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YÖNETMELİKLER
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından:
RESMÎ GAZETEDE YAYIMLANACAK TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
KARARLARI; MECLİSİN YAPTIĞI SEÇİMLERİN SONUÇLARI;
BAŞKANLIK DİVANI KARARLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 1/10/1989 tarihli ve 20299 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Resmî
Gazetede Yayımlanacak Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararları; Meclisin Yaptığı Seçimlerin
Sonuçları; Başkanlık Divanı Kararları Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Madde 2 – Bu Yönetmelik, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 182 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (k)
alt bendinde yer alan “ve sıkıyönetim” ibaresi, (l) ve (m) alt bentleri ile (B) bendinin (b) alt
bendi yürürlükten kaldırılmış ve (B) bendinin (e) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“e) Anayasada ve kanunlarda öngörülen kadro, makam ve görevler için TBMM Genel
Kurulu tarafından yapılan diğer seçimler.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 4 – Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı tarafından kabul edilen
düzenleyici işlem ve kararlardan Resmî Gazete’de yayımlanması kanunlarda veya Türkiye Büyük
Millet Meclisi İçtüzüğünde öngörülenler Resmî Gazete’de yayımlanır. Bunların dışında kalan
işlem ve kararlardan hangisinin Resmî Gazete’de yayımlanacağına Başkanlık Divanı tarafından
karar verilir.”
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
1/10/1989

20299
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İçişleri Bakanlığından:
VERİ PAYLAŞIMI KURULU YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Genel Müdürlük merkezi veri tabanında tutulan kayıtlardan yararlanacak Genel Müdürlük birimlerini, kurumları, kamu hizmeti sunan tüzel kişilikleri ve adrese dayalı kamu hizmeti sunan kuruluşları tespit etmek, çevrimiçi ve çevrimdışı paylaşımın kapsamı, yöntemi ve güvenliğine ilişkin genel usul ve esasları saptamak ve
Genel Müdürlük bünyesinde oluşturulan Veri Paylaşımı Kurulunun çalışma usul ve esaslarını
belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Genel Müdürlük birimlerinin, kurumların ve kamu
hizmeti sunan tüzel kişiliklerin Genel Müdürlük merkezi veri tabanındaki verilerden çevrimiçi
veya çevrimdışı yolla yararlanmaları, paylaşımın kapsamı ve yöntemine ilişkin genel usul ve
esaslar ile Veri Paylaşımı Kurulunun çalışma usul ve esaslarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri
Kanununun 45 inci maddesi ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 258 inci
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alıcı kurum: Kimlik Paylaşımı Sisteminden faydalanan Genel Müdürlük dışındaki
kurum ve kamu hizmeti sunan tüzel kişilikleri,
b) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,
c) Çevrimdışı veri paylaşımı: Merkezi veri tabanında tutulan kayıtların veri tabanından
sorgulanarak harici depolama araçları ve Genel Müdürlükçe belirlenen yöntemler ile paylaşımını,
ç) Çevrimiçi veri paylaşımı: Kimlik Paylaşımı Sistemi servisleri ile yapılan veri paylaşımını,
d) Diğer kişiler: Çevrimdışı veri paylaşımı yapılacak alıcı kurum dışında kalan kurum
ve tüzel kişilikleri,
e) Genel Müdür: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürünü,
f) Genel Müdürlük: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünü,
g) İdari kullanıcı: Alıcı kurum adına Kimlik Paylaşımı Sistemi ile ilgili iş ve işlemleri
yürütmeye ve imzaya yetkili kurum temsilcisini,
ğ) Kanun: 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununu,
h) Kimlik Paylaşımı Sistemi (KPS): Merkezi veri tabanında tutulan verilerin alıcı kurumlar ile paylaşıldığı sistemi,
ı) Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
i) Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olarak
ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde
edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi,
açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da
kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
j) KPS servisi: Merkezi veri tabanındaki verilerin KPS aracılığı ile paylaşılmasını sağlayan web servisini,
k) Kurul: Veri Paylaşımı Kurulunu,
l) Kurum: Genel Müdürlük dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarını,
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m) Kurum bilgi formatı: Kişi bilgileri ile Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası eşleştirme taleplerinin karşılanmasına yönelik olarak kullanılan, veri deseni ve veri giriş kurallarını
içeren ve Genel Müdürlükçe belirlenen formattaki elektronik tabloyu,
n) Merkezi veri tabanı: Genel Müdürlükçe elektronik ortamda tutulan verileri,
o) Özel nitelikli kişisel veri: 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında sayılan verileri,
ö) Servis çıktı parametresi: KPS servisini oluşturan veri elemanlarının her birini,
p) Servis çıktı yetkisi: Farklı servis parametrelerinin birleşiminden oluşan veri grubunu,
r) Taahhütname: Alıcı kurumlar ile diğer kişilerin imzaladığı ve elde ettikleri verilerin
güvenliğini sağlamaya yönelik almayı taahhüt ettiği idari ve teknik tedbirleri içeren belgeyi,
s) UAVT: Ulusal Adres Veri Tabanını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Veri Paylaşımı Kurulunun Oluşumu ve Görevleri
Kurulun oluşumu, toplanması ve karar alınması
MADDE 5 – (1) Merkezi veri tabanında yer alan bilgilerin paylaşımına ilişkin talepleri
değerlendirerek veri paylaşımından yararlanacakları belirlemek, paylaşımın kapsamı ve hangi
yöntemle yapılacağına karar vermek üzere Genel Müdürlük bünyesinde Bakanlık onayı ile
Veri Paylaşımı Kurulu oluşturulur.
(2) Kurul, Bakanlık tarafından belirlenen başkan dahil beş üyeden oluşur.
(3) Kurul, her ayın ilk iş günü olağan olarak toplanır. Kurul Başkanının talebi halinde
ise olağanüstü toplanır.
(4) Toplantıların gündemi, yeri ve saati Kurul Başkanı tarafından belirlenir. Toplantıda
görüşülecek konular ve gündeme ilişkin bilgi ve belgeler Kurul üyelerine en az bir gün önce
yazılı veya elektronik olarak iletilir.
(5) Kurul gündemine, toplantı sırasında üyelerden herhangi birinin teklifi üzerine madde
eklenebilir.
(6) Kurul en az üç üyenin katılımıyla toplanır. Kurul kararları oy çokluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olması halinde Kurul Başkanının bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.
(7) Karara muhalif olanlar, şerh koymak suretiyle kararı imzalarlar. Muhalif görüş gerekçesi bir sonraki Kurul toplantısına kadar karar dosyasına eklenmek üzere sekretaryaya teslim
edilir.
(8) Kurul kararları, toplantıya katılan tüm üyeler tarafından imzalanır. İmzaların tamamlanması ve Genel Müdür onayına müteakiben karar yürürlüğe girer.
(9) Toplantılarda alınan kararlar her yıl birden başlanarak yılsonuna kadar numaralandırılır.
(10) Gerekli görülen hallerde Kurul Başkanının onayı ile toplantıya üyeler haricinde
de oy hakkı olmaksızın katılım sağlanabilir.
(11) Kurulun sekretarya işlemleri, Genel Müdürlük Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca
yürütülür.
Kurulun görevleri
MADDE 6 – (1) Kurulun görevleri şunlardır:
a) Çevrimiçi veya çevrimdışı veri paylaşım taleplerini karara bağlamak.
b) Alıcı kurumlarla, hangi verilerin çevrimiçi olarak paylaşılacağına karar vermek.
c) Çevrimiçi ek servis, servis çıktı yetkisi ve servis çıktı parametresi taleplerini değerlendirerek karar vermek.
ç) Benzer konulardaki, çevrimiçi veya çevrimdışı veri paylaşımlarına ilişkin ilke kararları almak.
d) Veri paylaşımının kapsamını belirlemek ve hangi yöntemle yapılacağına karar vermek.
e) Genel Müdürlüğün web sayfası üzerinde doğrulama amaçlı olarak, hangi servislerin
yer alacağına ve bu servislerin girdi ve çıktı parametrelerine karar vermek.
f) Taahhütnamenin iptali, feshi veya veri paylaşımının askıya alınmasına yönelik karar
almak.
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Sekretaryanın görevleri
MADDE 7 – (1) Kurulun çalışmasına yardımcı olmak üzere sekretarya aşağıdaki görevleri yerine getirir:
a) Kurulun toplantı gündemini hazırlamak.
b) Kurul toplantılarının düzenlenmesine ilişkin yazışmaları yapmak.
c) Kurul toplantılarının tutanaklarını tutmak.
ç) Kurulun raportörlüğünü yürütmek.
d) Kurul tarafından alınan kararların ve ilke kararlarının uygulanması için gerekli yazışmaları yapmak.
e) Kurul kararlarının muhafazasını sağlamak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Veri Paylaşım Yöntemleri ve Taleplerin Değerlendirilmesi
Veri paylaşım yöntemleri
MADDE 8 – (1) Merkezi veri tabanında tutulan veriler Kanunda ve 6698 sayılı Kanunda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, Kurul tarafından uygun görülen paylaşım yöntemi
ile alıcı kurum veya diğer kişiler ile paylaşılabilir.
Taleplerin değerlendirilmesi
MADDE 9 – (1) KPS’den faydalanmak için yapılan tüm talepler Kurul tarafından değerlendirilir.
Taleplerin değerlendirilmesinde uyulacak esaslar
MADDE 10 – (1) KPS üzerinden veri paylaşılacak alıcı kurumları, bu kurumların kullanımına açılacak KPS servisleri ile servis parametrelerini belirlemeye Kurul yetkilidir. Başvuruların değerlendirilmesinde aşağıdaki kriterler esas alınarak başvurular kabul edilir veya
reddedilir:
a) Kendi mevzuatında merkezi veri tabanındaki verileri sorgulama veya doğrulamaya
ilişkin görev ve sorumluluğunun bulunması.
b) Kamu hizmeti sunan tüzel kişiliklerin, faaliyetlerini kamu kurum veya kuruluşlarının
denetimi altında sürdürmeleri.
c) KPS üzerinden veri paylaşımının kamusal ve toplumsal yarar bakımından gereklilik
arz etmesi.
ç) İş ve işlemlerin vatandaşların toplumsal ihtiyaçlarını karşılamak için yapılması, hizmetlerin genel olması ve süreklilik göstermesi.
(2) Kurul gerektiğinde, KPS’den faydalanma talebinde bulunan kamu hizmeti sunan
tüzel kişilikler için ilgili kamu kurum veya kuruluşlarından görüş isteyebilir.
(3) Alıcı kurumlara açılacak servis, servis çıktı parametresi ve çıktı yetkisi Kurulca uygun görülen düzeyde karşılanır.
(4) KPS’den faydalanan alıcı kurumların taşra teşkilatı, şubeleri veya alt kuruluşları tarafından yapılan talepler, bünyesinde bulunduğu alıcı kurum tarafından karşılanmak üzere Kurula sunulmaksızın reddedilir.
Çevrimiçi veri paylaşımı kuralları
MADDE 11 – (1) Alıcı kurumlarla internet veya web servisleri vasıtasıyla çevrimiçi
veri paylaşımından önce taahhütname imzalanması zorunludur.
(2) Alıcı kurumların ek servis taleplerinin resmi yazı ile yapılması zorunludur.
(3) KPS servis talepleri karşılanırken;
a) Alıcı kurumun tabi olduğu mevzuat çerçevesinde talep ettiği veriyi alma ve işleme
konusunda yetkili ve sorumlu olup olmadığı,
b) Bilgi paylaşımının kişiler ve toplum için oluşturacağı kamusal ve toplumsal yarar
bakımından gereklilik arz edip etmediği,
c) Talep edilen verilerin, belirtilen amaç ve yasal dayanak ile orantılı olup olmadığı,
hususlarında; ihtiyaç ve yetki analizi kriterleri kapsamında Kurul tarafından değerlendirme yapılır. Değerlendirme sonucunda alıcı kurumların uygun görülen ek servis talepleri,
servis çıktı yetkisi veya servis çıktı parametreleri Kurulca uygun görülen düzeyde karşılanır.
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Çevrimdışı taleplerin değerlendirilmesine ilişkin esaslar
MADDE 12 – (1) Alıcı kurumlar, KPS’den alabilecekleri verileri çevrimdışı talep edemezler. Ancak,
a) Çevrimdışı toplu veri taleplerini resmi yazı ile yapmaları,
b) Talep yazılarında veriyi kullanma gerekçesi ile yasal dayanağını belirtmeleri,
c) Kamusal hizmetin planlanması ve yürütülmesinde zorunlu bir ihtiyaç olması,
ç) Kamusal ve toplumsal yarar bakımından gereklilik arz etmesi,
durumlarının birlikte gerçekleşmesi halinde, belirtilen amaç ve yasal dayanak ile orantılı
olarak veri talepleri asgari düzeyde karşılanabilir.
(2) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerine uygun olmayan talepler Kurul gündemine alınmaz. Bu durumda, talebin iletildiği daire başkanlığınca; kullanma gerekçesi ile yasal dayanağının bildirilmesi gerektiği yönünde alıcı kurumlara veya diğer kişilere yazılı olarak bildirim
yapılır.
(3) UAVT’ye ait toplu veriler, alıcı kurumlarla ve diğer kişilerle elektronik ortamda
paylaşılır.
(4) Alıcı kurumlarla ve diğer kişilerle çevrimdışı veri paylaşımından önce taahhütname
imzalanması zorunludur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Verilerin Hazırlanması, Teslimi ve İmhası
Verilerin hazırlanması
MADDE 13 – (1) Kurul gündemine alınarak karara bağlanan talepler, Genel Müdürlükçe geliştirilen uygulamalar ve tanımlanmış yetkiler doğrultusunda ilgili daire başkanlıkları
tarafından karşılanır. Uygulamalar üzerinden temin edilmesi mümkün olmayan talepler ise
Genel Müdürlük Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından karşılanır.
(2) Genel Müdürlük Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Kurul kararları çerçevesinde süreklilik arz eden toplu veri taleplerinin web servisler veya uygulama seviyesinde karşılanmasına
yönelik gerekli tedbirleri alır.
(3) Diğer kişilerden gelen toplu eşleştirme taleplerinde yer alan veriler, veri tabanı kullanım performansını arttırmak ve daha etkin veriye ulaşabilmek amacıyla; Genel Müdürlük tarafından belirlenecek veri desenine göre oluşturulmuş kurum bilgi formatına uygun şekilde
elektronik ortamda gönderilir. Genel Müdürlük gerektiğinde kurum bilgi formatında yer alan
veri deseninde değişiklik yapabilir.
(4) Kurul tarafından olumlu olarak değerlendirilen, kişi bilgileri ile kimlik numarası
eşleştirme taleplerinin, kâğıt ortamında olması veya belirtilen formata uygun olmaması durumunda, bu verilerin kurum bilgi formatına uygun şekilde Genel Müdürlüğe yeniden gönderilmesi talep edilir.
(5) Kurul tarafından kabul edilen talepler, veri tabanının verimliliğini ve performansını
düşürmeyecek şekilde on iş günü içerisinde hazırlanır. Bu süre talep edilen verinin niteliğine
bağlı olarak uzatılabilir.
(6) Çevrimdışı gönderilecek kişisel veriler; Genel Müdürlükçe belirlenen yöntem ve
şifreleme tekniği ile iletilir.
Verilerin teslimi ve imhası
MADDE 14 – (1) Kişisel verilerin elektronik ortamda toplu olarak gönderilmesi veya
tesliminde gizli evraka ilişkin usul ve esaslar uygulanır.
(2) Elektronik ortamda gönderilen veya teslim edilen kişisel veriler, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması sonrasında, 28/10/2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi
Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında alıcı kurum ve diğer kişiler tarafından silinir
veya yok edilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
İstisnalar ve Alıcı Kurumlar ile Diğer Kişilerin Yükümlülükleri
İstisnalar
MADDE 15 – (1) Yüksek Mahkemeler, Sayıştay, Yüksek Seçim Kurulu, Mahkemeler,
Savcılıklar ve 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre görevlendirilen ön incelemeciler tarafından yürütülen; dava,
soruşturma ve incelemelere ilişkin veri talepleri Kurula sunulmaksızın karşılanır.
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(2) Görev ve yetkilerine uygun olmak ve görev onay yazılarının gönderilmesi şartıyla,
10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamındaki kamu
kurum ve kuruluşlarınca yürütülen soruşturma, inceleme, denetim ve teftişlerle ilgili veri talepleri Kurula sunulmaksızın karşılanır.
(3) 6698 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamında talep edilen veriler Kurula sunulmaksızın karşılanabilir.
(4) Bu maddede yer alan çevrimdışı veri taleplerinde, 12 nci madde hükümleri uygulanmaz.
Alıcı kurumlar ve diğer kişilerin yükümlülükleri
MADDE 16 – (1) Alıcı kurumlar ve diğer kişiler çevrimiçi veya çevrimdışı olarak Genel Müdürlükten elde ettikleri verilerin; yetkisiz kişilerin eline geçmesinden veya yetkisiz kullanımından doğan her türlü hukuki ve cezai yaptırımdan ve mali zararın tazmininden sorumludur.
(2) Alıcı kurum ve diğer kişiler;
a) Kendi iş ve işlemlerine esas olmak üzere sadece ilgili kişilerin bilgilerini alabilirler
ve aldıkları bilgileri mevzuatında sayılan görev ve sorumluluklarının yerine getirilmesinin dışında başka hiçbir amaçla kullanamazlar.
b) Elde ettikleri verileri üçüncü şahıslarla paylaşamaz ve yayınlayamazlar.
c) Elde edilen verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi ile erişilmesini önlemek ve muhafazasını sağlamak amacıyla her türlü idari ve teknik tedbirleri alır. Özel nitelikli kişisel veriler
için ise 6698 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen önlemler alınır.
(3) Edinilen verilerin iş ve işlemlerde kullanılmasının hukuki sonuçları, veriyi alan alıcı
kurumun ve diğer kişilerin sorumluluğundadır.
(4) Edinilen veriler, ilgili mevzuatta yer alan özel hayatın gizliliğine ve kişisel verilerin
korunması hükümlerine uygun olarak kullanılır.
(5) Elde edilen verilere erişim sağlayan tüm yetkililer bu maddede sayılan kurallara uymakla yükümlüdürler. Bu yükümlülük ilgililerin görevden ayrılmalarından sonra da devam
eder.
(6) Kişisel verilerin korunması ile ilgili hükümleri ihlal edenler ile gizli verileri değiştiren veya bütünlüğünü bozanlar hakkında; 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
ve 6698 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Gizliliğin korunması
MADDE 17 – (1) Toplantılarda görüşülen ve gizlilik derecesi bulunan gündem maddelerinin korunması ve saklanması kapsamında; toplantıya katılım sağlayanlar, çalışmalar sırasında edindikleri sırları kanunen yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamaz ve kendi
yararlarına kullanamazlar. Kurul Başkanı ve üyeleri ile toplantılara katılan tüm kişiler bu gizlilik ilkesine uymakla yükümlüdür. Bu yükümlülük ilgili personelin görevinden ayrılmasından
sonra da devam eder.
Düzenleme yetkisi
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında doğacak tereddütleri ve uygulamaya ilişkin aksaklıkları gidermeye, ilke ve standartları belirlemeye, uygulama birliğini
sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapmaya, bu hususta her türlü bilgi ve belgeyi istemeye ve
bu Yönetmelikte yer almayan konularda ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde karar vermeye
Bakanlık yetkilidir.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGELERİNDE VE TURİZM
MERKEZLERİNDE İMAR PLANLARININ HAZIRLANMASI VE
ONAYLANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 3/11/2003 tarihli ve 25278 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür ve
Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmeliğin ismi “KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE
GELİŞİM BÖLGELERİNDE VE TURİZM MERKEZLERİNDE PLANLAMAYA VE
UYGULAMAYA İLİŞKİN YÖNETMELİK” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “tadil
edilmesine ilişkin işlemleri düzenlemektir.” ibaresi “tadil edilmesine ilişkin işlemler ile Kültür
ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezleri içinde imar planları ile turizme
ayrılan yerlerdeki taşınmazların üzerinde yer alan Bakanlıktan belgeli turizm tesislerinin yüksek
nitelikli ve çevreye duyarlı hale getirilmesi için bu tesislerin plan, fen, sağlık ve sürdürülebilir
çevre şartlarına uygun yapı ve yapılaşma koşulları ile projelendirilmelerine ilişkin hususları
düzenlemektir.” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 2 – Bu Yönetmelik, mevkii ve sınırları Cumhurbaşkanı Kararı ile tespit ve
ilan edilen Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ve Turizm Merkezlerinde her ölçekte imar planlarının hazırlanması, onaylanması ve tadil edilmesinde uyulacak usul ve esaslara
ait hükümler ile Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ve Turizm Merkezlerinde,
31/5/2019 tarihli ve 1134 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe konulan Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre belgelendirilen, turizm yatırımı kapsamında bulunan veya turizm işletmesi faaliyetinin yapıldığı dört ve beş yıldızlı oteller ile dört
ve beş yıldızlı tatil köyleri ve bunların ayrıntıları ve tamamlayıcı unsurlarından oluşan turizm
tesislerinin yüksek nitelikli hale getirilmesi için bu tesislerin plan, fen, sağlık ve sürdürülebilir
çevre şartlarına uygun yapı ve yapılaşma koşulları ile projelendirilmelerine ilişkin usul ve esasları kapsar.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 3 – Bu Yönetmelik, 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 7 nci ve 37 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentlerinde yer alan “Bakanlar Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı” olarak değiştirilmiş, (h) bendinde yer alan “1/2000” ibaresi “1/25000” olarak değiştirilmiş, (m) bendi yürürlükten kaldırılmış ve fıkranın sonuna aşağıdaki bentler eklenmiştir.
“u) Çevre Düzeni Planı: Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ve Turizm
Merkezlerinde orman, akarsu, göl ve tarım arazileri gibi temel coğrafi verilerin gösterildiği,
başta turizm olmak üzere kentsel ve kırsal yerleşim, gelişme alanları, sanayi, tarım, ulaşım,
enerji gibi sektörlere ilişkin genel arazi kullanım kararlarını belirleyen, yerleşme ve sektörler
arasında ilişkiler ile koruma-kullanma dengesini sağlayan 1/50.000 veya 1/100.000 ölçekteki
haritalar üzerinde ölçeğine uygun gösterim kullanılarak kısa ve uzun dönemli ilke ve hedefler
ile mekansal stratejileri belirlemek üzere hazırlanan, plan notları ve raporuyla bir bütün olarak
yapılan plandır.
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v) Turistik Tesis Çatı piyesi: Çatı eğimi içerisinde kalmak şartıyla, altındaki bağımsız
bölüme ait, bu bölümle içeriden irtibatlı yapılan veya müstakil yatak birimleri olarak da düzenlenebilen, terasların da dâhil olabildiği mekânlardır.
y) Turistik Tesis Kanopisi: Güneşten ve yağmurdan korunmak amacıyla yapılan yanları
açık, üstü kapalı konstrüktif yapıdır.
z) Kısmi turizm işletmesi belgesi: Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte
tanımlanan kısmi turizm işletmesi belgesidir.
aa) Kış turizm merkezleri: 2634 sayılı Kanun uyarınca kış turizmine yönelik ilan edilen
kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezleridir.
bb) Turizm tesisi: Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre belgelendirilen, turizm yatırımı kapsamında bulunan veya turizm işletmesi faaliyetinin yapıldığı dört ve beş yıldızlı oteller ile dört ve beş yıldızlı tatil köyleri ve bunların ayrıntıları ve
tamamlayıcı unsurlarıdır.
cc) Turizm yatırımı belgesi: Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte tanımlanan turizm yatırımı belgesidir.
dd) Turizm işletmesi belgesi: Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte tanımlanan turizm işletmesi belgesidir.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin başlığı “Tekliflerin Bakanlığa Sunulması” olarak ve birinci fıkrasında yer alan “Bakanlıktan izin alınması gereklidir.” ibaresi
“Bakanlıktan ön izin alınabilir.” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “değerlendirerek plan hazırlanması için ön uygunluk kararı verebilir,” ibaresi “değerlendirerek uygun
görebilir,” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin başlığı “Tekliflerin İncelenmesi”
olarak değiştirilmiş ve birinci fıkrasının birinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Bununla birlikte, Bakanlıkça gerekli görülmesi halinde, planlarda kullanılacak turizm amaçlı
lejant ve plan çizim normları, alan hesapları ve standartları planlama alanının özelliğine göre
Bakanlıkça belirlenir.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 15 – Bakanlıkça onaylanan planlar, onay tarihinden itibaren en geç on beş iş
günü içinde otuz (30) gün süreyle herkesin görebileceği şekilde idarelerce tespit edilen ilan
yerlerinde asılmak suretiyle ve idarelerin internet sayfalarında eş zamanlı olarak ilan edilir.
Bu işlemlere ilişkin olarak düzenlenecek tutanaklar süresiz saklanır ve bir örneği işlem
tarihinden itibaren yedi (7) gün içinde Bakanlığa gönderilir.”
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1 (bir)
aylık” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde ve dördüncü bölüm eklenmiş, mevcut diğer bölüm buna göre teselsül ettirilmiştir.
“Sahil Şeridinde Yapılacak Uygulamalar
Madde 16/A - 2634 sayılı Kanun uyarınca sınırları tespit ve ilan edilen Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezleri kapsamında onaylanan imar planlarında bu Yönetmelikte tanımlanan turizm tesislerinin yapılabilmesi mümkün olan ve sahil şe-
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ridinin birinci bölümünü de içeren orman vasıflı taşınmazların sahil şeridinin birinci bölümünde
kalan kısımları da imar planlarında Turizm Tesis Alanı olarak gösterilir ve emsal hesabı da turizm tesis alanının tamamı üzerinden yapılır, ancak bu alanların sahil şeridinin birinci ve ikinci
bölümlerinde kalan kısımlarındaki uygulamalar, 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu
ve 3/8/1990 tarihli ve 20594 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte tanımlanan şekilde yapılır. Sahil şeridinin birinci bölümü tümüyle
açık alan olarak toplumun kullanımına tahsis edilecek şekilde düzenlenir. Bu bölümde sadece
yaya yolları, gezinti ve dinlenme alanları, seyir teras ve alanları ile halkın eğlence ve dinlenme
gereksinimlerini karşılamaya dönük, açık olarak düzenlenen oturma ve yemek yerleri, yemek
pişirme yerleri, çeşmeler, açık havuzlar, oyun ve açık spor alanları, açık gösteri alanları, yeşil
bitki örtüsü ve kıyı yapısının elverdiği yerlerde denize iniş rampaları ve bisiklet yolları bulunan
kamu ya da özel alanlar niteliği taşıyan rekreaktif alanlar yer alabilir. Sahil şeridinin ikinci bölümü, toplumun yararlanmasına açık olmak şartı ile konaklama hariç günübirlik turizm yapı
ve tesislerini kapsayacak şekilde düzenlenir. Bu alanların sahil şeridinin ikinci bölümündeki
emsali, ikinci bölüm olarak ayrılan alanın en fazla 0.20’si olabilir. Yapılanma hakkının kalan
kısımları sahil şeridinin dışında kalan alanda kullanılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Uygulamaya İlişkin Esaslar
Genel İlkeler
Madde 16/B – Turizm tesisleri için bu Yönetmelik hükümleri uyarınca ve uygulama
imar planında yer alan hususlar doğrultusunda yapı ruhsatı verilir.
Turizm tesislerinin bu Yönetmeliğin uygulamaya yönelik hükümlerinden yararlanabilmesi için ilgili idarece yapı ruhsatı düzenlenmesi aşamasında Bakanlık tarafından bu turizm
tesislerine ilişkin düzenlenen turizm yatırımı veya kısmî turizm işletmesi belgesinin ilgili idareye ibrazı zorunludur.
Bakanlığın talebi üzerine turizm tesislerinin tapu kütüklerinin beyanlar hanesine turizm
tesisi (dört ve beş yıldızlı oteller ve dört ve beş yıldızlı tatil köyleri) olduğu yönünde belirtme
yapılır, bu belirtme yapılmadan yapı ruhsatı verilmez. Ancak, kuruluş veya kişilerce, kendisine
ait tapusu bulunmamakla beraber kamu kurum ve kuruluşlarının vermiş oldukları tahsis veya
irtifak hakkı tesis belgeleri doğrultusunda ilgili idare tarafından yapı ruhsatı düzenlenir.
Bu Yönetmelik hükümlerine göre yapı ruhsatı verilen turizm tesislerinin tapu kütüklerinin beyanlar hanesine Bakanlığın talebi üzerine; tesisin bu Yönetmelikte belirtilen turizm tesisi dışında kullanılamayacağı, tesisin bulunduğu taşınmazın üzerinde kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edilemeyeceği, bağımsız bölüm oluşturulamayacağı yönünde belirtme yapılır.
Turizm yatırımı belgesi süresi sonunda bu Yönetmelikte belirtilen turizm tesisi için kısmî turizm işletme belgesi veya turizm işletmesi belgesi başvurusunda bulunmayan, kısmî turizm işletme belgesi veya turizm işletmesi belgesi alamayan ya da kısmî turizm işletme belgesi
veya turizm işletmesi belgesi iptal olan turizm tesislerinin iş yeri açma ve çalışma ruhsatları
iptal edilir. Bakanlığın talebi üzerine bu konuda turizm tesislerinin tapu kütüklerinin beyanlar
hanesine ayrıca gerekli belirtme yapılır.
Bu bölümde yer alan hükümler, planlarla ve büyükşehir ve il belediyeleri tarafından
çıkarılacak yönetmeliklerle değiştirilemez, mevcut planlarda, bu bölümden faydalanan turizm
tesisleri için bu bölümdeki hükümlere aykırı olan hükümler uygulanamaz.
Turizm tesisleri hayata geçirilirken bulunduğu yörenin veya kentin plan kararları veya
tasarım ilkeleri ile getirilen mimari karakter, cephe ve kat sınırlarına uyulması esastır.
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Bu bölümde hüküm bulunmayan hallerde, Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik ile 3/7/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar İmar
Yönetmeliğinin bu maddeye aykırı olmayan hükümleri uygulanır.
Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ilgili idareden ruhsat alınmış turizm
tesisleri için talep edilmesi halinde bu bölüm hükümleri uygulanır.
Yapılaşma Esasları
Madde 16/C – Yönetmeliğin bu bölümünden yararlanan turizm tesislerinde aşağıdaki
yapılaşma esasları geçerlidir:
Aşağıda belirtilen kullanımlar taban alanına dâhil edilmez:
a) Tabii zemin veya tesviye edilmiş zemin seviyesindeki veya bu seviyenin altındaki
avlular ve iç bahçeler.
b) Bağımsız bölüm olarak düzenlenmeyen veya bağımsız bölümün eklentisi niteliği taşımayan, yapının ana taşıyıcı sistemleri ile bütünleşik olmayan kameriye, pergola, sundurma,
betonarme olmayan sökülüp takılabilir mutfak üniteleri, açık yüzme ve süs havuzu.
c) Üstü açık veya sökülür-takılır hafif malzeme ile örtülü zemin terasları.
d) Çevre düzenlemesi ve güvenliği için yapılan bahçe duvarı, istinat duvarları.
e) Kontrol veya bekçi kulübeleri.
f) 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin gerekli gördüğü, normal merdiven
haricinde kaçış yolu içerisinde yer alan, asgari ölçülerde ve adetlerde yapılan merdiven evi ile
yangın güvenlik holleri.
g) Asgari ölçülerdeki; temele kadar inen asansör boşlukları, ışıklıklar, çöp ve atık ayrıştırma bacaları, hava bacaları, şaftlar.
h) Ana yapının dışında kalan; binaya ait arıtma tesisi ve trafolar, jeneratör, yağmur suyu
toplama havuzu, evsel atık ve geri dönüşüm hazneleri, ısı merkezi.
i) Turistik Tesis Kanopileri ve arkatlar.
j) Tesis bünyesinde varsa güneş panelleri ve temel ve kaidesi haricindeki kısımları.
k) Açık otoparklar.
l) Giriş saçakları (markizler).
Aşağıda belirtilen kullanımlar katlar alanına dâhil edilmez:
a) Taban alanına dâhil edilmeyen kullanımlar.
b) Son katın üzerindeki ortak alan çatı bahçeler.
c) Üstü sökülür-takılır hafif malzeme ile kenarları rüzgâr kesici cam panellerle kapatılmış olsa dahi açık oturma yerleri.
d) Atrium ve galeri boşlukları.
e) Ortak alan niteliğindeki ibadet yeri ve müştemilat.
f) Bina için gerekli minimum sığınak alanı.
g) Ortak alan niteliğindeki çocuk oyun alanları ve çocuk bakım üniteleri.
h) Otopark alanları.
i) Tesisat katları.
j) Bina veya tesise ait olan ısıtma, soğutma, tesisat alanı, su sarnıcı, havalandırma sistemleri ve enerji verimliliği sistemlerinin bulunduğu alanlar, arıtma tesisi, gri su toplama havuzu, yakıt ve su depoları, silolar, trafolar, jeneratör, ısı merkezi, enerji odası, kömürlük, eşanjör
ve hidrofor bölümleri.
k) Turizm tesislerinin bodrum katlarında yapılacak yeme-içme, spor ve eğlence ihtiyaçları için yardımcı ve tamamlayıcı birimler ile bakım ve işletme ihtiyaçlarını karşılayacak
alanlar.

Sayfa : 12

RESMÎ GAZETE

8 Ağustos 2020 – Sayı : 31207

l) Sökülür-takılır-katlanır cam panellerle kapatılmış olanlar dâhil olmak üzere balkonlar
ve açık çıkmalar, kat bahçe ve terasları, iç bahçeler, kat ve ara sahanlıkları dâhil açık veya
kapalı merdiven evi, resepsiyonun ve lobi bölümünün bulunduğu bina giriş holleri ile kat holleri
ve asansör önü sahanlıkları.
Bu maddeyle veya ilgili idarelerin imar yönetmelikleri ile getirilebilecek emsal harici
tüm alanların toplamı; imar parseli alanının yüzde otuzunu aşamaz. Ancak, Binaların Yangından
Korunması Hakkında Yönetmelik gereğince yapılması zorunlu olan, korunumlu ya da korunumsuz normal merdiven dışındaki yangın merdiveni ve korunumlu koridorun asgari ölçülerdeki alanı ile yangın güvenlik holünün 6 m²’si, son katın üzerindeki herhangi bir kullanıma
konu edilmeyen ortak alan niteliğinde teras çatılar, yapının ihtiyacı için bahçede yapılan açık
otoparklar, turizm tesisinin konferans, spor, sinema salonları gibi özellik arz eden bölümlerinde
düzenlenmesi zorunlu olan boşluklar, açık havuzlar ile binaların bodrum katlarında yapılan;
a) Zorunlu otopark alanları,
b) Sığınak, asansör boşlukları, merdivenler, bacalar, şaftlar, ışıklıklar, ısı ve tesisat alanları, yakıt ve su depoları, jeneratör ve enerji odası, kömürlüklerin ilgili mevzuat veya standarda
göre hesap edilen asgari alanları,
c) İbadet yeri ve müştemilatın 300 m²’si,
d) Bütün cepheleri tamamen gömülü olmak ve ortak alan niteliğinde olmak kaydıyla
otopark alanları ve bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen tamamen gömülü ortak alanlar,
e) Çocuk oyun alanlarının ve çocuk bakım ünitelerinin toplam 100 m²’si,
f) Turizm tesislerinin bodrum katlarında yapılacak yeme-içme, spor ve eğlence, termal
tedavi ihtiyaçlarına yönelik yardımcı ve tamamlayıcı birimler ile bakım ve işletme ihtiyaçlarını
karşılayacak ünitelerin, tamamen gömülü olanlarının tamamı ile tamamen gömülü olmayanlarının yüzde otuzu,
bu hesaba dahil edilmeksizin emsal haricidir.
Turizm tesislerinde çatıların, bulunduğu yörenin mimari karakterine, yapılacak binanın
nitelik ve ihtiyacına uygun olması şarttır. Yöresel ve mimari özellikleri nedeniyle çatı yapılması
uygun olmayan yörelerde çatı yapılamaz. İmar planı ile çatı yapılması kısıtlanmayan yerlerde;
a) Kış turizm merkezlerinde yer alan turizm tesislerinde çatı eğimi belirlenen gabarinin
içinde kalmak şartı ile farklı açılarda düzenlenebilir; kış mevsiminde sarkan buzların tehlike
oluşturmamasına yönelik gerekli önlem alınması koşulu ile kanopi veya daha geniş örtü olarak
tasarlanabilir.
b) Çatı formu belirlenen gabariyi aşmamak şartı ile farklı katlar ile ilişkilendirilerek de
kullanılabilir.
c) Yapı yüksekliği aşılmamak ve çatı gabarisinin içinde kalmak kaydıyla, yapı çatı ile
beraber farklı formlarda tasarlanabilir.
d) Turistik tesis çatı piyeslerinde tesise ait ortak mekânlar, odalar ve son kattaki odalarla
irtibatlı suit odalar düzenlenebilir.
e) Çatı arasındaki mekânlarda, mahya yüksekliğini aşmamak ve çatı eğimi içerisinde
kalmak şartıyla kullanım amacı dikkate alınmak suretiyle asgari yükseklik şartı aranmaz.
Otellerde en üst çatı gabarisinden sonra kullanılabilir bir alan oluşturmamak ve hava
mania kriterlerine uyulmak kaydıyla simgesel ögeler yapılabilir.
Parselin çekme mesafeleri içerisinde kalmak kaydıyla birden fazla bodrum kat yapılabilir. Teknik ihtiyaçlardan ve özellik gerektiren durumlardan, bodrum katlarda gerekli yüksekliği elde etmek için bodrum kat yükseklikleri 2.5 metrenin altında olmamak üzere ihtiyaca göre
düzenlenebilir; gerekli yüksekliği elde etmek için katlar birleştirilebilir. Açığa çıkan kısımlar
katlar alanına dâhil edilmek ve taşkın analizine göre belirlenen dere kret kotuna 1.5 m ilave
edilerek oluşturulacak kotun altında kalmamak kaydı ile iskân edilebilir.
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Tesis girişlerinde yer alan ana giriş kapısı yapıları, bekçi kulübesi ve kontrol birimleri
ile anıtsal yapılar mülkiyet sınırı ile yapı yaklaşma sınırı arasında yer alabilir. Ana giriş kapısı
yapıları ile bekçi kulübesi ve kontrol birimleri kırk metrekareyi aşamaz.
Tesisat katı yapılması halinde; iç yüksekliği iki metreyi geçmemek kaydı ile tesisat katı,
bina yüksekliğinden ve kat adedinden sayılmaz.
Bina cephe uzunluğu ve derinliği, yapı yaklaşma mesafeleri ve taban alanı sınırlaması
haricinde herhangi bir ölçüyle sınırlı değildir. Bina cephe uzunluğu ve derinliği belirlenirken
doğa ile uyumluluk ile yöresel mimari kimlik öğelerinin göz önünde bulundurulması esastır.
Uygulama imar planı ile belirlenen kat adedi ve bina yüksekliğini aşmamak ve asma
katlar hariç asgari 2.70 metreden az olmamak kaydı ile katların iç net yüksekliği serbesttir.
Detayları avan proje ile belirlenmek kaydıyla, resepsiyon ve lobi bölümünün bulunduğu
bina ana girişinde zemin kat iç yüksekliği farklı tasarımlara imkan verecek şekilde, uygulama
imar planı ile belirlenen kat adedi ve bina yüksekliğini aşmamak kaydı ile herhangi bir sınırlamaya tabi değildir. Resepsiyon, lobi, restoran ve benzeri birimler yatak birimlerine bitişik
veya ayrı olarak düzenlenebilir.
Yapı yüksekliği içinde kalmak kaydıyla asma katlar kat adedinden sayılmaz.
Planda belirlenen kat adedini/bina yüksekliğini aşmamak kaydıyla, alt kat iç yükseklikleri, üst katlardan fazla olabilir; bina yüksekliği tek kat olarak düzenlenebilir. Zemin kat, bir
üst kat ya da üst katlar ile birleştirilerek daha yüksek hacimli mekânlar elde edilebilir.
Turizm tesislerinde, Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte belirtilen
esaslar doğrultusunda müşteri asansörü düzenlenir. Turizm tesislerinin bünyesinde bulunan ve
üç katı geçmeyen müstakil yatak birimlerinde asansör şartı aranmaz. Bu yatak birimlerinde
katlar arası merdiven genişlikleri 1.00 metreden az olamaz.”
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“Bayındırlık ve İskan Bakanlığı” ibaresi “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin başlığı “Yürürlükten Kaldırılan
Yönetmelik” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 16 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 17 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

TURİZM TESİSLERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN
KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 6/7/2019 tarihli ve 30823 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Turizm
Tesisleri Uygulama Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

—— • ——

Millî Eğitim Bakanlığından:

TÜRKİYE ÇOCUK ÇEVRE KULÜPLERİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN
KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 13/4/1991 tarihli ve 20844 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
Çocuk Çevre Kulüpleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
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Orman Genel Müdürlüğünden:
ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ
FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
MADDE 1 – 13/6/2012 tarihli ve 28322 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman
Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin
Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin
Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrası ile 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı
Cumhurbaşkanlığına Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların
Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 334 üncü maddesinin birinci fıkrasının
(j) bendine, 338 inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendine ve 340 ıncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer
alan “yüzde üç (%3)” ibaresi “Cumhurbaşkanı Kararıyla belirlenen yüzde (%)” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer
alan “ve” ibaresi “ve/veya” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer
alan “yazılı olarak” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Konu ile ilgili eğitim görmüş veya o konuda çalışmakta olanlar tercih edilir. Ayrıca
şehidin dul ve yetimleri ile anne-baba, kardeşleri ve gaziler öncelikli olarak kuraya tabi tutulmadan kredilerden yararlandırılırlar.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen her türlü kredi başvurusu dilekçe, e-devlet veya Kurumun resmi elektronik ortamı üzerinden yapılabilir.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) Ağaçlandırma, erozyon kontrolü, silvikültür gibi ormancılık çalışmalarının en yoğun
olduğu, orman-halk ilişkilerinin sorunlu olduğu ve milli gelirin en düşük olduğu köylere,”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 15 – (1) Orman köylülerine kullandırılan ferdi, kooperatif ve kooperatif üst
kuruluşları kredilerinden faiz alınmaz.
(2) Dış kaynaklı projeler kapsamında özel amaçlı kredi sağlayan kuruluşlardan kaynak
temin edilmesi hâlinde; bu kaynaklar ve bunun karşılığı bütçeye konulacak tutar, kaynak sağlayan kuruluşun öngördüğü faiz oranı ve diğer şartlara uygun olarak kullandırılır.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine “kredi
sözleşmesi” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile birlikte kefil” ibaresi eklenmiştir.
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MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(6) Yatırım ve işletme dönemlerinde taahhüt ihlalinin tespiti halinde ihlalin giderilmesi
için üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirtilen hükümler bir defaya mahsus uygulanır. Taahhüt
ihlalinin tekrarı durumunda üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirtilen süreler uygulanmaksızın,
bahsi geçen fıkralardaki muacceliyet ve geri alma hükümleri uygulanır.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 21 – (1) Kredi ödeme sonrası borçluya verilen geri ödeme planı birinci tebligat yerine geçmekte olup, geri ödeme planında belirtilen tarihlerde taksitlerden birini ödemeyen borçluların bakiye borçları muaccel hâle gelmekle birlikte, bu durumda olan borçlulara,
işletme müdürlüğünce dört aylık ek süre verilerek ikinci tebligat yapılır. Taksit tarihi ile ödeme
tarihi arasındaki süre için her taksitte en geç dört ayı geçmemek şartıyla, yürürlükteki kanuni
faizi ile birlikte ödeyenlere muacceliyet hükümleri uygulanmaz. Dört aylık ek sürenin sonunda
kanuni faizi ile birlikte taksitini ödemeyen borçluların dosyası icra takibine esas olacak şekilde
İşletme Müdürlüğü Hukuk Birimine iletilir.
(2) Taksit tutarının ek süre içerisinde eksik ödenmesi halinde, taksit tutarından ödenen
tutar düşülür. Kalan taksit tutarı, ödeme gününde gecikilen süre için hesaplanacak kanuni faizi
ile birlikte geri alınır.
(3) Taksit tutarının ek süre içerisinde ödenmemesi halinde, ödenmemiş borç ile kullandırılan hibenin tamamı; borcun muaccel olduğu tarihten geçerli olmak üzere muacceliyet tarihindeki kanuni faizi ile birlikte icra yoluyla tahsil edilir.
(4) Borçlular, borçlarını taksitin vade tarihinden önce diledikleri tarihte kapatabilirler.
(5) Taksit tutarından fazla ödeme yapılması halinde fazla ödenen tutar bir sonraki taksitten düşülür.
(6) Kredi sahibi aldığı krediden dilekçe ile başvurup bölge müdürlüğünce onaylanması
durumunda vazgeçebilir. Bu durumda vazgeçme tarihi itibarıyla borcu ve aldığı hibeyi ödemesi
esastır. Vazgeçme dolayısıyla borç kapatma nedeniyle vade sonuna kadar işletme kontrolü yapılmaz. Vazgeçen kişiye yeniden kredi verilmez. Kredi sahibinin ölümü veya tedavisi süreklilik
gerektiren hastalığa yakalandığının raporlanması durumunda borçlunun veya varislerinin vazgeçme talepleri halinde kalan borcun ödenmesi esastır. Verilen hibe borçludan veya varislerinden tahsil edilmez.”
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Herhangi bir doğal afet veya olağanüstü durum dolayısıyla uygulanmakta olan” ibaresi “Deprem,
sel, doğal afet, salgın hastalık gibi mücbir sebep hallerinde” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(4) Deprem, sel, doğal afet, salgın hastalık gibi mücbir sebep hallerinde, kredi desteği
verilen orman köylüleri ve kooperatiflerin kırkbeş gün içerisinde talepleri halinde, bölge müdürlüğünce tanzim edilecek raporun Genel Müdürlükçe uygun görülmesi durumunda, kredi
taksitleri 1 yıla kadar faizsiz olarak ertelenebilir.”
MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Orman Genel Müdürü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
13/6/2012
28322
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
14/11/2013
28811
222/7/2017
29987
330/4/2020
31114
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Nükleer Düzenleme Kurumundan:
NÜKLEER TESİSLERİN VE NÜKLEER MADDELERİN
EMNİYETİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, nükleer tesisler ve nükleer maddeler ile ilgili
düzenleyici kontrole tabi faaliyetlerin yürütülmesi sırasında alınması gereken emniyet önlemlerine ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde barışçıl amaçlarla
kullanılan ve Ek-1’de yer alan miktar ve özellikteki nükleer maddeleri ve bu maddeleri üretmek, işlemek, kullanmak, bulundurmak, yeniden işlemek veya depolamak üzere yetkilendirmeye tabi tesisleri kapsar.
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 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası ile 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin
785 inci maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Anahtar: Mekanik, kartlı, biyometrik, lazer optik, elektronik ve benzeri kilit açma
mekanizmalarını,
b) Bilgi güvenliği: Bilgilerin gizlilik, bütünlük, geçerlilik ve erişilebilirliğini muhafaza
etmek amacıyla yetkisiz erişim, kullanım, ifşa etme, tahrifat, tadilat, değiştirme, inceleme, kopyalama, kaydetme veya imha etme gibi fiillere karşı korunmasının ve saklanmasının sağlanmasını,
c) Bilmesi gereken ilkesi: Herhangi bir konu veya işi görev veya sorumlulukları gereği
öğrenmekle, incelemekle, gereğini yerine getirmekle ve korumakla yükümlü bulunanların yetkileri düzeyinde bilgi sahibi olmasını ve erişim sağlamasını,
ç) Dereceli yaklaşım: Nükleer tesislerin ve nükleer maddelerin emniyetine ilişkin önlemlerin; TET Belgesi, nükleer tesisin ve nükleer maddenin niteliği, nükleer tesise veya nükleer
maddeye yönelik kötü niyetli girişimler neticesinde ortaya çıkabilecek radyolojik sonuçların
büyüklüğü dikkate alınarak uygulanmasını,
d) Derinliğine savunma: Yetkisiz ve/veya kötü niyetli kişilerin amacını gerçekleştirmesini önlemek veya bu kişileri caydırmak için aşmak zorunda bırakılacağı benzer veya farklı
çoklu engeller oluşturulmasını,
e) Düzenleyici kontrol: Bu Yönetmelik kapsamındaki nükleer tesislerle ve nükleer maddelerle ilgili faaliyetlere ilişkin olarak Kurumun yürüttüğü düzenleme, yetkilendirme, değerlendirme ve denetleme faaliyetleri ile yaptırımların uygulanmasını,
f) Fiziksel bariyer: Yetkisiz erişimi engellemek veya geciktirmek üzere tasarlanan çit,
duvar veya benzeri düzenekleri,
g) Fiziksel koruma sistemi: Nükleer tesisleri ve nükleer maddeleri hedef alan hırsızlık,
sabotaj, yetkisiz erişim ve diğer kötü niyetli girişimleri engelleme, tespit etme, geciktirme ve
gerektiğinde müdahale fonksiyonlarını yerine getirmek üzere oluşturulan, etkinliği ve yeterliliği
sürekli analiz edilen ve güncellenen idari, teknik ve organizasyonel bütünleşik önlemleri içeren
geniş kapsamlı koruma sistemini,
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ğ) Hayati alan: Korunan alanın içerisinde yer alan ve sabotaja maruz kalması durumunda doğrudan veya dolaylı olarak çalışanların, halkın ve çevrenin sağlık ve güvenliğini tehlikeye
sokabilecek ekipman, sistem, cihaz ve/veya nükleer maddelerin bulunduğu alanı,
h) Hırsızlık: Kendisine ya da başkasına yarar sağlamak maksadıyla nükleer maddelerin
yetkisiz ve/veya kötü niyetli kişilerin kontrolüne geçmesini,
ı) İç alan: Korunan alanın içerisinde yer alan ve I. sınıf nükleer maddelerin kullanıldığı
ve/veya depolandığı alanı,
i) İç tehdit: Nükleer tesislere ve nükleer maddelere veya bunlarla ilgili hassas bilgi, sistem, donanım ya da bileşenlere erişim yetkisine sahip olan ve bunlara yönelik kötü niyetli bir
girişimde bulunan veya bu tür bir girişime teşebbüs veya niyet eden kişiyi,
j) İntrüzyon: Nükleer tesislere veya nükleer maddelerin bulunduğu yere hırsızlık, sabotaj veya diğer kötü niyetli bir amaçla izinsiz veya yetkisiz erişim eylemini,
k) Kontrollü alan: Nükleer tesisler ve nükleer maddelerin bulunduğu, giriş ve çıkışı
kontrol altında tutulan, erişimin sınırlandırıldığı alanı,
l) Korunan alan: Kontrollü alan içerisinde yer alan, varsa iç alanları ve hayati alanları
kapsayan, etrafı fiziksel bariyerlerle çevrilmiş, gözetim altında tutulan, giriş ve çıkış kontrolü
olan, I. ve II. sınıf nükleer maddelerin bulundurulduğu, kullanıldığı veya depolandığı alanı,
m) Kurum: Nükleer Düzenleme Kurumunu,
n) Merkezi Alarm İstasyonu (MAİ): Nükleer tesis yönetimi, kolluk kuvvetleri ve özel
güvenlik görevlileri ile tam ve kesintisiz olarak alarm görüntüleme ve değerlendirmeyi ve haberleşmeyi sağlayan bina veya odayı,
o) Nükleer emniyet: Nükleer tesisleri ve nükleer maddeleri hedef alan hırsızlık, sabotaj,
yetkisiz erişim ve diğer kötü niyetli girişimleri engellemek, tespit etmek ve gerektiğinde müdahale etmek üzere fiziksel koruma önlemleri ile bilgi güvenliğini ve siber güvenliği sağlamaya
yönelik önlemlerin alınmasını ve bu önlemlerin etkinliğinin sürdürülmesini,
ö) Nükleer emniyet kültürü: Nükleer emniyeti desteklemek, güçlendirmek ve sürdürmek
amacıyla kişilerin sahip olması gereken özellikler, tutum ve davranışlar bütününü,
p) Özel güvenlik görevlisi: 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine
Dair Kanun kapsamında görev yapan silahlı veya silahsız özel güvenlik görevlisini,
r) Sabotaj: Tamamen veya geçici bir süre için faaliyet dışı kalmasını sağlamak amacıyla
nükleer tesislere ve nükleer maddelere veya bunlarla ilgili her türlü bilgiye ya da bilgi sistemlerine karşı yapılan tahribe yönelik, kasıtlı, saldırgan, yıkıcı faaliyet şeklini,
s) Saha: Nükleer tesisin yer aldığı, etrafı fiziksel bariyerlerle çevrili, giriş ve çıkışı
kontrollü olan ve yetki kapsamında belirlenmiş yeri,
ş) Siber güvenlik: Fiziksel koruma sistemi, nükleer madde sayım ve kontrol sistemi ile
güvenliğe ilişkin sistemlerde ve inşaat emniyet planı ile nükleer emniyet planında yer alan bütün bilgisayarların, elektronik iletişim araçlarının, bilgisayar programlarının, sunucuların, veri
tabanlarının, ağların, verilerin, endüstriyel kontrol sistemlerinin, yönetimsel kontrol ve veri
toplama sistemlerinin (SCADA) siber saldırı, çıkar amaçlı kullanma ve benzeri kötü niyetli
faaliyetlere karşı korunmasını,
t) Tasarıma esas tehdit (TET): Nükleer tesislerde fiziksel koruma sisteminin tasarımına
ve değerlendirilmesine temel teşkil eden, nükleer tesisleri ve nükleer maddeleri hedef alan hırsızlık, sabotaj, yetkisiz erişim ve diğer kötü niyetli girişimlerle sonuçlanabilecek, nükleer tesis
içinden ve/veya dışından kaynaklanabilecek potansiyel en güçlü tehdidi,
u) TET Belgesi: Tasarıma esas tehdidi içeren “Çok Gizli” gizlilik derecesini haiz belgeyi,
ü) TET Komisyonu: Kurum tarafından kurulan ve Kurum, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma
Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, nükleer santraller için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile ilgili diğer bakanlık, kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşan komisyonu,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Genel İlke ve Hükümler
Nükleer emniyetin hedefi
MADDE 5 – (1) Nükleer emniyetin hedefi, yetkilendirilen kişinin bu Yönetmelik gereğince bir fiziksel koruma sistemi kurup etkin bir şekilde işleterek nükleer tesisleri ve nükleer
maddeleri hedef alan hırsızlık, sabotaj, yetkisiz erişim veya diğer kötü niyetli girişim ve olayların önlenmesini, olasılıklarının ve etkilerinin en aza indirilmesini, hırsızlık veya nükleer maddenin kaybolması durumunda ilgili mercilerin en kısa sürede bilgilendirilmesini sağlayarak
halkın, çevrenin ve gelecek nesillerin korunmasının temin edilmesidir.
(2) Nükleer tesislerle ve nükleer maddelerle ilgili faaliyetleri yürüten kişiler, bu faaliyetlerde nükleer emniyet kültürünü en üst seviyede yansıtır ve nükleer emniyet hedeflerine
ulaşmak için derinliğine savunma ilkesini uygular.
Düzenleyici kontrol ve dereceli yaklaşım
MADDE 6 – (1) Nükleer tesislerin ve nükleer maddelerin emniyeti tüm yetkilendirme
aşamalarında Kurumun düzenleyici kontrolüne tabidir.
(2) Nükleer tesislerin ve nükleer maddelerin emniyetine ilişkin Kurum tarafından yapılan düzenleyici kontrol faaliyetlerinde dereceli yaklaşım esas alınır.
Sorumluluk
MADDE 7 – (1) Nükleer tesislere ve nükleer maddelere ilişkin Kurum tarafından yetkilendirme yapılan faaliyetlerin yürütülmesi sırasında nükleer emniyetin sağlanmasında asıl
sorumluluk yetkilendirilen kişiye aittir. Kurum da dâhil olmak üzere, faaliyetlerle ilgili diğer
kişilerin etkinlikleri ve sorumlulukları yetkilendirilen kişinin sorumluluğunu azaltmaz veya
ortadan kaldırmaz.
Nükleer emniyet, güvenlik ve nükleer güvence
MADDE 8 – (1) Nükleer tesislerle ve nükleer maddelerle ilgili faaliyetleri yürüten kişiler, nükleer emniyet, güvenlik ve nükleer güvence unsurlarını birlikte analiz eder ve birbirlerinin etkinliklerini zayıflatmayacak şekilde bir fiziksel koruma sistemini tasarlar ve işletir.
Tasarıma esas tehdit
MADDE 9 – (1) Kurum koordinasyonunda, TET Komisyonu tarafından her bir nükleer
tesis için ayrı TET belirlenir ve TET Belgesi düzenlenir. TET Komisyonunu oluşturan bakanlık,
kurum ve kuruluşların mutabık kalması halinde, birden fazla nükleer tesis için aynı TET Belgesi
kullanılabilir. TET Belgesi yetkilendirilen kişiye Kurum tarafından bildirilir.
(2) TET Belgesi, TET Komisyonunu oluşturan bakanlık, kurum ve kuruluşlardan herhangi birinin gerekli görmesi halinde veya en geç üç yılda bir birinci fıkraya uygun olarak değerlendirilir ve değerlendirme sonucunda değişiklik öngörülüyorsa güncellenir. Güncellenen
TET Belgesi yetkilendirilen kişiye Kurum tarafından bildirilir.
(3) TET Belgesi; “Çok Gizli” gizlilik derecesine sahiptir, TET Komisyonunda yer alan
bakanlık, kurum, kuruluşlar ile yetkilendirilen kişi tarafından bu gizlilik derecesine göre korunur ve bilmesi gereken ilkesine uygun olarak paylaşılır ve kullanılır.
İşbirliği
MADDE 10 – (1) Nükleer tesisler ve nükleer maddeler ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesi sırasında emniyet, yetkilendirilen kişi ve kolluk kuvvetlerinin işbirliği ile sağlanır. Bu işbirliği, nükleer santraller için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının koordinasyonunda gerçekleştirilir.
(2) Yetkilendirilen kişi ve kolluk kuvvetleri, saha dışı emniyetin sağlanması ile saha
içinde beklenmeyen yetersizliklerin oluşması ve yetkilendirilen kişi veya Kurumun talep etmesi
durumunda saha içi emniyetin sağlanmasına yönelik olarak nükleer tesisin inşaat, işletme ve
işletmeden çıkarma dönemleri için ayrı ayrı işbirliği protokolleri imzalar. Bu protokollerde;
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a) Özel güvenlik görevlileri ve kolluk kuvvetlerinin nükleer emniyetin sağlanması ile
ilgili görev, yetki ve sorumlulukları,
b) Yetkilendirilen kişi tarafından kolluk kuvvetlerine verilecek nükleer tesise özel eğitimlere ve yapılacak tatbikatlara ilişkin hususlar,
c) Nükleer emniyetin sağlanmasında işbirliğine yönelik kolluk kuvvetlerinin taleplerinin
karşılanmasına ilişkin hususlar,
ç) İçişleri Bakanlığının talebi ve Kurumun uygun görmesini müteakip MAİ’ye iletilen
verilerin, kolluk kuvvetleri ile eşzamanlı, kesintisiz ve tam olarak paylaşılmasına yönelik hususlar,
d) Kolluk kuvvetlerinin kullanacağı güvenlik merkezinin kurulması ile kolluk kuvvetleri, özel güvenlik görevlileri ve MAİ personeli arasında kurulacak haberleşme ve iletişim sistemlerine ilişkin hususlar,
e) Nükleer emniyetin sağlanmasına yönelik işbirliği yapılması gereken diğer hususlar,
net bir şekilde tanımlanır.
Tatbikat
MADDE 11 – (1) Yetkilendirilen kişi, fiziksel koruma sisteminin güvenilirliğinin, etkinliğinin, uygulanacak prosedürlerin yeterliliğinin ve özel güvenlik görevlileri ile kolluk kuvvetlerinin olaylara zamanında müdahale etme ve görev paylaşımlarının etkinliğinin değerlendirilmesi ve işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla kolluk kuvvetleri ile koordine ederek yılda
en az bir defa tatbikat gerçekleştirir ve tatbikatla ilgili sonuç raporlarını “Gizli” gizlilik derecesi
ile Kuruma sunar.
Raporlar
MADDE 12 – (1) Yetkilendirilen kişi, nükleer tesisleri ve nükleer maddeleri hedef alan
hırsızlık, sabotaj, yetkisiz erişim veya diğer kötü niyetli girişim ve olayları, gerekli önlemlerin
alınmasını sağlayarak derhal Kuruma ve ilgili kolluk kuvvetlerine bildirir. Olayla ilgili alınan
ve alınması düşünülen tedbirleri de içeren ayrıntılı rapor en geç beş takvim günü içinde yetkilendirilen kişi tarafından Kuruma ve ilgili kolluk kuvvetlerine sunulur.
(2) Yetkilendirilen kişi nükleer tesislere ve nükleer maddelere karşı kötü niyetli bir girişimden şüphelendiğinde, gerekçelerini ortaya koyarak durumu derhal Kuruma ve ilgili kolluk
kuvvetlerine rapor eder.
Bilgi güvenliği ve siber güvenlik
MADDE 13 – (1) Nükleer emniyete ilişkin bilgi güvenliğinin ve siber güvenliğin sağlanmasından yetkilendirilen kişi sorumludur.
(2) “Gizli” ve “Çok Gizli” gizlilik derecesine sahip bilgi ve belgelere erişim yetkisi
olacak personel, yetkilendirilen kişi tarafından belirlenir. Belirlenen personelin nükleer emniyet
kültürüne sahip, güvenilirliği teyit edilmiş kişilerden seçilmesi yetkilendirilen kişinin sorumluluğundadır.
(3) Fiziksel koruma sistemi, inşaat emniyet planı ve nükleer emniyet planı ile ilgili tüm
veri, bilgi, belge ve yazışmalar, değerlendirme ve denetleme çalışmalarında yer alan bakanlık,
kurum ve kuruluşlar ile yetkilendirilen kişi tarafından gizlilik derecesine uygun olarak korunur
ve Kurumun uygun görüşü alınmadan paylaşılmaz.
Nükleer madde sınıfları
MADDE 14 – (1) Yetkilendirilen kişi, yetki aldığı faaliyetle ilgili nükleer maddeleri;
madde tipi, miktarı, izotop bileşimi, fiziksel ve kimyasal formu temel alınarak hazırlanmış
Ek-1’de verilen tabloya göre sınıflandırır ve fiziksel koruma sistemini bu sınıflandırmaya uygun
olarak tasarlar.
(2) Farklı sınıflarda nükleer madde bulundurulan binalarda, nükleer maddelerin sınıflarına göre nükleer emniyet önlemleri alınır veya toplam madde miktarı dikkate alınarak tesisin
tümü için tek bir madde sınıfı belirlenir ve belirlenen madde sınıfına göre gerekli nükleer emniyet önlemleri alınır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Nükleer Emniyete İlişkin Planlar
Planlara ilişkin genel hususlar
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki nükleer tesislerde, nükleer emniyet
önlemlerini içeren inşaat emniyet planı ve nükleer emniyet planı yetkilendirilen kişi tarafından
TET esas alınarak hazırlanır ve Kuruma sunulur.
(2) Planlar, Kurum tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda uygun bulunması
halinde uygulanır. Kurum tarafından verilen uygunluk, nükleer emniyete ilişkin sınır ve koşullar
içerebilir. Planlarda yer alan nükleer emniyet önlemlerinin alınması, planların uygulanması,
uygulamaların düzenli olarak izlenmesi, gerektiğinde iyileştirme yapılması ve planlanan değişikliklerin Kuruma bildirilmesi yetkilendirilen kişinin sorumluluğundadır.
(3) Planların içeriği nükleer tesisin türü ve büyüklüğü dikkate alınarak dereceli yaklaşım
esasına göre Kurum tarafından belirlenir. Planlar, herhangi bir hırsızlık, sabotaj, yetkisiz erişim
ve diğer kötü niyetli girişimlere karşı özel güvenlik görevlilerinin ve kolluk kuvvetlerinin etkin
bir şekilde müdahale etmesine ilişkin hususları da içerir.
(4) TET’in değişmesi veya planların uygulanmasını etkileyecek bir değişikliğin oluştuğu durumlarda, planlar yetkilendirilen kişi tarafından Kurumun belirlediği süre içerisinde
güncellenir ve değerlendirilmek üzere Kuruma sunulur.
(5) Planlarda yer alan belgeler ile çizim, harita, grafik ve benzeri bilgilerin güncel, geçerli, açık ve net, doğru ve eksiksiz olmasını sağlamaktan yetkilendirilen kişi sorumludur.
İnşaat emniyet planı
MADDE 16 – (1) İnşaat emniyet planı, saha hazırlanmasına ilişkin iznin alınmasından
sahaya nükleer madde getirilmesine kadar olan süreçte alınacak nükleer emniyet önlemlerini
içerir.
(2) Yetkilendirilen kişi, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olacak şekilde, gerekli bilgileri içeren inşaat emniyet planını saha hazırlama izni başvurusu sırasında “Çok Gizli” gizlilik
derecesi ile Kuruma sunar. İnşaat emniyet planı Kurum tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirmede gerek duyulması halinde İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü,
Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve ilgili diğer bakanlık, kurum ve
kuruluşların görüşleri alınır.
(3) Değerlendirme sonucunda planda herhangi bir değişiklik veya düzeltme yapılması
öngörülüyorsa, değerlendirme sonuçları yetkilendirilen kişiye bildirilir ve gerekli değişiklik
veya düzeltmeleri yapması istenir. Yetkilendirilen kişi, değerlendirme sonuçlarında belirtilen
değişiklik veya düzeltmeleri dikkate alarak inşaat emniyet planını hazırlar ve Kuruma sunar.
Nükleer emniyet planı
MADDE 17 – (1) Nükleer emniyet planı, sahaya nükleer madde getirilmesinden sahanın düzenleyici kontrolden çıkartılmasına kadar olan süreçte alınacak nükleer emniyet önlemlerini içerir.
(2) Yetkilendirilen kişi, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olacak şekilde, inşaat izni
başvurusu sırasında gerekli bilgileri içeren nükleer emniyet planını “Çok Gizli” gizlilik derecesi
ile Kuruma sunar. Nükleer santraller için, sahada birden fazla ünite olması durumunda, sahaya
ilk nükleer yakıtın getirilmesinden sonra nükleer emniyet planı uygulanmaya başlanır. Diğer
üniteler için inşaat izin başvuruları sırasında nükleer emniyet planı, diğer ünitelerin inşaatı sırasında alınacak nükleer emniyet önlemlerini de içerecek şekilde güncellenerek Kuruma sunulur.
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(3) Nükleer emniyet planı, Kurum tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirmede gerek
duyulması halinde İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve ilgili diğer bakanlık, kurum ve kuruluşların görüşleri
alınır.
(4) Değerlendirme sonucunda planda herhangi bir değişiklik veya düzeltme yapılması
öngörülüyorsa, değerlendirme sonuçları yetkilendirilen kişiye bildirilir ve gerekli değişiklik
veya düzeltmeleri yapması istenir. Yetkilendirilen kişi, değerlendirme sonuçlarında belirtilen
değişiklik veya düzeltmeleri dikkate alarak nükleer emniyet planını hazırlar ve Kuruma sunar.
Nükleer emniyet planının Kurum tarafından uygun görülmesini müteakip fiziksel koruma sistemine ilişkin teknik bileşenlerin işletme testleri gerçekleştirilir.
(5) Nükleer emniyet planı uygulanmaya başlanmadan sahaya nükleer madde getirilemez.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yetkilendirilen Kişinin Yükümlülükleri ve Önlemler
Yetkilendirilen kişinin yükümlülükleri
MADDE 18 – (1) Yetkilendirilen kişi, nükleer emniyetin sağlanmasına ilişkin olarak;
a) Nükleer tesislerin ve nükleer maddelerin hırsızlık, sabotaj, yetkisiz erişim ve diğer
kötü niyetli girişimlere karşı emniyetini sağlamak üzere bu Yönetmelik hükümleri uyarınca
gerekli önlemleri almak ve buna ilişkin fiziksel koruma sistemini kurmakla,
b) Bu Yönetmelik kapsamındaki planları hazırlamak ve işbirliği protokollerini yapmakla,
c) Nükleer maddeleri sınıflarına göre belirlenen alanlarda bulundurmak, kullanmak,
depolamak ve bu Yönetmelik uyarınca gerekli nükleer emniyet önlemlerini almakla,
ç) Bilgi güvenliğini ve siber güvenliği sağlamakla,
d) İlgili mevzuatla tanımlanan gereklilikleri sağlayan, nükleer emniyet konusunda yetkin, deneyimli ve yeter sayıda personeli görevlendirmekle,
e) Nükleer tesislere ve nükleer maddelerin bulunduğu yerlere girecek kişilerin sayısını
mümkün olan en az kişi ile sınırlandırmakla,
f) Nükleer tesislerde herhangi bir tehdit durumunda dahi fonksiyonlarını yerine getirebilecek özelliklere sahip MAİ kurmakla ve işletmekle,
g) MAİ, intrüzyon dedektörleri, alarm cihazları ve iletişim hatlarını yetkisiz izleme,
tahrifat ve tahribat gibi müdahalelere karşı korumakla,
ğ) Silahlı özel güvenlik görevlilerinin olmadığı tesislerde, kolluk kuvvetlerinin olaya
zamanında müdahale edebilmesini ve silahlı saldırılara karşılık verilebilmesini sağlayıcı önlemleri almakla,
h) Korunan alan, hayati alan ve iç alana erişim yetkisine sahip olacak personeli nükleer
emniyet kültürüne sahip, güvenilirlikleri incelenmiş ve teyit edilmiş kişiler arasından belirlemekle, görevlendirmekle, görevli personelin güvenilirliklerini periyodik olarak teyit ettirmekle
ve gerekli durumlarda Kurumu bilgilendirmekle,
ı) Tesis çalışanlarını yılda en az bir defa, yaptıkları işlere ve bilmesi gereken prensibine
uygun olarak nükleer emniyet konusunda periyodik olarak eğitmekle,
i) Özel güvenlik görevlilerini ve saha içinde geçici tedbir alınması gereken durumlarda
görev yapacak kolluk kuvvetlerini tesise özel ve saha içinde görev yapacağı yere uygun olarak
nükleer emniyet ve gerekli diğer konularda eğitmekle, görevlerini yerine getirmesini sağlayacak
donanımı sağlamakla,
j) Nükleer emniyete ilişkin düzenli tatbikat yapmakla,
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k) İntrüzyon tespiti, değerlendirme ve iletişim sistemlerinin yanı sıra fiziksel koruma
sisteminin diğer bileşenlerinin kesintisiz çalıştığını düzenli aralıklarla test etmek ve herhangi
bir yetersizlik tespit edilmesi durumunda gerekli düzeltici faaliyetleri en kısa sürede yerine getirmekle,
l) İç tehdit tarafından gerçekleştirilebilecek girişimlerin zamanında tespit edilmesine
yönelik önlemleri almakla,
m) Bu Yönetmelik hükümleri kapsamındaki kayıtları tutmak ve raporları düzenlemekle,
yükümlüdür.
Merkezi alarm istasyonu
MADDE 19 – (1) MAİ korunan alan içerisinde konuşlandırılır. İşlevini etkin bir şekilde
yerine getirebileceği farklı bir yer talep edilmesi ve Kurum tarafından uygun bulunması durumunda MAİ korunan alan dışında da konuşlandırılabilir. Nükleer santrallerde MAİ işlevi görecek nitelikte yedek bir alarm istasyonu da kurulur.
(2) MAİ’ye girişler, yetkilendirilen kişinin görevlendirdiği, güvenilirlikleri incelenmiş
ve teyit edilmiş personelle sınırlandırılır. MAİ’de sürekli ve yeterli sayıda personel bulundurulur.
(3) Yetkilendirilen kişi, kuracağı fiziksel koruma sistemi ile; 18/12/1981 tarihli ve 2565
sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu ve ilgili diğer mevzuat uyarınca
sınırlandırılmış, emniyeti sağlamakla yükümlü olduğu alana ait fiziksel koruma ile ilgili verileri
toplar. Bu kapsamda elde edilen tüm veriler eşzamanlı olarak MAİ’ye iletilir.
(4) Alarmların izlenmesi, değerlendirilmesi ve müdahale ile ilgili tüm verilerin kayıtları
en az beş yıl süreyle, kamera kayıtları da dâhil diğer bütün veriler ise en az altı ay süre ile
MAİ’de yer alan arşivde muhafaza edilir. Bu süreler, nükleer santraller dışındaki tesisler için,
talep edilmesi durumunda nükleer tesisin türü ve büyüklüğü dikkate alınarak dereceli yaklaşım
esasına göre Kurum tarafından kısaltılabilir.
Kontrollü alanlarda alınması gereken nükleer emniyet önlemleri
MADDE 20 – (1) III. sınıf nükleer maddeler ancak kontrollü alan içinde bulundurulabilir.
(2) Kontrollü alanlarda, asgari aşağıdaki önlemler alınır:
a) İntrüzyon tespiti, görüntülenmesi ve kaydı için gerekli tedbirler alınır. Giriş ve çıkışlar kontrol altında tutulur, yazılı ve görüntülü kayıt altına alınır.
b) Giriş veya çıkış yapan kişiler, araçlar ve paketler aranır. Yetkilendiren kişi ile kolluk
kuvvetlerinin birlikte belirleyeceği yasak eşya, kontrollü alanlara sokulmaz.
c) Özel güvenlik görevlileri ile gerekli hallerde kolluk kuvvetlerinin görevlerini yerine
getirebilmeleri için gerekli şartlar sağlanır.
Korunan alanlarda alınması gereken nükleer emniyet önlemleri
MADDE 21 – (1) Korunan alanlarda, asgari aşağıdaki önlemler alınır:
a) Bu alanlara sadece erişim yetkisi tanınmış kişiler erişim sağlayabilir. Giriş noktalarının mümkün olan en az sayıda olması sağlanır, giriş ve çıkış yapan herkesin kimlikleri doğrulanarak bunlara uygun giriş kartları verilir ve kayıt altına alınır.
b) Korunan alanın çevresinde yeterince aydınlatılan boş ve açık alanların bulunması
sağlanır ve çevresi fiziksel bariyerlerle çevrilir. Kurumun uygun görüşü alınarak binanın duvarları da fiziksel bariyer olarak tanımlanabilir. Korunan alanı çevreleyen fiziksel bariyerlere
intrüzyon dedektörleri ve kameralar yerleştirilir. İntrüzyon açısından potansiyel tehlike oluşturabilecek noktalara özel dikkat gösterilir. Dedektörler veya kameralar tarafından tespit edilen
olayları zamanında değerlendirmek üzere MAİ’ye bağlı bir alarm sistemi kurulur.
c) Hiçbir hususi motorlu taşıt korunan alanlara giremez. Bu alanlara erişim tesis yönetimi tarafından sağlanan tesise özel araçlarla yapılır.
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ç) Giriş veya çıkış yapan kişiler, araçlar ve paketler aranır ve hırsızlığa ve sabotaja karşı
ek tedbirler uygulanır.
d) Özel güvenlik görevlilerinin devriye gezmeleri gibi yöntemlere başvurulur. Özel güvenlik görevlilerince veya MAİ personelince kolluk kuvvetlerine planlanan aralıklarla rapor
verilir.
e) Geçici onarım, hizmet veya inşaat işçilerine ve diğer ziyaretçilere, bu alanlara erişim
yetkisi olan personel tarafından nezaret edilir.
f) Nükleer maddelerin bulundurulduğu alanlarda çoğaltılma olasılığı en düşük olan
anahtar tiplerinin ve çözümlenmesi en zor olan şifre kombinasyonlarının seçilmesine özen gösterilir. Anahtarların kimde ve nerede olduğunun ve bu alanlara erişim geçmişinin takibi için
gerekli düzenlemeler yapılır ve ilgili kayıtlar tutulur. Şifreler belirli aralıklarla değiştirilir, herhangi bir şüphe veya tehlike olduğu düşünülüyorsa kilitler, anahtarlar ve şifreler derhal değiştirilir.
g) Nükleer maddenin nükleer tesis içinde yerinin değiştirilmesi durumunda; nükleer
maddenin sınıfına göre muhafaza edilmesi, sürekli gözetim altında tutulması ve nükleer maddenin, konteynerlerin ve kullanıldıysa mühürlerin bütünlüğünün korunduğunun doğrulanması
için gerekli önlemler alınır.
ğ) Nükleer maddenin tesis içinde devir tesliminde, olağanüstü bir durumun veya nükleer
madde hırsızlığının olup olmadığının tespiti, raporlanması ve gerekli kayıtların tutulmasına
yönelik düzenlemeler yapılır.
(2) Acil durum tahliye tatbikatı, bakım, onarım veya başka bir nedenle nükleer tesisin
faaliyetlerinin uzun süreli durdurulması sırasında korunan alanlara giriş ve çıkışların kontrol
altında tutulmasına yönelik gerekli düzenlemeler yapılır. Bu durumlar sonrasında yeniden çalışmaya geçilmeden önce, durdurma sırasında geçen sürede sisteme yetkisiz ve/veya kötü niyetli bir girişimin olup olmadığının tespitine yönelik inceleme ve değerlendirmeler yapılır, gerekli tedbirler alınır.
İç alanlarda alınması gereken nükleer emniyet önlemleri
MADDE 22 – (1) İç alanlar çalışan trafiğinin fazla olduğu yerlerin yakınında kurulamaz. İç alanlarda korunan alanlarda alınan önlemlere ek olarak, asgari aşağıdaki önlemler
alınır:
a) İç alanın tavanı, duvarları ve zemini intrüzyonu engelleyecek şekilde tasarımlanır
ve inşa edilir. Tüm acil çıkış noktaları ve diğer potansiyel giriş olabilecek yerler intrüzyon
tespit ve değerlendirme sistemleri ile donatılır ve MAİ’ye bağlı bir alarm sistemi kurulur.
b) Bu alanlara sadece erişim yetkisi tanınmış kişiler erişim sağlayabilir. İç alanlara giriş
ve çıkışlar, sayısı en az olacak şekilde düzenlenir. İç alanlarda bulunulan süre boyunca iki veya
daha fazla yetkili personelin sürekli gözetimi altında faaliyet yürütülür.
c) Nükleer maddelerin bulundurulduğu alanlar kilitli tutulur ve kullanılmadıkları zamanlarda alarmlar aktif hale getirilir. Kilitlerin anahtarları sınırlı sayıda bulundurulur ve sadece
korunan alan içinde muhafaza edilir.
Hayati alanlarda alınması gereken nükleer emniyet önlemleri
MADDE 23 – (1) Nükleer madde, ekipman, sistem veya cihazların tek başlarına veya
birlikte sabotaja maruz kaldıklarında sebep olabilecekleri radyolojik sonuçların analizleri ve
TET esas alınarak hayati alanlarda gerekli tüm emniyet önlemleri alınır.
(2) İç alanlarda alınan tüm emniyet önlemleri hayati alanlarda da alınır. Bu alanlara sadece erişim yetkisi tanınmış kişiler erişim sağlayabilir. Hayati alanlarda intrüzyonu engelleyen
veya geciktiren fiziksel bariyerler bulundurulur. Bu tür alanlar, çalışanların olmadığı zamanlarda sürekli olarak alarm sistemleri ve uygun koruma tedbirleriyle korunur. Hayati alanlara
giriş için kullanılan anahtar ya da kartların yapım ve dağıtımı kontrol ve kayıt altında tutulur.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Denetimler ve Yaptırımlar
Nükleer emniyet denetimleri ve yaptırımlar
MADDE 24 – (1) Yetkilendirilen kişinin nükleer emniyet ile ilgili yükümlülükleri ilgili
yönetmelik hükümleri uyarınca Kurumun denetimine tabidir.
(2) Nükleer emniyet ile ilgili mevzuat veya yetki koşullarına, Kurum kararlarına ve talimatlarına aykırı hareket edildiğinin saptanması halinde yaptırım uygulanır.
(3) Yaptırımlar; yetki kapsamında yürütülen belirli faaliyetlerin kısıtlanmasını, yetkilendirmelerin 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.
İç denetim
MADDE 25 – (1) Yetkilendirilen kişi, plan ve prosedürlerin uygulanmasını ve fiziksel
koruma sisteminin etkinliğini tespit ve teyit etmek amacıyla her 6 ayda bir iç denetim yapar.
Gerçekleştirilen iç denetim; biçim ve içeriği Kurum tarafından belirlenen iç denetim raporları
ile kayıt altına alınır.
(2) Yetkilendirilen kişi, iç denetim sırasında tespit edilen hususlarla ilgili mümkün olan
en kısa zamanda düzeltici önlemler alır; varsa tespit edilen hususlara ilişkin düzeltici faaliyetler
de dâhil olmak üzere hazırlanan iç denetim raporlarını iç denetimi takip eden 30 gün içerisinde
“Gizli” gizlilik derecesi ile Kuruma sunar.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Tereddütlerin giderilmesi
MADDE 26 – (1) Bir nükleer tesisin veya nükleer maddenin bu Yönetmelik kapsamına
girip girmeyeceği konusunda bir tereddüt oluşması durumunda, nükleer tesisin veya nükleer
maddenin özellikleri ile nükleer emniyet açısından riskleri kapsamında Kurumun yapacağı değerlendirmeler sonucunda verilecek karar esas alınır.
(2) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan nükleer maddeleri bulundurmakla birlikte nükleer tesis kapsamında yetkilendirmeye tabi olmayan yerler için uygulanacak hükümler Kurum
tarafından dereceli yaklaşımla belirlenir.
Uygulanmayacak hükümler
MADDE 27 – (1) 22/5/2012 tarihli ve 28300 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nükleer
Tesislerin ve Nükleer Maddelerin Fiziksel Korunması Yönetmeliğinin bu Yönetmeliğe aykırı
hükümleri uygulanmaz.
Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yetkilendirilen veya yetkilendirilmek üzere Kuruma başvuruda bulunmuş kişiler, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde bu Yönetmelik kapsamında hazırlanması gereken
planlar ile işbirliği protokollerini Kuruma sunar. Yetkilendirilen veya yetkilendirilmek üzere
Kuruma başvuruda bulunmuş kişi tarafından gerekçelendirilmesi ve gerekçenin Kurum tarafından uygun bulunması halinde bu süre 1 yıla kadar uzatılabilir.
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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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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İLÂN BÖLÜMÜ
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
4 KISIM 43 KALEM KİŞİSEL KORUYUCU TEÇHİZAT SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
T.C. İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı Sahil Güvenlik İkmal Merkez
Komutanlığı ihtiyacı 4 kısım 43 kalem kişisel koruyucu teçhizat, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile
ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun şekilde, ihale ek şartları listesinde
belirtilen şartlar dâhilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
Bu nedenle, işbu ihale isteklilerin tekliflerini yazılı ve nihai tek teklif olarak bildirmeleri
şeklinde olacak olup, açık eksiltme uygulanmayacaktır. Ancak en uygun teklifi veren firma ile
başka bir firmanın tekliflerinin eşit çıkması durumunda Komisyonca aynı gün veya belirlenecek
bir tarihte ilgili firmalar açık eksiltmeye davet edilecektir.
1. İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire
Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, teknik şartname
belgesiyle sair ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan
edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak,
ihaleye teklif verecek olan firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini Ofis
veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları
gerekmektedir.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.
2. Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf – iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA
YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta
ise iç zarfla birlikte teknik şartname belgesi ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen
kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda
belirtilen belgeler bulunacaktır.
3. Teklifler, 19.08.2020 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4. İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin

www.dmo.gov.tr

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.
5. İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif
verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarında
belirtilecektir
6. Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında
olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği
istekliye vermekte tamamen serbesttir.

6117/1-1
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SEYYAR PANCAR BOŞALTMA MAKİNELERİNİN BAKIM, ONARIM VE
İŞLETİLMESİ HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Ankara Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Fabrikamız 2020/2021 Kampanya Dönemi Seyyar Pancar Boşaltma Makinelerinin
Bakım, Onarım ve İşletilmesi Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel müdürlüğü Mal ve Hizmet
Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.
İhale Kayıt No
: 2020/404150
1-İdarenin
a-) Adresi
: Ayaş Yolu 18 Km Etimesğut/ANKARA
b-) Telefon No
: 0 312 293 44 00
c-) Faks No
: 0 312 244 90 78
2-İhale Konusu Malın
a-) Niteliği, Türü ve Miktarı
: Ankara Şeker Fabrikası 2020/2021 Kampanya
Döneminde Polatlı (Karacaahmet, Sarıoba, Yaralı ve
Yenice) Bölgesindeki Kantarındaki toplam ± % 20
toleranslı 160.000 ton pancarın dizel/elektrik tahrikli
seyyar pancar boşaltma makineleri ile boşaltılması ve
makinenin, bakım-onarım ve revizyonu işidir.
Polatlı Yenice (Elektrikli 2003/EA-20)
43.000 Ton
Polatlı Karacaahmet (Dizel 1994/DA-40) 42.000 Ton
Polatlı Sarıoba (Dizel 2003/DA-20)
25.000 Ton
Polatlı Yaralı (Elektrikli 2002/EA-40/20) 50.000 Ton
b-) Yapılacağı Yer
: Ankara Şeker Fabrikasına bağlı Polatlı Şefliğine bağlı
Yenice, Karacaahmet, Sarıoba ve Yaralı Kantarları.
c-) İşin Süresi
: Tahmini 16 Eylül 2020 İle 05 Aralık 2021 Tarihleri
arası
3-İhalenin
a-) Yapılacağı Yer
: Ankara Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu
b-) Tarihi ve Saati
: 19.08.2020 Saat 14:00
4- İhale dokümanı Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18 Km. Etimesgut/
ANKARA) adresinde görülebilir ve 118,00 ₺. (Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel karşılığında aynı
adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları
zorunludur.
5- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim
günü olmalıdır.
8- İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya
kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.
9- Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri
Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker
Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır.
Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
6049/1-1
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YER SİLOSUNDAN KANALLARA PANCAR TAŞINMASI
HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Ankara Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Fabrikamız 2020/2021 Kampanya Dönemi Yer Silosundan Kanallara Pancar Taşınması
Hizmet Alımı İşi, Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.
İhale Kayıt No

: 2020/404137

1- İdarenin
a-) Adresi

: Ayaş Yolu 18 Km Etimesgut/ANKARA

b-) Telefon No

: 0 312 293 44 00

c-) Faks No

: 0 312 244 90 78

2- İhale Konusu Malın
a-) Niteliği, Türü ve Miktarı : 2020/2021

Kampanya

döneminde

Fabrikamız

yer

silosundaki ±- % 20 toleranslı 110.000 ton pancarların
damperli

kamyonlarla

pancar

kanallarına

taşınarak

boşaltılması Hizmet Alımı
b-) Yapılacağı Yer

: Ankara Şeker Fabrikası

c-) İşin Süresi

: İşe Başlama Tarihi

: 20.09.2020 (Tahmini)

İşin Bitiş Tarihi

: 20.01.2021 (Tahmini)

3- İhalenin
a-) Yapılacağı Yer

: Ankara Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b-) Tarihi ve Saati

: 19.08.2020 Saat 10:00

4- İhale dokümanı Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18 Km. Etimesgut/
ANKARA) adresinde görülebilir ve 118,00 ₺. (Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel karşılığında aynı
adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları
zorunludur.
5- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim
günü olmalıdır.
8- İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya
kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.
9- Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri
Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker
Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır.
Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
6050/1-1
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MADENCİ İŞ PANTOLONU VE MADENCİ ELBİSESİ (TAKIM)
SATIN ALINACAKTIR
Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:
TTK İHTİYACI OLARAK MADENCİ İŞ PANTOLONU VE MADENCİ ELBİSESİ
(Takım) ALIMI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA
AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE OLACAKTIR
İhale kayıt no
: 2018/271354
1- İdarenin:
a) Adresi
: Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi ihsan Soyak Sokak No:2
67090/ZONGULDAK
b) Telefon ve Faks numarası : Tel : 0 372 259 40 00 (30 HAT),
0 372 252 40 00 (8 HAT)
Faks : 0.372 251 19 00
c) Elektronik posta adresi
: ismail.yildiz@taskomuru.gov.tr
2- İhale konusu malın
: Madenci İş Pantolonu Ve Madenci Elbisesi(Takım)
a) Niteliği,Türü ve Miktarı : 3.600 Adet Madenci Pantolonu
7.700 Takım Madenci İş Elbisesi
b) Teslim Yeri
: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Bülent
Ecevit Caddesindeki Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel
Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene
ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği
Ambarları ZONGULDAK
c) Teslim Tarihi
: Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 75 takvim günün
de teslim edilecektir
3- İhalenin:
a) Yapılacağı Yer
: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma
Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125
ZONGULDAK
b) Tarihi ve Saati
: 31.08.2020 Pazartesi günü Saat 15.00
c) Dosya No
: 2034208
4- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve 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, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
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, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,
f) Bu şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,
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g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş
ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş
ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum
beyannamesi,
i) Bu şartnamenin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere
yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,
j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ( c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı
ayrı verilmesi zorunludur.
Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan
durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca
kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.
4.2- Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler
4.2.1 Teknik şartnamede istenen belgeler
4.2.2- Kumaş imalatçısı ile yapılan sözleşme verilecektir.
4.2.3- ISO 9001 Kalite Sistem Belgesi verilecektir.
5- Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir.
6- İstekliler İhale konusu alım için kısmi teklif vermeyeceklerdir. Her İki kaleme de teklif
verilecektir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif iki kalemin toplamında elde edilen uygun ve en
düşük fiyattır.
7- İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi
Başkanlığı Mithatpaşa 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 31.08.2020 Pazartesi günü saat 1500’e kadar T.T.K. Satınalma Daire
Başkanlığı Bülent Ecevit Cad. No:125 Mithat paşa Mahallesi 67090 Zonguldak adresine
verilebileceği gibi posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden
idaremiz sorumlu değildir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.
10-İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3' ünden az oranda geçici teminat
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi)
takvim günü olmalıdır.
12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez
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 hükümleri uygulanır.
13.1.2 Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden
yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet alımları ve Yapım işleri ile ilgili Yönetmeliğimizin
15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
İlan olunur.
6047/1-1
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TAŞIT MÜBADELE İLANI
Trabzon İl Jandarma Komutanlığından:
TRABZON, GÜMÜŞHANE VE BAYBURT İL JANDARMA KOMUTANLIKLARINA AİT
EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ MUHTELİF MARKA VE CİNSTE
28 (YİRMİSEKİZ) ADET HEK TAŞITIN MÜBADELE İLANI
4645 sayılı Kanun ve bu kanuna istinaden yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait
Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, Hek İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair
Yönetmeliğin 38’inci maddesi uyarınca muhtelif marka ve model HEK taşıtların mübadelesi
yapılacaktır.
1-İdarenin;
a) Adı: Trabzon İl Jandarma Komutanlığı
b) Adresi: Söğütlü Mahallesi. Akçaabat / Trabzon
c) Telefon ve faks numarası: Tel:0 4622481525– Fax: 0 4622483311
ç) Elektronik posta adresi: nuriaslan@jandarma.gov.tr
2-Mübadele Konusu İdare Tarafından Verilecek Malın Adı, niteliği, türü ve miktarı:
Ekonomik ömrünü doldurmuş; Toplam 28 (Yirmisekiz) adet muhtelif marka ve modelde
taşıt HEK durumunda olup, bakımı ve onarımı yapıldığında trafiğe çıkabilecek durumdaki
taşıtlardır.
3-Mübadele Konusu İdare Tarafından Alınacak Mal/Malzeme ve Taşıtların Durumu ve
özellikleri:
1 (Bir) Adet Ford,Tourneo Courier, Trend,Kombi,1.5L TDCI, 75 PS,6 ileri Manuel
Model taşıt, 2 (iki) Adet Dacia Duster Comfort 1.5 Blue Dci 95 Bg 4x2 Manuel Dizel 2020
marka ve model taşıt ve 60 (Altmış) Adet 225/65R/16C Lassa Marka Dış Lastik Yol Tipi, Taşıt
İçin. Taşıtlar ve lastikler 2020 model ve kullanılmamış olacaktır.
4- İdare Tarafından Alınacak Malın/Malların Teslim Etme yeri:
Mübadelede teklif edilen araçlar Söğütlü Mahallesi. Akçaabat / Trabzon adresinde
bulunan Trabzon İl Jandarma Komutanlığına teslim edilecektir.
5- İdare Tarafından Verilecek Malın/Malların Teslim Alma yeri:
Mübadele karşılığı verilecek HEK araçların; 17 (Onyedi) adedi Trabzon İl Jandarma
Komutanlığından, 9 (Dokuz) adedi Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığından, 2 (İki) adedi
Bayburt İl Jandarma Komutanlığından teslim alınacaktır.
6-Mübadelenin;
a) Yapılacağı yer: Söğütlü Mahallesi. Akçaabat / Trabzon adresinde bulunan Trabzon İl
Jandarma Komutanlığı
b) Tarihi ve saati: 31.08.2020 günü saat: 14:00
7-Değer Tespit Komisyonu Tarafından Belirlenen Tahmini Bedel; 558.960,00 TL
8- İdare Tarafından Alınacak Malın/Malların Tahmini Bedeli: 535.300,00 TL
9- Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:
Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin;
a) Mübadele Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
b) Mübadele Şartnamesinde belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun idare
tarafından alınacak mala ait tahmini bedelin %3 ünden (en az 16.059 TL) az olmamak üzere kendi
belirleyecekleri tutarda geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki
teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
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c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf
ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya
kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
ç) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) 3713 sayılı Terörle Müc. Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı
hükümlü bulunmadığına dair;
1) Gerçek kişi olması halinde; kendisinin,
2) Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket ise
yönetim kurulu üyelerinin, Limited Şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının,
Kollektif Şirket ise ortakların tamamının, Komandit Şirkette Komandite ortakların hepsinin,
Komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, Kooperatiflerde
yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı
birimlerden ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış adli sicil belgesi istenir.
10- Mübadele, şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.
11-Mübadele şartnamesi hazırlanmış olup, mübadele dokümanı Söğütlü Mahallesi.
Akçaabat / Trabzon adresinde bulunan adresinde bulunan Trabzon İl Jandarma Komutanlığında
görülebilir ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Defterdarlık, Mal Müdürlüğü, Saymanlık
ya da Muhasebe Müdürlüklerine ödenecek 100,00-TL (Yüz Türk Lirası) karşılığı yukarıdaki
idarenin adresinden temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını
satın almaları zorunludur.
12- Teklifler, 31.08.2020 günü saat: 14:00’e kadar Trabzon İl Jandarma Komutanlığına
teslim edilecektir.
13- Mübadele işlemi; yazılı tekliflerin alınmasının ardından, isteklilerin pey tekliflerini
açık artırma usulü ile mübadele komisyonu önünde sözlü olarak belirtmeleri suretiyle
gerçekleştirilir.
14- Taraflarca imzalanarak sözleşme yapılacaktır. Ancak, sözleşme yapma süresi içinde
şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme
yapılması ve kesin teminat yatırılması zorunlu değildir.
15- Bu mübadelede kısmi teklif verilemez.
16- Mübadelede verilecek araçlar; ilan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün
öncesine kadar hafta içi 09:00 - 16:00 saatleri arasında görevliler nezaretinde ilgili birliklerde
görülebilecektir.
17- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim
günüdür.
18- İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
6106/1-1
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LİNYİT KÖMÜRÜ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Çarşamba Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Fabrikamız, 2020/2021 dönemi ihtiyacı, Linyit Kömürü Alımı İhalesi işi, T.Ş.F.A.Ş.
Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre açık ihale usulü ile ihale
edilecektir.
İhale Kayıt Numarası
: 2020/402378
1-İdarenin
a) Adresi
b) Telefon
numarası

: Kirazlıkçay Mah. Baraj yolu Cad. No: 210 Çarşamba/SAMSUN
ve

faks
: 0(362) 833 34 40 - 0(362) 833 34 45

c) Elektronik Posta Adresi : carsambaseker@turkseker.gov.tr
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 8.000 Ton 3.400 - 3.600 KCAL/KG 10-18 MM Linyit Kömürü
3.000 Ton 6.000 - 6.200 KCAL/KG 10-18 MM Linyit Kömürü

Detayı Teknik Şartnamede belirtilmiştir.
b) Teslim yeri

: Çarşamba Şeker Fabrikası stok sahasında, araç üzerinde

c) Teslim Tarihi

: Sözleşme imzalandıktan sonra, Termin programına peyder
pey ve aylık olarak 30.04.2021 tarihine kadardır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer

: Çarşamba Şeker Fabrikası-Ofis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati
: 20.08.2020 10:30
4 –Bu İhalede, ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da
dikkate alınarak belirlenecektir.
5-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
6- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
6.1.İhale dokümanı, Çarşamba Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Kirazlıkçay mah. Baraj
yolu cad. No:210 Çarşamba/SAMSUN) adresinde görülebilir ve TL. 200,00 (İkiyüzTL) bedel
karşılığında aynı adresten satın alınabilir.
6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7-Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çarşamba Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi
adresine, elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.
8-İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
9- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi)
takvim günü olmalıdır.
10- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
11-Diğer Hususlar
11.1. İsteklinin teklifini postayla göndermesi halinde dahi, T.Ş.F.A.Ş Genel Müdürlüğü
Mal Alımı Yönetmeliğinin 24. ve 25. Maddesi uyarınca, açık eksiltme ve/veya pazarlık
yapılabileceğinden, isteklinin kanuni temsilcisinin noter onaylı belge aslı ile birlikte ihale gün ve
saatinde hazır bulunması gerekmektedir. Kanuni temsilcinin ihale gün ve saatinde komisyon
toplantı yerinde bulunmaması halinde postayla gönderilen teklif nihai teklif sayılacaktır.
11.2. İş bu şartname konusu hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı
Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla
ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta
serbesttir.
6095/1-1
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ARAÇ DIŞ LASTİK ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) İzmir Liman İşletmesi
Müdürlüğünden:
Araç Dış Lastik Alımı Açık İhale Usulü İle Alınacaktır
İhale Kayıt No
: 2020/401506
1- İdarenin:
a) Adresi
: TCDD İzmir Liman İşletme Müdürlüğü
/Atatürk Caddesi No.97 Alsancak/İZMİR
b) Telefon ve Faks Numarası
: (232) 463 16 00 / 82003-82388
Faks: (232) 463 22 48
c) Elektronik Posta Adresi
: izmirlimansatınalma@tcdd.gov.tr
2- İhale konusu işin adı ve miktarı
: Araç Dış Lastik Alımı ( 18.00 - 25 Ebadında 15
Adet )
3- İhale Tarihi ve Saati:
a) İhale tarihi
: 01.09.2020
b) İhale Saati
: 14:00
4- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiştir.
5- Tekliflerin, TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu
Başkanlığına 01.09.2020 Salı günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
6- İhale dokümanı TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü İhale Komisyonu Satın Alma
Servisi’nde görülebilir.
İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, TCDD İzmir
Liman İşletmesi Müdürlüğü Muhasebe Veznesinden (KDV) Dâhil 250.00.-TL (İkiyüzelliTürkLirası)
bedelle temin edilebilir.
7- Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
8- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi değildir.
6027/1-1

—— • ——
SAFKAN ELİT ARAP KOŞU TAYI SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:
1- İşletmemiz yetiştirmesi 17 baş Safkan Elit Arap Koşu Tayı açık arttırma usulüyle teker
teker satılacaktır.
2- İhale 29.09.2020 günü saat 12.00’de İstanbul Veliefendi Hipodromunda İşletmemiz
Alım – Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.
3- Geçici teminat tay başına 15.000,00 TL’dir.
4- İhale şartnamesi, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok.No:62 Bakanlıklar
/ANKARA) adresinde ve işletmemizde görülebilir.
5- İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.
a) Tebligat için adres beyanı ve TC kimlik numaralı nüfus cüzdanı ibraz etmesi,
b) Bu işe ait geçici teminat vermiş olması,
c) Müşterinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgesinin ve imza sirkülerinin ibraz
edilmesi,
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d) Yabancı Şirketlerin Türk Şirketlerinde aranan şartlarından başka ibraz edecekleri vesikaların T.C. Konsolosluklarınca tasdik edilmiş olması. Yabancı müşteriler getirecekleri belgeleri
Türkçe tercümeleri ile birlikte ibraz edilecektir.
6- TİGEM İktisadi Devlet Teşekkülü olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. Yapılan ihale, satış ihalesi olduğundan Kamu İhale Kanununa da tabi olmayıp, İhale TİGEM
Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılacaktır.
İlan Olunur.
İdarenin Adresi:
Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü
Mahmudiye/ESKİŞEHİR
Tel
: 0 222 611 30 10
Faks : 0 222 611 30 77
6037/1-1

—— • ——

YAŞ PANCAR POSASI PAKETLEME İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
2020/2021 Yılı Kampanya Dönemi Yaş Pancar Posası Paketleme İşi açık ihale usulü ile
ihale edilecektir.
İhale kayıt no
1- İdarenin
: 2020/403310
a) Adresi
: Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğü Fevzi
Çakmak Mahallesi Gazi Bulvarı No:148 / UŞAK
b) Telefon ve faks numarası : 0(276) 231 14 91- 0(276) 231 17 32
2- İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 2020/2021 Yılı Kampanya Dönemi ± % 20 toleranslı
40.000 ton (Kırkbinton) yaş pancar posasının, mobil tip,
silindirik formda streçlenmiş balya silajı yapım esasına
göre çalışan Yaş Pancar Posası Paketleme Makineleri ile
paketlenmesi, yapılan paketlerin alıcı araçlarına
yüklenmesi, stoklama alanına taşınması, istiflenmesi,
stoklama sahasından satılan paketlerin alıcı araçlarına
yüklenmesi işidir.
b)Yapılacağı yer
: Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
: 20.08.2020 Perşembe günü saat 14:30
4- İhale dokümanı Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir
ve 118,00 TL (Y.Yüzonsekiztürklirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif
verecek olanların İhale dokümanını satın almaları zorunludur.
5- İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir.
6- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü
olmalıdır.
7- Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri
Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, Türkiye Şeker
Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır.
Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
6060/1-1
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

6119/1-1
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Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

6122/1-1
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Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

6138/1-1
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Tarım ve Orman Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

6113/1-1
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İçişleri Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

6115/1-1
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

6148/1-1
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Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulundan:
İÇ DENETÇİ ADAY BELİRLEME SINAVI İLANI
İç Denetçi Sertifika Eğitimine katılacak 150 iç denetçi adayının belirlenmesi amacıyla
10/10/2020 tarihinde Ankara’da “İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı” yapılacaktır.
I- Sınav Başvuru Şartları:
İç Denetçi Aday Belirleme Sınavına katılabilmek için:
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2- En az dört yıl süreli eğitim veren yükseköğretim kurumları ile denkliği Yükseköğretim
Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki eşdeğer eğitim kurumlarından birini bitirmek,
3- Aşağıda belirtilen süre zarfında 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa
(Kanun) tabi kamu idarelerinde çalışmış olma şartını yerine getirmek:
a) Yardımcılıkta geçen süreler dâhil olmak üzere, mesleğe yarışma sınavına tabi tutulmak
suretiyle alındıktan sonra yapılan yeterlik sınavında başarı göstermek kaydıyla denetim elemanı
olarak en az beş yıl.
b) Yardımcılıkta geçen süreler dâhil olmak üzere, mesleğe yarışma sınavına tabi tutulmak
suretiyle alındıktan sonra yapılan yeterlik sınavında başarı göstermek kaydıyla uzman olarak en
az sekiz yıl.
c) Araştırma görevliliğinde geçen süreler dâhil olmak üzere, doktora unvanını almış
öğretim elemanı olarak en az sekiz yıl.
d) Müdür ve daha üstü unvanlarda en az sekiz yıl.
4- Sınavın son başvuru tarihinden (31/08/2020) önceki iki yıl içinde alınmış olması
kaydıyla, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az elli puan almış olmak ya da
ÖSYM Başkanlığı Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan
bir sınavdan bu puana denk bir puana sahip olmak,
5- Sınavın son başvuru tarihi itibarıyla kırkbeş yaşından büyük olmamak (31/08/1975
tarihinden sonra doğanlar bu sınava başvurabileceklerdir).
6- Uyarma ve kınama cezaları hariç disiplin cezası almamış olmak.
7- İç Denetim Koordinasyon Kurulunun (Kurul) belirlediği mesleki ahlak kurallarına ve
kamuda uygulanan genel etik kurullara uygun özgeçmişe sahip olmak.
II- Sınav Başvurusu:
Sınava girecek adaylar, ön başvurularını 17-31 Ağustos 2020 tarihleri arasında Kurulun 4.
Cadde (Kazakistan Caddesi) No:112 Kat:4 Emek/Ankara adresine şahsen veya posta yoluyla
yapabileceklerdir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Kurul, adayların başvuru
koşullarını taşıyıp taşımadıklarının kontrolünü yaparak koşulları taşıyan adayları ÖSYM’ye
bildirecektir.
Sınav başvuru belgeleri ve sınava ilişkin detaylı açıklamalara https://www.hmb.gov.tr/icdenetim-koordinasyon-kurulu internet adresinde yayınlanacak olan Sınav Başvuru Kılavuzundan
ulaşılabilecektir.
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Kurul tarafından ön başvurusu kabul edilip ÖSYM’ye bildirilen adaylar, ÖSYM’ye
başvurularını 10-14 Eylül 2020 tarihleri arasında bir başvuru merkezinden veya ÖSYM Aday
İşlemleri Mobil Uygulamasından veya https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapacaklar ve
sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. ÖSYM’ye yapılacak başvuruların şekli,
sınav öncesi ve sınav esnasında uyulacak kurallar, sınavın değerlendirilmesi ve itirazlara ilişkin
esas ve usuller ÖSYM Başkanlığınca yayımlanacak sınav kılavuzunda yer alacak olup, adayların
sınav kılavuzunda yapılan açıklamalara titizlikle uymaları gerekmektedir.
Sınava girecek adaylar 10-15 Eylül 2020 tarihleri arasında, ÖSYM’nin internet sayfasında
e-İşlemler’de yer alan “Ödemeler” alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına 250,00 TL
sınav ücretini yatıracaklardır.
10-14 Eylül 2020 tarihleri arasında ÖSYM’ye başvurusunu yapamayan adaylar için Geç
Başvuru Günü 21 Eylül 2020 tarihi olacaktır.
III- Sınav Tarihi, Sınav Yeri ve Başlama Saati
Sınav 10/10/2020 Cumartesi günü Ankara’da yapılacaktır. Sınav saat 10.15’te başlayacak
ve 120 dakika (2 saat) sürecektir. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına
alınmayacaklardır.
IV- Sınav Konuları
Sınavda adaylara, çoktan seçmeli sorulardan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi
ile Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır. Testlerin konuları aşağıda belirtilen şekilde olacaktır:
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi (GYGK):
1)

Türkçe,

2)

Matematik,

3)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

4)

Temel Yurttaşlık Bilgisi

Alan Bilgisi Testi (AB):
1)

Genel Muhasebe

2)

Türkiye Ekonomisi

V-Sınavın Değerlendirilmesi
Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate
alınmayacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen
sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması
suretiyle puanlama yapılacaktır.
Adayların Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Alan Bilgisi Testine ait doğru cevap
sayıları ayrı ayrı hesaplanacak ve hesaplanan doğru cevap sayıları adayların ham puanı olacaktır.
Sınava giren adayların ham puanları kullanılarak iki testten her biri için ortalama ve standart

8 Ağustos 2020 – Sayı : 31207

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 49

sapma değerleri bulunacaktır. Bulunan ortalama ve standart sapma değerleri kullanılarak iki
testten her biri için adayların ham puanları, ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan standart
puanlara dönüştürülecektir.
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi standart puanının yüzde 60’ı ile Alan Bilgisi Testi
standart puanının yüzde 40’ı toplanacak ve bu şekilde adayın Ağırlıklı Puanı hesaplanmış
olacaktır.
Ağırlıklı puanlar, 100 üzerinden puana dönüştürülecek ve bu puan adayın “Sınav Puanı”
olacaktır.
Sınavdan 100 tam puan üzerinden 70 ve üzeri puan almış adaylar arasından en yüksek
puan alan adaydan başlamak üzere ilk 150 aday (150 inci adayla aynı puanı alan adaylar dâhil) İç
Denetçi Sertifika Eğitimine katılmaya hak kazanacaktır. 70 puanı aşan adaylar arasından 150 inci
adayı takip eden 15 kişi (15 inci adayla aynı puanı alan adaylar dâhil) yedek olarak
belirlenecektir.
VI- Sınav Sonucu ve İtiraz
Sınav sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca
sınav

sonuç

belgesi

gönderilmeyecektir.

Adaylar

sınav

sonuçlarını,

ÖSYM’nin

http://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile
öğrenebileceklerdir. Sonuç bilgisinde doğru/yanlış cevap sayıları ve adayın aldığı puan
belirtilecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik
ortamda açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde (sonuçların açıklandığı tarihten bir gün
sonra başlamak üzere) ÖSYM tarafından belirlenen ücreti yatırdıklarını gösteren dekont ile
birlikte; sınav sorularına itirazlarda ise sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde (Sınav
tarihinden bir gün sonra başlamak üzere her bir dilekçede sadece bir soruya yapılan itiraz
belirtilmeli ve soru başına gerekli ücretin yatırıldığını gösterir banka dekontu dilekçeye
eklenmelidir.) ÖSYM tarafından belirlenen ücreti yatırdıklarını gösteren dekont ile birlikte
ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem
Ücretleri” konulu duyuru doğrultusunda Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak ÖSYM’ye
başvurmalıdırlar (Yapılacak her türlü itiraz, adayın dava açabilme hakkı için geçerli 10 günlük
dava açma süresini durdurmaz.).
VII-Hak İddia Edilemeyecek Durumlar:
Sınavda başarılı olan adaylardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ile
sonradan sınava giriş şartlarını taşımadığına karar verilenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.
Kendilerine Kamu İç Denetçi Sertifikası verilmiş olsa dahi iptal edilecektir. Gerçeğe aykırı
beyanda bulunduğu tespit edilenler hiçbir hak talebinde bulunamayacaktır ve ayrıca haklarında
işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulacaktır.
İlan olunur.
6135/1-1
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
VAKFIN ADI
: İpekli Vakfı
VAKFEDENLER : Ahmet Erdem GÖKTAŞ, Hafize İPEKLİ GÖKTAŞ, Hatice ÖZER
VAKFIN İKAMETGAHI: Tokat
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE
NO’SU: Tokat 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 16.07.2020 tarihinde kesinleşen 20.02.2020 tarihli
ve E:2019/314, K:2020/48 sayılı kararı
VAKFIN AMACI: Kur’an-ı Kerim’in öğretilmesi, ezberletilmesi, anlaşılması ve örgün
eğitim desteğiyle hafız yetiştirilmesi; Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığınca ortak
yürütülen 4-6 yaş anaokulu ve İmam Hatip Hafızlık Proje Ortaokulu yapmak ve yaşatmak;
hafızlığın korunması, kıraat ilminin öğretilmesi ve örgün eğitim desteğiyle birlikte Kur’an’la ilgili
bilimlerde ihtisas eğitimi verilmesi ve senette yazılı diğer amaçları gerçekleştirmektir
VAKFIN MAL VARLIĞI : 60.000,00 TL (Altmış Bin Türk Lirası)
YÖNETİM KURULU : Ahmet Erdem GÖKTAŞ, Hafize İPEKLİ GÖKTAŞ, Hatice
ÖZER
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:
Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları mütevelli heyetçe belirlenecek gayece
aynı bir vakfa veya kuruluşa devredilir.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.
5993/1-1

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
VAKFIN ADI : PERMATURK, Doğayla Ahenk İçinde Sürdürülebilir Yaşama Dönüş
Vakfı.(kısa adı: PERMATURK)
VAKFEDENLER : Abdurrahman Sevimli, Aslan Yavuz Haberdar, Ayşe Melda Kır, Ayşe
Selda Başbuğoğlu, Cihan Sanver, Çetin Özdamar, Ebru Debbağ, Ebru Eldem Gökdere, Emrah
Ateş, Ender Özeke, Fatma Saral Kaya, Gül Ece Aksel, Gülçin Akçakaya Eşmeli, Hafize
Üzümcüoğlu Sevimli, Işık Kader Kalkavan, Jennifer Maude Şener, Macide Işık, Mehmet Levent
Kurnaz, Metin Kalkavan, Murat Gökdere, Murat Şener, Nevra Akın Oktay, Oylum Tuğrul, Sedat
Toy, Sevcan Sanver, Sevim Saral Kavruk, Taner Aksel, Vehbi Canıtez, Vesile Demet Olesen,
VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE
NO: Beykoz 3.Asliye Hukuk Mahkemesinin 26.06.2020 tarih ve E.2020/113, K.2020/69 sayılı
kararı.
VAKFIN AMACI : İnsanın doğadaki yeri, doğaya etkisini, doğanın tüm hayat içinde
sunduğu yaşamsal hizmetleri ve önemini açıklayıcı eğitim ve aktiviteler gerçekleştirmek,
insanların doğa bilincini yükselterek doğa ile ahenk içinde sürdürülebilir, sağlıklı bir yaşama
doğru dönüş sağlamak … ve senette yazılı diğer hükümleri yerine getirmektir.
VAKFIN MAL VARLIĞI : 115.000.- TL.(YÜZONBEŞBİNTÜRKLİRASI)
YÖNETİM KURULU : Taner Aksel, Murat Şener, Murat Gökdere, Işık Kader Kalkavan,
Mehmet Levent Kurnaz, Emrah Ateş, Ayşe Selda Başbuğoğlu, Hasan Gezer, Gülçin Akçakaya
Eşmeli, Hafize Üzümcüoğlu Sevimli, Gül Ece Aksel, Sedat Toy, Ebru Debbağ, Oylum Tuğrul,
Nevra Akın Oktay.
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ : Vakfın herhangi
bir sebeple sona ermesi halinde, borçların tasfiyesinden arta kalan malvarlığı, amaç ve konusu,
vakfın amaç ve konusuna en yakın olan ve fesih ve tasfiye kararında belirtilecek bir başka vakıf
ya da kuruluşa devredilir.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.
5992/1-1
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Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları
Birliğinden:
TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI
1- İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali
Müşavir Musa Gölgeci’ye Birlik Disiplin Kurulu’nun 18.12.2018 gün ve 2018/K-7982/879 sayılı
kararı ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın
uygulanmasına 14.03.2020 tarihinde başlanmış olup, 14.09.2020 tarihinde son bulacaktır.
2- Balıkesir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali
Müşavir Mehmet Kaan Yavaş’a Oda Disiplin Kurulu’nun 19.09.2019 gün ve 2019/696 sayılı
kararı “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz
edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 13.06.2020 tarihinde
başlanmış olup, 13.06.2021 tarihinde son bulacaktır.
3- Adana Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Ogün
Üstünkurucu’ya Oda Disiplin Kurulu’nun 03.03.2020 gün ve 2019/006 sayılı kararı “6 Ay Geçici
Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza
kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 05.05.2020 tarihinde başlanmış olup,
05.11.2020 tarihinde son bulacaktır.
4- Adana Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali
Müşavir Desin Tek Güneş’e Oda Disiplin Kurulu’nun 14.01.2020 gün ve 2019/002 sayılı kararı
“12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen
ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 06.05.2020 tarihinde başlanmış olup,
06.05.2021 tarihinde son bulacaktır.
5- İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Ahmet
Ziya Şahin’e Oda Disiplin Kurulu’nun 28.11.2019 gün, 2019/2354-2565 sayılı ve 25.12.2019
gün, 2019/2406-2617 sayılı kararı ile “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma”
cezası ve “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz
edilmeyen cezalar kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 21.03.2020 tarihinde
başlanmış olup, 22.09.2021 tarihinde son bulacaktır.
6- İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali
Müşavir Alişan Akannaç’a Oda Disiplin Kurulu’nun 19.12.2019 gün, 2019/2392-2603 sayılı ve
25.12.2019 gün, 2019/2394-2605 sayılı kararları ile iki ayrı “6 Ay Geçici Olarak Mesleki
Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen cezalar kendiliğinden
kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 25.03.2020 tarihinde başlanmış olup, 26.03.2021 tarihinde
son bulacaktır.
7- Van Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali
Müşavir Tuncer Şevli’ye Birlik Disiplin Kurulu’nun 20.11.2019 gün ve 2020/K-8269/18 sayılı
kararı ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın
uygulanmasına 02.07.2020 tarihinde başlanmış olup, 02.01.2021 tarihinde son bulacaktır.
8- Balıkesir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci İsmail
Ulu’ya Birlik Disiplin Kurulu’nun 20.11.2019 gün ve 2020/K-8280/29 sayılı kararı ile “12 Ay
Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına
08.07.2020 tarihinde başlanmış olup, 08.07.2021 tarihinde son bulacaktır.
9- Malatya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Ömer
Levent’e Birlik Disiplin Kurulu’nun 20.11.2019 gün ve 2020/K-8283/32 sayılı kararı ile “12 Ay
Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına
01.07.2020 tarihinde başlanmış olup, 01.07.2021 tarihinde son bulacaktır.
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10- Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Dursun
Doğanay’a Birlik Disiplin Kurulu’nun 13.03.2019 gün ve 2019/K-8068/965 sayılı kararı ile
“Meslekten Çıkarma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 06.06.2020 tarihinde
başlanmıştır.
11- Denizli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali
Müşavir Umut Akyapı’ya Oda Disiplin Kurulu’nun 04.03.2020 gün ve 2020/03 sayılı kararı “6
Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza
kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 18.07.2020 tarihinde başlanmış olup,
18.01.2021 tarihinde son bulacaktır.
12- Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mesut
İlker’e Oda Disiplin Kurulu’nun 27.02.2020 gün ve 2020/07, 08 sayılı kararları ile iki ayrı “6 Ay
Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen cezalar
kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 14.07.2020 tarihinde başlanmış olup,
15.07.2021 tarihinde son bulacaktır.
13- İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali
Müşavir Efdal Güner’e Oda Disiplin Kurulu’nun 25.12.2019 gün ve 2019/2430-2641 sayılı kararı
“6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen
ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 28.05.2020 tarihinde başlanmış olup,
28.11.2020 tarihinde son bulacaktır.
6043/1/1-1

—— • ——

DÜZELTME İLANI
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları
Birliğinden:
07.06.2020 tarih ve 31148 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun yayımlanan 16 numaralı
bölümünde Denizli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali
Müşavir Vehbi Ertürk’e cezasının bitiş tarihi sehven 25.08.2020 olarak belirtilmiştir. Meslek
mensubunun cezasının uygulanmasına daha önce almış olduğu geçici olarak mesleki faaliyetten
alıkoyma cezalarının bitiş tarihi esas alınarak, 03.06.2021 tarihinde başlanacak olup, 03.12.2021
tarihinde son bulacaktır.
6043/2/1-1

—— • ——

Adalet Bakanlığı Söke Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden:
5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 191/3 maddesi gereğince tedavi ve denetimli
serbestlik yükümlülüğünün yerine getirilmesi için çıkarılan tebligata rağmen müracaatta
bulunmamanız sebebiyle 04/08/2020 tarih, 2020/1783 İİDK sayılı komisyon kararı ile
uyarılmanıza karar verilmiş olup, 10 gün içerisinde aşağıda adresi bildirilen müdürlüğümüze
müracaat etmeniz gerekmektedir.
Haklı, geçerli ve gerektiğinde belgelendirilebilen bir mazeretiniz olmaksızın belirtilen
süre içerisinde müracaat etmemeniz halinde hakkınızda yüklenen yükümlülüklere ve tedavinin
gereklerine uymamakta ısrar etmiş sayılacak dosyanızın gereğinin takdiri için Savcılığa iade
edileceği, ilanen tebliğ olunur.
S.No

Dosya No

Savcılık No

Adı Soyadı

Cezası

1

2018/749 DS

2018/4040 (97)

Hikmet NADAS

Tedavi ve denetimli
serbestlik tedbiri

Müracaat Edilmesi Gereken Adres: Söke Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Kemalpaşa
Mah. Futbol Sokak No:46 Müstakil Bina Söke Aydın Telefon: 0 (256) 518 79 78
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
CUMHURBAŞKANI KARARI
–– 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka
ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28/8/1998
Tarihli ve 98/11591 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2834)
YÖNETMELİKLER
–– Resmî Gazetede Yayımlanacak Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararları;
Meclisin Yaptığı Seçimlerin Sonuçları; Başkanlık Divanı Kararları Hakkında
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Veri Paylaşımı Kurulu Yönetmeliği
–– Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde
İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Turizm Tesisleri Uygulama Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair
Yönetmelik
–– Türkiye Çocuk Çevre Kulüpleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına
Dair Yönetmelik
–– Orman Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi Faaliyetlerine İlişkin
Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
–– Nükleer Tesislerin ve Nükleer Maddelerin Emniyetine İlişkin Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– İşkolu Tespit Kararları (No: 2020/88, 89, 90)
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma
Senetlerinin Günlük Değerleri

DUYURU
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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