
Kuruluşu : 7 Ekim 1920                                                                                             İçindekiler 152. Sayfadadır.

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLERİ KANUNU

Kanun No. 7245 Kabul Tarihi: 11/6/2020

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve İstihdam

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, çarşı ve mahalle bekçisi olarak istihdam edile-

ceklerde aranan şartlara, çarşı ve mahalle bekçilerinin atama ve adaylık süreçlerine, görev ve

yetkileri ile çalışmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

İstihdam

MADDE 2 – (1) Genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak üzere, emniyet ve jandarma

teşkilatları bünyesinde silahlı bir kolluk olarak çarşı ve mahalle bekçileri istihdam edilir.

(2) Emniyet ve jandarma teşkilatlarında istihdam edilen çarşı ve mahalle bekçilerinin

amirleri meslek hiyerarşileri içinde tespit edilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Adaylarda Aranacak Şartlar, Sınav, Atama ve Adaylık Süreci

Adaylarda aranacak şartlar ve sınav

MADDE 3 – (1) Çarşı ve mahalle bekçisi olarak istihdam edileceklerde; 14/7/1965 ta-

rihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlar ile

İçişleri Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenen eğitim, yaş, sağlık ve fiziki yeterlilik

gibi özel şartlar aranır.

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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(2) Çarşı ve mahalle bekçisi olarak istihdam edilmek için İçişleri Bakanlığınca çıkarılan

yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara göre yapılacak giriş sınavında başarılı olmak şarttır.

Atama ve adaylık süreci

MADDE 4 – (1) Sınavlarda başarılı olan, görevini yapmaya engel olabilecek bir has-

talık veya engeli bulunmadığı sağlık kurulu raporu ile tespit edilmiş bulunanlar emniyet veya

jandarma teşkilatlarına İçişleri Bakanının onayı ile aday memur olarak atanırlar.

(2) Çarşı ve mahalle bekçilerinin adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan fazla olamaz.

Adaylık süresi içerisinde en az üç ay süreyle temel ve hazırlayıcı eğitimler verilir.

(3) Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim devrelerinin her birinde başarısız

olanlarla hâl ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları, göreve devamsızlıkları

tespit edilenlerin, aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olan-

ların memuriyetle ilişikleri İçişleri Bakanının onayı ile kesilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev ve Yetkiler

Halka yardım görevi

MADDE 5 – (1) Çarşı ve mahalle bekçileri, görevli oldukları mülki sınırlar içerisinde

halkın istirahat, sağlık ve selametini sağlamak bakımından;

a) Yolda hastalanan, kazaya uğrayan, düşüp kalan ve genel durumu itibarıyla yardıma

muhtaç olanlara yardım etmek,

b) Yardıma ihtiyaç duyduğu değerlendirilen, şiddet mağduru veya şiddete ya da istis-

mara uğrama riski taşıyan kadın ve çocukları, kimsesizleri, engellileri ve acizleri en yakın genel

kolluk birimlerine teslim etmek,

c) Bir semt, yer, yol veya sokak sormak için başvuranlara gerekli bilgiyi vermek,

ç) Doğum, ölüm, hastalık, kaza, yangın veya afet gibi önemli ve acele hâller sebebiyle,

yapılacak yardım isteklerinden gücü dâhilinde olanları öncelikle yerine getirmek,

d) Büyük tehlike arz eden yangın ve su baskını gibi afetlerde mahalle sakinlerini derhal

uyarmak,

e) Toplum sağlığını ve güvenliğini tehdit eden bir hayvana rastlanıldığında verebileceği

zararları engellemek için kişileri alandan uzaklaştırmak, ilgili genel kolluk ve belediyeyi du-

rumdan haberdar etmek,

ile görevli ve yetkilidir.

Önleyici ve koruyucu görev ve yetkiler

MADDE 6 – (1) Çarşı ve mahalle bekçileri;

a) Görev saatleri içinde görevlendirildikleri bölgede devriye hizmeti yürütmek,

b) Görev bölgeleri içinde bulunan konut, iş yeri ve araçlar gibi malların korunmasında

sahipleri tarafından noksan alınan tedbirleri tamamlattırmak,

c) Görev saatleri içerisinde vâkıf oldukları şüpheli durum veya kişileri bağlı bulunduk-

ları genel kolluk birimlerine bildirmek,

ç) Kamu düzenini bozacak mahiyetteki gösteri, yürüyüş ve karışıklıkların önlenmesi

amacıyla genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar önleyici tedbirleri almak,
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d) Görev bölgeleri içinde uyuşturucu madde imal edildiği, satıldığı veya kullanıldığın-

dan, kumar oynandığından ya da fuhuş yapıldığından şüphe edilen yerleri bağlı bulundukları

genel kolluk birimlerine bildirmek,

e) Kişilerin can, mal ve ırzına yönelik saldırı ve tehditleri önlemek ve genel kolluk kuv-

vetleri gelinceye kadar gerekli tedbirleri almak,

f) Mahalle sakinlerini etkileyen elektrik, su, doğalgaz, kanalizasyon gibi arızaları, bağlı

bulunduğu genel kolluk birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlara bildirmek ve görevli ekipler

gelinceye kadar gerekli önleyici tedbirleri almak,

g) Halkın sükûn ve istirahatini bozanları ve başkalarını rahatsız edenleri engellemek,

ğ) Sokak, geçit ve meydanları tıkayarak trafiğe mâni olan taşıtların ve diğer engellerin

kaldırılmasını sağlamak ve gerektiğinde bağlı bulunduğu genel kolluk birimlerine bildirmek,

h) Yangın, deprem, su baskını gibi afet ve tehlikelerde genel kolluğu bilgilendirmek ve

görevli ekipler gelinceye kadar gerekli önleyici tedbirleri almak,

ile görevli ve yetkilidir.

Durdurma ve kimlik sorma

MADDE 7 – (1) Çarşı ve mahalle bekçileri, görev bölgesi ve çalışma saatleri ile sınırlı

olmak kaydıyla kişileri ve araçları;

a) Bir suç veya kabahatin işlenmesini önlemek,

b) Suç işlendikten sonra kaçan faillerin yakalanmasını sağlamak, işlenen suç veya ka-

bahatlerin faillerinin kimliklerini tespit etmek,

c) Hakkında yakalama emri ya da zorla getirme kararı verilmiş olan kişileri tespit et-

mek,

ç) Kişilerin hayatı, vücut bütünlüğü veya mal varlığı bakımından ya da topluma yönelik

mevcut veya muhtemel bir tehlikeyi önlemek,

amacıyla durdurabilir.

(2) Durdurma yetkisinin kullanılabilmesi için makul bir sebebin bulunması gerekir. Sü-

reklilik arz edecek, fiilî durum ve keyfîlik oluşturacak şekilde durdurma işlemi yapılamaz.

(3) Çarşı ve mahalle bekçisi, görevini yerine getirirken kendisinin çarşı ve mahalle bek-

çisi olduğunu belirleyen belgeyi gösterdikten sonra, durdurduğu kişiye durdurma sebebini bil-

dirir ve durdurma sebebine ilişkin sorular sorabilir, kimliğini veya bulundurulması gerekli diğer

belgelerin ibraz edilmesini isteyebilir. Bu kişilere kimliğini ispatlama hususunda gerekli ko-

laylık gösterilir. Belgesinin bulunmaması, açıklamada bulunmaktan kaçınması veya gerçeğe

aykırı beyanda bulunması dolayısıyla ya da sair surette kimliği belirlenemeyen kişi tutularak

durumdan derhal genel kolluk görevlileri haberdar edilir.

(4) Durdurma süresi, durdurma sebebine esas teşkil eden işlemin gerçekleştirilmesi için

ihtiyaç duyulan makul süreden fazla olamaz.

(5) Durdurma sebebinin ortadan kalkması hâlinde kişilerin ve araçların ayrılmalarına

izin verilir.
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(6) Çarşı ve mahalle bekçisi, durdurduğu kişi üzerinde veya aracında silah ya da tehlike

oluşturan diğer bir eşyanın bulunduğu hususunda yeterli şüphenin varlığı hâlinde, kendisine

veya başkalarına zarar verilmesini önlemek amacına yönelik el ile dıştan kontrol dâhil gerekli

tedbirleri alabilir. Bu amaçla kişinin üzerindeki elbisenin çıkarılması veya aracın, dışarıdan ba-

kıldığında içerisi görünmeyen bölümlerinin açılması istenemez.

Adli görev ve yetkiler

MADDE 8 – (1) Çarşı ve mahalle bekçileri, suç işlenirken veya işlendikten sonra, henüz

izleri meydanda iken;

a) Şüphelileri yakalamak,

b) Yakaladıkları şüphelilerin kendilerine veya başkalarına zarar vermelerini engelleyici

tedbirleri almak,

c) Suç delillerinin kaybolmaması veya bozulmaması için gerekli muhafaza tedbirlerini

almak,

ç) Varsa olayın tanıklarının kimlik ve adres bilgilerini tespit ederek genel kolluk birim-

lerine bildirmek,

ile görevli ve yetkilidir.

(2) Çarşı ve mahalle bekçileri haklarında tutuklama veya yakalama kararı çıkarılmış

kimseleri gördükleri takdirde yakalamak ve bağlı bulunduğu genel kolluk kuvvetlerine teslim

etmek ile görevli ve yetkilidir.

Zor ve silah kullanma yetkisi

MADDE 9 – (1) Çarşı ve mahalle bekçileri 4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife

ve Salâhiyet Kanununun 16 ncı maddesinde belirtilen zor ve silah kullanma yetkisini haizdir.

Genel kolluk kuvvetlerine yardım görevi

MADDE 10 – (1) Çarşı ve mahalle bekçileri mevzuatla genel kolluk kuvvetlerine tevdi

edilen görevlerde genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olurlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Başka görevde çalıştırma yasağı

MADDE 11 – (1) Çarşı ve mahalle bekçileri kolluk hizmet ve görevleri dışında her ne

suretle olursa olsun çalıştırılamazlar.

Çalışma saatleri

MADDE 12 – (1) Çarşı ve mahalle bekçilerinin haftalık çalışma süresi kırk saattir. Em-

niyet ve asayişin gerektirdiği durumlarda haftada bir gün istirahat verilmek kaydıyla bu süre

artırılabilir.

(2) Günlük çalışma saatleri esas olarak güneşin batış saatinden doğuş saatine kadar olan

zaman dilimini kapsayacak şekilde düzenlenir.

(3) Çarşı ve mahalle bekçileri güvenlik veya kamu düzeni ile görevi etkileyen zorun-

luluk hâlleri haricinde birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen çalışma süresi ve saatleri dışında

çalıştırılamaz. Güvenlik veya kamu düzeni ile görevi etkileyen zorunluluk hâllerine ilişkin usul

ve esaslar İçişleri Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenir.
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Disiplin, ödül ve performans değerlendirme

MADDE 13 – (1) Çarşı ve mahalle bekçilerinin disiplin, ödüllendirme ve performans

değerlendirme işlemlerinde istihdam edildikleri genel kolluk kuvvetine göre emniyet ya da

jandarma hizmetleri sınıfı mensuplarına uygulanan hükümler uygulanır.

Yönetmelik

MADDE 14 – (1) Çarşı ve mahalle bekçilerinin çalışma usul ve esasları, alacakları

meslek içi eğitim, giyecekleri kıyafet ve görevde kullanacakları teçhizatlar ile bu Kanunun uy-

gulanmasına ilişkin diğer hususlar İçişleri Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenir.

Değiştirilen hükümler

MADDE 15 – (1) 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı

Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin “II- Emniyet mensupları” başlıklı

alt bendine aşağıdaki (5) numaralı sıra eklenmiştir.

“5- Çarşı ve mahalle bekçileri             60”

(2) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin

“VIII- JANDARMA HİZMETLERİ SINIFI” başlıklı bendinde yer alan “ve uzman jandarma-

ları” ibaresi “, uzman jandarma ile çarşı ve mahalle bekçilerini” şeklinde değiştirilmiştir. 

(3) 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun

13 üncü maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Jandarma Hizmetleri Sınıfında yer alan çarşı ve mahalle bekçileri hakkında, Emniyet

Hizmetleri Sınıfında yer alan emsali çarşı ve mahalle bekçilerinin mali ve sosyal hakları aynı

usul ve esaslar çerçevesinde uygulanır. Bunlar hakkında birinci fıkranın ikinci cümlesi uygu-

lanmaz.”

Yürürlükten kaldırılan Kanun ve atıflar

MADDE 16 – (1) 14/7/1966 tarihli ve 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu

yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Mevzuatta 772 sayılı Kanuna yapılan atıflar bu Kanuna yapılmış sayılır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Kanunla çıkarılması öngörülen yönetmelikler bu Kanu-

nun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde çıkarılır.

(2) Bu Kanuna göre çıkarılacak yönetmelikler yürürlüğe konuluncaya kadar, yürürlük-

teki yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

17/6/2020

18 Haziran 2020 – Sayı : 31159                             RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 5



       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Ticaret Bakanlığından:

PERAKENDE TİCARETTE UYGULANACAK İLKE VE KURALLAR 

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/8/2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Perakende

Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/B maddesinin ikinci fıkrası

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Birinci fıkradaki süre;

a) Fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üstünde olan cep telefonu satışlarında üç ay,

b) Video, kamera ve ses sistemi gibi elektronik eşya ve tablet bilgisayar satışları ile

fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üstünde olan televizyon satışlarında altı ay,

c) Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve elektrikli ev aletleri gibi elektrikli

eşya satışları ve mobilya satışları ile havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt

içine ilişkin harcamalarda on sekiz ay,

olarak uygulanır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

6/8/2016 29793

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 30/5/2017 30081

2- 22/5/2018 30428

3- 15/8/2018 30510

4- 28/9/2018 30549

5- 7/11/2018 30588

6- 28/11/2018 30609

7- 18/1/2019 30659

8- 22/6/2019 30809

9- 15/11/2019 30949

10- 21/1/2020 31015
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Nükleer Düzenleme Kurumundan:

RADYASYON ACİL DURUMLARININ YÖNETİMİNE DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyona

ilişkin düzenleyici kontrole tabi faaliyetlerin yürütülmesi sırasında meydana gelebilecek rad-
yasyon acil durumlarının yönetimine dair usul ve esaslar ile yetkilendirilen kişilerin bunlara
yönelik görev ve sorumluluklarının belirlenmesidir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyona ilişkin faa-

liyetlerin yürütüldüğü, düzenleyici kontrole tabi tesis ve uygulamalar için radyasyon acil du-
rumlarının saha içi yönetimini kapsar.

(2) Radyasyon acil durumları ile ilgili saha dışı hazırlık, planlama ve müdahale faali-
yetleri Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinasyonunda ve diğer ilgili kurum ve
kuruluşlarla iş birliği içerisinde, 26/8/2013 tarihli ve 2013/5703 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
ile yürürlüğe konulan Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği ve Ulusal Rad-
yasyon Acil Durum Planı başta olmak üzere ilgili mevzuat ve planlar kapsamında gerçekleşti-
rilir.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2/7/2018 tarihli ve 702 sayılı Nükleer Düzenleme

Kurumunun Teşkilat ve Görevleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin beşinci fıkrasına ve 15/7/2018 tarihli ve 30479
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuru-
luşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin
785 inci maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Acil durum: Toplumun tamamının veya belli kesimlerinin normal hayat ve faaliyet-

lerini durduran veya kesintiye uğratan, acil müdahaleyi gerektiren olaylar ile bu olayların oluş-
turduğu kriz halini,

b) Acil durum çalışanı: Radyasyon acil durumuna müdahaleye ilişkin görevleri yapmak
üzere radyasyon acil durumunun öncesinde veya sırasında belirlenen; yetkilendirilen kişi tara-
fından istihdam edilen kişiler ile ilgili kurum ve kuruluşların müdahale ve radyolojik ölçüm
ve analiz ekipleri, kolluk kuvvetleri, itfaiye erleri, sağlık personeli, tahliye araçlarının şoför ve
mürettebatı gibi personelini, 

c) Acil durum donanımı: Radyasyon acil durumunda kullanılacak radyasyon ölçüm ci-
hazlarını, iletişim sistemlerini ve kişisel koruyucu donanım gibi her türlü ekipman, araç ve ge-
reçleri, 

ç) Acil durum planlama bölgeleri ve acil durum planlama mesafeleri: Radyasyon acil
durumlarında tesisin etrafında alınabilecek dozların engellenmesi veya azaltılması yoluyla sto-
kastik etki riskinin azaltılması ve deterministik etkilerin önlenmesi veya en aza indirilmesi
amacıyla uygulanacak koruyucu eylemler ve diğer müdahale faaliyetleri için gerekli düzenle-
melerin yapıldığı tesis civarındaki alanları,

d) Deterministik etki: Alınan radyasyon dozu için bir eşik seviyesi bulunan ve bu eşik
seviyesi aşıldığında ortaya çıkan, şiddeti alınan dozla beraber artan sağlık etkisini,
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e) Diğer müdahale faaliyetleri: Radyasyon acil durumunda radyolojik ölçüm ve analiz,
tıbbi tanı ve tedavi, tıbbi takibi gereken kişilerin kayıt altına alınması ve takibin sağlanması
gibi faaliyetleri, 

f)  Genel kriterler: Koruyucu eylemlerin ve diğer müdahale faaliyetlerinin gerçekleşti-
rilmesini gerektiren doz seviyelerini,

g) Hafifletici eylemler: Radyasyon acil durumunun sonuçlarının hafifletilmesi ve kont-
rol altına alınması için saha içindeki hasarların ve varsa diğer tehlikelerin kontrol altına alınması
ile operatörlere ve diğer personele teknik destek sağlanması gibi eylemleri,

ğ) Kaza: Tesis ve uygulamalar kapsamında meydana gelen; çalışan, halk ve çevre üze-
rinde radyolojik sonuçları olan veya potansiyel sonuçları güvenlik açısından önem taşıyan ka-
sıtsız ve kontrol dışı durumları,

h) Kısmi ölçekli tatbikat: Acil durum müdahale organizasyonunun sadece belirlenen
birimlerinin veya personelinin görev ve sorumlulukları ile bunların arasındaki etkileşim me-
kanizmalarının test edildiği tatbikatı,

ı) Koruyucu eylemler: Radyasyon acil durumunda uygulanan giriş-çıkış kontrolü, tah-
liye, sığınma, iyot tableti kullanımı, radyoaktif maddelerin bilinçsizce yutulmasının engellen-
mesi, çevre ve kişilerdeki radyoaktif kirliliğin giderilmesi gibi eylemleri,

i) Kurum: Nükleer Düzenleme Kurumunu,
j) Kurul: Nükleer Düzenleme Kurulunu,
k) Masa başı tatbikatı: Acil durum müdahale organizasyonu tarafından aynı oda veya

bina içinde ya da bilgisayar ağı üzerinden, belirli kaza senaryoları için gerçekleştirilecek mü-
dahale faaliyetlerine ilişkin tartışma ve değerlendirmenin yapıldığı tatbikatı,

l) Müdahale: Radyasyon acil durumunun; insan sağlığı ve güvenliği, yaşam kalitesi,
mal varlığı ve çevreye olan zararlı etkilerinin hafifletilmesi ve kontrol altına alınması için ger-
çekleştirilen hafifletici eylemler ve koruyucu eylemler ile diğer müdahale faaliyetlerinin ta-
mamını,

m) Operasyonel acil durum kriterleri: Yetkilendirilen kişi tarafından tesis ve uygula-
malar kapsamında önceden belirlenmiş olan; radyasyon acil durumunu tespit etmek, radyasyon
acil durumunun sınıfını belirlemek ve koruyucu eylemler ile diğer müdahale faaliyetlerinin
uygulanmasına ilişkin kararları almak için kullanılan ölçülebilir parametreler olan acil durum
eylem seviyeleri ve müdahale eylem düzeyleri ile gözlemlenebilir durumları, 

n) Radyasyon acil durumu: Tesiste veya uygulamanın gerçekleştirilmesi sırasında bir
kaza ya da emniyeti ilgilendiren bir durum sonucunda; radyasyondan korunmaya ilişkin temel
güvenlik standartları ile belirlenen sınırların üzerinde radyasyon dozu alınmasına veya radyo-
aktif kirliliğin vuku bulmasına neden olabilecek; insan sağlığı ve güvenliği, yaşam kalitesi,
çevre veya mülk üzerindeki olumsuz etkilerin engellenmesi veya azaltılması için ivedilikle
müdahale gerektirecek nükleer ve radyolojik tehlike durumlarını, 

o) Radyasyon acil durumu bildirimi: Radyasyon acil durumunun tespitinden sonra Ku-
ruma, radyasyon acil durumu kapsamında görev ve sorumluluğu olan diğer kurum ve kuruluşlar
ile merkezlere derhal sözlü olarak ve ivedilikle yazılı olarak haber ve bilgi verilmesini,

ö) Radyoaktif kirlilik: Çevrede, vücutta veya herhangi bir maddenin yüzeyinde veya
içinde istenmeyen radyoaktif madde birikimini,

p) Radyolojik ölçüm ve analiz: Radyasyona maruz kalmanın veya radyoaktif kirliliğin
kontrol altına alınması ya da hesaplanmasına yönelik olarak radyasyon dozunun veya radyoaktif
kirliliğin ölçülmesi, numune alınarak analizlerin yapılması ve sonuçların değerlendirilmesini,

r) Saha içi: Tesisi veya uygulamanın gerçekleştirildiği yeri fiziksel engellerle çevrele-
yen, sadece kontrollü giriş-çıkış yapılabilen ve üzerinde yetkilendirilen kişinin yetkisi olan
alan ile radyasyon acil durumlarında kordon içine alınan alanı,

s) Stokastik etki: Radyasyonun neden olduğu, ortaya çıkma olasılığı alınan dozla artan
ve ortaya çıktığında ciddiyeti alınan dozdan bağımsız olan sağlık etkisini, 
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ş) Tam ölçekli tatbikat: Saha içi ve saha dışı müdahale faaliyetlerinin koordinasyonu-
nun, yönetiminin, etkileşiminin, kaynakların etkin kullanımının test edildiği ve saha dışı ile il-
gili çalışmaların Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinasyonu ile gerçekleştirildiği
tatbikatı,

t) Tesis: Nükleer tesisler, radyasyon tesisleri ve radyoaktif atık tesislerini,
u) Ulusal Radyasyon Acil Durum Planı: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile

Kurum iş birliğinde hazırlanan, yurt içinde veya yurt dışında meydana gelebilecek bir radyas-
yon acil durumu için ulusal ve yerel seviyede yapılacak planlamanın, gerçekleştirilecek mü-
dahalenin ve uluslararası ilişkilerin yürütülmesinin esaslarını belirleyen ulusal planı,

ü) Uygulama: 702 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında düzenlenen rad-
yasyon uygulamalarını,

v) Yetkilendirilen kişi: 702 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki bir faa-
liyetin yürütülmesi için Kurum tarafından kendisine lisans, izin, onay veya yetki belgesi verilen
gerçek veya tüzel kişiyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel İlkeler

Sorumluluk
MADDE 5 – (1) Tesis ve uygulamalar kapsamında meydana gelebilecek radyasyon

acil durumlarının yönetimine ilişkin asli sorumluluk yetkilendirilen kişiye ait olup hiçbir ko-
şulda devredilemez. 

(2) Radyasyon acil durumunda ihtiyaç duyulması halinde saha dışındaki ilgili kurum
ve kuruluşlardan destek alınması yetkilendirilen kişinin sorumluluğunu azaltmaz ve ortadan
kaldırmaz.

Radyasyon acil durumu yönetim sistemi
MADDE 6 – (1) Yetkilendirilen kişi, radyasyon acil durumuna hazırlık yapılırken tesis

ve uygulamalara ilişkin radyolojik ve radyolojik olmayan tehlikeler ile emniyete ilişkin du-
rumları tanımlar ve bunları dikkate alarak tehlike değerlendirmesi yapar.

(2) Yetkilendirilen kişi radyasyon acil durumu yönetimi için gerekli olan insan kaynağı
ile mali ve teknik kaynakları sağlar.

(3) Yetkilendirilen kişi, tehlike değerlendirmesine uygun olarak tesislere ilişkin öngö-
rülebilir tüm radyasyon acil durumları için etkin hazırlık ve müdahale yapılmasına olanak sağ-
lamak üzere, ulusal acil durum yönetim sistemiyle uyumlu bir radyasyon acil durumu yönetim
sistemi kurar ve bu sistemin devamlılığını sağlar. 

(4) Yetkilendirilen kişi, radyasyon acil durumu yönetimi ile ilgili faaliyetlerin kalite
standartlarına uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için yönetim sisteminin bir parçası olarak
radyasyon acil durumu yönetimine ilişkin kalite güvence programını oluşturur ve uygular.

Radyasyon acil durumu hazırlık kategorileri
MADDE 7 – (1) Yetkilendirilen kişi, aşağıda tanımlanan radyasyon acil durumu ha-

zırlık kategorileri kapsamında, tesisine veya uygulamasına ilişkin kategoriyi belirler ve rad-
yasyon acil durumları ile ilgili hazırlık, planlama ve müdahale faaliyetlerini bu kategoriyi dik-
kate alarak gerçekleştirir:

a) Kategori I: Saha içindeki radyasyon acil durumlarının, saha dışındaki kişilerin Ek-1
Tablo 1’de yer alan koruyucu eylemlerin gerçekleştirilmesini gerektirecek dozları almasına
neden olabilecek; ısıl gücü 100 MW’dan büyük nükleer reaktörlerin yer aldığı tesisler, 0,1 EBq’den
fazla Cs-137 içeriğine sahip kullanılmış nükleer yakıtların bulunduğu tesisler gibi tesisler bu
kategori kapsamında değerlendirilir.
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b) Kategori II: Saha içindeki radyasyon acil durumlarının, saha dışındaki kişilerin Ek-1
Tablo 2’de yer alan koruyucu eylemlerin gerçekleştirilmesini gerektirecek dozları almasına ne-
den olabilecek; ısıl gücü 2 MW ile 100 MW arasında olan nükleer reaktörlerin yer aldığı tesis-
ler, aktif soğutma gerektiren kullanılmış nükleer yakıtların bulunduğu tesisler ve saha içinde
kontrolsüz kritikliğin gerçekleşme ihtimali olan tesisler gibi tesisler bu kategori kapsamında
değerlendirilir.

c) Kategori III: Saha içindeki radyasyon acil durumlarının, sadece saha içinde koruyucu
eylemlerin ivedilikle gerçekleştirilmesini gerektirecek dozlara neden olabileceği; endüstriyel
ışınlama tesisleri, radyoaktif atık tesisleri, radyoaktif kaynakların üretildiği radyasyon tesisleri
ve kapalı radyoaktif kaynakların kullanıldığı radyoterapi uygulamaları gibi zırhlama yitirildi-
ğinde 1 metre mesafede dış ışınlanma kaynaklı 100 mGy/saat’ten büyük doz hızında radyas-
yona maruz kalınabilecek tesisler ve uygulamalar, tesis içinde kontrolsüz kritikliğin gerçek-
leşme ihtimali olan tesisler ve ısıl gücü 2 MW veya daha düşük olan nükleer reaktörlerin yer
aldığı tesisler gibi tesis ve uygulamalar bu kategori kapsamında değerlendirilir.

ç) Kategori IV: Öngörülemeyen bir konumda veya işletmede radyasyon acil durumunun
meydana gelmesine neden olabilecek; radyotermal jeneratörler, endüstriyel radyografi uygu-
lamaları, açık radyoaktif kaynakların kullanıldığı nükleer tıp uygulamaları gibi zırhlama yiti-
rildiğinde 1 metre mesafede dış ışınlanma kaynaklı 1 mGy/saat’ten büyük doz hızında radyas-
yona maruz bırakabilecek taşınabilir radyoaktif kaynakların kullanıldığı uygulamalar, uranyum
ve toryum madenciliği ile işleme tesisleri ve radyoaktif maddelerin transit geçirilmesi de dâhil
olmak üzere radyoaktif madde taşımacılığı gibi tesis ve uygulamalar bu kategori kapsamında
değerlendirilir.

Radyasyon acil durumu sınıfları
MADDE 8 – (1) Yetkilendirilen kişi; tesis ve uygulamalara ilişkin radyasyon acil du-

rumlarını aşağıda tanımlanan radyasyon acil durumu sınıfları kapsamında sınıflandırır:
a) Genel acil durum: Kategori I ve II’de yer alan tesislerde meydana gelen, saha içi ve

saha dışında hafifletici eylemler ve koruyucu eylemler ile diğer müdahale faaliyetlerinin ger-
çekleştirilmesini gerektiren radyasyon acil durumlarıdır.

b) Saha acil durumu: Kategori I ve II’de yer alan tesislerde meydana gelen, saha içinde
ve gerekirse saha yakınlarında hafifletici eylemler ve koruyucu eylemler ile diğer müdahale
faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini gerektiren radyasyon acil durumlarıdır.  

c) Tesis acil durumu: Kategori I, II ve III’te yer alan tesis ve uygulamalarda meydana
gelen, tesis ve uygulama dâhilinde hafifletici eylemler ve koruyucu eylemler ile diğer müdahale
faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini gerektiren radyasyon acil durumlarıdır.

ç) Alarm durumu: Kategori I, II ve III’te yer alan tesis ve uygulamalarda meydana gelen,
durumun değerlendirilmesini ve sonuçlarının hafifletilmesini gerektiren radyasyon acil durum-
larıdır.

d) Diğer acil durumlar: Kategori IV’te yer alan tesis ve uygulamalarda meydana gelen,
hafifletici eylemler ve koruyucu eylemler ile diğer müdahale faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini
gerektiren radyasyon acil durumlarıdır.

Acil durum planlama bölgeleri ve mesafeleri ile kordon içine alınacak alanlar
MADDE 9 – (1) Radyasyon acil durumlarına müdahalenin hızlı ve etkili bir şekilde

gerçekleştirilebilmesi için tesis ve uygulamalara ilişkin acil durum planlama bölgeleri ve acil
durum planlama mesafeleri ile kordon içine alınacak alanlar Ulusal Radyasyon Acil Durum
Planı kapsamında belirlenir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Radyasyon Acil Durumuna Hazırlık

Acil durum müdahale organizasyonu 
MADDE 10 – (1) Yetkilendirilen kişi; tesis ve uygulamalar kapsamında meydana ge-

lebilecek radyasyon acil durumlarına hızlı ve etkili müdahalenin gerçekleştirilebilmesi için acil
durum müdahale organizasyonunu oluşturur.    

(2) Acil durum müdahale organizasyonu oluşturulurken;
a) Acil durum çalışanlarının, normal işletme sırasında yaptıkları işler de göz önünde

bulundurularak önceden belirlenmesi,
b) Acil durum müdahale organizasyonunda yer alan personel veya birimlerin görev ve

sorumlulukları ile bunların müdahale organizasyonundaki yerlerinin tanımlanması,
c) Müdahale faaliyetlerinin etkin şekilde ve Ulusal Radyasyon Acil Durum Planı kap-

samında tanımlanan zamanlama hedeflerine uygun olarak gerçekleştirilebilmesi için yeterli sa-
yıda ve uygun nitelikte personelin hazır bulundurulması ve bu personeli yedekleyecek perso-
nelin belirlenmesi,

ç) Acil durum müdahale organizasyonundaki birimler ve personel arasındaki iletişimin,
etkileşimin ve eşgüdümün tesis edilmesi,

sağlanır.
(3) Yetkilendirilen kişi, gerek görülmesi halinde acil durum müdahale organizasyonunda

önceden görevlendirilmemiş kişilerin radyasyon acil durumunda bu organizasyona dâhil edil-
mesini sağlar.

Radyasyon acil durumu planı
MADDE 11 – (1) Yetkilendirilen kişi; tesis ve uygulamalara ilişkin radyasyon acil du-

rumu planını hazırlar ve Kurum tarafından belirlenen yetkilendirme aşamalarında Kuruma su-
nar. Radyasyon acil durumu planı; saha içinde uygulanacak müdahale yaklaşımını, uygulanacak
hafifletici eylemler ve koruyucu eylemler ile diğer müdahale faaliyetlerini, radyasyon acil du-
rumu yönetim sistemini ve acil durum müdahale organizasyonu ile müdahale kapsamındaki
görev ve sorumlulukların belirlenmesini açık bir şekilde ortaya koyan tüm bilgileri içerir.

(2) Radyasyon acil durumu planında, müdahale yöneticisi belirlenir ve görev ve so-
rumlulukları tanımlanır. Müdahale yöneticisi tesise veya radyasyon acil durumunun gerçek-
leştiği yere ulaşana kadar yetkinin kimde olacağına ve müdahale yöneticisinin aldığı kararların
ilgili birimlere ve personele iletilmesinin ve uygulanmasının sağlanmasından kimlerin sorumlu
olacağına ilişkin detaylar da radyasyon acil durumu planında verilir.

(3) Radyasyon acil durumu planı, tesis ve uygulamalardaki teknik ve idari değişiklikler,
güvenlik değerlendirmeleri sonucunda oluşturulan kaza senaryolarında meydana gelen gün-
cellemeler, gerçekleştirilen tatbikatlar sonrasında çıkarılan dersler, benzer tesis ve uygulama-
larda elde edilen tecrübeler ve radyasyon acil durumlarının analizi sonucunda elde edilen so-
nuçlar ile yetkilendirilen kişinin gerekli gördüğü diğer hususlar göz önünde bulundurularak
güncellenir ve ilgili yönetmelik hükümleri uyarınca Kuruma tekrar sunulur.

(4) Radyasyon acil durumu planı asgari olarak;
a) Tesis ve uygulamaya ilişkin genel bilgilerin,
b) Saha içi acil durum müdahale organizasyonu ile görev ve sorumlulukların,
c) Radyasyon acil durumu sınıflandırması ve bu sınıflandırma yapılırken temel alınan

tesis veya uygulamaya özel olarak belirlenmiş operasyonel acil durum kriterlerinin,
ç) Saha içinde gerçekleştirilecek müdahalenin esasları ve müdahale faaliyetleri için ya-

pılacak hazırlıkların,
d) İkazlara, radyasyon acil durumu bildirimlerine ve haberleşmeye ilişkin hazırlıkların,
e) Çalışanların güvenliğine ve radyasyondan korunmasına ilişkin hazırlıkların,
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f) Radyasyon acil durumunda tesiste, saha içinde ve saha civarında gerçekleştirilecek
olan radyolojik ölçüm ve analiz faaliyetlerinin,

g) Saha dışında koruyucu eylemlerin ve diğer müdahale faaliyetlerinin gerçekleştiril-
mesi ve halkın bilgilendirilmesine yönelik saha dışı acil durum müdahale organizasyonuna
sağlanacak bilgilerin,

ğ) Gerektiğinde müdahale kapsamında saha dışından tesise veya uygulamanın gerçek-
leştirildiği yere desteğe gelecek acil durum çalışanlarının erişiminin kolaylaştırılması ile bu
kişilerin radyasyondan korunması ve müdahaleye dâhil edilmesi için yapılacak hazırlıkların,

h) Radyasyon acil durumuna hazırlık kapsamında çalışanlara verilecek teorik ve uygu-
lamalı eğitimler ile tatbikatlara ilişkin bilgilerin,

ı) Müdahale sırasında kullanılacak merkezler ile diğer birimlere ilişkin bilgilerin,
i) Acil durum donanımının özellikleri ve bulundukları yerlere ilişkin bilgiler ile bunların

kullanılmasına ilişkin talimatların,
j) Müdahalenin sonlandırılmasına, radyoaktif kirliliğin giderilmesine ve atıkların yö-

netimine ilişkin bilgilerin,
k) Radyasyon acil durumu planının uygulama talimatları ve gerekli diğer dokümanların,
tesis ve uygulamaya özgü uygulanabilir olanlarını içerir.
Radyasyon acil durumuna hazırlığın koordinasyonu
MADDE 12 – (1) Yetkilendirilen kişi, radyasyon acil durumları ile ilgili gerçekleştirdiği

planlama çalışmalarının, Ulusal Radyasyon Acil Durum Planı, Afet ve Acil Durum Müdahale
Hizmetleri Yönetmeliği ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer yerel ve ulusal düzeydeki planlama
çalışmaları ile uyumlu olmasını sağlar. Bu çalışmalar emniyetle ilgili planlamalar da dâhil ol-
mak üzere acil durum donanımının uyumluluğu ve iletişim sistemlerinin entegrasyonu ile ilgili
hususları da kapsar.

(2) Yetkilendirilen kişi, radyasyon acil durumunda ihtiyaç duyulması halinde ilgili ku-
rum ve kuruluşlardan destek almak için gerekli çalışmaları radyasyon acil durumuna hazırlık
kapsamında önceden tamamlar, radyasyon acil durumuna müdahalede destek alınacak ulusal
ve yerel kurum ve kuruluşları tespit eder, kendisi ile destek alınan kurum ve kuruluşlar arasın-
daki görev ve sorumlulukları tanımlar, bu kapsamda gerekli anlaşmaları yapar ve müdahale
sırasındaki faaliyetleri koordinasyon içinde yürütür.

Radyasyon acil durumuna müdahalede kullanılacak merkezler
MADDE 13 – (1) Yetkilendirilen kişi, Kategori I’de yer alan tesislerde meydana gele-

bilecek radyasyon acil durumlarında müdahaleyi yönetmek üzere işlevsel gerekleri karşılayacak
şekilde tasarlanmış, inşa edilmiş ve donatılmış saha içi acil durum yönetim merkezini oluşturur.
Bu merkezde radyasyon acil durumunu yönetmek üzere yetki ve sorumluluk sahibi olan per-
sonel önceden belirlenir. 

(2) Kategori I’de yer alan tesisler için kurulan saha içi acil durum yönetim merkezi as-
gari olarak aşağıdaki görevleri yerine getirir:

a) Radyasyon acil durumuna ilişkin bilgileri toplamak, saha içi müdahaleyi etkinleştir-
mek, koordine etmek ve yönetmek.

b) Acil durum çalışanlarına teknik ve operasyonel destek sağlamak.
c) Müdahale faaliyetleri için ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordinasyonu sağlamak.
ç) Radyolojik ölçüm ve analiz faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak.
d) Saha içinde gerçekleştirilecek koruyucu eylemlere ilişkin faaliyetleri yürütmek.
e) Acil durum donanımının depolanmasını ve dağıtımını sağlamak.
(3) Yetkilendirilen kişi, Kategori I’de yer alan tesislerin saha içi acil durum yönetim

merkezini aşağıdaki hususları sağlayabilecek şekilde kurar:
a) Radyasyon acil durumu yönetim işlevlerinin yerine getirilmesine olanak sağlayacak

yönetim ve kontrol imkânlarına sahip olması.
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b) Uzun süreli radyasyon acil durumlarında müdahale sona erene kadar faaliyetini sür-
dürebilmesi.

c) Her türlü koşulda çalışmaya devam edebilmesi. 
ç) Haberleşme ile ilgili fonksiyonların devamlı faaliyet göstermesi.
d) Merkeze giriş-çıkışın kontrollü olarak sağlanması.
e) Merkezde radyoaktif kirliliğin engellenmesi.
f) Doğal afetlere karşı korunaklı olması.
g) Radyasyon acil durumu şartlarında karayolu ulaşımının sağlanabilmesi.
ğ) Radyasyon acil durumu süresince insani ihtiyaçların karşılanabilmesi.
h) Merkez çalışanları için yeterli kişisel koruyucu donanıma sahip olması.
ı) Gerekli verilerin güvenilir bilgi kaynaklarından güncel olarak sağlanabilmesi.
i) Tasarım ve güvenlik analizi bilgilerine erişimin olması.
(4) Yetkilendirilen kişi, üçüncü fıkrada belirtilen hususları sağlayabilecek ve saha içi

acil durum yönetim merkezinin işlevlerini yerine getirebilecek şekilde saha dışında yedek bir
acil durum yönetim merkezi kurar. Merkezin yeri tesisin bulunduğu ilin mülki amirliği, Afet
ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kurumun görüşü alınarak belirlenir. Merkez, radyasyon
acil durumlarında tesisin bulunduğu ilin mülki amirliği tarafından gerek görülmesi durumunda
yetkilendirilen kişi ve ilgili mülki amirlik arasında yapılacak bir protokol kapsamında saha dışı
yetkililer tarafından da kullanılabilir. 

Acil durum donanımı ve haberleşme
MADDE 14 – (1) Yetkilendirilen kişi, tesis ve uygulamalar kapsamındaki öngörülebilir

tüm radyasyon acil durumu koşullarında kullanıma uygun özelliklerde ve yeterli miktarda acil
durum donanımını temin eder. Bunların bakım, test, kontrol, muayene ve kalibrasyon işlemle-
rini yaparak daima kullanılabilir durumda olmasını ve radyasyon acil durumu koşullarında ula-
şılabilir olacak şekilde uygun şartlarda muhafaza edilmesini sağlar.

(2) Yetkilendirilen kişi, radyasyon acil durumlarında saha içinde ve Kurum başta olmak
üzere ilgili ulusal ve yerel kurum ve kuruluşlar ile gerçekleştireceği haberleşmenin kesintisiz,
hızlı ve etkin bir şekilde sağlanması amacıyla birbirleriyle uyumlu olan öncelikli ve yedek ile-
tişim sistemlerini oluşturur.

Talimatlar ve gerekli dokümanlar
MADDE 15 – (1) Yetkilendirilen kişi, radyasyon acil durumları kapsamında gerçek-

leştirilecek faaliyetlere ilişkin uygulama talimatlarının ve gerekli diğer dokümanların eksiksiz
bir şekilde hazırlanmasını sağlar. Bu talimat ve dokümanların personele dağıtımına, tanıtılma-
sına, güncellenmesine ve acil durumda ulaşılabilir olmasına ilişkin hazırlıkları yapar.

Eğitim ve tatbikatlar
MADDE 16 – (1) Yetkilendirilen kişi, radyasyon acil durumuna hazırlık ve müdahaleye

yönelik yıllık eğitim programlarını ilgili mevzuatın belirlediği diğer eğitim programlarıyla
uyumlu olarak oluşturur ve radyasyon acil durumu planı kapsamında Kuruma sunar. Programlar
doğrultusunda tesis ve uygulamalarda görev yapan personel ve yöneticilerin radyasyon acil
durumlarına ilişkin gerekli eğitimleri almasını ve bu eğitimlerin periyodik olarak tekrarlanma-
sını sağlar. Eğitim programları gerektiğinde güncellenir ve Kuruma tekrar sunulur. 

(2) Radyasyon acil durumlarına ilişkin eğitim programları, teorik eğitimlerin yanı sıra
acil durum çalışanlarının kendilerine görev olarak verilen müdahale faaliyetlerini gerçekleş-
tirdikleri uygulamalı eğitimleri de içerir.

(3) Radyasyon acil durumlarına ilişkin teorik eğitimler asgari olarak;
a) Temel radyasyon bilgisi,
b) Tesis ve uygulamalarla ilgili bilgi ile bunlara ilişkin radyasyon kaynakları,
c) Radyasyondan korunma,
ç) Radyasyon acil durumuna hazırlık ve müdahale konularındaki mevzuat ve diğer dü-

zenleyici dokümanlar,
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d) Radyasyon acil durumu yönetim sistemi, acil durum müdahale organizasyonu ile
görev ve sorumluluklar,

e) Radyasyon acil durumu planı ve uygulama talimatları,
f) Radyasyon acil durumunun tespiti ve sınıflandırılması ile radyasyon acil durumu bil-

dirimi,
g) Radyasyon acil durumunda iletişim,
ğ) Hafifletici eylemler ve koruyucu eylemler ile diğer müdahale faaliyetleri,
h) Acil durum donanımı,
ı) Radyolojik ölçüm ve analiz faaliyetleri,
gibi konu başlıklarını içerir. 
(4) Radyasyon acil durumlarına ilişkin uygulamalı eğitimler asgari olarak; radyasyon

acil durumunda iletişim, yangın söndürme, ilk yardım, radyolojik ölçüm ve analiz, radyoaktif
kirliliğin giderilmesi, kordon içine alınacak alanların oluşturulması ve radyoaktif kaynağı
kontrol altına alma gibi konuları kapsar. 

(5) Yetkilendirilen kişi, yıllık tatbikat planlamalarını oluşturur ve radyasyon acil durumu
planı kapsamında Kuruma sunar. Tatbikat planlamaları, tatbikatlarda kazanılan tecrübeler ve
yapılan değerlendirmeler doğrultusunda gözden geçirilir, güncellenir ve Kuruma tekrar sunu-
lur.

(6) Kategori I, II ve III’te yer alan tesisler için tatbikatlar; masa başı tatbikatları, kısmi
ölçekli tatbikatlar ve tam ölçekli tatbikatlar olmak üzere üç başlık altında gerçekleştirilir: 

a) Kategori I’de yer alan tesisler için tam ölçekli tatbikatların ilki nükleer yakıt sahaya
gelmeden önce gerçekleştirilir ve tam ölçekli tatbikatlar en geç üç yılda bir tekrarlanır. Tam
ölçekli tatbikatın yapılmadığı yıllarda saha içinde masa başı tatbikatı veya kısmi ölçekli tatbikat
gerçekleştirilir. 

b) Kategori II’de yer alan nükleer reaktör ve kullanılmış nükleer yakıt bulunan tesis-
lerden Kurum tarafından belirlenenler için tam ölçekli tatbikatların ilki nükleer yakıt sahaya
gelmeden önce gerçekleştirilir ve tam ölçekli tatbikatlar en geç beş yılda bir tekrarlanır. Kate-
gori II’de yer alan tüm tesisler için saha içinde masa başı tatbikatları ve kısmi ölçekli tatbikatlar
gerçekleştirilir ve iki yılda bir tekrarlanır.  

c) Kategori III’te yer alan tesisler için saha içinde masa başı tatbikatları ve kısmi ölçekli
tatbikatlar gerçekleştirilir ve üç yılda bir tekrarlanır.

(7) Kategori I, II ve III’te yer alan tesisler için tatbikatlar haberli veya habersiz bir şe-
kilde günün çeşitli saatlerinde başlatılarak düzenlenir. Tatbikatlar için radyolojik ve radyolojik
olmayan çeşitli koşulları içeren farklı senaryolar oluşturulur. 

(8) Yetkilendirilen kişi Kategori I, II ve III’te yer alan tesisler için kısmi ölçekli tatbi-
katın tarihini, kapsamını ve senaryosunu içeren bilgileri, gerektiğinde Kurum görevlilerinin
tatbikata gözlemci olarak katılabilmesini teminen, tatbikat tarihinden en az on iş günü önce
Kuruma bildirir. Kurum, gerekli gördüğü durumlarda tatbikata ilişkin bilgileri Afet ve Acil Du-
rum Yönetimi Başkanlığı ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlara bildirir.

(9) Yetkilendirilen kişi Kategori I, II ve III’te yer alan tesisler için gerçekleştirilen tat-
bikatların sonuçlarını değerlendirir ve tam ölçekli tatbikatlar için hazırladığı değerlendirme ra-
porunu tatbikat tarihinden itibaren en geç iki ay içinde Kuruma sunar.

Karar destek sistemleri
MADDE 17 – (1) Yetkilendirilen kişi Kategori I’de yer alan tesisler için, gerçekleşe-

bilecek radyasyon acil durumlarının radyolojik sonuçlarını tahmin eden karar destek sistemi
model ve yazılımlarını tesiste bulundurur ve gerekli durumlarda kullanır. Bu model ve yazı-
lımlardan edilen sonuçların kullanılabilirliği, çevreye salıma neden olabilecek muhtemel kaza
senaryoları için acil durum tatbikatlarında test edilir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Radyasyon Acil Durumuna Müdahale

Müdahale ilkeleri
MADDE 18 – (1) Tesis ve uygulamalarda meydana gelen radyasyon acil durumlarına

saha içi müdahale kapsamında asli sorumluluk yetkilendirilen kişiye aittir. Saha dışı müdahale
faaliyetleri ise radyasyon acil durumunun sınıfına bağlı olarak Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığı koordinasyonunda ve acil durum yönetiminde görev ve sorumluluğu olan ulusal ve
yerel kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde gerçekleştirilir.

(2) Saha içi müdahale, yetkilendirilen kişi tarafından radyasyon acil durumu planı çer-
çevesinde derhal gerçekleştirilir. Duruma ilişkin olarak ivedilikle Kuruma ve radyasyon acil
durumu planında belirtilen ilgili diğer bildirim noktalarına radyasyon acil durumu bildirimi
yapılır. Kurum tarafından bildirilen hususlar derhal yerine getirilir. 

(3) Kurum, gerek gördüğü hallerde, radyasyon acil durumu yönetimine ilişkin ilave ey-
lem yapılmasını veya gerekli tedbirlerin alınmasını isteyebilir.

(4) Yetkilendirilen kişi, müdahale yaklaşımı ile müdahalenin kapsamını ve süresini,
radyasyondan korunmanın temel ilkelerinden gerekçelendirme ve optimizasyon ilkelerini dik-
kate alarak belirler.

Radyasyon acil durumunun sınıflandırması, bildirimin yapılması ve müdahalenin
başlatılması

MADDE 19 – (1) Yetkilendirilen kişi, radyasyon acil durumunun sınıflandırmasının
tesis ve uygulamalara özel operasyonel acil durum kriterleri temel alınarak yapılmasını, rad-
yasyon acil durumunun sınıfının ilan edilmesini ve saha içindeki kişilere radyasyon acil durumu
bildiriminde bulunularak radyasyon acil durumu planı kapsamında gerekli müdahalenin baş-
latılmasını sağlar. 

(2) Yetkilendirilen kişi; tesis ve uygulamalara ilişkin radyasyon acil durumları kapsa-
mında Kurum başta olmak üzere radyasyon acil durumu planında belirtilen bildirim noktalarına,
radyasyon acil durumu sınıfına, destek talebine, salım ihtimali olup olmadığına, kazadan etki-
lenmesi olası bölgelere ve koruyucu eylemlerin uygulanmasına gerek olup olmadığına ilişkin
bilgileri içeren radyasyon acil durumu bildiriminin yapılmasını sağlar. Bu bildirim, Kurumun
belirlediği biçime uygun olarak yapılır.

(3) Yetkilendirilen kişi tarafından ilan edilen radyasyon acil durumu sınıfı, yeni bilgiler
ortaya çıktıkça gözden geçirilir ve gerekirse güncellenerek müdahale faaliyetleri yeni bilgilerle
uyumlu hale getirilir, bu duruma ilişkin radyasyon acil durumu bildirimi radyasyon acil durumu
planında belirtilen bildirim noktalarına yapılır.

(4) Yetkilendirilen kişi Kategori I, II ve III’te yer alan tesisler için, saha dışı acil durum
müdahale organizasyonunda yer alan ulusal ve yerel düzeydeki kurum ve kuruluşlardan saha
içi müdahalesine destek sağlamak üzere gelen acil durum çalışanlarının tesise giriş-çıkışı, saha
içi koşullar hakkında bilgilendirilmesi ve korunması için gerekli koşulları sağlar.

(5) Saha içi ve saha dışı acil durum yönetim merkezleri arasındaki haberleşme, 14 üncü
madde kapsamında yapılan hazırlığa uygun olarak sağlanır.

Müdahale faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
MADDE 20 – (1) Yetkilendirilen kişi, radyasyon acil durumlarında radyasyona maruz

kalma veya radyoaktif madde salımı ile sonuçlanacak koşulların oluşma ihtimalinin azaltılması,
oluşan koşulların giderilmesi veya hafifletilmesi için hafifletici eylemleri ivedilikle uygular.

(2) Yetkilendirilen kişi, radyasyon acil durumlarının; çalışanların, halkın, çevrenin ve
gelecek nesillerin üzerinde oluşturabileceği olumsuz etkilerin en aza indirilmesi ve durumun
kontrol altına alınması için saha içindeki koruyucu eylemleri ve diğer müdahale faaliyetlerini
Ek-1’de belirtilen genel kriterleri dikkate alarak gerçekleştirir.   
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(3) Yetkilendirilen kişi, Kategori I, II ve III’te yer alan tesis ve uygulamalar kapsamın-
daki radyasyon acil durumlarında uygulanacak koruyucu eylem ve diğer müdahale faaliyetle-
rine ilişkin asgari olarak aşağıdaki hususları yerine getirir:

a) Radyasyon acil durumunda saha içindeki kişilerin korunmasının sağlanması.
b) Radyasyon acil durumunda saha içinde bulunan ancak acil durum müdahale organi-

zasyonunda yer almayan kişilerin koruyucu eylemler ve diğer müdahale faaliyetleri ile ilgili
olarak uyarılması ve bunlara gerekli talimatların verilmesi.

c) Radyasyon acil durumunda saha veya tesis içinde bulunanların planlama aşamasında
belirlenmiş güzergâhlar kullanılarak saha dışına tahliyesi ve tahliye edilemeyenlerin sığınma-
sının sağlanması, bu kapsamda sahada veya tesis içinde bulunan kişilerin sayısının belirlenmesi
ve kayıtlarının tutulması ve planlama aşamasında yerleri belirlenmiş uygun toplanma noktala-
rının oluşturulması için gerekli çalışmaların yapılması.

ç) Radyasyon acil durumunda saha veya tesis içinde bulunanlara ilişkin radyolojik öl-
çüm ve analiz faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve radyoaktif kirliliğin giderilmesi.

d) Radyasyon acil durumunda saha veya tesis içinde bulunanlar ile sahaya veya tesise
girmesi gereken acil durum çalışanlarına kişisel koruyucu donanım ve gerekli ise iyot tablet-
lerinin temin edilmesi.

e) Radyasyon acil durumunda saha veya tesis içinde gerektiğinde ilk yardım yapılması.
f) Gerektiğinde ilgili ulusal ve yerel düzeydeki kurum ve kuruluşlardan destek alınması

ve bu kurum ve kuruluşların Kurumun belirlediği çerçevede saha içine erişiminin sağlanması.
g) Radyasyon acil durumu sonucu oluşan radyoaktif atıkların ilgili mevzuat hükümleri

uyarınca yönetilmesi. 
(4) Yetkilendirilen kişi, Kategori IV’te yer alan tesis ve uygulamalarla ilgili radyasyon

acil durumlarında gerçekleştirilecek hafifletici eylemler ve koruyucu eylemler ile diğer müda-
hale faaliyetleri kapsamında aşağıdaki hususları uygular ve bu hususları uygulamada asli so-
rumluluk kendisinde kalmakla birlikte yerel ve ulusal yetkililerden destek alabilir:

a) Müdahaleye ilişkin tavsiyelerin sağlanması.
b) Tehlikeli radyasyon kaynakları ile ilgili koşulların değerlendirilmesi ve radyasyon

acil durumunun gerçekleştiği alanın kordon içine alınması.
c) Tehlikeli radyasyon kaynaklarına veya beklenmeyen radyolojik tehlikelere karşı rad-

yasyon acil durumunun gerçekleştiği yerde bulunan kişilerin uyarılması.
ç) Radyasyondan korunma alanında yetkin ekiplerin oluşturularak sahaya gönderilmesi.
d) Radyolojik ölçüm ve analiz faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve radyoaktif kirliliğin

giderilmesi.
e) Tehlikeli radyasyon kaynaklarına ilişkin arama çalışmalarının yapılması ve kaynak-

ların kontrol altına alınması.
f) Radyasyon acil durumu sonucunda oluşan radyoaktif atıkların ilgili mevzuat hüküm-

leri uyarınca yönetilmesi.
Acil durum çalışanlarının radyasyondan korunması
MADDE 21 – (1) Yetkilendirilen kişi, sorumluluğu altındaki acil durum çalışanlarının

radyasyondan korunması ve bu kişilerin alabilecekleri radyasyon dozlarının sınırlanması ama-
cıyla ilgili mevzuat kapsamında yer alan hükümleri ve acil durum çalışanlarının alacakları rad-
yasyon dozlarının kısıtlanmasına yönelik kılavuz değerleri dikkate alır.

(2) Yetkilendirilen kişi, acil durum çalışanlarının alacakları dozların mümkün ve makul
olan en düşük seviyede tutulmasını sağlayacak acil durum donanımının kullanılmasını ve ilgili
talimatların uygulanmasını sağlar.
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Radyasyon acil durumunda bilgilendirme
MADDE 22 – (1) Radyasyon acil durumlarında halka ve medyaya düzenli olarak bilgi

verilmesi genel acil durum sınıfındaki radyasyon acil durumlarında Afet ve Acil Durum Yö-
netimi Başkanlığı, bunun dışındaki radyasyon acil durumu sınıflarına giren durumlarda Kurum
tarafından yapılır.

(2) Yetkilendirilen kişi, bu kapsamda asgari olarak aşağıdaki bilgileri Kuruma sağlar:
a) Radyasyon acil durumunun meydana geldiği tesis veya uygulama ile radyasyon acil

durumunun sınıfı, kapsamı ve gelişimi. 
b) Saha dışında uygulanacak koruyucu eylemlere ve diğer müdahale faaliyetlerine iliş-

kin tavsiyeler.
Tesis ve saha parametrelerinin izlenmesi
MADDE 23 – (1) Yetkilendirilen kişi, Kategori I kapsamındaki nükleer reaktörlerin

yer aldığı tesislerde meydana gelebilecek radyasyon acil durumlarında, radyasyon acil durumu
sınıflandırmasında kullanılan operasyonel acil durum kriterleri başta olmak üzere güvenliği il-
gilendiren parametrelerin Kuruma, tesisin yer aldığı ilin Afet ve Acil Durum Yönetim Merke-
zine ve ihtiyaç duyulması halinde teknik destek kuruluşlarına aktarımını gerçekleştirir. Tesis
ve saha parametrelerinin aktarımı asgari olarak aşağıdaki başlıkları kapsayacak şekilde yapılır:

a) Önemli reaktör koru parametreleri.
b) Önemli birincil çevrim parametreleri.
c) Önemli ikincil çevrim parametreleri.
ç) Yedek soğutma suyu kaynakları ve acil durum soğutma sistemleri parametreleri.
d) Artık ısı soğutma sistemleri parametreleri.
e) Önemli koruma kabı parametreleri.
f) Önemli elektrik sistemleri parametreleri.
g) Kullanılmış yakıtlara ve bunlarla ilgili sistemlere ilişkin parametreler. 
ğ) Tesisteki radyasyon seviyesine ilişkin bilgiler.
h) Sahadaki radyasyon seviyesine ilişkin bilgiler.
ı) Saha yakınlarındaki radyasyon seviyesine ilişkin bilgiler.
i) Karar destek sistemlerinden elde edilen sonuçlar. 
j) İhtiyaç duyulan önemli meteorolojik veriler.
Müdahalenin sonlandırılması
MADDE 24 – (1) Yetkilendirilen kişi, gerekirse ilgili kurum ve kuruluşlara danışarak,

radyolojik ve radyolojik olmayan sonuçları dikkate alarak yapacağı değerlendirme sonucunda,
saha içinde gerçekleştirilen müdahale faaliyetlerini Kurumun uygun görüşü ile sonlandırır. 

(2) Yetkilendirilen kişi, radyasyon acil durumu sonrasında, radyoaktif maddelerden
kaynaklanan radyasyona maruz kalma durumunun mümkünse engellenmesi veya azaltılması
amacıyla saha içinde iyileştirme faaliyetlerini yürütür ve saha dışındaki iyileştirme faaliyetle-
rine katılır.

Radyasyon acil durumuna ilişkin kayıtlar ve raporlama
MADDE 25 – (1) Yetkilendirilen kişi, radyasyon acil durumlarına ilişkin asgari olarak

aşağıdaki konu başlıklarından tesis ve uygulamalar için geçerli olanları içeren kayıtları tutar,
Kurum tarafından talep edildiğinde Kuruma sunar ve bunları yetkilendirmeye ilişkin yüküm-
lülükleri sona erene kadar muhafaza eder:

a) Radyasyon acil durumunun gerçekleştiği yer, tarih ve zaman ile ilk acil durum bil-
dirimini yapan kişiye ilişkin bilgi.

b) Radyasyon acil durumunun sınıfı.
c) Radyasyon acil durumuna ilişkin olay akışı.
ç) Radyasyon acil durumu kapsamında gerçekleşen radyoaktif madde salımlarına ilişkin

bilgi.
d) Radyasyon acil durumunda ölçülen radyasyon doz hızlarına ve radyoaktif kirliliğe

ilişkin bilgi.
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e) Kişisel radyasyon dozlarına ilişkin bilgi.
f) Gerçekleştirilen müdahale faaliyetlerine ilişkin bilgi.
g) Saha dışından talep edilen desteğe ilişkin bilgi.
ğ) Radyasyon acil durumunda oluşan radyoaktif atıklara ilişkin bilgi.
(2) Yetkilendirilen kişi, radyasyon acil durumuna ilişkin müdahalenin sonlandırılma-

sından itibaren Kategori I’de yer alan tesisler için bir yıl, diğer tesis ve uygulamalar için üç ay
içinde aşağıdaki konu başlıklarından tesis ve uygulamalar için geçerli olanları içeren ve Kurum
tarafından belirlenen biçimde hazırlanan raporu Kuruma sunar:

a) Radyasyon acil durumunun gerçekleşmesinden önce tesis veya uygulamanın durumu
ve yetkilendirmeye ilişkin bilgiler.

b) Radyasyon acil durumunun tanımı ile gerçekleştiği yer, tarih ve zaman.
c) Radyasyon acil durumunun tespiti ve sınıflandırılması.
ç) Radyasyon acil durumuna ilişkin bildirimler ve haberleşme. 
d) Radyasyon acil durumu kapsamında gerçekleştirilen müdahale.
e) Radyasyon acil durumunun nedenlerine ilişkin araştırma, analiz ve değerlendirmeler.
f) Radyasyon acil durumunun gelişim ve sonuçlarının güvenlik ve emniyet açısından

analizi.
g) Radyasyon acil durumunda tesis veya uygulama ile ilgili talimatlara uyumun değer-

lendirilmesi.
ğ) Radyasyon acil durumu kapsamındaki radyolojik koşullar ve radyoaktif madde sa-

lımları ile oluşan radyoaktif atıklar.
h) Radyasyon acil durumu kapsamında kişilerin aldıkları radyasyon dozları ve bu kişi-

lerin sağlık açısından mevcut durumları.
ı) Radyasyon acil durumundan alınan dersler. 
i) Radyasyon acil durumu sonrasında uygulanan düzeltici faaliyetler.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Denetim ve yaptırım
MADDE 26 – (1) Yetkilendirilen kişinin radyasyon acil durumlarının yönetimi ile ilgili

yükümlülükleri ilgili yönetmelik hükümleri uyarınca Kurumun denetimine tabidir. 
(2) Radyasyon acil durumlarının yönetimi ile ilgili mevzuat veya yetki koşullarına, Ku-

rum kararlarına ve talimatlarına aykırı hareket edildiğinin saptanması halinde yaptırım uygu-
lanır.

(3) Yaptırımlar; yetki kapsamında yürütülen belirli faaliyetlerin kısıtlanmasını, yetki-
lendirmelerin ek koşul tanımlanması da dâhil olmak üzere değiştirilmesini, askıya alınmasını,
kısıtlanmasını veya iptalini ve 702 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca uygulanacak
ceza hükümleri ile idari para cezalarını içerir.  

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 27 – (1) 15/1/2000 tarihli ve 23934 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nük-

leer ve Radyolojik Tehlike Durumu Ulusal Uygulama Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yetkilen-

dirilen kişiler, radyasyon acil durumlarının yönetimi kapsamında bu Yönetmelik ile getirilen
yeni yükümlülüklerini bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl içerisinde ye-
rine getirir.

Yürürlük 
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Nükleer Düzenleme Kurumu Başkanı

yürütür.
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Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNİN 

KURULMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğ-

retim Kanununun 58 inci maddesi uyarınca, yükseköğretim kurumlarının eğitim, öğretim, araş-
tırma ve uygulama birimlerinde kendi faaliyet alanları kapsamında bulunmak suretiyle kuru-
lacak döner sermaye işletmelerinin kuruluş ve işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Kanunun 58 inci ve 65 inci maddelerine

dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını,
b) Birim: Döner sermaye işletmesi müdürlüğü ve işletmeye bağlı olarak faaliyet gös-

teren her bir iktisadi işletmeyi,
c) Döner sermaye: Yükseköğretim kurumlarında kurulmuş işletmelere tahsis edilen ser-

mayeyi,
ç) Faaliyet dönemi: Bakanlıkça aksi kararlaştırılmadıkça malî yılı,
d) Gelir: Öz kaynakta artışa neden olan her türlü işlemi,
e) Gerçekleştirme görevlisi: Harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hiz-

metin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için
gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütenleri,

f) Gider: Öz kaynakta azalışa neden olan her türlü işlemi,
g) Harcama yetkilisi: Bütçe ile ödenek tahsis edilen her bir birimin en üst yöneticisini

veya anılan görevi yürütmekle görevlendirilen kişiyi,
ğ) Hesap dönemi: Bakanlıkça aksi kararlaştırılmadıkça malî yılı,
h) İlgili idare: Döner sermayeli işletmelerin bağlı oldukları yükseköğretim kurumlarını,
ı) İşletme: (c) bendi uyarınca verilen sermayenin tahsis amacını gerçekleştirmek üzere

kurulan döner sermaye işletmelerini,
i) Kanun: 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununu, 
j) Malî yıl: Takvim yılını,
k) Muhasebe yetkilisi: Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesinden ve muhasebe biriminin

yönetiminden sorumlu, usulüne göre atanmış yöneticiyi,
l) Muhasebe yetkilisi mutemedi: Muhasebe yetkilisi adına ve hesabına para ve parayla

ifade edilebilen değerleri geçici olarak almaya, muhafaza etmeye, vermeye, göndermeye yetkili
ve bu işlemlerle ilgili olarak doğrudan muhasebe yetkilisine karşı sorumlu olan görevlileri,

m) Üst yönetici: Yükseköğretim kurumlarının üst yöneticisini,
n) Yükseköğretim kurumları: Üniversite ile yüksek teknoloji enstitüleri ve bunların

bünyesinde yer alan fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, konservatuvarlar, araştırma ve uygu-
lama merkezleri ile bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne bağlı meslek yüksekokul-
larını, 

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş ve Faaliyet Alanları

Kuruluş
MADDE 4 – (1) Yükseköğretim kurumları, ilgili yönetim kurulunun önerisi ve Yük-

seköğretim Kurulunun onayı, Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü ve Cumhurbaş-
kanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının görüşünü alarak döner sermaye işletmesi kurabilirler.
Özel yönetmeliklere sermaye limiti, yönetim organları, faaliyet alanları dışında özel hükümler
konulamaz.

Faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Döner sermaye işletmelerinin yükseköğretim kurumlarının esas faa-

liyetlerini aksatmayacak şekilde çalıştırılması gerekir. Bu işletmelerin;
a) Bilimsel görüş vermek, proje hazırlamak, araştırma, uygulama ve benzeri hizmetler

yapmak,
b) Belirli bilimsel sonuçların uygulamasını sağlamak,
c) Üniversite ve ona bağlı kurumlarda hasta muayene ve tedavisi yapmak ve bunlarla

ilgili tahlil ve araştırmaları yürütmek,
ç) Yükseköğretim kurumlarının eğitim ve öğretim faaliyet alanları ile sınırlı olarak mal

ve hizmet üretiminde bulunmak,
amaçlarından biri veya birkaçına yönelik faaliyette bulunması gerekir.
(2) Döner sermaye işletmeleri, çalışmaları sırasında eğitim ve öğretim ile bunlara kat-

kıda bulunan uygulamayı ön planda tutar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sermaye, Fiyatların Tespiti, Gelir ve Giderler

İlk sermaye
MADDE 6 – (1) Kurulacak döner sermaye işletmesinin başlangıç sermayesine ilgili

yükseköğretim kurumu bütçesinde bu amaç için ödenek öngörülmek şartıyla katkı sağlana-
bilir.

(2) Döner sermaye işletmelerinin sermaye limitleri, yönetmeliklerinde belirtilir.
(3) Döner sermaye işletmesine tahsis edilen sermaye, üniversite yönetim kurulu kararı

ile artırılabilir. Artırılan sermaye tutarı yıl sonu kârlarından karşılanır. 
(4) Sermaye kaynakları, başlangıç sermayesi olarak ilgili yükseköğretim kurumu büt-

çesinden sağlanabilecek katkı, döner sermaye faaliyetlerinden elde edilecek kârlar ile bağış ve
yardımlardan teşekkül eder. Ödenmiş sermaye tutarı, tahsis edilen sermaye tutarına ulaştıktan
sonra kalan yıl sonu kârı, döner sermaye işletmesinin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere ertesi
yılın gelirlerine ilave edilir. Bağış ve yardımlar sermaye limitine bağlı olmaksızın sermayeye
eklenir.

Fiyatların tespiti
MADDE 7 – (1) Bu işletmelerde üretilen mal ve hizmetlerin fiyatlarının tespitinde pi-

yasa fiyatları göz önünde tutulur. Ancak sosyal içerikli hizmetlerin fiyatlandırılmasında, piyasa
fiyatları yanında özellikle kamu yararı dikkate alınır. Mal ve hizmetlerin fiyatları, yükseköğ-
retim kurumları yönetim kurulunca tespit edilir. Fiyat tespitinde diğer yükseköğretim kurum-
larında uygulanan fiyatlar ile üretim ve hizmetin niteliği ve çevre şartları da göz önünde tutulur. 

(2) 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve
Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun hükümlerine

18 Haziran 2020 – Sayı : 31159                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 21



göre, döner sermaye işletmesine bağlı birimler tarafından üretilen mal ve hizmet bedellerinde
işletmecilik gereği yapılması gereken ticarî indirimler hariç herhangi bir kişi veya kuruma üc-
retsiz veya indirimli tarife uygulanmaz.

Gelir ve giderler ile bunların muhasebeleştirilmesi
MADDE 8 – (1) Döner sermaye işletmesinin gelirleri, işletme adına yapılan mal ve

hizmet satışları, şartlı bağış ve yardımlar ile diğer gelirlerden, giderleri ise faaliyet alanlarıyla
ilgili giderlerden oluşur.

(2) Döner sermaye işletmesi faaliyetlerinden elde edilen gelirler, birimler itibarıyla ayrı
hesaplarda izlenir.

(3) Şartlı bağış ve yardımlar ile diğer gelirler, döner sermaye işletmesinde açılacak bir
hesapta toplanır.

(4) Döner sermaye işletmesi gelirlerinin kullanılmasında, Kanunun 58 inci maddesi hü-
kümleri uygulanır.

(5) Yükseköğretim kurumlarının döner sermaye faaliyetleri çerçevesinde; hizmet sunum
şartları ve kriterleri de dikkate alınmak suretiyle personelin unvanı, görevi, çalışma şartları ve
süresi, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ve mesleki uygulamalar ile ilgili performansı
ve özellik arz eden riskli bölümlerde çalışma gibi hizmete katkı unsurları da esas alınarak ya-
pılacak ek ödemeler hakkında 18/2/2011 tarihli ve 27850 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtıl-
masında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(6) Dönem sonu karlardan takip eden yıla devredilen tutarlardan katkıda bulunanlara
herhangi bir ödeme yapılamaz. Bu tutarlar Kanunun 58 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen
giderlerin karşılanmasında kullanılabilir.

(7) Tıp fakültesi, diş hekimliği fakültesi ve sağlık uygulama ve araştırma merkezleri
ile açık öğretim hizmeti veren yükseköğretim kurumları tarafından elde edilen gelirler hariç
olmak üzere, döner sermaye işletmesine bağlı birimler arasında karşılıksız veya borç olarak
kaynak aktarımı yapılabilir.

(8) Açık öğretim hizmeti veren yükseköğretim kurumlarının döner sermaye işletmele-
rinin açık öğretim usulü ile eğitim yapan fakültelerine ait alt hesaplarında oluşan gelirler sadece
bu faaliyetlerin gerektirdiği giderlerde kullanılır. Kanunun 58 inci maddesinin (b) bendine göre
ayrılan payın giderleri karşılamaması durumunda bu oranlar giderleri karşılayacak miktarı aş-
mamak üzere üniversite yönetim kurulu kararı ile artırılabilir. 

(9) Açık öğretim hizmeti veren yükseköğretim kurumlarının döner sermaye işletmele-
rinin açık öğretim usulü ile eğitim yapan fakültelerine ait alt hesaplarında üçer aylık dönemler
itibarıyla hesaplanması sonucunda oluşacak gelir fazlalarının devlet yükseköğretim kurumlarına
kaynak aktarmak suretiyle doktoralı bilim insanı ve araştırmacı yetiştirilmesi ve devlet üniver-
sitelerinde bulunan Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek öncelikli alanlarda yapılan
doktora programlarındaki öğrencilere 3/3/2004 tarihli ve 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğren-
cilerine Burs Kredi Verilmesine İlişkin Kanuna tabi olmaksızın burs verilmesi amacıyla, yüzde
80’i her üç ayda bir izleyen ayın on beşine kadar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı muhasebe
birimi hesabına aktarılır. 

(10) Döner sermayeli işletmelerin, iş ve işlemleri ile bütçelerinin hazırlanması, uygu-
lanması, sonuçlandırılması, muhasebesi, kontrol ve denetimi ve bunların yürütülmesinde gö-
revli olanların görev ve sorumluluklarına ilişkin olarak 1/5/2007 tarihli ve 26509 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri
uygulanır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yönetim ve Örgüt

Yönetim 
MADDE 9 – (1) Döner sermaye işletmesinin yönetim kurulu, yükseköğretim kurumu

yönetim kuruludur.
(2) Yükseköğretim kurumunun yönetim kurulu; işletmeyi idare etmek üzere yürütme

kurulu oluşturabilir ve yetkilerini uygun gördüğü ölçüde yürütme kuruluna devredebilir. Yü-
rütme kurulu, yükseköğretim kurumu yönetim kurulu tarafından seçilecek bir rektör yardımcısı,
üç öğretim elemanı (dekan ve yüksekokul müdürü de olabilir) ve döner sermaye işletme mü-
dürü olmak üzere beş kişiden oluşur.

Örgüt
MADDE 10 – (1) Döner sermaye işletmesinin hizmetleri; yönetim kurulu, harcama

yetkilisi, işletme müdürü, gerçekleştirme görevlisi, muhasebe yetkilisi, veznedar, muhasebe
yetkilisi mutemedi, taşınır kayıt yetkilisi, taşınır kontrol yetkilisi ve diğer personeller tarafından
yürütülür. 

(2) Muhasebe hizmetleri ise Bakanlıkça kurulan saymanlıklarca yürütülür.
İşletme müdürü
MADDE 11 – (1) Döner Sermaye işletmesinin işletme müdürü, yükseköğretim kurumu

üst yöneticisi tarafından yükseköğretim kurumu personeli arasından atanır. İşletme müdürünün
görevleri şunlardır:

a) İşletmenin idari, malî ve teknik işlerini, ilgili mevzuat hükümleri, çalışma program-
ları, bütçe esasları ve işletmecilik ilkelerine uygun biçimde yürütmek.

b) Döner sermaye kadrolarına atanan veya görevlendirilen memurlar ile işletmeye alı-
nan işçilerin görevlerini iş bölümü esasları dâhilinde düzenlemek, izlemek ve denetlemek.

c) Döner sermaye memurlarının atamalarını teklif etmek ve işletmeye işçi alınması, çı-
karılması ve işçilerin özlük haklarına ilişkin işleri yapmak.

ç) İşletmenin çalışma programlarının ve bütçe tasarılarının zamanında hazırlanmasını
sağlamak.

d) Canlı ve cansız demirbaşları ile malzemelerin iyi bir şekilde kullanılmasını, saklan-
masını, korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almak.

e) Ambar ve taşınır mal işlerinin usulüne göre yürütülmesini sağlamak, gerekli denetimi
yapmak.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Bütçe, Taşınır İşlemleri, Devir ve Teslim Süreleri

Bütçe 
MADDE 12 – (1) Döner sermaye işletmesinin bütçe tasarısı, işletme müdürü ve mu-

hasebe yetkilisi tarafından hazırlanır ve en geç ekim ayı başında yükseköğretim kurumu yöne-
tim kuruluna sunulur. Bütçe, yükseköğretim kurumu yönetim kurulunun en geç kasım ayı so-
nuna kadar onaylanması ile kesinleşir.

(2) Harcama birimi bütçesinin harcama kalemleri ve döner sermaye işletmesi harcama
birimleri bütçeleri arasında yapılacak aktarmalar ve ek bütçe de yükseköğretim kurumu yönetim
kurulunun onayı ile gerçekleştirilir.

Taşınır işlemleri
MADDE 13 – (1) İşletmelerce edinilen taşınırların kayıtlara alınmasında, verilmesinde

ve izlenmesinde, 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
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(2) Döner sermaye işletmesinin genel yönetim faaliyetlerinde kullanılan dayanıklı ta-
şınırlar hariç, döner sermaye gelirleri ile alınan araç, gereç ve diğer demirbaş eşya (canlı de-
mirbaş hariç) en geç satın alındığı ay sonu itibarıyla gelirin elde edildiği yükseköğretim kurumu
taşınır birimine devredilir.

(3) Döner sermaye işletmesi bünyesinde, 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar
Vergisi Kanunu hükümleri kapsamında kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis edilmiş olan bi-
rimler tarafından edinilen dayanıklı taşınırlar için ayrılan amortisman, maddi duran varlıkların
kayıtlı değerlerine eşit hale geldiğinde ilgili muhasebe hesapları ile ilişkilendirilmek suretiyle
gelirin elde edildiği yükseköğretim kurumu taşınır birimine devredilebilir.

Devir ve teslim süreleri 
MADDE 14 – (1) Muhasebe yetkilisi, muhasebe yetkilisi mutemedi, taşınır kayıt yet-

kilisi gibi para ve mal işleri ile görevli memurlar arasındaki devir ve teslim sürelerine ilişkin
olarak 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 171 inci maddesi ve
12/11/1974 tarihli ve 7/9044 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Devlet Memur-
larının Çekilmelerinde Devir ve Teslim Süreleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır. 

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hatalı ödemeler
MADDE 15 – (1) Döner sermaye işletmesi tarafından yapılan ücret, ek ödeme, ikra-

miye, ilave tediye, ve benzeri ödemelerin mevzuata aykırı olarak yapıldığının sonradan anla-
şılması halinde yapılmış olan ödemeler, ilgili mevzuata göre tahsil edilir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Döner Sermayeli İş-

letmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, 2547 sayılı Kanun ve 5018 sayılı Kanun ile ilgili
diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 17 – (1) 5/7/1983 tarihli ve 18098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2547

Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 58. Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurul-
masında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce yapılmış olan işlemler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce yükseköğretim ku-

rumlarında mevcut döner sermaye işletmesi yönetmeliklerine göre başlanmış iş ve hizmetler
sonuçlanıncaya kadar yürürlükteki mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

(2) Yükseköğretim kurumları bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı
ay içinde yönetmeliklerini bu Yönetmeliğe uygun hale getirirler. Bu süre içerisinde yükseköğ-
retim kurumu döner sermaye işletmesi yönetmeliklerinin bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hü-
kümlerinin uygulanmasına devam edilir.

Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmeliğin;
a) 8 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası 1/1/2021 tarihinde,
b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.
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TEBLİĞLER

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:
İŞKOLU TESPİT KARARI

—— • ——
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

—— • ——
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:
İŞKOLU TESPİT KARARI

—— • ——
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

—— • ——
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:
İŞKOLU TESPİT KARARI

—— • ——
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

—— • ——
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

18 Haziran 2020 – Sayı : 31159                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 27



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:
İŞKOLU TESPİT KARARI

—— • ——
Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (POSTA VE HIZLI KARGO TAŞIMACILIĞI)

(SERİ NO: 4)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

(SERİ NO: 8)

MADDE 1 – 10/3/2013 tarihli ve 28583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük

Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No: 4)’nin 9 uncu maddesinin yedinci

fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Bu Tebliğ kapsamında kara yolu ile hızlı kargo taşımacılığına konu eşyanın gümrük

işlemleri, İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı İstanbul Havalimanı

Gümrük Müdürlüğü, Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü, Sabiha Gökçen Havali-

manı Gümrük Müdürlüğü ve Muratbey Gümrük Müdürlüğü; Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ti-

caret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Mersin Gümrük Müdürlüğü; Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret

Bölge Müdürlüğü bağlantısı Yalova Gümrük Müdürlüğü; Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret

Bölge Müdürlüğü bağlantısı Esenboğa Gümrük Müdürlüğü; Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış

Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Trabzon Gümrük Müdürlüğü ve GAP Gümrük ve Dış Ti-

caret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Gaziantep Gümrük Müdürlüğünden gerçekleştirilir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

10/3/2013 28583
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 3/12/2016 29907
2- 29/6/2019 30816
3- 23/7/2019 30840
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Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TRANSİT REJİMİ) (SERİ NO: 4)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TRANSİT REJİMİ)

(SERİ NO: 9)

MADDE 1 – 1/8/2017 tarihli ve 30141 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük

Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki

bent eklenmiştir.

“l) İzinli gönderici: 21/5/2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 76 ncı maddesi uyarınca transit rejimine

tabi eşyayı, hareket gümrük idaresine sunmaksızın sevk etmeye yetkilendirilmiş olan ve bu

kapsamda yapılan işlemlerde transit beyanında bulunarak transit işlemlerinden sorumlu olan

kişiyi (rejim hak sahibi),”

MADDE 2 – Aynı Tebliğe 11 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde ek-

lenmiştir.

“İzinli gönderici yetkisine sahip firmalara kapsamlı teminatta indirim hakkı

MADDE 11/A – (1) İzinli gönderici yetkisine sahip firmalara, teminat gümrük idaresine

yapılacak başvuru üzerine 11 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen ortak koşulların sağ-

lanması durumunda, aynı maddenin ikinci, dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan şartlar

aranmaksızın üçüncü düzey kapsamlı teminat kullanıcısı olma hakkı tanınır. 11 inci maddenin

üçüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan referans tutar ile kapsamlı teminat tutarı arasındaki

farkı karşılayacak kadar öz kaynak bulunduğunun gösterilmesi koşulunun ikinci düzey için

sağlanması halinde, bu firmalara ikinci düzey kapsamlı teminat kullanıcısı olma hakkı tanınır.

(2) Birinci fıkra kapsamında yapılan başvurunun yeni bir GRN tanımlanmasını da içer-

mesi durumunda, Yönetmeliğin 230 uncu maddesinde belirtilen genel koşulların sağlanması

ve Yönetmeliğin 232 nci maddesinde belirtilen bilgi ve belgelerin teminat gümrük idaresine

sunulması gerekir.

(3) Başvurunun yeni bir GRN tanımlanmasını da içermesi durumunda, teminat mektubu

aslı ve kefil tarafından teminat mektubuna ilişkin olarak düzenlenen Ek-12’de yer alan zeyil-

name; başvurunun mevcut GRN’ler için yapılması durumunda ise kefil tarafından düzenlenen

Ek-12’de yer alan zeyilname; banka teyit yazısı ve imza sahiplerine ait imza sirküleri ile birlikte

doğrudan kefil tarafından teminat gümrük idaresine sunulur. Teminat gümrük idaresine sunulan

teminat mektubu ve/veya zeyilnamenin usulüne uygun olarak düzenlendiğinin tespit edilmesini

ve teminat gümrük idaresince kabul edilmesini müteakip kapsamlı teminat tutarı referans tutarın

%30’una veya %50’sine eşit olacak şekilde referans tutar artırılır. (Referans tutar, kapsamlı te-

minat tutarının 3,33 veya 2 katı olacak şekilde sisteme tanımlanır.)

(4) Üçüncü fıkra uyarınca indirimin tanımlandığı yılı takip eden takvim yılı sonuna ka-

dar indirim tanımlanan GRN kapsamında gerçekleştirilen ihracat taşımalarının en az %20’sinin

izinli gönderici yetkisi kapsamında olmaması halinde kapsamlı teminat düzeyi üçüncü fıkra
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uygulanmadan önceki teminat düzeyine düşürülür. Bu durumda, izinli gönderici yetkisine sahip

firmalar, teminat düzeyinin düşürüldüğü tarihten itibaren iki yıl geçmedikçe bu madde kapsa-

mında yeniden başvuruda bulunamazlar.

(5) İzinli gönderici yetkisinin geri alınması veya iptali durumunda, bu yetkiye istinaden

sağlanan her bir GRN için kapsamlı teminat düzeyi üçüncü fıkra uygulanmadan önceki düzeye

düşürülür.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“Kapsamlı teminat sertifikalarının süre uzatımı veya değiştirilmesi gerektiği veya referans tu-

tarın arttırılmasına yönelik yeni bir GRN tanımlanması talebinde bulunulduğu durumlarda iznin

verilebilmesi için gerekli şartların geçerliliği teminat gümrük idaresince gözden geçirilebilir.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle

eklenmiştir.

“Çok modlu taşımacılıkta süre sınırı, taşıma modları arasındaki geçiş süreleri de dikkate alı-

narak, Ek-13'te yer alan tablodaki azami sürelere on beş günü aşmayacak şekilde ilave süre

eklenerek belirlenebilir.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 27 nci maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cüm-

le eklenmiştir.

“Ortak transit rejimi kapsamındaki parsiyel taşımalarda son yüklemenin yapıldığı yer gümrük

idaresince araçta bulunan tüm transit beyanlarına yeni mühür bilgilerinin kaydedilmesinin ya-

nında kaşe de tatbik edilerek imzalanır.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan

“Gümrük ve Ticaret Bakanlığını” ibaresi “Ticaret Bakanlığını”, 5 inci maddesinin birinci fık-

rasının (a) bendinde yer alan “gümrük ve ticaret bölge müdürlüğü” ibaresi “gümrük ve dış ti-

caret bölge müdürlüğü”, 11 inci maddesinin altıncı fıkrasının (d) bendinde yer alan “Ulaştırma,

Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nca” ibaresi “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca”, 19 uncu

maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yirmi gün” ibaresi “otuz gün”, 24 üncü maddesinin

üçüncü fıkrası ile 25 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “Ulaştırma, Denizcilik ve Ha-

berleşme Bakanlığı” ibareleri “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı”, 37 nci maddesinin dokuzuncu

fıkrasında yer alan “yedi iş günü” ibaresi “üç iş günü”, 60 ıncı maddesinde yer alan “Gümrük

ve Ticaret Bakanı” ibaresi “Ticaret Bakanı”, eki Ek-2 ve Ek-4’te yer alan “7 gün” ibareleri

“15 gün”, eki Ek-9’un 4.25 inci maddesinde yer alan “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme

Bakanlığı’nca” ibaresi “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan Ek-10 ve Ek-12 ekteki şekilde değiştiril-

miştir.

MADDE 8 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1/8/2017 30141
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
İmranlı Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4242 

—— • —— 
İmranlı Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4243 
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Akhisar 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4247 

—— • —— 
Akhisar 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4248 

—— • —— 
Fethiye 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4297 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞLERİ İHALE EDİLECEKTİR 

Pursaklar Belediye Başkanlığından: 

Madde 1 - İhale Konusu: Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen işlerin, kat karşılığı 

inşaat yapım ihaleleridir. 
 

Sıra 

No 
Mevkii 

Ada / 

Parsel 

Arsa 

Alanı 

(m²) 

İmar Durumu 
Muhammen 

Bedel (TL) 

Geçici 

Teminat 

(%3) 

İhale 

Tarihi - 

Saati 

1 
Mimar 

Sinan 
95001/3 2.354,00 

E:1.60 

Hmax:Serbest 

11.155.480,00 

TL 

334.664,40 

TL 

29.06.2020 

10:00 

2 
Mimar 

Sinan 
95184/2 4.054,00 

E:1.60 

Hmax:Serbest 

21.781.600,00 

TL 

653.448,00 

TL 

29.06.2020 

11:15 
 

Madde 2 - İhalenin Tarihi, Saati, Yeri ve Evrakların Teslim Süresi: Söz konusu kat 

karşılığı inşaat yapım ihaleleri yukarıdaki tabloda belirtilen tarih ve saatlerde, Pursaklar 

Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda, İhale Komisyonunca yapılacaktır. İhaleye iştirak 

edecekler teklif zarflarını aşağıda istenilen belgelerle birlikte en geç, 29.06.2020 Perşembe günü, 

10:00 ile 11:15 saatlerinde Belediyemiz ihale komisyonuna vermeleri ya da taahhütlü olarak posta 

ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne göndermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve 

telgrafla yapılan başvurular ihale komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

Madde 3 - İhalenin Yapılış Şekli: İhale, 2886 Sayılar Devlet İhale Kanununun 36. 

maddesine göre Kapalı Teklif Usulü (Artırma) ile yapım ihalesidir. 

Madde 4 - İhale Şartnamesinin Ekleri İle Temini ve Bedeli: İhale şartnamesi Emlak ve 

İstimlak Müdürlüğünden, mesai saatleri içerisin de ücretsiz olarak görülebilir. İhalesi yapılacak 

işlerin her biri için ihale dosya bedeli 500,00-TL (BeşYüzTürkLirası) + K.D.V. olup, Pursaklar 

Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ihale dosyası temin edilebilir. Katılımcı, yatırmış 

olduğu dosya bedelinin makbuzunu ihale teklif zarfına koyacaktır. 

Madde 5 - İhalenin muhammen bedeli, geçici teminat miktarı ve esasları: Yukarıdaki 

tabloda ihalesi yapılacak işler için muhammen bedel belirtilmiştir. İhaleye girecek gerçek veya 

tüzel ilişkilerin, ihalesine katılmak istedikleri işle ilgili yukarıda belirtilen Muhammen bedel 

üzerinden, % 3 Geçici Teminat vermeleri gerekmektedir. Teminatlar, Belediyemiz hesabına, 

dekontta 'Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi' diye belirtmek şartı ile yatırılabilir. Banka teminat 

mektubu verilmesi halinde, teminat mektubunda 'Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi' diye yazılacaktır. 

Ayrıca Teminat mektubu süresiz olarak ve mektubun aslı olacaktır. 
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Madde 6 - Ödeme Şekli: Sözleşmedeki ilgili maddelere göre, pay cetvelinde gösterilmiş 

olan daireler tapu devir tablosunda belirtilen imalat sıralaması tamamlandıkça tapu devirleri 

yapılacaktır. 

Madde 7 - İhaleye Katılacaklardan İstenilen Belgeler: 

7.1) Tebligat için yasal adres bildirimi. 

7.2) Nüfus Müdürlüğünden alınacak nüfus kayıt örneği ve ikamet belgesi (Aslı), 

7.3) İhaleye iştirak edecek kişi vekil ise noter tasdikli vekaletname (Aslı), 

7.4) Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge (Belediyemizden 

alınacaktır), 

7.5) İhaleye ait dosya alındı makbuzu ve şartname alındı belgesi (Aslı ya da idarece 

tasdikli sureti), 

7.6) Geçici Teminatın Belediye veznesine veya banka hesabına yatırıldığına dair makbuz 

ya da banka dekontu (Aslı). Banka teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubunu aslı 

olacaktır. 

7.7) 2886 Sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu, ihale 

dosyasındaki tüm dokümanlar ve şartnameler ihaleye iştirak eden tarafından imza edilmesi 

gerekmektedir. 

7.8) İhale yasaklısı olmadığına dair taahhütname (Belediyemizden alınacaktır), 

7.9) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve 

Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi; (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece 

görülmüş sureti) 

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi ya da Esnaf ve Sanatkar 

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu 

gösterir belge. 

7.10) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza beyannamesi / imza 

sirküleri 

7.11) Muhammen bedelin %20 sinden az olmamak üzere son on beş yıl içerisinde bina 

inşaat işlerine ait istekli adına özel veya kamu bina inşaatı işi ile ilgili olarak Belediye İmar 

Müdürlüğünden veya ilgili kurumdan alınmış İş Bitirme belgesi (tutanağı) aslı veya noter tasdikli 

suretinin sunulması zorunludur. İş bitirme tutarları iş bu ihale yılı fiyatlarına tahvil edilerek 

değerlendirilecektir. 

Madde 8 - İhale İlanı Hakkında: Bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, kat karşılığı 

konut yapım ihale şartnamesi ve sözleşme hükümleri uygulanacaktır. İhale komisyonu ihale yapıp 

yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir. 

 4275/1-1 
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ÇİFT ZİNCİRLİ KONVEYÖR PALETİ VE KİLİDİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

İşin Adı  : ÇİFT ZİNCİRLİ KONVEYÖR PALETİ ve KİLİDİ alımı 4734 sayılı 
Kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği 
hükümleri çerçevesinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  

İhale kayıt numarası  : 2020 / 299179 
Dosya no  : 2022061 
1 - İDARENİN : 
a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak 

No: 2   67090-ZONGULDAK 
b) Telefon ve Faks numarası  : Tel : 0 372 252 40 00 (70 Hat) 

  Faks : 0 372 251 19 00 
c) Elektronik posta adresi  : 
2 - İHALE KONUSU MALIN : 
a) Niteliği, türü ve miktarı  : Çift zincirli konveyör paleti ve kilidi: 2 kalem  
b) Teslim yeri  : Bülent Ecevit Caddesi’ndeki Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Makina ve İkmal Dairesi 
Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube 
Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarı ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasını müteakip 90 takvim günüdür.  
3 - İHALENİN  
a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü  

Satınalma Dairesi Başkanlığı  Bülent Ecevit Caddesi 
No: 125  ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 06/07/2020 Pazartesi günü saat: 15:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde,mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,tüzel 
kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  
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d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
e) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 
f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
g) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 
h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.  
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı 

ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 
4.2.1.  
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif toplamda en düşük fiyat esasına göre 

belirlenecektir. 
6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.  
7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithat paşa Mah.Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 
Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 
görülebilir ve şartnameler 150.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 06/07/2020 Pazartesi günü saat 15.00’e kadar Türkiye Taşkömürü 
Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 
sorumlu değildir.   

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 
ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.  

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 
takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 
13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır. 
13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 4205/1-1 
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DELME EKİPMANLARI VE BUTTON BİT ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 
İşin Adı: DELME EKİPMANLARI ve BUTTON BİT alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g 

maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği hükümleri çerçevesinde açık ihale 
usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2020 / 294528 
Dosya no : 2022055 
1 - İDARENİN: 
a) Adres : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak   

No: 2   67090-ZONGULDAK 
b) Telefon ve Faks numarası : Tel : 0 372 252 40 00 (70 Hat) 
  Faks : 0 372 251 19 00 
c) Elektronik posta adresi :  
2 - İHALE KONUSU MALIN: 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Delme ekipmanları ve button bit: 4 kalem 
b) Teslim yeri : Bülent Ecevit Caddesi’ndeki Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Makina ve İkmal Dairesi 
Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 
Tesellüm Şefliği Ambarı ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi : İşe başlanmasını müteakip 60 takvim günüdür. 
3 - İHALENİN: 
a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 
  Satınalma Dairesi Başkanlığı 
  Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK 
b) Tarihi ve saati : 07/07/2020 Salı günü saat: 15:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
e) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 
f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
g) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 
h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve ( c) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 
4.2.1. 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 
7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 
Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 
görülebilir ve şartnameler 50.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 07/07/2020 Salı günü saat 15.00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu 
Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü 
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu 
değildir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 
ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 
takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 
13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır. 
13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 4157/1-1 
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OCAK LOKOMOTİF PİSTON YEDEKLERİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 
İşin Adı: OCAK LOKOMOTİF PİSTON YEDEKLERİ alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g 

maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği hükümleri çerçevesinde açık ihale 
usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2020 / 294545 
Dosya no : 2022056 
1 - İDARENİN: 
a) Adres : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak   

No: 2   67090-ZONGULDAK 
b) Telefon ve Faks numarası : Tel : 0.372 252 40 00 (70 Hat) 
  Faks : 0.372 251 19 00 
c) Elektronik posta adresi :  
2 - İHALE KONUSU MALIN: 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Ocak lokomotif piston yedekleri: 3 kalem 
b) Teslim yeri : Bülent Ecevit Caddesi’ndeki Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Makina ve İkmal Dairesi 
Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 
Tesellüm Şefliği Ambarı ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi : İşe başlanmasını müteakip 90 takvim günüdür. 
3 - İHALENİN: 
a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 
  Satınalma Dairesi Başkanlığı 
  Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK 
b) Tarihi ve saati : 09/07/2020 Perşembe günü saat: 15:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
e) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 
f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
g) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 
h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı 

ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 
4.2.1. 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 
7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 
Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA 
adresinde görülebilir ve şartnameler 50.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye 
teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 09/07/2020 Perşembe günü saat 15.00’e kadar Türkiye Taşkömürü 
Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 
sorumlu değildir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 
ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 
takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 
13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır. 
13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 4158/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4301/1/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4301/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4302/1/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4302/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4302/3/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4303/1/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4303/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4303/3/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4317/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4318/1/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4318/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4318/3/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4318/4/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4318/5/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4319/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4320/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4321/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4322/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4281/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4304/1/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4304/2/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4304/3/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4304/4/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4304/5/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4304/6/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4304/7/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4305/1/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4305/2/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4305/3/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4305/4/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4306/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4307/1/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4307/2/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4308/1/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4308/2/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4300/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 
İstanbul 23. İcra Müdürlüğünün 2020/1118 Esas (Kapatılan Şişli 5. İcra Müdürlüğünün 

2006/23843 Esas) sayılı dosyasının imha edilmiş olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, 
Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan 
Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için 
uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân 
olunur. 4222/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığından: 

MÜNHAL NOTERLİK 
2019 yılı gayri safi geliri 3.529.019,66TL olan Zeytinburnu İkinci Noterliği 15.08.2020 

tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.  
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF 

NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde 
Bakanlığımıza, www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli 
elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir. 

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi 
sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul 
edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru klavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr 
adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır. 

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân olunur. 
 4280/1-1 

—— • —— 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığından: 

HAVA ARACI KAZASI ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU DUYURUSU 
27.06.2018 tarihinde, sahibi ve işleticisi Gaziantep Üniversitesi, Havacılık ve Uzay 

Bilimleri Fakültesi olan, TC-GUB tescil işaretli, Cessna 172S tipi hava aracı, öğrenci pilot 
kontrolünde Gaziantep-Adıyaman seyrüsefer uçuşu sırasında Adıyaman İli, Besni İlçesi 
yakınlarında boş araziye düşmüş ve öğrenci pilotun ölümü ile sonuçlanan hava aracı kazası 
meydana gelmiştir. 

Söz konusu hava aracı kazası ile ilgili olarak, “Hava Aracı Kazası Araştırma ve İnceleme 
Raporu” ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sunulmak üzere tekemmül etmiştir. 

Bu nedenle konu ile ilgisini kanıtlayan şahıslar ve kurumlar söz konusu Nihai Raporu 
incelemek istedikleri takdirde Bakanlığımıza başvuruda bulunabilirler. 

 4235/1/1-1 
—— • —— 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığından: 
HAVA ARACI CİDDİ OLAYI ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU DUYURUSU 

03.03.2020 tarihinde sahibi ve işletmecisi AYJET Anadolu Yıldızları Hava Taşımacılığı 
ve Uçuş Eğitim Hizmetleri A.Ş. olan, TC-AYZ tescil işaretli, Diamond DA20-C1 tipi, C0436 seri 
numaralı hava aracı, öğrenci pilot kontrolünde LTBS-LTBS yalnız uçuş görevinin ikinci stop and 
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go çalışması esnasında, Dalaman Havalimanı 19 pistine sert iniş gerçekleştirmiş, sert iniş 
sonrasında hava aracında hasar olduğu tespit edilmiş ve hava aracı ciddi olayı meydana gelmiştir. 
Ciddi olayda ölen ve yaralanan olmamıştır. 

Söz konusu hava aracı ciddi olayı ile ilgili olarak, “Hava Aracı Ciddi Olayı Araştırma ve 
İnceleme Raporu” ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sunulmak üzere tekemmül etmiştir. 

Bu nedenle konu ile ilgisini kanıtlayan şahıslar ve kurumlar söz konusu Nihai Raporu 
incelemek istedikleri takdirde Bakanlığımıza başvuruda bulunabilirler.  

 4235/2/1-1 
—— • —— 

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden: 
DÜZELTME İLANI 

12.06.2020 tarihli ve 31153 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 
sözleşmeli personel alım ilanımızda yer alan 3 (üç) adet Biyolog (2) pozisyonunun kadro sayısı 
aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 

 

UNVANI 
KADRO 
SAYISI 

KPSS PUAN 
TÜRÜ 

ARANAN NİTELİKLER 

BİYOLOG 
(2) 

2 KPSSP93 
* Biyoloji lisans mezunu olmak. 
* Hastane laboratuvarlarında en az 2 yıl 
çalışmış olmak. 

 4309/1/1-1 
—— • —— 

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İPTAL İLANI 

12.06.2020 tarihli ve 31153 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan sözleşmeli personel alım 
ilanımızda yer alan ve aşağıda belirtilen 3 (üç) adet sağlık teknikeri (9) pozisyonu alımı iptal 
edilmiştir.  

 

UNVANI 
KADRO 
SAYISI 

KPSS PUAN 
TÜRÜ 

ARANAN NİTELİKLER 

SAĞLIK 
TEKNİKERİ 

(9) 
3 KPSSP93 

* Meslek Yüksekokullarının Biyomedikal 
Cihaz Teknolojisi Bölümünden mezun olmak. 
* 01.01.1990 ve sonrası doğumlu olmak. 

 4309/2/1-1 
—— • —— 

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından: 
İPTAL İLANI 

16 Haziran 2020 tarihli ve 31157 sayılı Resmî Gazete'nin 48 ve 49'uncu sayfalarında 
yayımlanan TBTK.BİTO.2020-1 numaralı personel alım ilanının TBTK.BİTO.2020-1.07 ve 
TBTK.BİTO.2020-1.08 referans kodlu pozisyonları iptal edilmiştir. 

 4323/1-1 
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İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki 

Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş 
Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince öngörülen koşulları sağlamış 
olmak şartı ile aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır. 

 

FAKÜLTE/ 
YÜKSEKOKUL 

BÖLÜMÜ/ 
PROGRAMI 

KADRO 
UNVANI 

KADRO 
SAYISI 

NİTELİK 
ALES- YDS 
EŞDEĞERİ 

PUANI 

Hukuk 
Fakültesi 

Anayasa 
Hukuku 

Arş. Gör. 1 Hukuk Fakültesi mezunu olmak. 
Almanca, İngilizce veya 
Fransızca diline iyi derecede 
hakim olmak. 

ALES:70 
YDS/Dengi:50 

Genel Kamu 
Hukuku 

Arş. Gör. 
1 

Medeni Hukuk Arş. Gör. 1 
 
İLAN TAKVİMİ 
Duyuru Başlama Tarihi : 18.06.2020 
Son Başvuru Tarihi : 02.07.2020 
Ön Değerlendirme Tarihi : 06.07.2020 
Sınav Giriş Tarihi : 08.07.2020 
Sonuç Açıklama Tarihi : 10.07.2020 
İSTENEN EVRAKLAR 
1. Başvuru Formu (www.gedik.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.) 
2. Özgeçmiş/YÖK Formatlı Özgeçmiş 
3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
4. Öğrenim Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans varsa Doktora Diploma ve Not Belgeleri 

Fotokopileri) 
5. ALES Belgesinin Fotokopisi 
6. Yabancı Dil Belgelerinin Fotokopileri 
7. Adli Sicil Kaydı Belgesi (e- devletten alınabilir.) 
8. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge 

(Bakaya durumda olmamak) 
9. İş Tecrübesi Belgesi (çalışılan yerden alınması ve SGK Hizmet Döküm Belgesi ile 

gönderilmesi gerekmektedir.) (Daha önce kamuda çalışmış olanlar için hizmet belgesi) (ilan 
edilen kadroya bağlı olarak gerekli ise gönderilecektir.) 

Adayların son başvuru tarihi mesai bitimine kadar yukarıda belirtilen evrakları şahsen 
veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler, eksik belgelerle başvuru ve 
süresi içerisinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. 

Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemizin web adresinde 
yayınlanacak olup tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Not: Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması 
gerekmektedir. 

İlanlar ile ilgili tüm bilgiler ve başvuru koşulları Üniversitemizin http://www.gedik.edu.tr 
adresinde yer almaktadır. Başvuru yapacak adayların Web sitesinde belirtilen ilan detaylarını ve 
başvuru koşullarını incelemesi gerekmektedir.  

Başvuru Adresi: İstanbul Gedik Üniversitesi- Yazı İşleri Müdürlüğü Cumhuriyet Mah. 
İlkbahar Sok. No: 1   34876 Yakacık-Kartal/İSTANBUL 

 4225/1-1 
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Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÜNİVERSİTEMİZE “ÖĞRETİM GÖREVLİSİ” ALINACAKTIR 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanununun 31. Maddesiyle “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak 
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliği”n ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır. 

İlgililer ilanda belirtilen kadroya başvuru için gerekli olan belgelere, bilgilere ve sonuçlara 
Üniversitemizin web sayfasından (www.maltepe.edu.tr) ulaşabilirler. Başvurular ilanın 
yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde ilanda belirtilen ilgili birime şahsen veya postayla 
yapılır. 

Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak 
Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki 
koşulları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.  

SINAV TAKVİMİ   
İlk Başvuru Tarihi : 18.06.2020  
Son Başvuru Tarihi : 02.07.2020 
Ön Değerlendirme Tarihi : 03.07.2020 
Sınav Tarihi  : 06.07.2020 
Sınav Sonuç Tarihi : 07.07.2020 
Başvuru İçin Gerekli Belgeler: 
• Başvuru Formu (Üniversitemizin web sayfasından sağlanacaktır)  
• Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 
• Özgeçmiş (YÖK Formatlı) 
• ALES Belgesi 
• Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi 
• Adli Sicil (e-Devletten alınabilir) 
• 2 adet vesikalık fotoğraf 
• Diploma fotokopileri (onaylı) (Başvuru sırasında e-Devletten alınan belgeler geçerlidir) 
• Tezli Yüksek Lisans öğrenimine devam ettiğini gösteren onaylı Öğrenci Belgesi (varsa) 

(Başvuru sırasında e-Devletten alınan belgeler geçerlidir) 
• Doktora öğrenimine devam ettiğini gösteren onaylı Öğrenci Belgesi (varsa) (Başvuru 

sırasında e-Devletten alınan belgeler geçerlidir) 
• Yurtdışından alınan diplomalar için: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca diploma 

denkliğinin onaylandığını gösteren belge (onaylı) 
• Lisans ve/veya Yüksek Lisans mezuniyet transkriptleri (onaylı) 
• Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge 

(onaylı) 
Başvurular, T.C. Maltepe Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına bir dilekçe, başvuru 

formu ve istenilen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılmalıdır. Belgesi eksik olan 
veya süresinde ulaşmayan başvurular kabul edilmeyecektir. 

T.C. Maltepe Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı 
Marmara Eğitim Köyü 34857 Maltepe / İSTANBUL Tel: 0(216) 626 10 50 

Fakülte - 
Yüksekokul Bölüm - Program 

İstenilen  
Akademik 
Personel 

Sayı Özellikler 

Meslek 
Yüksekokulu 

Çocuk Bakımı ve 
Gençlik Hizmetleri 

Bölümü  
Çocuk Gelişimi 

Programı 

Öğr. Gör. 1 

Lisans eğitimini Özel Eğitim Bölümü 
Zihin Engellilerin Eğitimi Anabilim 
Dalında, Yüksek Lisans eğitimini dil ve 
konuşma terapisi alanında tamamlamış 
olmak; ayrıca en az 10 yıl dil ve konuşma 
terapisti olarak çalışmış olmak.  
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
Yarışmanın Adı 
Salacak Kıyısı Tasarım Yarışması 
Yarışmanın Şekli ve Türü 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesi ile Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, 

Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri 
Yarışmaları Yönetmeliği doğrultusunda açılan yarışma; serbest ulusal, kentsel tasarım 
yarışmasıdır. 

Yarışmanın Yeri ve Konusu 
Yarışma alanı İstanbul ili Üsküdar ilçesi Aziz Mahmut Hüdayi, Salacak ve Selimiye 

mahalleleri içinde yer alan ve eklerde (halihazır dwg dosyasında) sınırları verilen alandır. 
Yarışmanın konusu verilen sınırlar içinde Salacak kıyısının tasarlanmasıdır. 
Yarışmaya Katılma Koşulları 
Yarışmaya katılacakların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur. Ekip olarak 

katılanların her birinin koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların idareyle 
ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere bir kişiyi ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. 
Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen 
sorumludurlar. 

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar şunlardır: 
• TMMOB Şehir Plancıları Odası’nın şehir plancısı, TMMOB Mimarlar Odası’nın mimar, 

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası’nın peyzaj mimarı ve meslekten men cezalısı durumunda 
olmayan en az birer üyesini ekipte bulundurmak. 

• Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak. 
• Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, 

ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak. 
• Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak. 
• Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekipteki bir 

üyenin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir). 
• Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, 

sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak. 
• Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında 

olmamak. 
• 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler 

gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak. 
Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış 

sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek 
odalarına bildirilir. 

Yarışma Takvimi 
• Yarışmanın İlanı : 18 Haziran 2020, Perşembe 
• Son Soru Sorma Tarihi : 9 Temmuz 2020, Perşembe 
• Yanıtların İlanı : 13 Temmuz 2020, Pazartesi 
• Yer Görme için Son Tarih : 3 Ağustos 2020, Pazartesi 
• Projelerin Son Teslim Tarihi : 1 Eylül 2020, Salı 
• Posta ile Teslim Alım için Son Tarih : 3 Eylül 2020, Perşembe 
• Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi : 11 Eylül 2020, Cuma 
• Kolokyum ve Ödül Töreni : 19 Eylül 2020, Cumartesi 
Jüri Üyeleri 
Danışman Jüri Üyeleri 
• Ekrem İMAMOĞLU, İBB Başkanı 
• Mehmet ÇAKILCIOĞLU, İBB Genel Sekreter Yardımcısı 
• İhsan YILMAZ, İBB Etüd ve Projeler Daire Başkanı V. 
• Sunay AKIN, Yazar - Müzeci - Tiyatro Oyuncusu 
• Ömer YILMAZ, İPA Yarışmalar Koordinatörü 
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Asli Jüri Üyeleri 
• Evren BAŞBUĞ, Mimar 
• Can ÇİNİCİ, Mimar 
• Ahmet Zekai GÖRGÜLÜ, Şehir Plancısı & Mimar 
• Ersen GÜRSEL, Mimar (Jüri Başkanı) 
• Ceyda ÖZBİLEN, Peyzaj Mimarı 
Yedek Jüri Üyeleri 
• Cihan SEVİNDİK, Mimar 
• Saadet Tuğçe TEZER ÇILĞIN, Şehir Plancısı 
• Sibel YILMAZER, Peyzaj Mimarı 
Raportörler 
• Çetin BAYAZİT, İnşaat Mühendisi 
• Başak ÇELİK, Mimar - İPA Yarışmalar 
• Gökhan GÜL, İnşaat Mühendisi 
Raportör Yardımcıları 
• Büşra BERİŞBİLAL, Mimar 
• Kübra Elif DURGUN, Mimar - İPA Yarışmalar 
• Muhammed Alp GÜRBÜZ, Mimar 
• Serhat Ersin MUTLU, İnşaat Mühendisi 
• Melike ÜRESİN, Peyzaj Mimarı 
• İzel Ece YILMAZ, İnşaat Mühendisi 
• Merve Nur ZEYBEL, Şehir Plancısı 
Ödüller 
• Eşdeğer Ödül 150.000 TL (3 adet) 
• 1. Mansiyon 50.000 TL 
• 2. Mansiyon 50.000 TL 
• 3. Mansiyon 50.000 TL 
• 4. Mansiyon 50.000 TL 
• 5. Mansiyon 50.000 TL 
Ayrıca satın almalar için 100.000 TL ayrılmıştır. 
Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül, mansiyon ve satın 

alma tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara en geç 30 
gün içinde net olarak ödenecektir. 

Şartname ve Eklerinin Temini 
Şartname ve ekleri yarışma web adresinde yarışma süresince bulundurulacaktır. Yarışmaya 

katılmak isteyenler 80 TL (Seksen Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır. 
Banka hesap bilgisi: IBAN TR83 0001 5001 5800 7294 544045 
 VAKIFBANK Valide Sultan Şubesi 
 EDTS KODU 99010 
Yer Görme 
Bu yarışmada yer görmek zorunludur. 
• Yer görme şehir plancısı, mimar ya da peyzaj mimarı müelliflerden birisi tarafından 

yapılmak zorundadır. 
• Yarışmacılar yarışma alanını kendi olanakları ile gezecekler ve yer görme belgesini 

Üsküdar Meydanı’nda bulunan İBB Beyaz Masa danışma noktasından kimliklerini ibra ederek 
alacaklardır. 

• Yer görme için son tarih yarışma takviminde belirtilmiştir. 
• Yer görme için ödeme yapılmayacaktır. 
İdarenin İletişim Bilgileri 
Yarışmayı Açan Kurum: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Etüd ve Projeler Daire 

Başkanlığı Altyapı Projeler Müdürlüğü 
Adres : Hacıahmet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 1  
  34440 Beyoğlu İSTANBUL 
Telefon :  +90 (212) 449 99 00 
E-posta : salacak@konkur.istanbul 
Web adresi : konkur.istanbul/salacak 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Intesa Sanpaolo S.P.A İtalya İstanbul Merkez Şubesinden: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

7245 Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Radyasyon Acil Durumlarının Yönetimine Dair Yönetmelik
–– Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin

Yönetmelik

TEBLİĞLER
–– İşkolu Tespit Kararları (No: 2020/61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70)
–– Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No: 4)’nde

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 8)
–– Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)’nde Değişiklik Yapılmasına

Dair Tebliğ (Transit Rejimi) (Seri No: 9)

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

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
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