl içinde alınmış bulunan YDS’den asgari (C) düzeyinde puana veya dil yeterliği bakımın-

dan buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip ol-

ması,”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve 5 inci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Uzman yardımcısı; 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre hesaplan-

mış, görevinde iki yıllık süreyi tamamlamasını takip eden bir ay içerisinde, tez ve tez danış-

manını seçer. Tez konusu belirlenen uzman yardımcısı, daire başkanı veya dengi yada üstü yö-
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neticiler, bağlı bulunduğu birimde görev yapan uzmanlar veya üniversitede görev yapan öğre-

tim üyeleri arasından tez danışmanı seçebilir.” 

“(6) Uzman yardımcısı, tez danışmanını değiştirmek istemesi halinde aynı usulle tez

danışmanı yeniden belirlenir. Bu durum, 20 nci maddede belirtilen tez hazırlama süresini uzat-

maz.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Uzman yardımcısı, tez hazırlanması için tanınan sürenin bitiminde hazırladığı tezi

ve tez danışmanının değerlendirme raporunu birimi aracılığıyla Personel Dairesi Başkanlığına

sunar.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(3) Yeterlik sınavı, Kurum tarafından yazılı şekilde yapılır. Sınai mülkiyet uzmanlarına

Kurumun görev alanına giren konularda çoktan seçmeli test uygulanır. Sınav soruları Yeterlik

Sınavı Komisyonunca hazırlanır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında geçen “Türk Pa-

tent Enstitüsünde” ibaresi “Türk Patent ve Marka Kurumunda” olarak, 3 üncü maddesinin bi-

rinci fıkrasında geçen “Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun” ibaresi

“Türk Patent ve Marka Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun” olarak, 4 üncü mad-

desinin birinci fıkrasının (a) bendinde geçen “Türk Patent Enstitüsü Başkanı” ibaresi “Türk

Patent ve Marka Kurumu Başkanı” olarak, (b) bendinde geçen “Türk Patent Enstitüsü Başkan

Yardımcılarını” ibaresi “Türk Patent ve Marka Kurumu Başkan Yardımcılarını” olarak, (ç) ben-

dinde geçen “Türk Patent Enstitüsü” ibaresi “Türk Patent ve Marka Kurumu” olarak, (d) ben-

dinde geçen “Enstitü: Türk Patent Enstitüsünü” ibaresi “Kurum: Türk Patent ve Marka Kuru-

munu” olarak, (n) bendinde geçen “Türk Patent Enstitüsü” ibaresi “Türk Patent ve Marka Ku-

rumu” olarak, 5 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen “Enstitüde” ibaresi “Kurumda” olarak,

6 ncı maddesinin birinci fıkrasında geçen “Enstitü” ibaresi “Kurum” olarak, 7 nci maddesinin

ikinci fıkrasında geçen “Enstitü” ibaresi “Kurum” olarak, 8 inci maddesinin birinci fıkrasında

geçen “Enstitüden” ibaresi “Kurumdan” olarak, (b) bendinde geçen “Enstitüce” ibaresi “Ku-

rumca” olarak, ikinci fıkrasında geçen “Enstitü” ibaresi “Kurum” olarak, üçüncü fıkrasında

geçen “Enstitüye” ibaresi “Kuruma” olarak, beşinci fıkrasında geçen “Enstitü” ibareleri “Ku-

rum” olarak, 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde geçen “Enstitü” ibaresi “Ku-

rum” olarak, üçüncü fıkrasında geçen “Enstitü” ibaresi “Kurum” olarak, dördüncü fıkrasında

geçen “Enstitü” ibaresi “Kurum” olarak, sekizinci fıkrasında geçen “Enstitü” ibaresi “Kurum”

olarak, 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasında geçen “Enstitü” ibaresi “Kurum” olarak, dördüncü

fıkrasında geçen “Enstitü” ibaresi “Kurum” olarak, 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında geçen

“Enstitü” ibaresi “Kurum” olarak, 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında geçen “Enstitüce”

ibaresi “Kurumca” olarak, 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasında geçen “Enstitüye” ibaresi “Ku-

ruma” olarak, 25 inci maddesinin ikinci fıkrasında geçen “Enstitüce” ibaresi “Kurumca” olarak,
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30 uncu maddesinin birinci fıkrasında geçen “Enstitüdeki” ibaresi “Kurumdaki” olarak, 31 inci

maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinde geçen “Enstitünün” ibaresi “Kurumun” olarak, 32 nci

maddesinin birinci fıkrasında geçen “Enstitü” ibaresi “Kurum” olarak, 34 üncü maddesinin bi-

rinci fıkrasının (b) bendinde geçen “Enstitü Başkanlığı” ibaresi “Kurumca” olarak, (ç) bendinde

geçen “Enstitü” ibaresi “Kurum” olarak, 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde ge-

çen “Enstitüye” ibaresi “Kuruma” olarak, “Enstitü” ibaresi “Kurum” olarak, (b) bendinde geçen

“Enstitünün” ibaresi “Kurumun” olarak, Geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen

“Enstitüde” ibaresi “Kurumda” olarak, “Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı” ibaresi “Türk Patent

ve Marka Kurumu” olarak, 40 ıncı  maddesinin birinci fıkrasında geçen “Enstitüsü” ibaresi

“ve Marka Kurumu” olarak  değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen “patent

uzman ve uzman yardımcıları ile marka uzman ve uzman yardımcılarının” ibaresi “sınai mül-

kiyet uzman ve uzman yardımcıları” olarak, 2 nci maddesinin birinci fıkrasında geçen “patent

uzman ve uzman yardımcıları ile marka uzman ve uzman yardımcıları” ibaresi “sınai mülkiyet

uzman ve uzman yardımcıları” olarak, 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde geçen

“patent uzman yardımcılığı ve marka uzman yardımcılığına” ibaresi “sınai mülkiyet uzman

yardımcılığına” olarak, (j) bendinde geçen “patent uzmanını ve marka uzmanını” ibaresi “sınai

mülkiyet uzmanını” olarak, (k) bendinde geçen “Patent uzman yardımcısı ve marka uzman

yardımcısını” ibaresi “sınai mülkiyet uzman yardımcısını” olarak, (m) bendinde geçen “patent

uzmanlığı ve marka uzmanlığı yeterlik sınavını” ibaresi “sınai mülkiyet uzmanlığı yeterlik sı-

navını” olarak, 5 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen “patent uzmanlığı ve marka uzman-

lığı” ibaresinin “sınai mülkiyet uzmanlığı, “patent uzman yardımcısı veya marka uzman yar-

dımcısı” ibaresinin “sınai mülkiyet uzman yardımcısı” olarak, 9 uncu maddesinin ikinci fıkra-

sında geçen “marka ve patent uzmanlarından” ibaresinin “sınai mülkiyet uzmanlarından” ola-

rak, 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında geçen “patent veya marka uzman yardımcılığı” iba-

resinin, “sınai mülkiyet uzman yardımcılığı” olarak, 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında geçen

“patent ve marka uzmanı” ibaresinin “sınai mülkiyet uzmanı” olarak, 26 ncı maddesinin birinci

fıkrasında geçen “marka ve patent uzmanlarından” ibaresinin “sınai mülkiyet uzmanlarından”

olarak, 31 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen “patent ve marka uzmanlığının” ibaresinin

“sınai mülkiyet uzmanlığının” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı yü-

rütür. 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

6/4/2013 28610

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

5/3/2014 28932
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TEBLİĞLER

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DESTEKLEME TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2018/24)

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 21/2/2018 tarihli ve 2018/11460 sayılı Bakanlar

Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2018 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin
Karar kapsamında su ürünleri yetiştiriciliği yapanlara verilecek su ürünleri desteği ile ilgili
usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Bakanlıktan onaylı su ürünleri yetiştiricilik belgesine sahip,

su ürünleri kayıt sistemine kayıtlı yetiştiricilere yapılacak su ürünleri desteği ile ilgili hususları
kapsar.

(2) Kamu kurum ve kuruluşları bu Tebliğ kapsamındaki desteklemelerden yararlana-
maz.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 21/2/2018 tarihli ve 2018/11460 sayılı Bakanlar Kurulu

Kararı ile yürürlüğe konulan 2018 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararın
10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
b) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,
c) Balık Tanıma Kartı (Etiket): Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği tara-

fından hazırlanan ve üyesi olduğu birliğin ismi, yetiştiricinin adı veya unvanı ve balık türünün
yer aldığı balıkların solungaçlarına takılan kartı,

ç) Entansif yetiştiricilik: Tamamen dıştan yemlemeye dayalı yoğun yetiştiriciliği,
d) İl/ilçe müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe müdürlüklerini,
e) Kapalı Sistem Üretim: Üretimde kullanılan suyun, mekanik ve biyolojik araçlar se-

risinin kullanılarak dışkı ve yem artıklarının uzaklaştırılması, kalite ve kimyasal yapı bakımın-
dan oksijence zenginleştirilmesi, karbondioksitin uçurulması, ozon ve/veya UV ile muamele
gibi bazı işlemlere tabi tutulduktan sonra yetiştiricilik sisteminde tekrar kullanımı esasına da-
yanan, daha az su kullanımı, birim hacimden yüksek verim, daha iyi büyüme ve yemden daha
fazla yararlanmayı sağlayan, yer ve tür serbestisi olan ve daha az çevresel etki ile ürün alabil-
meyi temin eden tam kontrollü su ürünleri yetiştiricilik sistemini,

f) Kilogram Üstü Alabalık: Hasat edildiğinde 1 adetinin ağırlığı 1.25 (bir kilo iki yüz
elli gram) kilogram ve üzeri ağırlıkta olan tüm alabalık türlerini,

g) Kuluçkahane: Su ürünleri damızlık materyallerinden yumurta ve yavru materyal elde
etmek üzere kurulan ve Bakanlıktan onaylı kuluçkahane işletmelerini,

ğ) Satış belgesi: İşletmede yetiştirilen balıkların hasat edilerek satışının yapıldığını gös-
teren satış faturasının aslı, ikinci sureti veya e-fatura, perakende satış fişi ya da müstahsil mak-
buzunu,

h) Su Ürünleri Kayıt Sistemi (SKS): Bakanlık bünyesinde kurulu bulunan su ürünleri
yetiştiriciliği ile ilgili bilgilerin merkezi bir veri tabanında toplandığı sistemi,

ı) Su ürünleri kuluçkahane belgesi: Su ürünleri damızlık materyallerinden yumurta ve
yavru materyaller elde etmek için kurulan tesislere Bakanlıkça verilen geçerli belgeyi,

i) Su ürünleri yetiştiriciliği: Su ürünlerinin entansif olarak yetiştirilmesini,
j) Su ürünleri yetiştiricilik belgesi: Su ürünleri üretim faaliyetinde bulunan yetiştiricilere

Bakanlıkça verilen geçerlilik süresi devam eden belgeyi,
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k) Yetiştirici/üretici: Kamu kurum ve kuruluşları hariç, Bakanlıkça su ürünleri yetişti-
riciliği faaliyetinde bulunmak üzere izin verilen gerçek ve tüzel kişileri,

l) Yetiştirici/üretici örgütü: 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri
Kanunu ile 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş su ürünleri
yetiştiriciliği konusunda faaliyet gösteren ve merkez birliği düzeyinde örgütlenmiş üretici mer-
kez birliği, üretici birlikleri ve kooperatifleri,

m) Yetiştiricilik işletmesi: Bakanlıktan onay alınarak su ürünleri yetiştiriciliğinin ya-
pıldığı yerleri,

ifade eder.
Su ürünleri desteği
MADDE 5 – (1) Su ürünleri yetiştiriciliği yapanlara su ürünleri desteği aşağıda belir-

tilen esaslara göre yapılır:
a) Ürün desteklemesi kapsamındaki türler; alabalık, midye ve yeni türler (mersin, kal-

kan, fangri, mercan, sinagrit, lahoz, sivri burun karagöz, minekop, eşkine, sargoz, mırmır, sa-
rıağız, sarıkuyruk, trança, yayın, şabut, karabalık, yılan balığı, tilapya, kerevit, karides, sülük,
karadeniz alası, kırmızı benekli alabalıklar)’dir.

b) Entansif olarak yetiştiriciliği yapılan bütün balık türleri balık tanıma kartı (etiket)
desteklemesi kapsamındadır.

c) Su ürünleri yetiştiricilik belgesi bulunan ve bu maddenin (a) bendinde belirtilen tür-
lerin entansif şekilde yetiştiriciliğini yapanlar ile midye yetiştiriciliği destekleme kapsamındadır.

ç) Kapalı sistemde su ürünleri yetiştiricilik projesine sahip olup projesine uygun üretim
yapan üreticilere, ürettikleri ürünün tamamı için, 2018 Yılında Yapılacak Tarımsal Destekle-
melere İlişkin Kararda belirlenen destekleme birim fiyatı kadar destekleme yapılır.

d) Kilogram üstü alabalık yetiştiren üreticilere; 2018 Yılında Yapılacak Tarımsal Des-
teklemelere İlişkin Kararda belirtilen üretim miktarları esas alınarak belirlenen destekleme bi-
rim fiyatına ilaveten söz konusu Kararda belirtilen üretim miktarları esas alınarak belirlenecek
tutarda ilave destekleme ödemesi yapılır.

e) Ürünlerini piyasada balık tanıma kartlı (etiket) olarak satmak isteyen üreticilere;
2018 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda belirtilen üretim miktarları
esas alınarak belirlenen destekleme birim fiyatına ilaveten söz konusu Kararda belirtilen üretim
miktarları esas alınarak belirlenecek tutarda ilave destekleme ödemesi yapılır.

f) Bir işletmenin ürün desteğinden yararlanabileceği miktarın hesaplanmasında;
1) Denizlerde Bakanlıkça belirlenmiş olan aynı potansiyel alanda, aynı baraj gölünde

veya bölgelere ayrılmış baraj göllerinde aynı bölge içerisinde, aynı gerçek ve tüzel kişilere ait
birden fazla yetiştiricilik işletmesi var ise bu işletmeler tek bir işletme olarak kabul edilir ve
destekleme ödemesi buna göre yapılır.

2) Desteklemede, denizlerde Bakanlıkça belirlenmiş olan aynı potansiyel alanda, aynı
baraj gölünde veya bölgelere ayrılmış baraj göllerinde aynı bölge içerisinde, aynı gerçek ve
tüzel kişilere ait birden fazla yetiştiricilik işletmesi ile ilgili olarak 2018 Yılında Yapılacak Ta-
rımsal Desteklemelere İlişkin Kararın yayım tarihinden önceki tesis sahipleri esas alınır. Kararın
yayımlandığı 26/2/2018 tarihinden sonra yapılan bu tesislerle ilgili devirler destekleme kapsamı
dışındadır.

3) Bir işletmenin desteklemeden faydalanabileceği en fazla miktar yılda, 2018/11460
sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen 500.000 kilogram ile sınırlı olup 250.000 kilograma
(250.000 kilogram dahil) kadar olan kısmına birim fiyatın tamamı, 250.001-500.000 kilogram
(500.000 kilogram dahil) olan kısmı için birim fiyatın % 50’si dikkate alınır.

4) İşletmenin su ürünleri yetiştiricilik belgesinde, tesis (proje) kapasitesi (ton/yıl) için
belirtilen mevcut durumdaki kapasite dikkate alınır.
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5) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde istenen satış belgelerindeki kilogram
fiyatları Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliğinin görüşü alınarak Bakanlık tarafın-
dan açıklanacak ürünün kilogram/maliyet değerinin % 75’inden düşük olan satış belgeleri ile
kilogram/maliyet değerinin % 50’sinden düşük olan balık yemine ait faturalar destekleme kap-
samı dışındadır.

6) Ürüne ait satış belgelerinde ve/veya hasat tespit tutanağında belirtilen miktar, bu
miktarın hesaplanmasında 5 inci maddenin birinci fıkrasının (n) bendinde belirtilen canlı ürün-
lere ait satış belgeleri hariç, yetiştiricilik işletmeleri arasında yapılan ürün alışverişlerine ait
satış belgelerindeki miktarlar hesaplanmaya dahil edilmez.

7) Yetiştirilen türe göre hasat edildiği ağırlığa ulaşması için balık besleme bilimi bakı-
mından gerekli olan yeme ait fatura dikkate alınır.

8) Yetiştiriciliği yapılan ürünün büyüme süresi dikkate alınır.
9) İşlenmek suretiyle fileto veya füme olarak satışı yapılan ürünlerde, ürüne ait fatura-

larda belirtilen miktarın iki katı dikkate alınır.
10) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (n) bendinde belirtilen şekilde üretimi yapan iş-

letmeler için son satışın yapıldığını gösteren satış belgelerindeki miktardan, aynı ürüne ait ilk
hasat için düzenlenen satış belgelerindeki veya hasat tespit tutanağındaki miktar düşüldükten
sonra kalan miktar dikkate alınır.

11) İlk defa yetiştiriciliğe başlayan işletmeler ile kapasite artırımında bulunan işletmeler
için yetiştiricilik belgesindeki onay tarihi, diğer mevcut işletmelerde ise yavruların işletmeye
geliş tarihi, balıkların büyüme süresinin başlangıcı esas alınır ve belirtilen hususlara uyumlu
olması aranır.

g) Aynı işletmede birden çok türün yetiştirilmesi halinde, (f) bendinin (3) numaralı alt
bendinde belirtilen kapasite sınırlamaları bu işletmeler için de geçerli olup bu durumdaki iş-
letme sahipleri il/ilçe müdürlüğüne, ürünlerini hasat etmeden önce müracaat ederek yetiştirdiği
türlerle ilgili tespit yaptırmak zorundadır. Türlerle ilgili desteklemelerde yetiştiricilik belge-
sindeki oranlar esas alınır.

ğ) Yetiştirdiği ürünlerini fileto veya füme olarak Bakanlıktan onaylı işletmelerde işlen-
mesi suretiyle pazarlayanların işlenmiş ürünlerine ait satış faturaları, satış belgesi olarak kabul
edilir.

h) İşletmesinde yetiştirdiği yavru balıkları başka işletmelerden satın alanlar, bu balıkları
Bakanlıktan izinli kuluçkahanelerden, su ürünleri yetiştiricilik belgesinde yavru üretim izni
olan işletmelerden, üniversite veya araştırma enstitülerine ait kuluçkahanelerden temin ederler.

ı) İşletmesinde yetiştirdiği yavru balıkları başka işletmelerden değil de Bakanlıktan
yavru balık üretme izni olan kendisine ait başka bir işletmesinden temin edenler, yavrunun te-
min edildiği işletmenin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne, Ek-1’de yer alan Su Ürünleri Yavru
Balık Tespit Tutanağını düzenletmek ve bu tutanağı yavru balıkların götürüldüğü işletmenin
bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne ibraz etmek zorundadır.

i) Karada ve baraj göllerinde kurulu olan alabalık yetiştiricilik işletmelerinden, proje-
sinde yavru üretim izni olmadığı halde, başkasına satmamak kaydıyla, sadece işletmesinin ih-
tiyacı olan yavruyu kendi işletmesinde üreten işletmeler il/ilçe müdürlüğüne müracaat ederek
yavru tespit tutanağı düzenletmek zorundadır.

j) Kilogram üstü alabalık üretmek isteyen yetiştiricilerin, il/ilçe müdürlüğüne müracaat
ederek proje değişikliğine gerek kalmaksızın kilogram üstü alabalık yetiştiriciliği yapma tale-
binde bulunması ve mevcut durumlarını Ek-6’da yer alan Kilogram Üstü Alabalık Tespit Tu-
tanağı ile tespit ettirmeleri zorunludur. Kilogram Üstü Alabalık Hasat edecek yetiştiricilerin
İl/İlçe Müdürlüğüne başvurarak Ek-7’de yer alan Kilogram Üstü Alabalık Hasat Tespit Tuta-
nağını düzenlettirmeleri ve bu ürünler için düzenlenecek satış belgelerinde de ürünün kilogram
üstü olduğunu belirtmeleri zorunludur.
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k) Balık tanıma kartı (etiket) desteğinden yararlanmak isteyen üreticiler, etiketleme iş-
leminin yapılacağı yerin il/ilçe müdürlüğüne müracaat ederek Ek-8’de yer alan Balık Tanıma
Kartı (Etiket) Tespit Tutanağı düzenletmek zorundadır. Etiketlemenin farklı bir ilde yapılması
durumunda, bu tutanak iki nüsha olarak düzenlenir ve bir nüshası düzenlendiği il/ilçe müdür-
lüğü tarafından üretim yapılan tesisin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne gönderilir.

l) Destekleme verilecek balık tanıma kart (etiket) miktarı, su ürünleri yetiştiricilik bel-
gesindeki proje kapasitesine (fiili kapasite) tekabül eden balık adedinden fazla olamaz. Des-
teklemeye esas balık tanıma kart (etiket) adedinin hesaplanmasında;

1) Porsiyonluk alabalık, karadeniz alası ve kırmızı benekli alabalıklar (Salmo Türleri),
yetiştiriciliğinde 1 (bir) kilogram için en fazla 4 (dört) adet,

2) Çipura, levrek yetiştiriciliğinde 1 (bir) kilogram için en fazla 3 (üç) adet,
3) Yeni tür yetiştiriciliğinde 1 (bir) kilogram için en fazla 2 (iki) adet,
4) Kilogram üstü balık yetiştiriciliğinde 1 (bir) kilogram balık üretimi için 1 (bir) adet

kart,
esas alınır.
m) Yetiştirilen ürünlerin büyüme sürelerinin belirlenmesinde, yetiştiriciliği yapılan tür,

bölgenin çevre özellikleri ve yetiştirme sistemi il müdürlüğünce göz önünde bulundurulur.
n) Balıkları işletmesine yavru balık olarak değil, daha büyük ve değişik ağırlıklarda

koymak suretiyle yetiştiricilik yapanların; balıkların temin edildiği işletmenin bulunduğu il/ilçe
müdürlüğüne düzenlettirecekleri Ek-2’de yer alan Su Ürünleri Hasat Tespit Tutanağında “canlı”
ibaresinin belirtilmesi zorunludur. Bu belge balıkların götürüldüğü işletmenin bulunduğu il/ilçe
müdürlüğüne ibraz edilir ve bu balıklar il/ilçe müdürlüğü elemanları nezaretinde işletmeye bı-
rakılır. Hasat tespit tutanağı üzerine balıkların bırakıldığı tarih, saat, tür ve miktarı kaydedilerek
imzalanır. Balıklarını başkasına ait işletmeden temin ediyorlar ise satış belgesinde “canlı” iba-
resinin de yer alması zorunludur. Bu kapsamda sadece iç sular da yetiştirilip denizlere taşınarak
büyütülmesine devam edilen canlı balıklar desteklenir.

o) Ürünleri için hasat tespit tutanağı düzenletmesi zorunlu olan yetiştiriciler, il/ilçe mü-
dürlüğüne, ürününü hasat etmeden en az beş gün önce dilekçe ile müracaat etmek zorundadır.
Hasat tespit tutanağına etiket durumu, hasat edilen balığın ortalama ağırlığı yazılıp en az iki
görevli tarafından üç suret olarak tanzim edilerek iki sureti ürün sahibine verilir.

ö) Desteklemeden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, en geç 1/12/2018 tarihine kadar,
yetiştiricilik tesisinin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne müracaat etmek ve bu Tebliğ kapsamında
istenen belgeleri teslim etmek zorundadır. Belirtilen son müracaat tarihine kadar müracaatta
bulunmuş yetiştiricilerin, Aralık ayına ait satış belgeleri veya hasat tespit tutanakları en geç
11/1/2019 tarihine kadar teslim edilebilir.

Müracaat
MADDE 6 – (1) Desteklemeden yararlanmak isteyen üreticiler, faydalanmak istedikleri

su ürünleri desteği için aşağıdaki belgelerden gerekli olanlarla yetiştiricilik tesisinin bulunduğu
il/ilçe müdürlüğüne müracaat ederler:

a) Ek-3’te yer alan Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Müracaat Dilekçesi.
b) Bakanlıkça belirlenecek bilgilerin yer aldığı ve Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici

Merkez Birliği tarafından balık tanıma kartı kullananlar için verilen belge ile bir adet örnek
balık tanıma kartı.

c) Yetiştirdiği ürünün satın alındığını gösteren satış belgesi ve/veya Su Ürünleri Yavru
Balık Tespit Tutanağı (son müracaat tarihine kadar istendiği zaman).

ç) Hasat edilen ürünün satıldığını gösteren satış belgesi ve/veya Su Ürünleri Hasat Tes-
pit Tutanağı (son müracaat tarihine kadar istendiği zaman).

d) Ek-7’ de yer alan Kilogram Üstü Alabalık Hasat Tespit Tutanağı.
e) Ek-8’ de yer alan Balık Tanıma Kartı (Etiket) Tespit Tutanağı.
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f) Su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili üretici birliği veya kooperatife üyelik belgesi. (Bu-
lunmayan yerlerde bu belge istenmez.)

g) İşletmesinde yetiştirdiği balığın satın alındığı işletmenin kuluçkahane veya işletme-
sinde yavru üretim izninin olduğu su ürünleri yetiştiricilik belgesinin sureti, yavru balıkların
üniversite veya araştırma kuruluşlarından temin edilmesi halinde ise bu kurumlar tarafından
satışın yapıldığını gösterir belge.

ğ) Proje kapasiteleri 10 ton/yıl üzerinde olan üreticilerin kullandıkları yeme ait fatura
(son müracaat tarihine kadar istendiği zaman).

h) Yetiştiricilik belgesi fotokopisi.
İl/İlçe müdürlüğü tarafından yapılacak iş ve işlemler
MADDE 7 – (1) Desteklemeden yararlanmak üzere yapılan müracaatlar, il/ilçe mü-

dürlüğü tarafından bu Tebliğ kapsamında istenen belge ve belgelerdeki bilgiler kontrol edilerek
Su Ürünleri Kayıt Sistemine (SKS) kaydedilir ve veri girişleri yapılır.

(2) İl/ilçe müdürlüğü tarafından, SKS’ye girilen bilgiler esas alınarak Ek-4’te yer alan
Su Ürünleri Destekleri İcmal-1’ler oluşturulur. Oluşturulan Su Ürünleri Destekleri İcmal-1’ler
il/ilçe müdürlüğü ilan panosunda, her dönem sonunu takip eden ilk beş mesai günü askıya çı-
karılır. Askıya çıkarma ve indirme işlemi en az iki görevli tarafından tutanağa bağlanır.

(3) Su Ürünleri Destekleri İcmal-1’lere yapılacak itirazlar askı süresi içinde il/ilçe mü-
dürlüğüne yapılır. İtirazlar askı süresi içinde değerlendirilerek il/ilçe müdürlüğü tarafından ka-
rara bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmaller kesinleşmiş kabul edilir.

(4) İlçe müdürlüğünce düzenlenen Su Ürünleri Destekleri İcmal-1’ler askıdan indiril-
mesini müteakip onaylanarak en geç beş iş günü içinde il müdürlüğüne gönderilir.

(5) İl müdürlüğüne gelen onaylı Su Ürünleri Destekleri İcmal-1’ler, SKS’deki kayıtları
üzerinden kontrol edilerek Ek-5’te yer alan Su Ürünleri Destekleri İcmal-3’ler düzenlenip onay-
lanarak beş iş günü içerisinde Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğüne gönderilir.

Üye yetiştiricilerden kesinti
MADDE 8 – (1) Yetiştirici örgütlerine üyelik şartı aranan destekleme ödemelerinde,

merkez birliğini kurmuş olan; Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş üretici bir-
likleri ve/veya Bakanlıkça kuruluşuna izin verilen Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş su
ürünleri kooperatif üyelerinden, hak ettikleri desteklerden hizmet bedeli olarak ödenen desteğin
% 2’si oranında birim kooperatif veya il/ilçe birliklerine, kesinti yapılan bu bedelin içerisinden
de % 20’si oranında üst kooperatif veya merkez birliğine Çiftçi Örgütlerini Güçlendirme adı
altında kesinti yapılır.

Ödemelerin aktarılması
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğde yer alan desteklemelerden faydalanacak örgütlü üretici-

lere yapılacak ödemeler, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (l) bendinde tanımlanan merkez
birliklerine üye olmak ve üye olduğuna dair belgeyi müracaat sırasında ibraz etmek koşuluyla
8 inci maddede belirtilen oranlarda Çiftçi Örgütlerini Güçlendirme adı altında kesinti yapıl-
dıktan sonra kalan miktar doğrudan üreticiye ödenir. Yetiştirici örgütlerine üyelik şartı aran-
mayan yetiştiricilere ise kesinti yapılmadan ödeme yapılır.

Yetki ve denetim
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda ve taşrada oluşacak problem-

lerin çözümünde, 2018 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda ve bu Teb-
liğde belirtilen hususlara aykırı olmamak koşuluyla il/ilçe müdürlüğü yetkilidir.

(2) İl/İlçe müdürlüğü bu Tebliğ kapsamındaki desteklemelerle ilgili üretim süreci dahil
her türlü denetimi yapmaya ve buna ilişkin bilgi ve belge istemeye yetkilidir.

(3) Bu Tebliğde belirtilen desteklemelerle ilgili hususlarda il/ilçe müdürlüğü tarafından
yapılan denetimlerde, ilgililer gerekli kolaylığı göstermek ve her türlü bilgi ve belgeyi vermek
zorundadır.
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(4) Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetki-
lidir. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile
kooperatifler, ziraat odaları ve birliklerin hizmetlerinden yararlanılır.

Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğde belirtilen yetkili merciler, bu Tebliğ gereği kendilerine

ibraz edilen belgelerin yetkileri kapsamındaki kontrollerinden ve kendi hazırladıkları belge-
lerden sorumludur. Desteklemeden yararlanmak üzere ibraz edilen belgelerin sorumluluğu il-
gilisine aittir. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile hak-
sız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzen-
leyen ve kullanan ilgililer hakkında gerekli cezai, hukuki ve idari işlemler yapılır.

(2) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 ta-
rihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde
belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan
Kanun hükmüne göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya
belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken so-
rumlu tutulurlar.

(3) Bu Tebliğ kapsamında yapılan destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzen-
lenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler ile idari
hata sonucu sehven yapılan fazla ödemeyi iade etmeyen üreticiler beş yıl süreyle Bakanlıkça
sağlanan hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

Sorumluluk
MADDE 12 – (1) Desteklemeden yararlanmak üzere bu Tebliğ gereği ibraz edilen bilgi

ve belgelerin doğruluğundan öncelikle belgeyi ibraz eden ve yetkileri kapsamında onaylayan
ve verileri giren kişi ve kurumlar sorumludur. Destekleme ödemesi yapılan belgeler istenildi-
ğinde ibraz edilmek üzere ilgili birimler tarafından beş yıl süre ile saklanır.

Kaynak aktarımı ve ödemeler
MADDE 13 – (1) 2018 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar kap-

samında yapılan destekleme ödemeleri kamu kaynağı olduğundan hak sahibinin hesabına ak-
tarılmadan önce haciz/icra, temlik ve benzeri işlemler yapılmaz.

(2) Desteklemeler için gerekli kaynak, bütçede hayvancılığın desteklenmesi için 2019
yılında ayrılan ödenekten karşılanır ve gerekli paranın aktarılmasını müteakip Bakanlık tara-
fından Banka aracılığı ile ödenir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğler
MADDE 14 – (1) 30/6/2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su

Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği (Tebliğ No: 2012/50), 29/5/2013 tarihli ve 28661
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği (Tebliğ No:
2013/26), 7/6/2014 tarihli ve 29023 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Ürünleri Yetiştiri-
ciliği Destekleme Tebliği (Tebliğ No: 2014/27), 24/5/2015 tarihli ve 29365 sayılı Resmî Ga-
zete’de yayımlanan Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği (Tebliğ No: 2015/20),
3/8/2016 tarihli ve 29790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Ürünleri Yetiştiriciliği Des-
tekleme Tebliği (Tebliğ No: 2016/33), 14/10/2017 tarihli ve 30210 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği (Tebliğ No: 2017/38) yürürlükten kal-
dırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

GELENEKSEL KIYI BALIKÇILIĞININ KAYIT ALTINA ALINMASI
VE DESTEKLENMESİ TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2018/25)

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; deniz ve içsularda geleneksel kıyı balıkçılığı ve-

rilerinin güncellenerek kayıt altına alınması ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanması amacıyla
balıkçı gemisi sahiplerine yapılacak desteklemeye ilişkin iş ve işlemlerle ilgili usul ve esasları
düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, su ürünleri avcılığı faaliyetinde bulunmak üzere; Su Ürün-

leri Bilgi Sistemi (SUBİS)’nde kayıtlı, bu Tebliğin yayımlandığı tarihte geçerli Balıkçı Gemileri
İçin Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresine sahip, denizlerde on metreden küçük (10 metre hariç) ba-
lıkçı gemileri ile içsulardaki tüm balıkçı gemilerini kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu

maddesi ile 21/2/2018 tarihli ve 2018/11460 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe ko-
nulan 2018 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararın 4 üncü maddesinin on-
yedinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
b) Balıkçı gemisi: Denizlerde ve içsularda faaliyet gösteren SUBİS’te kayıtlı balıkçı

gemilerini,
c) Balıkçı gemisi sahibi: SUBİS kayıtlarında balıkçı gemisinin sahibi olarak belirtilen

gerçek veya tüzel kişileri,
ç) Balıkçı gemisi yetkilisi: Balıkçı gemisinin sahibi olan gerçek ya da tüzel kişiler adına,

bu Tebliğ kapsamındaki iş ve işlemleri yürütmek üzere muvafakatname veya noter tasdikli
yetki belgesi verilmiş kişiyi,

d) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,
e) Belgenet: Bakanlık elektronik belge yönetim sistemini,
f) Boy uzunluğu: Balıkçı gemisinin SUBİS’te yer alan en büyük boy uzunluğunu,
g) İçsu: Lagünler, göl, gölet, baraj ve hudut oluşturan nehirleri,
ğ) İl/ilçe müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe müdürlüklerini,
h) Su Ürünleri Bilgi Sistemi (SUBİS): Bakanlık bünyesinde kurulu bulunan su ürünleri

ve balıkçı gemilerine ilişkin kayıtların tutulduğu, verilerin toplandığı bilgi sistemini,
ifade eder.
Müracaat
MADDE 5 – (1) Desteklemeden yararlanmak isteyen balıkçı gemisi sahipleri veya yet-

kilisi, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 14/9/2018 günü mesai saati bitimine kadar gemi-
sinin ruhsat tezkeresinin düzenlendiği il/ilçe müdürlüklerine Ek-1’de yer alan Geleneksel Kıyı
Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliğinden Yararlanacaklar İçin Di-
lekçe ve ekleriyle, şahsen müracaat eder.
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(2) Müracaat dilekçesinin ekinde;
a) Geminin birden fazla kişiye veya tüzel kişiliğe ait olması halinde, bu Tebliğ kapsa-

mındaki iş ve işlemleri yürütmek üzere, gemi sahiplerinin tümü tarafından yetkilendirilen kişiye
ait Ek-2’de yer alan Muvafakatname veya noter tasdikli yetki belgesi,

b) Balıkçı gemisi sahibi tarafından balıkçı gemisine ait doğru ve güncel verilerle dol-
durulmuş Ek-3’te yer alan Geleneksel Balıkçılık Destekleme Anket Formu,

il/ilçe müdürlüğüne sunulur.
(3) Bakanlıkça hazırlanan anket sorularından kendi faaliyet alanı ile ilgili olanları ce-

vaplamayan balıkçı gemi sahipleri destekleme ödemesinden yararlanamaz.
(4) Destekleme için balıkçı gemisinin bu Tebliğin yayımlandığı tarihteki sahibi/sahipleri

veya bunlar adına yetkilisi müracaatta bulunur ve geminin o tarihteki SUBİS kayıtlarında yer
alan en büyük boy uzunluğu esas alınır.

(5) Birden fazla balıkçı gemisi sahibi olanlar her bir balıkçı gemisi için ayrı ayrı müra-
caat eder.

İl/ilçe müdürlüklerince yürütülecek iş ve işlemler
MADDE 6 – (1) İl/ilçe müdürlüğü tarafından balıkçı gemisinin bu Tebliğin yayımlan-

dığı tarihte;
a) Geçerli bir su ürünleri avcılık ruhsatına sahip olduğu,
b) O tarihte balıkçı gemisi sahibi ve gemi boyu bilgileri,
il/ilçe müdürlüğü kayıtlarından ve SUBİS’ten kontrol edilir. Kontrol sonucunun uygun

olması halinde müracaat işleme alınır. Uygun olmayan müracaatlar kabul edilmez.
(2) Balıkçı gemisi sahibi tarafından müracaat dilekçesi ekinde sunulan anket formunun

(Ek-3) doldurulduğu kontrol edilir.
(3) Desteklemeye uygun bulunarak işleme alınan balıkçı gemisinin müracaatı il/ilçe

müdürlüğünce SUBİS’e kayıt edilir. SUBİS kaydının çıktısı alınarak müracaat dilekçesine ek-
lenir ve dosyalanır.

(4) İl/ilçe müdürlüğünce kabul edilen müracaatlara ait anket formlarındaki bilgiler
12/10/2018 tarihi mesai saati bitimine kadar SUBİS’e kaydedilir.

(5) İl/ilçe müdürlüğünce kabul edilen ve SUBİS’e kaydedilen müracaatlara ait Ek-4’te
yer alan Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliğine İliş-
kin İl/İlçe İcmal-1 Listesi, il/ilçe müdürlüğü tarafından 12/10/2018 tarihinden sonra ilan pa-
nosunda beş işgünü askıya çıkarılır. Askıya çıkarma ve indirme işlemi en az iki görevli tara-
fından tutanağa bağlanır.

(6) Ek-4’te yer alan listeye itiraz olması halinde, itirazlar askı süresi içerisinde il/ilçe
müdürlüğüne yapılır, yapılan itirazlar askı süresi içerisinde değerlendirilerek il/ilçe müdürlüğü
tarafından karara bağlanır. Askı süresi içerisinde herhangi bir itiraz olmaması halinde, İl/İlçe
İcmal Listesi kesinleşir. Kesinleşen İl/İlçe İcmal Listesine daha sonra yapılacak itirazlar dikkate
alınmaz.

(7) Ek-4’te yer alan liste kesinleştikten sonra ilçe müdürlükleri tarafından, excel for-
matında belgenet üzerinden il müdürlüğüne gönderilir.

(8) İlçelerden toplanan listeler il müdürlüğü tarafından birleştirilerek Ek-5’te yer alan
Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliğine İlişkin İl Ge-
nel İcmal Listesi excel formatında belgenet üzerinden Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür-
lüğüne gönderilir.
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Kaynak aktarımı ve ödemeler

MADDE 7 – (1) Desteklemeler için gerekli kaynak, bütçede hayvancılığın desteklen-

mesi için 2018 yılında ayrılan ödenekten karşılanır ve gerekli paranın aktarılmasını müteakip

Bakanlık tarafından Banka aracılığı ile ödenir.

Bilgi güvenliği

MADDE 8 – (1) Toplanan veriler geleneksel kıyı balıkçılığının yönetilebilmesi ve sür-

dürülebilirliğinin sağlanması amacı dışında kullanılamaz.

Yetki ve denetim

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, 2018 Yılında Yapılacak Tarımsal

Desteklemelere İlişkin Kararda ve bu Tebliğde belirtilen hususlara aykırı olmamak koşuluyla,

il/ilçe müdürlükleri yetkilidir.

(2) Bakanlık, bu Tebliğde belirtilen hususlarda bilgi ve belge isteyebilir ve bunlara iliş-

kin her türlü denetimi yapar.

Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 10 – (1) Sahte belge ile idareyi yanıltmak suretiyle müracaat eden balıkçı ge-

misi sahipleri desteklemeye hak kazanmış olsa dahi bu desteklemeden yararlandırılmazlar.

(2) Bu Tebliğ kapsamında haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödeme-

lerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kulla-

nanlar hakkında gerekli cezai, hukuki ve idari işlemler yapılır.

(3) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 ta-

rihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde

belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan

Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge

veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken

sorumlu tutulurlar.

(4) Bu Tebliğ ile belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen

belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilenler ile idari hata sonucu

sehven yapılan fazla ödemeyi iade etmeyenler 5 yıl süreyle Bakanlıkça sağlanan hiçbir des-

tekleme programından yararlandırılmazlar.

Sorumluluk

MADDE 11 – (1) Tüm bilgi ve belgelerin doğruluğundan, bilgi ve belge sahibi ile onay-

layan kişi ve kuruluşlar doğrudan sorumludur. Destekleme ödemesi yapılan belgeler istendi-

ğinde ibraz edilmek üzere ilgili birimlerin arşivlerinde saklanır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 12 – (1) 13/9/2017 tarihli ve 30179 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ge-

leneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliği (Tebliğ No: 2017/37)

yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GEÇİCİ İTHAL EDİLEN KARA TAŞITLARINA İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL 

TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

(SERİ NO: 5)

MADDE 1 – 22/4/2011 tarihli ve 27913 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Geçici

İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)’nin 2 nci maddesinin

birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “TIR karnesi” ibaresinden

önce gelmek üzere “NCTS’de düzenlenmiş bir transit beyanı (ortak ve ulusal transit) veya”

ibaresi eklenmiş ve (4) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4) Transit beyanı yerine kullanılan belgeler kapsamında eşya taşıyan,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan

“turistler” ibaresi “yolcular” olarak değiştirilmiş, (b) bendinde yer alan “Ticari kullanıma mah-

sus kara taşıtlarından; Türkiye'ye boş olarak girişi yapılan,” ibaresinden sonra gelmek üzere

“NCTS’de düzenlenmiş bir transit beyanı (ortak ve ulusal transit) veya” ibaresi eklenmiş ve

aynı bentte yer alan “transit beyannamesi kapsamında eşya taşıyan” ibaresi “transit beyanı ye-

rine kullanılan belgeler kapsamında eşya taşıyan” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinden

sonra gelmek üzere “Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkelerinde ikamet eden

kişiler, ikamet yerleri dışındaki Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkelerinde

adlarına kayıtlı taşıtlarını da getirebilirler.” cümlesi eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “ikamet yer-

lerinde” ibaresi “bu ülkelerde” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“Göreve başlama tarihi öncesinde veya sonrasında yurtdışında tescil edilmiş bu taşıtlar, görev

süresi içerisinde Türkiye Gümrük Bölgesine getirilebilir.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye dördüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra

eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“Görev veya öğrenime başlama tarihi öncesinde veya sonrasında yurtdışında tescil edilmiş bu

taşıtlar, görev veya öğrenim süresi içerisinde Türkiye Gümrük Bölgesine getirilebilir.”

“(5) Firma ortağı olarak yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi ve yabancı taşıtlar geçici

giriş formu kapsamında taşıt getiren şahısların ortak olduğu tüzel kişiliği temsil ve ilzama yet-

kili olması ve bu durumun şirket ana sözleşmesinde yer alması gerekir.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 14 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir.

“(1) NCTS ve TIR karnesi kapsamında eşya taşıyan taşıtlar hariç, ticari kullanıma mah-

sus yabancı plakalı kara taşıtlarının giriş işlemleri, 2 No.lu Taşıt Takip Programına kaydedilerek

yapılır. NCTS ve TIR karnesi kapsamı eşyasını transit rejimine uygun olarak Türkiye’ye getirip

boşaltan taşıtlar, yükün boşaltıldığı gümrük idaresi tarafından 2 No.lu Taşıt Takip Programına

kaydedilir.
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(2) NCTS ve TIR karnesi kapsamında eşya taşıyanlar hariç, tüzel kişilikler adına kayıtlı
otomobil, minibüs, arazi taşıtı, kamyonet ve motosikletlerden eşya ve yolcu taşıyanlar 2 No.lu
Taşıt Takip Programına; taşımayanlar ise 1 No.lu Taşıt Takip Programına kaydedilir.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“a) Ticari kullanıma mahsus kara taşıtları ile 1 no.lu Taşıt Takip Programına kayden
giriş yapan tüzel kişiliklere ait otomobil, minibüs, arazi taşıtı, kamyonet ve motosikletlere 30
(otuz) güne kadar,”

MADDE 9 – Aynı Tebliğin 17 nci maddesinin beşinci fıkrasının (ç) bendinden sonra
gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“d) Süre uzatımında, taşıta verilmiş olan süre içerisinde ilgili kişinin Türkiye’ye geliş
amacına yönelik şartlarında değişiklik olup olmadığı kontrol edilir. Türkiye’ye geliş amacına
yönelik şartlarında değişiklik olduğu tespit edilen kişilerin taşıtlarına ilişkin olarak (e) ve (f)
bentlerinde belirtilen işlemlerin yapılıp yapılmadığı araştırılır. Söz konusu işlemlerin yapılma-
dığı anlaşılan taşıtlara ilişkin süre uzatım talepleri karşılanmaz.”

MADDE 10 – Aynı Tebliğin 27 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(3) Taşıtsız geçici olarak yurtdışına çıkılabilmesi için birinci fıkrada belirtilen taah-

hütnamenin verilmesi veya ikinci fıkrada belirtilen taşıtın gümrük idaresinin gözetimine bıra-
kılması işlemlerinin yerine getirilmesi gerekmektedir. Pasaport işlemleri sırasında söz konusu
işlemlerin gerçekleştirilmediğinin tespit edilmesi halinde izin hak sahibi, pasaport işlemlerinden
önce gümrük idaresine yönlendirilir. 

(4) Gümrük idaresince birinci veya ikinci fıkraya aykırı olarak taşıtsız yurtdışına çıkış
işlemlerinin tespiti halinde, tespit tarihine kadar yapılan tüm çıkışlar tek fiil sayılır ve Kanunun
238 inci maddesi uyarınca para cezası uygular.”

MADDE 11 – Aynı Tebliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere
aşağıdaki fıkra eklenmiş ve takip eden fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(2) Yediemin otoparklarına teslim edilen taşıtlara da birinci fıkra hükümleri uygulanır.
Sürenin hesaplanmasında başlangıç tarihi olarak yediemine teslim tarihi esas alınır.”

MADDE 12 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Tüzel kişilikler adına kayıtlı otomobillerde süre uygulaması
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu maddeyi ihdas eden Tebliğin yayımından önce 1 no.lu

Taşıt Takip Programına kayden Türkiye Gümrük Bölgesine giriş yapmış olan tüzel kişiliklere
ait otomobil, minibüs, arazi taşıtı, kamyonet ve motosikletlerin verilmiş olan süre sonunda
yurtdışı edilmesi gerekir.”

MADDE 13 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 14 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

22/4/2011 27913

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 14/11/2015 29532

2- 10/11/2016 29884
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Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ 

(SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 

TEBLİĞ (SIRA NO:4)

MADDE 1 – 18/2/2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtasar

ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’nin 15 inci maddesinin birinci fıkra-

sının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Diğer maddeleri 1/10/2018 tarihinde”  

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik

Bakanı müştereken yürütür.

—— • ——
Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 486)’NDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 499) 

MADDE 1 – 17/12/2017 tarihli ve 30273 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi

Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 486)’nin geçici 1 inci maddesinde yer alan “30/6/2018”

ibaresi “30/9/2018” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Bu Tebliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında, basit usule tabi mükel-

leflerin 30/4/2018 ve 31/7/2018 tarihine kadar kaydedilmesi gereken alış ve giderleri ile satış

ve hasılatlarına ilişkin üçer aylık kayıtları 31/10/2018 tarihine kadar Sisteme kaydedilebile-

cektir.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——
KURUL KARARI
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

İstanbul 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2010/127  

Karar No : 2018/44 

Bir kimseyi fuhuĢa teĢvik etmek veya yaptırmak veya yer temin etmek suçundan 

mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 14.02.2018 tarihli ilamı ile zamanaĢımı 

sebebiyle DÜġME kararı verilen Haydar ve Erke kızı, 1964 Türkmenistan doğumlu Mıvegül 

HAYDAROVA tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ, tebligata yarar adresi olmadığından 

gerekçeli karar tebliğ edilememiĢtir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE‘DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına, 

sanığın yokluğunda karar verilenler yönünden kararın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde 

Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmek üzere mahkememiz kaleminde tutulacak bir tutanak 

veya en yakın yer Asliye Ceza Mahkemesine aynı yöntem ile baĢvurmak suretiyle istinaf yasa 

yolu kabil olarak karar verilmiĢ olup, ilan olunur. 3547 

————— 

Esas No : 2017/344 

Karar No : 2017/502 

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası 

yazılı 28.11.2017 tarihli ilamı ile 5607 Sayılı Yasanın 3/5 maddesi gereğince ĠKĠ SENE ALTI 

AY HAPĠS, 100-TL ADLĠ PARA CEZASI ve 5607 sayılı Yasanın 13. maddesi atfıyla TCK. 54. 

maddesi uyarınca müsadere ile cezalandırılan Hussaın ve Abda oğlu, 1983 Suriye doğumlu Issa 

ALOWAIS tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ, tebligata yarar adresi olmadığından gerekçeli 

karar tebliğ edilememiĢtir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE‘DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına, 

sanığın yokluğunda karar verilenler yönünden kararın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde 

Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmek üzere mahkememiz kaleminde tutulacak bir tutanak 

veya en yakın yer Asliye Ceza Mahkemesine aynı yöntem ile baĢvurmak suretiyle istinaf yasa 

yolu kabil olarak karar verilmiĢ olup, ilan olunur. 3548 

—— • —— 
İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2017/204 

Karar No : 2017/557 

Muhafaza altına alınmıĢ eĢya hakkında hırsızlık ve ĠĢ yeri dokunulmazlığını ihlal etme 

suçlarından, Karyağdı ve Suhsur oğlu, 1976 Türkmenistan doğumlu, Türkmenistan uyruklu 

NARKUL CORAYEV hakkında, Ġst. C. BaĢsavcılığının 2017/13157 C. Sav. Esas nolu, 

02/05/2017 tarihli iddianamesiyle, Mahkememize açılan kamu davasının yapılan açık duruĢması 

sonunda: 

G.D: Sanık NARKUL CORAYEV hakkında; 

1 - Muhafaza altına alınmıĢ eĢya hakkında hırsızlık suçunu iĢlediği sabit görülmekle, 

eylemine uyan, TCK 142/2-h, 62, 53/1,2,3, maddeleri gereğince 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezası, 

2 - ĠĢ yeri dokunulmazlığını ihlal ettiği sabit görülmekle, eylemine uyan TCK 116/2., 62, 

53/1,2,3, 63. maddeleri gereğince 5 Ay Hapis Cezasına, dair hükmü sanığın bütün aramalara 

rağmen bulunamadığından karar tebliğ edilmemiĢtir. 

Bu itibarla gıyabi hükmün 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri 

gereğince ilanen tebliğine, ilan tarihinden 15 gün sonra tebliğ yapılmıĢ ve kesinleĢmiĢ sayılmasına 

karar verildi. 3552 
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İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2018/27  

Karar No : 2018/92 

Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan EĢya Hakkında Hırsızlık (TeĢebbüs), 

Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını Ġhlal Etme suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve 

karar numarası yazılı 13/02/2018 tarihli ilamı ile 142/1.b.1, 116/4 maddesi gereğince 5 YIL 

HÜKMÜN AÇIKL. GERĠ BIRAK. NED. DNT. SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan 

Hüsamettin ve Kader oğlu, 26/02/1994 doğumlu, Tunceli, ÇemiĢgezek, Karasar Mah./köy 

nüfusuna kayıtlı MEHMET VOLKAN ERGÜR tüm aramalara rağmen bulunup karar tebliğ 

edilememiĢtir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE‘DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına 

karar verilmiĢ olduğu ilan olunur. 3554 

————— 

Esas No : 2016/50  

Karar No : 2018/132 

Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 20/02/2018 

tarihli ilamı ile hırsızlık suçundan sanık Amari ve Natia oğlu 16/07/1987 Gürcistan d.lu, Ristaveli 

Sk. N.25 Kvareli/Gürcistan adresinde oturan ZURABI NATSVLISHVILI'nın 5237 Sayılı TCK nun 

142/2.h.1. Maddesi gereğince 6 yıl hapis cezasıyla ve TCK'nun 53/1 Maddesi gereğince a,c,d,e 

bentlerindeki haklardan yoksun bırakılmasına karar verilmiĢ ise de sanık bulunamadığından karar 

tebliğ edilememiĢ olmakla; 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE‘DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına 

karar verilmiĢ olduğu ilan olunur. 3555 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

SÜRE UZATIM ĠLANI 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 

Ġdaremizce 28.04.2018 tarihinden itibaren ihale ilanına çıkılan; Diyarbakır ili, Kayapınar 

ilçesi, Kayapınar Mahallesi, 2783 ada, 1 parseldeki taĢınmaz ve Diyarbakır ili, Kayapınar ilçesi, 

Kayapınar Mahallesi, 2789 ada, 1 parseldeki taĢınmaz için yapılacak ihaleler için son teklif verme 

tarihi 01.06.2018 Cuma günü, saat 17.00‘ye kadar uzatılmıĢtır. 

Teklifler, Ġhale ġartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp, 01.06.2018 

Cuma günü, saat 17.00‘ye kadar Ġdare‘nin belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Son teklif 

verme tarih ve saatinden sonra Ġdare‘ye intikal edecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

T.C. 

BAġBAKANLIK 

ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı 

Ziya Gökalp Cad. No: 80 KurtuluĢ / ANKARA / TÜRKĠYE 

Tel: 312 / 585 82 70 - Faks: 312 / 585 81 63 

www.oib.gov.tr 

 4749/1-1 
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PĠSTON PĠM BURCU SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt Numarası : 2018/255878 

1 - Ġdarenin  

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKĠġEHĠR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72 

2 - Ġhale konusu iĢin niteliği,  

     türü ve miktarı : 640 adet piston pim burcu, teknik Ģartname ve resme 

göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır. 

3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 18.06.2018 - Saat 14:00 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına 

18.06.2018 günü saat 14:00‘e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında 

görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 

adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3‘ü oranında geçici teminat verilecektir. 

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 4637/1-1 

—— • —— 

MÜBADELE DÜZELTME ĠLANI 

İzmir Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünden: 

AĢağıda cinsi, miktarı, durumu ve tahmini bedelleri belirtilen hurda malzemelerin, 4645 

Sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan Yönetmeliğin 38. maddesi uyarınca mübadele usulü ile ihale 

edilecektir. 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Ġzmir Ġl Emniyet Müdürlüğü Ġkmal ġube Müdürlüğü 

1365 Sokak No: 2/A Kat: 2 Çankaya Ek Hizmet 

Binası Konak/ĠZMĠR  

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 489 05 00-4438 - Fax: 0 232 261 86 43 

c) Elektronik Posta Adresi : abdulmecid.soyturk@egm.gov.tr 

 

3 - Mübadele KarĢılığında Alınacak 

Mal ve Malzemelerin Özellikleri : En az (4) adet 2018 model Fiat Doblo Combi Easy 

1.3 M.Jet 95 HP E6 marka panelvan tipi taĢıt, Lassa 

marka (60) adet 195/65R15 95H XL GREENWAYS 

ebatlarında araç lastiği.  

3 - Mübadele KarĢılığında Alınacak 

Mal ve Malzemelerin Özellikleri : En az (4) adet 2018 model Fiat Doblo Combi Easy 

1.3 M.Jet 95 HP E6 marka panelvan tipi taĢıt, Lassa 

marka (122) adet 195/65R15 95H XL 

GREENWAYS ebatlarında araç lastiği Ģeklinde 

değiĢtirilmiĢtir. 

15.05.2018 tarihli ve 30422 sayılı Resmi Gazete‘de aslına uygun olarak yayımlanan 

ilanımız yukarıdaki Ģekilde düzeltilmiĢtir. 4722/1-1 
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2 ADET 1650KVA STAND-BY/1500 KVA PRĠME KAPASĠTELĠ  

DĠZEL JENERATÖR SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Türkiye Elektrik Dağıtım A.ġ. Genel Müdürlüğü Mali ĠĢler Satınalma Daire 

BaĢkanlığı ihtiyacı, 2 adet 1650Kva Stand-by/1500 Kva Prime kapasiteli Dizel jeneratör, Teknik 

ġartnamesine uygun olarak, Ofis‘imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen 

Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

BaĢkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, ihale doküman bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dıĢ 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik Ģartnamesinin, Ofis Ticari Ģartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 08.06.2018 günü, saat 12.00‘ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.15‘te evvela dıĢ zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, ihtiyaç sahibi kuruluĢça 

hazırlanan teknik Ģartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit 

edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin %3‘ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 4745/1-1 
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LABORATUVAR SĠSTEM MALZEMELERĠ SATIN ALINACAKTIR 

Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden: 

24 Kalem Mal Alımı (Laboratuvar Sistemleri Malzemeleri) 01.12.2003 tarih 2003/6554 

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

Ġhale kayıt numarası : 2018/250613 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : PAÜ Merkezi Ġleri AraĢtırma Laboratuvarı Kınıklı 

Kampüsü Denizli 

b) Telefon ve faks numarası : 0 258 296 3957 - 3951 - 0258 296 3958 

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

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 24 Kalem Mal Alımı (Laboratuvar Sistemleri 

Malzemeleri) 

 

 Malzeme Adı Miktar Ölçü 

1 
Laboratuvar Kenar Bankosu Kullanım Tablası 12 mm Anti 

Asit Kompact 
19.75 mtül 

2 
Laboratuvar Orta Bankosu Kullanım Tablası 12 mm Anti Asit 

Kompact 
10,95 mtül 

3 Mediacell Raf Sistemi 10,95 mtül 

4 Polipropilen Evye 40x40x30 8 Adet 

5 Lab Tipi Su Musluğu 8 Adet 

6 Tezgaha Monte Acil Göz DuĢu 1 Adet 

7 Duvara Monte Acil Boy DuĢu 1 Adet 

8 Lokal EmiĢ Kolu 3 Adet 

9 150 Lik Çeker Ocak 2 Adet 

10 Kimyasal Madde Dolabı 2 Adet 

11 Enerji Bandı 20 Adet 

12 
"Klima havalandırma santrali Vantilatör: 9.000 m3/h - 450 pa 

Soğutucu batarya: 44 kw 5-45 oC" 
1 Adet 

13 
"Klima havalandırma santrali Isı geri kazanım cihazı 

Vantilatör: 6.000 m3/h" 
1 Adet 

14 Dx. DıĢ ünite 2 Adet 

15 
"Otomasyon ve devreye alma Frekans kontrol ve panosu dahil 

(6,5 kw )" 
2 Adet 

16 "Hücreli Aspiratör cihazı 9.000 m3/h 450 pa" 1 Adet 

17 "Kare anemostat 600X600" 18 Adet 

18 Paslanmaz hava kanalı 65 Adet 

19 Galvaniz hava kanalı 276 Adet 
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 Malzeme Adı Miktar Ölçü 

20 Kauçuk hava kanalı izolasyonu 19 mm 276 Adet 

21 "Oransal motorlu volüm damper Q250 mm" 2 Adet 

22 Otomasyon aspiratör sistemi için 1 Kutu 

23 Kumlama kabini 2 Adet 

24 Çok amaçlı kabin 5 Adet 

 

b) Teslim yeri : PAÜ  

c) Teslim tarihi : SözleĢme tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : PAÜ BAP Koordinasyon Birimi Kınıklı Kampüsü 

Denizli 

b) Tarihi ve saati : 08.06.2018 Cuma günü saat 10.00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

1) Gerçek kiĢi 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 alınmıĢ, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kiĢiliğin 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 

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari Ģartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari Ģartnamede belirlenen geçici teminat. 

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

iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

4.1.6. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, bu iĢe ait Ģartname ekinde yeralan standart 

forma uygun iĢ ortaklığı beyannamesi. 

4.1.7. Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

Ġhaleye iĢ ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

ĠĢ ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan 

belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. 
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SatıĢ sonrası servis bakım ve onarıma iliĢkin belgeler 

Bu madde boĢ bırakılmıĢtır 

4.1.8. Ġhale konusu ĠĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

Ġsteklinin iĢ 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 iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Bu madde boĢ bırakılmıĢtır. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

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

cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 

Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen Ģartlarla uygunluğunu teyit etmek 

amacıyla, ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı kataloglar, teknik Ģartnamenin tüm maddelerine 

teknik Ģartname uygunluk belgesi adı altında teknik Ģartname cevaplar (bu cevaplar firmanın data 

prospektüsleri ile doğrulanacak) (teklif edilen malın markası ve modeli ile menĢei ülkesi ayrıntılı 

olarak yazılacaktır.) 

4.3.3. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 

Ġstekliler kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunar. Bu belgeler Ģunlardır: 

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

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

olduğunu gösteren belge veya belgeler 

c) Ġstekli Türkiye‘de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

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

6 - Ġhaleye yerli ve yabancı istekliler katılabilecektir. 

Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7 - Ġhale dokümanı, idarenin adresinde (PAÜ Bilimsel AraĢtırma Projeleri Birimi Kınıklı 

Kampüsü/Denizli) görülebilir ve 100.-TL bedelle (PAU. Strateji GeliĢtirme Dairesi 

BaĢkanlığından) satın alınabilir. 

Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 08.06.2018 Cuma günü saat 10.00‘a kadar PAÜ Bilimsel AraĢtırma Projeleri 

Birimi Kınıklı Kampüsü/Denizli adresine elden teslim edilebileceği gibi,  

9 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyat bedeli üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine 

ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden birim fiyat bedeli sözleĢme imzalanacaktır 

10 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

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

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 4696/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Milli Eğitim Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2016/611784 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
Necmettin Erbakan Üniversitesi 

Meram Tıp Fakültesi Hastanesi 
Ġl/Ġlçe Meram/KONYA 

Adresi 

Yunus Emre Mah. BeyĢehir Cad. 

No: - AkyokuĢ Mevkii Meram/ 

KONYA 

Tel-Faks 0 332 223 60 10 - 0 332 223 63 84 

Posta Kodu 42080 E-Mail meramtipsatinalma@konya.edu.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı On Farma Ġlaç Sanayi Limited ġirketi  

Adresi 
Kale Mah. Gazi Cad. Bafra ĠĢhanı Kat: 3 

No: 12 Ġlkadım/SAMSUN 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
6430371310  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Samsun Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
24249  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 4721/1-1 
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Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire 

Başkanlığından:  

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 4735/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 4730/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 4731/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 4732/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 4733/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 4734/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2018/1647 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı     

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
Türkiye Petrolleri Anonim 

Ortaklığı Genel Müdürlüğü     
Ġl/Ġlçe Ankara/Çankaya  

Adresi 

Söğütözü Mahallesi, 2180. Cadde 

No:10   06100 Çankaya - Ankara / 

TÜRKĠYE     

Tel-Faks 3122072000-3122869000  

Posta Kodu PK 06100     E-Mail tpaocc@tpao.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Boyner Büyük Mağazacılık A.ġ.    
Boyner Perakende ve Tekstil 

Yatırımları A.ġ.   

Adresi 
Büyükdere Cad. USO Center        

No: 245/A Maslak Sarıyer ĠSTANBUL    

Eski Büyükdere Cad. No: 14             

Kat: 15-16 Sarıyer ĠSTANBUL   

T.C. Kimlik No. 
 

 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
5200043963    VKN: 0660008975   

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ġstanbul    Ġstanbul    

Ticaret/Esnaf Sicil No. 284082    45451   

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(X) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (X) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 4717/1/1-1 



Sayfa : 216 RESMÎ GAZETE 29 Mayıs 2018 – Sayı : 30435 

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2018/1647 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı     

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
Türkiye Petrolleri Anonim 

Ortaklığı Genel Müdürlüğü     
Ġl/Ġlçe Ankara/Çankaya  

Adresi 

Söğütözü Mahallesi, 2180. Cadde 

No: 10   06100 Çankaya - Ankara / 

TÜRKĠYE     

Tel-Faks 3122072000-3122869000  

Posta Kodu PK 06100     E-Mail tpaocc@tpao.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı BR Mağazacılık Ticaret A.ġ.    Boyner Holding A.ġ.   

Adresi 
Pancar Organize San. Bölgesi Mah. 

6. Cadde No: 3 Torbalı ĠZMĠR    

Eski Büyükdere Cad. No: 14            

Kat: 15-16 Sarıyer ĠSTANBUL   

T.C. Kimlik No. 
 

 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
1870628718    VKN: 0660008896 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Torbalı    Ġstanbul    

Ticaret/Esnaf Sicil No. 5540    281645   

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(X) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (X) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 4717/2/1-1 
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REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST 

Country : TURKEY 

Name of Project : Gas Storage Expansion Project 

Project ID No : P162727 

Assignment Name : Supervision Consultancy Services for Design, Supply and 

Installation of Tuz Gölü Underground Gas Storage Expansion 

Facility 

Reference No : CS-1-2 

This request for expressions of interest follows the general procurement notice for this 

project that appeared in Development Business (online) on April 03, 2017. 

The Petroleum Pipeline Corporation of Turkey (BOTAġ) has applied for financing from 

the World Bank and the Asian Infrastructure Investment Bank toward the cost of the Gas Storage 

Expansion Project (GSEP), that will expand the capacity of on-going Tuz Gölü Underground Gas 

Storage (UGS) Project; and intends to apply parts of the proceeds of this financing to payments 

under the contract for the Supervision Consultancy and Project Management Support Services for 

the establishment of Tuz Gölü Underground Gas Storage Expansion Facility. This Expansion 

Project might be jointly financed by other International Institutions. 

The consulting services (―the Services‖) include; construction (design, supply and 

installation) supervision and project management support during the implementation and 

commissioning activities of the Tuz Gölü Underground Gas Storage Expansion Facility 

construction works. 

Within the scope of the existing Tuz Gölü UGS Project, which is currently under 

construction; surface facilities and drilling has been completed for 12 wells and the solution 

mining process is continuing, first gas filling has been completed for 3 wells. In this aspect, the 

first three caverns have been commissioned and are in operation since December 2017, and all 12 

caverns will be ready for gas storage operation service by October 2021. The Expansion Project is 

planned to be installed in the vicinity of the current Tuz Gölü UGS Facility area in central 

Anatolia, 40 km south of the Tuz Gölü. 

The Tuz Gölü Underground Gas Storage Expansion Project will mainly consist of the 

construction of three main parts, as the task of the Contractor: 

1. Surface Facilities: Surface facilities include pig stations, all necessary injection and 

withdrawal units, i.e. the compressor facility, with turbo compressor units and reciprocating 

compressor units, the gas treatment facility, with pressure reduction units, water separators, 

heating and tri-ethylene glycol (TEG) units, all auxiliaries, filters, fuel gas skid and vent stack, 

fiscal metering units, a control room, a utility building, worker‘s camps and access roads. 

2. Subsurface Facilities: Under the expansion project, it is planned to drill and leach 40 

wells with solution mining with a storage capacity of 5.4 bcm within the licensed area. This 

component includes review of basic designs, preparation of detail engineering designs, drilling of 

wells with adequate subsurface installation, leaching of salt caverns for gas storage purpose (each 

cavern with a free geometrical volume approximately 630.000 – 870.000 m³), first gas filling for 

each cavern, snubbing for each cavern, commissioning of each cavern and operation of caverns. 
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3. Fresh Water Supply and Brine Discharge Pipelines: This component will involve 

construction of a 117km fresh water supply line (52-60‘‘in diameter) from Hirfanli Reservoir to 

project site and a 31 km brine discharge line (64‖ in pipe diameter) from the new solution mining 

plant to the Tuz Golu. This component also involves several pumping stations and storage 

reservoirs and energy transmission lines for pump stations and storage tanks. 

4. Field Gas Pipeline System, Fresh Water Field Pipelines and Brine Field Pipelines: This 

component will involve design and construction of all field pipelines that transport natural gas 

from the gas facilities to and from the cavern sites, as well as field pipelines for fresh water and 

brine from the central pumping station to the cavern sites. 

5. Electricity Supply: Project includes electricity transmission lines for the fresh water 

pumping stations, surface and sub-surface facilities. 

6. Natural Gas Pipeline: Gas pipeline interconnection (header) between Kayseri–Konya–

SeydiĢehir section (approximately 23 km north of the Project Site) of the existing Eastern 

Anatolia Natural Gas Main Transmission Line (40‖ in pipe diameter) to the Expansion Project 

Site. 

The capacity expansion works planned for the project is set to begin in , 2018 and 

expected to be completed within 5 (five) years, and the works are expected to be commissioned in 

two phases beginning from 2022 to end of 2023. In this regard, the consultancy services are 

expected to be commenced in 2018 and continue until full commissioning of the project (which is 

expected to be completed in 2023) and the respective defects liability period. 

The detailed Terms of Reference (TOR) for the assignment are attached to this request for 

expressions of interest can be found at the following website: (www.botas.gov.tr). 

BOTAġ now invites eligible consulting firms (―Consultants‖) to indicate their interest in 

providing the Services. Interested Consultants should provide information demonstrating that they 

have the required qualifications and relevant experience to perform the Services. 

The shortlisting criteria are: 

1. Minimum 15 years of general experience in similar types of consultancy services, 

2. Minimum 10 years of project management experience in similar type of infrastructure 

projects, 

3. Specific experience in engineering (including design), project management and 

supervision services of the construction of salt cavern gas storage facilities in the last 15 years, 

4. Specific experience in engineering (including design), project management and 

supervision services of other gas storage projects in the last 15 years, 

5. Specific experience in engineering, project management and supervision services of 

similar surface facilities (piping, water supply, compressor stations etc.) in the last 15 years, 

6. Specific experience in international practices, e.g. World Bank Group‘s operational 

policies, regarding environmental and social safeguard aspects 

7. Current staffing and administrative capacity, and 

8. Current soundness of the financial capacity. 

Regional experience, and experience in Turkish legal framework relevant to construction 

and energy sectors will be an asset. 

Availability of ISO 9001; ISO 14001 and OHSAS 18001 certificates will be an asset. 
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Key Experts will not be evaluated at the shortlisting stage. 

The attention of interested Consultants is drawn to Section III, paragraphs, 3.14, 3.16, and 

3.17 of the World Bank‘s ―Procurement Regulations for IPF Borrowers‖ July 2016 and revised in 

November 2017 (―Procurement Regulations‖), setting forth the World Bank‘s policy on conflict 

of interest. 

Consultants may associate with other firms to enhance their qualifications, but should 

indicate clearly whether the association is in the form of a joint venture and/or a sub-consultancy. 

In the case of a joint venture, all the partners in the joint venture shall be jointly and severally 

liable for the entire contract, if selected. 

Interested consultants should clearly indicate the structure of their ―association‖ and the 

duties of the partners and sub-consultants in their application. Unclear expression of interests in 

terms of ―in association with‖ and/or ―in affiliation with‖ and etc. may not be considered for short 

listing. Keeping one expression of interest per firm as principle, a consultant firm may decide 

whether it wishes to participate as a sub-consultant or as a single consultant or as a partner in a 

joint venture. Please note that a firm shall submit only one EOI in the same selection process 

either individually as a single consultant or as a partner in a joint venture. No firm can be a sub-

consultant while submitting an EOI individually or as a partner of a joint venture in the same 

selection process. A firm, if acting in the capacity of sub consultant in any consultant or JV, may 

participate in more than one consultant, but only in the capacity of a sub-consultant. 

A Consultant will be selected in accordance with the Quality and Cost-based Selection 

(QCBS) method set out in the Procurement Regulations. 

Further information can be obtained at the address below during office hours 9:00 to 

17:00 hours (GMT+2) during workdays. 

Expressions of interest must be delivered in a written form to the address below (in 

person, or by mail, or by fax, or by e-mail) by June 26, 2018, 16:00 hrs. (GMT+2). 

BOTAġ Petroleum Pipeline Corporation 

Attn: Mr. M. Gazi DÜLGER 

Head of Underground Gas Storage Department 

BOTAġ Petroleum Pipeline Corporation 

Bilkent Plaza A-1 Blok, 06800 

Bilkent - Ankara 

TURKEY 

Tel : +90 312 297 22 87 

Fax : +90 312 297 32 68 

e-mail : ugs@botas.gov.tr 4742/1/1-1 

————— 

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST 

Country : TURKEY 

Name of Project : Gas Storage Expansion Project 

Project ID No : P162727 

Assignment Name : Consultancy Services for Environmental & Social Impact 

Assessment (ESIA) and Resettlement Action Plan (RAP) 

Monitoring 

Reference No : CS-1-4 
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This request for expressions of interest follows the general procurement notice for this 

project that appeared in Development Business (online) on April 03, 2017. 

Petroleum Pipeline Corporation (BOTAġ) has applied for financing from the World Bank 

and Asian Infrastructure Investment Bank toward the cost of ―Gas Storage Expansion Project 

(GSEP)‖ and intends to apply part of the proceeds for consulting services. 

An ESIA Report and a Resettlement Policy Framework (RPF) were prepared to reflect 

national and World Bank (WB) requirements. Final ESIA Report and RPF can be found on 

http://www.botas.gov.tr/docs/duyurular/2018/duyuru_26032018_1/Gas_Storage_Expansion_Proj

ect_Final_ESIA_Report_Rev.0_EN.zip 

andhttp://www.botas.gov.tr/docs/duyurular/2018/duyuru_26032018_1/Resettlement_Policy_Fram

ework_Rev.H_EN.pdf, respectively. The RPF forms a basis for the preparation of the component 

specific RAPs. Final and approved RAPs. will be shared with the Consultant once the 

‗Consultancy Services for ESIA and RAP Monitoring‘ contract is awarded 

The consulting services (―the Services‖) include but are not limited to compliance of 

ESIA and RAP monitoring of the construction related and operational (in the first 6 months) 

activities associated with GSEP including: 

1. Surface Facilities: Surface facilities include pig stations, all necessary injection and 

withdrawal units, i.e. the compressor facility, with turbo compressor units and reciprocating 

compressor units, the gas treatment facility, with pressure reduction units, water separators, 

heating and tri-ethylene glycol (TEG) units, all auxiliaries, filters, fuel gas skid and vent stack, 

fiscal metering units, a control room, a utility building, worker‘s camps and access roads. 

2. Subsurface Facilities: Under the expansion project, it is planned to drill and leach 40 

wells with solution mining within the licensed area of 5.4 bcm. This component includes review 

of basic designs, preparation of detail engineering designs, drilling of wells with adequate 

subsurface installation, leaching of salt caverns for gas storage purpose (each cavern with a free 

geometrical volume approximately 630.000 – 870.000 m³), first gas filling for each cavern, 

snubbing for each cavern, commissioning of each cavern and operation of caverns. 

3. Fresh Water Supply and Brine Discharge Pipelines: This component will involve 

construction of a 117 km fresh water supply line (52-60‘‘in diameter) from Hirfanli Reservoir to 

project site and a 31 km brine discharge line (64‖ in pipe diameter) from the new solution mining 

plant to the Tuz Golu. This component also involves several pumping stations and storage 

reservoirs and energy transmission lines for pump stations and storage tanks. 

4. Field Gas Pipeline System, Fresh Water Field Pipelines and Brine Field Pipelines: This 

component will involve design and construction of all field pipelines that transport natural gas 

from the gas facilities to and from the cavern sites, as well as field pipelines for fresh water and 

brine from the central pumping station to the cavern sites. 

5. Electricity Supply: Project includes electricity transmission lines for the fresh water 

pumping stations, surface and sub-surface facilities. 

6. Natural Gas Pipeline: Gas pipeline interconnection (header) between Kayseri–Konya–

SeydiĢehir section (approximately 23 km north of the Project Site) of the existing Eastern 

Anatolia Natural Gas Main Transmission Line (40‖ in pipe diameter) to the Expansion Project 

Site. 
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The Consultant shall perform its activities in accordance with the WB Operational 

Policies, including environmental and social safeguard policies as well as Turkish Environmental 

and Social Legislations. Each stage of the construction activities will be checked and monitored in 

accordance with the frequencies specified in the final (i) ESIA and supporting documents, 

including but not limited to ESMP, Stakeholder Engagement Plan, Occupational Health and 

Safety Plan, sub-management plans (ii) RAPs and supporting documents including but not limited 

to RAP Monitoring Plan(s) ensuring all environmental and social standards are being fully 

satisfied and all services are in full conformity with the environmental and social safeguard 

documents developed by BOTAġ. 

All activities shall be fully documented and recorded, including measurements and 

records pertaining to the work in accordance with Turkish regulations and WB guidelines. 

The capacity expansion works planned for the project is set to begin in mid-2018 and 

expected to be completed within 6 (six) years, and the works are expected to be commissioned in 

several phases beginning from 2021 to end of 2023. In this regard, the Services are expected to be 

commenced by mid-2018. The Consultant will mobilize following the receipt of the contract 

award notification and no later than the agreed date for ―Commencement of Services‖. The 

supervision activities will span the construction period until the successful commissioning and 

initial 6 months of operation of the GSEP. 

The detailed Terms of Reference (TOR) for the assignment are attached to this Request 

for Expression of Interest and can be found at the following website: www.botas.gov.tr. 

BOTAġ now invites eligible consulting firms (―Consultants‖) to indicate their interest in 

providing the Services. Interested Consultants should provide information demonstrating that they 

have the required qualifications and relevant experience to perform the Services. 

The shortlisting criteria are as follows: 

1. Minimum 10 years of general experience in similar types of consultancy services, 

2. Specific experience in environmental and social impact assessment and 

resettlement/land acquisition studies for energy sector projects (i.e. oil and gas pipelines, energy 

transmission lines, installations for storage of petroleum products, underground storage of 

combustible gases, surface storage of fuels, crude oil refineries, power stations) in the last 10 

years, 

3. Specific experience in environmental, social and occupational health and safety 

monitoring services in the last 10 years, 

4. Specific experience in environmental and social impact assessment, occupational health 

and safety, cultural heritage management, and RAP/Land Acquisition studies in compliance with 

International Finance Institutions‘ procedures (WB Group, EBRD and any other equivalent 

finance institutions) in the last 10 years, 

5. Minimum 5 years of experience in the environmental sustainability including climate 

change, environmental management, environmental risk assessment, hazard identification, 

resource efficiency, etc. 

6. Minimum 5 years of experience in resettlement and land acquisition, livelihood 

restoration, sustainable development, stakeholder engagement. 
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7. Current staffing and administrative capacity relevant to the task; environmental and 

social experts with backgrounds in fields stated in articles above. 

8. Current soundness of the financial capacity. 

Regional experience and experience in Turkish legal framework relevant to environmental 

and social safeguards and availability of ISO 9001; ISO 14001 and OHSAS 18001 certificates 

will be taken into consideration. 

Key Experts will not be evaluated at the shortlisting stage. 

The attention of interested Consultants is drawn to Section III, paragraphs, 3.14, 3.16, and 

3.17 of the WB‘s ―Procurement Regulations for IPF Borrowers‖ July 2016, revised in November 

2017 (―Procurement Regulations‖), setting forth the WB‘s policy on conflict of interest. 

Consultants may associate with other firms to enhance their qualifications, but should 

indicate clearly whether the association is in the form of a joint venture and/or a sub-consultancy. 

In the case of a joint venture, all the partners in the joint venture shall be jointly and severally 

liable for the entire contract, if selected. 

Interested consultants should clearly indicate the structure of their ―association‖ and the 

duties of the partners and sub-consultants in their application. Unclear expression of interests in 

terms of ―in association with‖ and/or ―in affiliation with‖ and etc. may not be considered for short 

listing. Keeping one expression of interest per firm as principle, a consultant firm may decide 

whether it wishes to participate as a sub-consultant or as a single consultant or as a partner in a 

joint venture. Please note that a firm shall submit only one EOI in the same selection process 

either individually as a single consultant or as a partner in a joint venture. No firm can be a sub-

consultant while submitting an EOI individually or as a partner of a joint venture in the same 

selection process. A firm, if acting in the capacity of sub-consultant in any consultant or JV, may 

participate in more than one consultant, but only in the capacity of a sub-consultant. 

A Consultant will be selected in accordance with the ―Quality and Cost-based Selection 

(QCBS)‖ method set out in the World Bank Procurement Regulations. 

Further information can be obtained at the address below during office hours 09:00 to 

17:00 (GMT+2) on workdays. 

Expressions of interest must be delivered in a written form to the address below (in 

person, or by mail, or by fax, or by e-mail) by June 28, 2018, 16:00 hrs. (GMT+2). 

The Petroleum Pipeline Corporation (BOTAġ) 

Attn: Mr. M. Gazi DÜLGER 

Head of Underground Gas Storage Department 

Bilkent Plaza A-1 Blok, 06800 

Çankaya, Ankara / TURKEY 

Tel : +90 312 297 20 18 

Fax : +90 312 297 32 68 

e-mail : ugs@botas.gov.tr 4742/2/1-1 
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Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları 

Birliğinden:  

TÜRMOB DĠSĠPLĠN KURULU KARARLARI 
1 - Bursa Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 

MüĢavir Arzu MERTKĠL'e ―12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma" cezası verilmiĢ, 
süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleĢmiĢtir. Cezanın uygulanmasına daha önce 
almıĢ olduğu geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezasının bitiĢ tarihi esas alınarak, 
19.08.2018 tarihinde baĢlanmıĢ olup, ceza 19.08.2019 tarihinde son bulacaktır. 

2 - Ġzmir Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 
MüĢavir YaĢar HĠSARLIK'a ―6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma‖ cezası 
verilmiĢtir. Cezanın uygulanmasına 18.04.2018 tarihinde baĢlanmıĢ olup, 18.10.2018 tarihinde 
son bulacaktır. 

3 - Ġstanbul Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Tayfur 
ASLAN'a Oda Disiplin Kurulu'nun 04.04.2017 gün, 1478-1689 sayılı kararı ile ―6 Ay Geçici 
Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma‖ cezası verilmiĢ, süresinde itiraz edilmeyen ceza 
kendiliğinden kesinleĢmiĢtir. Cezanın uygulanmasına 10.03.2018 tarihinde baĢlanmıĢ olup, 
10.09.2018 tarihinde son bulacaktır. 

4 - Antalya Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 
MüĢavir Alpaslan BUDAK'a Oda Disiplin Kurulu'nun 11.09.2017 gün, 22 sayılı kararı ile ―6 Ay 
Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma‖ cezası verilmiĢ, süresinde itiraz edilmeyen ceza 
kendiliğinden kesinleĢmiĢtir. Cezanın uygulanmasına 05.05.2018 tarihinde baĢlanmıĢ olup, 
05.11.2018 tarihinde son bulacaktır. 

5 - Ġstanbul Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 
MüĢavir Aytekin TUNCER'e Oda Disiplin Kurulu'nun 19.09.2017 gün, 1626-1837 sayılı kararı 
ile ―6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma‖ cezası verilmiĢ, süresinde itiraz 
edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleĢmiĢtir. Cezanın uygulanmasına 10.04.2018 tarihinde 
baĢlanmıĢ olup, 10.10.2018 tarihinde son bulacaktır. 4710/1-1 

—— • —— 
Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 

AĢağıda ada ve parsel numaraları yazılı gayrimenkullere ait 85332 sayılı parselasyon 
planı, 3194 sayılı Ġmar Kanunun 19. maddesi gereğince, 29.05.2018 tarihinde müdürlüğümüz ilan 
panosuna asılacaktır. 

85332 Sayılı parselasyon planında uygulamaya giren parseller: 
Oğuzlar Mahallesi 18269 ada 1 parsel, DOP‘tan ihdas  
Ġlgililere ilanen duyurulur. 4740/1-1 

—— • —— 
Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME ĠLANI 
23 Mayıs 2018 tarihli ve 30429 sayılı Resmi Gazete‘de aslına uygun olarak yayımlanan 

Akademik Personel ilanımız aĢağıdaki Ģekilde düzeltilmiĢtir. 
Eski Hali: 
Üniversitemizin aĢağıda belirlenen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği‘nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. 
Yeni Hali: 
Üniversitemizin aĢağıda belirlenen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun, 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim 
Kurulu BaĢkanlığının web sayfasında yayımlanarak yürürlüğe giren ―T.C. Hitit Üniversitesi 
Öğretim Üyeliği Kadrolarına BaĢvurma, Yükseltilme ve Atanma Yönergesi‖ ile 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu‘nun 48. maddesinde belirtilen Ģartları sağlamıĢ olmak koĢulu ile öğretim üyesi 
alınacaktır. 4715/1-1 

—— • —— 
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Öğretim üyesi ilanımıza iliĢkin 23.05.2018 tarihli ve 30429 sayılı Resmi Gazete‘de 
yayınlanan Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Teknolojisi 
Anabilim Dalı 1 adet Doçent kadrosu ilanı iptal edilmiĢtir. 

Duyurulur. 4718/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

   

Toplantı Tarihi ve No : 26.04.2018 - 224 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 26.04.2018 - 4303 SĠVAS 

Dosya No : 44-07-26 

Malatya Ġli, Yazıhan Ġlçesinde, Fethiye Mahallesinde, tapunun 2202 nolu parselinde 

kayıtlı taĢınmazın bir kısmı üzerinde Malatya Müze Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edildiği 

belirtilen Fethiye Tümülüsünün tescil konusunun değerlendirilmesi istemini içeren Malatya Ġl 

Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 07.08.2017 tarihli ve 2447 sayılı yazısı; Koruma Bölge Kurulu 

uzmanının 25.04.2018 tarihli ve 215269 sayılı inceleme raporu ve faaliyetleri etkilenen kurum ve 

kuruluĢların görüĢleri okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüĢme 

sonucunda: 

Malatya Ġli, Yazıhan Ġlçesinde, Fethiye Mahallesinde, tapunun 2202 nolu parselinde 

kayıtlı taĢınmazın bir kısmı üzerinde Malatya Müze Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen 

Fethiye Tümülüsünün 2863 sayılı Kanunun 6ncı maddesinde sayılan örneklerden olması 

nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, kararımız eki haritada koordinatlı 

olarak gösterildiği gibi I. derece arkeolojik sit sınırının belirlenmesine, sit fiĢinin onaylanmasına; 

Söz konusu kültür varlığının I. derece arkeolojik sit geçiĢ dönemi koruma esasları ve 

kullanma Ģartları olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun 05.11.1999 

tarih ve 658 sayılı ilke kararı I. derece arkeolojik sit koruma ve kullanma koĢulları hükümlerinin 

belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

   

Toplantı Tarihi ve No : 26.04.2018 - 224 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 26.04.2018 - 4297 SĠVAS 

Dosya No : 44-01-103 

Malatya Ġli, Akçadağ Ġlçesinde, Mezra, Levent, Develi, KasımuĢağı, Düvencik (GüneĢli) 

Mahallelerinde, Malatya Müze Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edildiği belirtilen ve tescil 

konularının değerlendirilmesi istemini içeren Malatya Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 

13.10.2017 tarih ve 2773 sayılı, 13.10.2017 tarih ve 2772 sayılı, 13.10.2017 tarih ve 2774 sayılı, 

19.10.2017 tarih ve 2806 sayılı, 19.10.2017 tarih ve 2807 sayılı yazıları; Koruma Bölge Kurulu 

raportörünün 25.04.2018 tarihli ve 215323 sayılı inceleme raporu ve faaliyetleri etkilenen kurum 

ve kuruluĢların görüĢleri okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüĢme 

sonucunda: 

Malatya Ġli, Akçadağ Ġlçesinde, Mezra, Levent, Develi, KasımuĢağı, Düvencik (GüneĢli) 

Mahallelerinde, Malatya Müze Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen kültür varlıklarının 2863 

sayılı Kanunun 6ncı maddesinde sayılan örneklerden olması nedeniyle kararımız eki listede 

belirtildikleri Ģekliyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmelerine, kararımız eki 

haritalarda koordinatlı olarak gösterildiği gibi I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarının belirlenmesine, 

sit fiĢlerinin onaylanmasına; 

Söz konusu kültür varlıklarının I. derece arkeolojik sit geçiĢ dönemi koruma esasları ve 

kullanma Ģartları olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun 05.11.1999 

tarih ve 658 sayılı ilke kararı I. Derece Arkeolojik Sit koruma ve kullanma koĢulları hükümlerinin 

belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

BALIKESĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 10.05.473 

Toplantı Tarihi ve No : 10.05.2018 - 26 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 10.05.2018 - 388 BALIKESĠR 

Balıkesir Ġli, Burhaniye Ġlçesi, Hisar Mahallesi, Dedelik Mevkii,10-b pafta,140 ada,180, 

182 ve 183 parsellerde kayıtlı taĢınmazlarda yer alan, ReĢitköy Barajı, Bahadınlı Regülatörü ve 

Sahinler Pompaj sulaması kapsamında D.S.Ġ 25. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan 

ReĢitköy barajına ait aksın oturacağı alanda DSĠ çalıĢanları tarafından Ģifai olarak bildirilen antik 

taĢ ocağının 1. derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesi istemine iliĢkin; Balıkesir Ġl Kültür ve 

Turizm Müdürlüğü‘nün 25.04.2018 tarih ve E.356807 sayılı yazısı ve eki Balıkesir Müze 

Müdürlüğü uzmanları tarafından hazırlanan;19.04.2018 tarihli rapor, Balıkesir Kültür Varlıklarını 

Koruma Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan Müdürlük evrakına 10.05.2018 tarih 

E.241618 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve iĢlem dosyası incelendi, Devlet Su ĠĢleri 25. 

Bölge Müdürlüğünün katılımı sağlandı, teknik personelin açıklamaları dinlendi, yapılan 

görüĢmeler sonucunda; 

Balıkesir Ġli, Burhaniye Ġlçesi, Hisar Mahallesi, Dedelik Mevkii,10-b pafta,140 ada, 180, 

182 ve 183 parsellerde kayıtlı taĢınmazlarda yer alan, ReĢitköy Barajı, Bahadınlı Regülatörü ve 

ġahinler Pompaj sulaması kapsamında yapımı planlanan ReĢitköy barajına ait aksın oturacağı 

alanda Balıkesir Kuvay-ı Milliye Müze Müdürlüğü uzmanları tarafından 1. Derece arkeolojik sit 

olarak tescile önerilen, Hisar Mahallesi, Dedelik Mevkiinde bulunan Antik taĢ ocağının 1. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine; Bakanlık Makamının 09.12.2014 tarih ve 236333 

sayılı oluru ile oluĢturulan bilim komisyonunun belirlediği öneriler doğrultusunda çalıĢmalar 

yapılmasına; yapılan çalıĢmaların Kurulumuza iletilmesine; söz konusu alanda belgeleme 

çalıĢmaları tamamlandıktan sonra bilim komisyonun önerileri doğrultusunda alanın 

kapatılmasına; DSĠ‘nin bu iĢlemlerden sonra gövdede inĢai faaliyetlere devam edebileceğine, 

dolusavak ve derivasyon tüneli çalıĢmalarının devam etmesine; karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KOCAELĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 41.00.516 

Toplantı Tarihi ve No : 24/04/2018 - 214 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 24/04/2018 - 3469 KOCAELĠ 

Kocaeli Ġli, Ġzmit Ġlçesi, Hacıhızır Mahallesinde yer alan, mülkiyeti Ģahsa ait, Bursa 

KTVKK‘nın 16/07/2004 tarih ve 10669 sayılı kararı ile 699 ada, 42 parselde yer alan Roma 

Dönemi su kanalının korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı olarak tesciline karar verilen ve 

1/1000 ölçekli paftada 699 ada, 40 ve 42 parselleri kısmen kapsayacak Ģekilde iĢaretlenen alanın 

Arkeolojik Sit olarak belirlenmesine, bu alanda yapılacak sondaj kazıları sonucunda sit 

sınırlarının kesinleĢtirilerek sit derecelendirilmesinin yapılabileceğine karar verilen taĢınmazlar 

ile ilgili, Kocaeli Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü‘nün 04/04/2018 tarih ve 28109200-

160.02.01-E.291629 sayılı yazısı ve ekleri okundu, dosyası ve ekleri incelendi, raportör raporu 

okundu. Yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Kocaeli Ġli, Ġzmit Ġlçesi, Hacıhızır Mahallesinde yer alan, mülkiyeti Ģahsa ait, Bursa 

KTVKK‘nın 16/07/2004 tarih ve 10669 sayılı kararı ile 699 ada, 42 parselde yer alan Roma 

Dönemi su kanalının korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı olarak tesciline karar verilen ve 

1/1000 ölçekli paftada 699 ada, 40 ve 42 parselleri kısmen kapsayacak Ģekilde iĢaretlenen alanın 

Arkeolojik Sit olarak belirlenmesine, bu alanda yapılacak sondaj kazıları sonucunda sit 

sınırlarının kesinleĢtirilerek sit derecelendirilmesinin yapılabileceğine karar verilen taĢınmazlara 

iliĢkin olarak; Bursa KTVKK‘nın 16.07.2004 tarih ve 10669 sayılı kararı ile tescil edilen Roma 

Dönemi su kanalının koruma grubunun 2. Grup olarak belirlenmesine, yine aynı kararla 699 Ada, 

40 ve 42 parselleri kısmen kapsayacak Ģekilde ilan edilen Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının 699 

Ada, 40 ve 42 parsellerin tamamını kapsayacak Ģekilde ve sit derecesinin III. Derece olarak 

belirlenmesine, 658 sayılı ilke kararının 3. Maddesinde yazılı hususların geçici dönem koruma ve 

kullanma Ģartları olarak belirlenmesine, Koruma Amaçlı Ġmar Planı tamamlanıncaya kadar alanda 

inĢaat izni verilmemesine karar verildi. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)  80 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
2018/11590 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Uluslararası Kombine Yük

Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar
2018/11598 Türk-Rus Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyon Onbeşinci Dönem Toplantısı Protokolünün

Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2018/11588 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmelerine Tahsis Edilen Sermayenin 100.000.000 Türk

Lirasına Çıkarılması Hakkında Karar
2018/11592 Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kurulması Hakkında

Karar
2018/11605 Antalya İli, Aksu İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje

Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar
2018/11606 Antalya İli, Aksu İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje

Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar
2018/11607 Antalya İli, Aksu İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje

Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar
2018/11679 380 kV Reşadiye-Yozgat 380 Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye

Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
2018/11744 Muhtelif İl Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Enerji Nakil Hatlarının Yapımı Amacıyla Bazı

Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele
Kamulaştırılması Hakkında Karar

2018/11745 Hirfanlı Tatlı Su ve Tuz Gölü Tuzlu Su Deşarj Hattı, Kayseri-Konya-Seydişehir/Tuz Gölü Doğal Gaz
Boru Hattı, Tuz Gölü Yüzey Tesisleri ve 48 Adet Kuyu Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Konya,
Aksaray ve Ankara İlleri Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma
Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2018/11746 154 kV Yenidere - (Erbaa-Yaprak HES) Brş.N. Kadar Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı
Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele
Kamulaştırılması Hakkında Karar

2018/11798 Tavas İlçesi Doğal Gaz Bağlantı Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Denizli İli, Tavas ve
Pamukkale İlçeleri Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma
Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2018/11804 154 kV Uluborlu RES-Isparta EİH Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim
Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2018/11807 Ağrı İli, Eleşkirt İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Güneykaya Köyünde Atıl
Durumda Bulunan Kayak Merkezinin Faaliyete Geçirilmesi Projesi Kapsamında Ağrı İl Özel İdaresi
Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER
–– İş ve Meslek Danışmanlarının Atanma ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik
–– Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Nükleer Tesislerde Radyasyondan Korunma Yönetmeliği
–– Türk Patent Enstitüsü Patent Uzmanlığı ve Marka Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
–– Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği (No: 2018/24)
–– Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliği (No: 2018/25)
–– Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair

Tebliğ (Seri No: 5)
–– Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 4)
–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 486)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 499)

KURUL KARARI
–– 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 inci Maddesine Göre Basın İlan Kurumu Resmî İlan Portalında (www.ilan.gov.tr)

Yayımlanacak Resmî İlânlar Hakkında 25/05/2018 Tarihli ve 209 Sayılı Basın İlân Kurumu Genel Kurul Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 10/5/2018 Tarihli ve 2014/5761 Başvuru Numaralı 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


