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YÖNETMELİKLER

İçişleri Bakanlığından:
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI DALIŞ

HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde dalış

hizmetlerinin yürütülmesi ile bu hizmetleri yürütecek personelin seçilmesi, yetiştirilmesi, gö-
revlendirilmesi, görevinin sonlandırılması ve özlük işlemlerine ilişkin usul ve esasların belir-
lenmesidir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde dalış hiz-

metlerinin yürütülmesi ile ilgili hususları ve bu hizmetleri yürütmekle görevli birlik ve personeli
kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, De-

nizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanununun ek 2 nci maddesi ile
12/12/2016 tarihli ve 2016/9743 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Sahil Gü-
venlik Komutanlığı Teşkilat, Görev ve Yetkileri Yönetmeliğinin 7 nci ve 82 nci maddelerine
dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aday: Su altı personeli yetiştirme maksadıyla açılan kurslara kara, deniz veya ha-

vuzda yapılan bedeni yetenek testleri ile yetkili hastanelerde yapılan sağlık muayenesi sonu-
cunda katılmaya hak kazanan ve fiilen dalış eğitimine başlayan personeli,

b) Ana dalış kayıt jurnali: Tüm dalışlarla ilgili tarih, bölge, derinlik, dip zamanı, kulla-
nılan gaz veya dekompresyon durakları gibi detayların tüm dalışları içerecek şekilde toplu ola-
rak kaydedildiği, dalış amirleri ve birlik komutanı tarafından onaylanan defteri,

c) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,
ç) Basınç odası operatörlüğü kursu: Su altı teknolojisi bölümünden mezun olan veya

birinci sınıf dalgıç eğitimi görmüş personelin katıldığı ve basınç odası iç ve dış yardımcılığına
yönelik vasıfların kazandırıldığı kursu,

d) Dalgıç: Kurbağa adam statüsü devam ederken gerekli eğitimleri alarak, hava, zen-
ginleştirilmiş hava (nitrox karışımı), helyum/azot/oksijen karışımı içeren trimix, helyum/oksijen
karışımı içeren heliox gibi teknik dalış gazlarıyla, standart scuba dalış donanımları haricindeki
teknik dalış ekipmanlarını da kullanarak su altı kovuk dalışı gibi ortamlarda dekompresyon
beklemesi gerektirebilecek dalışlar icra edebilen, açık devre, yarı kapalı devre, kapalı devre
scuba cihazlarını ve satıhtan ikmalli dalış sistemlerini kullanabilen, Dalış Kıymetlendirme Ku-
rulu tarafından dalgıç statüsü onaylanmış personeli,

e) Dalgıç dalış amiri: Dalış amirliği kursunu başarı ile bitirerek belge almaya hak ka-
zanan, kurbağa adamların veya dalgıçların icra edeceği dalış görevlerini sevk ve idare eden,
dalış planlarını ve hesaplamalarını yaparak program oluşturan, görev icra edilecek bölgeyi in-
celeyerek gerekli dalış güvenlik tedbirlerini alan, solunacak hava, zenginleştirilmiş hava (nitrox),
helyum/azot/oksijen karışımı (trimix) veya helyum/oksijen karışımı (heliox) gazlarının ana-
lizlerini yapma ve acil durum planlarını hazırlama kabiliyetine sahip, Dalış Kıymetlendirme
Kurulu tarafından yetkilendirilen personeli,

17 Aralık 2020 – Sayı : 31337                                RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 7



f) Dalgıç dalış amirliği kursu: Dalgıç dalış amiri yetiştirilmesi maksadıyla açılan kursu,
g) Dalgıç eğitmeni: Dalış Kıymetlendirme Kurulu tarafından kurbağa adam, kurbağa

adam dalış amiri, dalgıç ve dalgıç dalış amiri yetiştirme yetkisi verilmiş personeli,
ğ) Dalgıç eğitmeni kursu: Dalgıç eğitmeni yetiştirilmesi maksadıyla açılan kursu,
h) Dalgıç kursu: Dalgıç yetiştirilmesi maksadıyla açılan kursu,
ı) Dalgıç nitelik belgesi: Değerlendirme amirleri ve dalış eğitmenleri tarafından dalış

göreviyle ilgili personel başarısının saptanması maksadıyla düzenlenen belgeyi,
i) Dalgıç unsuru: Bir dalgıç dalış amiri, beş dalgıç olmak üzere en az altı kişilik görev

birimini,
j) Dalış hizmetleri: Su altı personelinin dalışla ilgili görevlerini ve bu görevlerini başa-

rıyla icra edebilmesi maksadıyla yönergeyle belirlenmiş faaliyetleri,
k) Dalış kayıt defteri: Dalış yapan personelin, tüm dalışlarla ilgili tarih, bölge, derinlik,

dip zamanı, kullanılan gaz veya dekompresyon durakları gibi detayların kaydedildiği ve dalış
amirleri tarafından onaylanan mühürlü defteri,

l) Dalış Kıymetlendirme Kurulu: 2629 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulan, dalış
hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi maksadıyla gerekli tedbirleri ve kararları almakla
görevli kurulu,

m) Dalış yılı: 1 Eylül tarihinde başlayıp 31 Ağustos tarihinde biten 12 aylık dönemi,
n) Dalış sağlık astsubayı: Basınç odası operatörlüğü kursunu ve belirlenecek diğer kurs-

ları başarı ile bitirerek, Dalış Kıymetlendirme Kurulu tarafından yetkilendirilmiş, mesleki ve
bedeni durumları bakımından dalış sağlık astsubayı olarak görev alabilecek sağlık branşlı ast-
subayları,

o) Dalış uzmanlık kursları: Dalıcı personele, belirlenen alanlarda uzmanlık kazandırmak
üzere verilen ve süresi/müfredatı yönerge ile belirlenen kursları,

ö) Eğitim değerlendirme sınavı (EDS): Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde görev
yapan su altı personelinin kara ve deniz fizik kondisyonunun ve dalış ünsiyetlerinin ölçülmesi
ve değerlendirilmesi maksadıyla yapılan sınavı,

p) Gaz karışım uzmanı: Uluslararası geçerliliğe sahip olan gaz karışım uzmanı (gas
blender) belgesi veya dengi yetki belgesine sahip, zenginleştirilmiş hava (nitrox),
helyum/azot/oksijen karışımı (trimix), helyum ve oksijen karışımı (heliox) gibi gaz karışımla-
rını, görev icra edilecek derinliğe uygun olarak hazırlayabilen, gaz analizlerini yapabilen, gaz
karışımı için gerekli donanım ve bilgisayar programlarını kullanabilen, hazırlanan gazın nihai
olarak “kullanıma hazır” onayını vererek söz konusu gaz üzerindeki içerik etiketini imzalayan
personeli,

r) Gaz karışım uzmanı kursu: Gaz karışım uzmanlığı yeteneği kazandırılması amacıyla
açılan kursu,

s) Kurbağa adam: Gerekli eğitimleri alarak, havayla azami 130 feet derinliğe kadar,
doğrudan yüzeye çıkış imkanının olduğu ortamlarda dekompresyon beklemesi gerektirmeyen
dalışlar icra edebilen ve SCUBA cihazlarını kullanabilen Dalış Kıymetlendirme Kurulu tara-
fından kurbağa adam statüsü onaylanmış personeli,

ş) Kurbağa adam dalış amiri: Dalış amirliği kurslarını başarı ile bitirerek belge almaya
hak kazanan, kurbağa adamların icra edeceği dalış görevlerini sevk ve idare eden, dalış plan-
larını ve hesaplamalarını yaparak program oluşturan, görev icra edilecek bölgeyi inceleyerek
gerekli güvenlik tedbirlerini alan ve acil durum planlarını hazırlayabilme kabiliyetine sahip,
Dalış Kıymetlendirme Kurulu tarafından yetkilendirilmiş personeli,

t) Kurbağa adam dalış amirliği kursu: Kurbağa adam dalış amiri yetiştirilmesi maksa-
dıyla açılan kursu,

u) Kurbağa adam dalış eğitmeni: Dalış Kıymetlendirme Kurulu tarafından kurbağa
adam ve kurbağa adam dalış amiri yetiştirme yetkisi verilen personeli,
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ü) Kurbağa adam kursu: Kurbağa adam yetiştirilmesi maksadıyla açılan kursu,
v) Kurbağa adam eğitmeni kursu: Kurbağa adam eğitmeni yetiştirilmesi maksadıyla

açılan kursu,
y) Kurbağa adam nitelik belgesi: Değerlendirme amirleri ve dalış eğitmenleri tarafından

dalış göreviyle ilgili personel başarısının saptanması maksadıyla düzenlenen belgeyi,
z) Kurbağa adam unsuru: Bir kurbağa adam dalış amiri veya dalgıç dalış amiri, üç kur-

bağa adam olmak üzere en az dört kişilik görev birimini,
aa) SCUBA (Self Contained Underwater Breathing Apparatus): Dalış hizmetlerini icra

eden personelin, soluma gazını yüzey ikmaline gerek kalmaksızın kendi üzerindeki donanımlar
marifetiyle kullanabilmesine imkân sağlayan açık devre, yarı kapalı devre veya kapalı devre
su altı solunum cihazlarını,

bb) Su altı hekimi: Su altı hekimliği ana bilim dalı başkanlıklarında su altı hekimliği
ihtisasını yapmış veya yetkili kurumlardan eğitim alarak dalış hastalık ve kazalarına müdahale
etme yetkisi kazanmış, hiperbarik tedavi gerçekleştirebilen hekimi,

cc) Su altı personeli: Kurbağa adam, dalgıç, kurbağa adam dalış amiri, dalgıç dalış ami-
ri, kurbağa adam dalış eğitmeni, dalgıç eğitmeni, dalış sağlık astsubayı ve su altı hekimi olarak
görev yapacak personeli,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Su Altı Personeli Temin ve Yetiştirme Esasları
Temin ve yetiştirme
MADDE 5 – (1) Dalış hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi maksadıyla, ihtiyaç

duyulan nitelikte su altı personeli Sahil Güvenlik Sualtı Eğitim Merkezinde yetiştirilir veya te-
min edilir.

(2) Eğitmen yetiştirilmesi maksadıyla ilgili mevzuat hükümleri kapsamında hizmet alı-
mı yapılabilir.

(3) Su altı personeli yetiştirilmesi maksadıyla duyuru yapılarak başvurular alınır. Baş-
vuru şartlarını taşıyanlar belirlenerek ihtiyaç duyulan sınav/mülakat gibi incelemelere tabi tu-
tulur.

(4) Seçilen adaylar, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenen eğitim ve kurslara
tefrik edilir.

(5) Belirlenen eğitim ve kursları başarıyla bitiren adayların durumu, Dalış Kıymetlen-
dirme Kurulunda görüşülerek kurbağa adam ve dalgıç statüleri ve yetki durumları karara bağ-
lanır.

Kurbağa adam adaylığı başvuru şartları ve seçimi
MADDE 6 – (1) Sahil Güvenlik Komutanlığınca, kurbağa adam adaylarında aşağıdaki

şartlar aranır:
a) Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenecek branşlarda subay, astsubay ve uzman

erbaş olmak.
b) Sicil notu ortalaması 90 ve üzeri olmak.
c) 31/10/2016 tarihli ve 2016/9431 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan

Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık
Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen yaşta olmak ve aynı Yönetmelikte belirtilen hastanelerden
“Kurbağa adam olur” raporu almak.

(2) Birinci fıkrada belirtilen şartları taşıyanlar Dalış Kıymetlendirme Kurulu tarafından
yaptırılacak yüzme, dalma ve bedeni yetenek sınavlarına tabi tutulurlar. Sınav standartları ve
uygulamasıyla ilgili hususlar yönerge ile düzenlenir.

(3) Başarılı olanlar arasından Sahil Güvenlik Komutanlığınca uygun görülenler ilgili
kurslara tefrik edilirler.
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(4) Diğer birim ve kamu kurumları adına kurbağa adam personeli yetiştirilmesi duru-
munda, birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerindeki şartlar aranmaz.

Kurbağa adam dalış amirliği adaylığı başvuru şartları ve seçimi
MADDE 7 – (1) Sahil Güvenlik Komutanlığınca, kurbağa adam dalış amirliği adayla-

rında aşağıdaki şartlar aranır:
a) Subaylar için, kurbağa adam niteliğini kazanmış olmak.
b) Diğer adaylar için, kurbağa adam niteliğini kazandıktan sonra en az 6 yıl fiilen dalış

görevini yapmış olmak.
c) Dalış Kıymetlendirme Kurulunca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.
(2) Birinci fıkrada belirtilen şartları taşıyanlardan Sahil Güvenlik Komutanlığınca uy-

gun görülenler ilgili kurslara tefrik edilir.
Kurbağa adam eğitmen adaylığı başvuru şartları ve seçimi
MADDE 8 – (1) Sahil Güvenlik Komutanlığınca, kurbağa adam eğitmen adaylarında

aşağıdaki şartlar aranır:
a) Subay veya astsubay olmak.
b) Kurbağa adam statüsüne sahip olmak.
c) Kurbağa adam niteliğini kazandıktan sonra en az 6 yıl fiilen dalış görevini yapmış

olmak.
(2) Birinci fıkrada belirtilen şartları taşıyanlar Dalış Kıymetlendirme Kurulu tarafından

sınava tabi tutulurlar. Sınav standartları ve uygulamasıyla ilgili hususlar yönerge ile düzenle-
nir.

(3) Başarılı olanlar arasından Sahil Güvenlik Komutanlığınca uygun görülenler dalış
eğitmeni veya dengi yetki belgesi verilen eğitimlere ve planlanan diğer kurslara tefrik edilir.

Dalgıç adaylığı başvuru şartları ve seçimi
MADDE 9 – (1) Sahil Güvenlik Komutanlığınca, dalgıç adaylarında aşağıdaki şart

aranır:
a) Kurbağa adam statüsüne sahip olmak.
(2) Birinci fıkrada belirtilen şartı taşıyanlar, ihtiyaç duyulması halinde Dalış Kıymet-

lendirme Kurulu tarafından sınava tabi tutulurlar. Sınav standartları ve uygulamasıyla ilgili hu-
suslar yönerge ile düzenlenir.

(3) Başarılı olanlar arasından Sahil Güvenlik Komutanlığınca uygun görülenler ilgili
kurslara tefrik edilir.

Dalgıç dalış amiri adaylığı başvuru şartları ve seçimi
MADDE 10 – (1) Sahil Güvenlik Komutanlığınca, dalgıç dalış amiri adaylarında aşa-

ğıdaki şartlar aranır:
a) Kurbağa adam dalış amiri olmak.
b) Dalgıç statüsünü kazanmış olmak.
c) Dalış Kıymetlendirme Kurulu tarafından yapılacak sınavlarda başarılı olmak.
(2) Birinci fıkrada belirtilen şartları taşıyan personelden Sahil Güvenlik Komutanlığınca

uygun görülenler ilgili kurslara tefrik edilir.
Dalgıç eğitmen adaylığına başvuru şartları ve seçimi
MADDE 11 – (1) Sahil Güvenlik Komutanlığınca, dalgıç eğitmen adaylarında aşağı-

daki şartlar aranır:
a) Dalgıç statüsüne sahip subay veya astsubay olmak.
b) Dalgıç statüsünü kazandıktan sonra en az 36 adedi helyum/azot/oksijen karışımı (trimix)

ve/veya helyum/oksijen karışımı (heliox) kullanılarak yapılmış olmak üzere, asgari 180 dalış
icra etmiş olmak.
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(2) Birinci fıkrada belirtilen şartları taşıyanlar Dalış Kıymetlendirme Kurulu tarafından
sınava tabi tutulurlar. Sınav standartları ve uygulamasıyla ilgili hususlar yönerge ile düzenle-
nir.

(3) Başarılı olanlar arasından Sahil Güvenlik Komutanlığınca uygun görülenler ilgili
kurslara tefrik edilir.

Diğer su altı personelinin yetiştirilmesi
MADDE 12 – (1) Diğer su altı personelinin yetiştirilmesine ilişkin hususlar yönergeyle

düzenlenir.
Kurslar, belgeler ve bröveler
MADDE 13 – (1) Dalış hizmetlerinin yürütülmesi maksadıyla yetiştirilecek su altı per-

sonelinin iştirak edeceği, tanımlarda belirtilen kurslar yurt içi/yurt dışı mesleki gelişim plânı
çerçevesinde verilir. Kursları başarı ile bitiren kursiyerlere iştirak ettiği kursa ait bitirme belgesi
verilir. Dalış Kıymetlendirme Kurulunca yapılacak değerlendirmeyi müteakip adayların kur-
bağa adam ve dalgıç statüleri onaylanır ve/veya yetki verilir. Kurbağa adam ve dalgıç statüsü
onaylanan ve/veya yetki verilen su altı personeli, ilgili dalış hizmetlerini icra eder.

(2) Dalış hizmetlerinin yürütülmesi maksadıyla, Sahil Güvenlik Komutanlığınca meslek
içi eğitim kapsamında verilen eğitimlerde alınan belgeler hariç olmak üzere, ilgili bakanlık
veya federasyonlarca onaylı dalıcı belgesi bulunan adayların başvurularından Dalış Kıymet-
lendirme Kurulunca uygun görülenler Sahil Güvenlik Komutanlığınca onaylanır.

(3) Kurbağa adam ve dalgıç statüsü onaylanan su altı personeline yönerge ile belirlenen
dalış uzmanlık kursları verilebilir.

(4) Kurbağa adam veya dalgıç kursunu bitiren Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline
kurs bitirme belgesi ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında bröve verilir.

(5) Hizmet alımı ile alınacak su altı eğitimlerine iştirak ettirilen personele ayrıca dip-
loma, kurs belgesi ve bröve verilmez.

(6) Kurbağa adam veya dalgıç kursunu bitiren Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline,
ilgili bakanlıklar ve federasyonlarla yapılacak protokollere istinaden denklik belgeleri verile-
bilir.

(7) Sınavların not değerlendirmesi, diploma ve bröve verme hususları yönerge ile be-
lirlenir.

Standartlar, ulusal ve uluslararası kurslar
MADDE 14 – (1) Sahil Güvenlik Komutanlığınca, dalış hizmetleri yürütülürken ulus-

lararası kabul görmüş standartlar benimsenir. Su altı personelinin eğitim seviyesinin geliştiril-
mesi maksadıyla, Dalış Kıymetlendirme Kurulunun teklifiyle bu standartlarda eğitim vermeye
yetkili yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşların açtığı kurslara iştirak edilebilir.

(2) Bu kurslara tefrik edilen personel, görmüş olduğu kursların sağladığı statü nitelik-
lerine ve yetkilere sahip olur. Denklik incelemesi Dalış Kıymetlendirme Kurulunca yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kurbağa Adam ve Dalgıç Statüleri ile İlgili Hususlar

Kurbağa adam ve dalgıç statülerinin devamlılığının sağlanması
MADDE 15 – (1) Kurbağa adam ve dalgıç statülerinin devamlılığı için aşağıdaki hu-

suslar gereklidir:
a) Kurbağa adam vasfının devamlılığını sağlamak maksadıyla her yıl 1 Eylül itibarıyla,

yönerge ile belirlenen şartlarda her 3 aylık periyot içerisinde SCUBA dalış sistemi ile en az 4
dalış yapmak gereklidir. Eğitim veya görev kapsamında icra edilen dalışlar, Ana Dalış Kayıt
Jurnaline ve personele ait Dalış Kayıt Defterine işlenir.

b) Dalgıçlar, statülerinin devamlılığının sağlanması maksadıyla, yönerge ile belirlenen
şartlarda, her 3 ay içinde asgari 5 dalış görevi icra eder. Bu dalışların 1 adedi, helyum/azot/ok-
sijen karışımı (trimix) ve/veya helyum/oksijen karışımı (heliox) kullanılarak yapılır.
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c) Zorunlu nedenlerle 4 ay ve daha fazla süre ile dalış hizmetlerinden ayrı kalarak dalış
yapamayan su altı personelinin tekrar göreve dönüşünde en az 2 haftalık dalış intibak eğitimi
görmesi gerekir. İntibak eğitiminin içeriği yönergeyle belirlenir.

ç) Dalış Kıymetlendirme Kurulu, gerekli görmesi halinde, su altı personelini zamana
ve şarta bağlı kalmaksızın tazeleme ve intibak eğitimine alabilir.

d) Dalış hizmetleri kapsamında mesleki nitelikler yönünden tanzim edilen ve örneği
yönerge ile belirlenen kurbağa adam nitelik belgesi veya dalgıç nitelik belgesine göre su altı
personelinin not toplamının “yeterli” seviyede olması gerekir.

Sağlık
MADDE 16 – (1) Dalış timleri, dalış görevlerinin başarıyla icra edilmesi ve bedeni ye-

terliliğin sağlanması maksadıyla düzenli sportif faaliyetler icra eder.
(2) Fiili dalış hizmetinde bulunan ve dalış yapan bütün personelin Türk Silahlı Kuv-

vetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönet-
meliğinde belirtilen, dalış yapmasına sağlık açısından engel teşkil edecek durumu olmadığına
dair rapor alacağı periyodik muayene sürelerinin kontrolü ve takibi değerlendirme amirleri ta-
rafından yapılır.

(3) Hastalık nedeniyle bir defada 120 günden fazla istirahat alanlar, istirahatin bitimini
müteakip, dalış yapabileceğine dair rapor almak üzere ilgili hastanelere sevk edilir.

(4) Dalış Kıymetlendirme Kurulu, gerek görülmesi halinde zamana bağlı kalmaksızın,
personelin ikinci fıkrada belirtilen raporu almasını isteyebilir.

(5) Sağlık sorunları nedeniyle, kurbağa adam veya dalgıçlık statüsünü kaybeden per-
sonelden, tekrar göreve dönmek isteyen ve Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komu-
tanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen hastanelerin
sıhhî kurullarından “Kurbağa adam veya dalgıçlık görevine devam eder.” raporu alanlar ara-
sından, Dalış Kıymetlendirme Kurulunca uygun görülenlerin durumu Sahil Güvenlik Komu-
tanlığınca onaylanır.

(6) Kurbağa adam veya dalgıç kursu periyodu içerisinde uzman doktor raporuyla onay-
lanmış sağlık mazereti olan ve kursa devam edemeyen adaylar, adaylığa müracaat şartlarını
taşıdığı sürece müteakip dönemlerde açılan kurbağa adam ve dalgıç kurslarına tekrar müracaat
edebilir.

Kurbağa adam ve dalgıç statülerinin verilmesi, değiştirilmesi, kaldırılması
MADDE 17 – (1) Dalış Kıymetlendirme Kurulu, dalış hizmetleriyle ilgili kurbağa adam

ve dalgıç statüleri vermeye, değiştirmeye, kaldırmaya ve bunlara yönelik araştırma yapmaya
yetkilidir. Aşağıdaki durumlar kurbağa adam ve dalgıç statüsünün kaldırılmasını gerektirebilir:

a) Sıhhi yetersizlik: Su altı personelinin, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Ko-
mutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen sağlık ni-
teliklerini taşımadığının, aynı Yönetmelikte belirtilen tam teşekküllü hastanelerin sağlık ku-
rullarınca saptanmasıdır. Personelin kurbağa adam ve dalgıç statüsü sağlık raporunun imza-
landığı tarihte sona erer.

b) Disiplinsizlik: Su altı personelinin bir sicil dönemi içerisinde;
1) En son alınan disiplin cezasının kesinleştiği tarihten geriye doğru son 1 yıl içinde 10

disiplin ceza puanı,
2) En son alınan disiplin cezasının kesinleştiği tarihten geriye doğru son 5 beş yıl içinde

20 disiplin ceza puanı,
almasıdır.
c) Mesleki yetersizlik: Su altı personelinin; yönergede belirtilmiş görevlerin yerine ge-

tirilmesi kapsamında, kurbağa adam nitelik belgesi veya dalgıç nitelik belgesinde belirtilen ye-
terli puana ulaşamaması veya Eğitim Değerlendirme Sınavlarında (EDS) başarı gösterememe-
sidir.
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(2) Disiplinsizliği ve mesleki yetersizliği tespit edilen su altı personeli, haklarında kesin
karara varılmak üzere Dalış Kıymetlendirme Kuruluna sevk olunur. Bu personelin durumu,
Dalış Kıymetlendirme Kurulunda görüşülür ve hakkında "Kurbağa Adam veya Dalgıç Görevi
Yapamaz" kararı verilenlerin kurbağa adam veya dalgıç statüsü, Sahil Güvenlik Komutanının
kurul kararını tasdik ettiği tarihte sona erer.

(3) Kurbağa adam veya dalgıç statüsü Eğitim Değerlendirme Sınavlarındaki başarısız-
lığı nedeniyle sona erdirilen personelden, müteakip dönemde kara ve deniz fizik kondisyon
seviyesi tekrar istenen seviyeye gelenlerin durumu Dalış Kıymetlendirme Kurulunun kararına
göre yeniden değerlendirilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Dalış Kıymetlendirme Kurulu ve görevleri
MADDE 18 – (1) Dalış Kıymetlendirme Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur:
a) Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanı (Kurul Başkanı).
b) Sahil Güvenlik Sualtı Eğitim Merkezi Amiri.
c) Sahil Güvenlik Sualtı Eğitim Merkezi kurbağa adam ve dalgıç eğitmenlerinden

3 personel.
ç) Kurul toplantısının, personelin kurbağa adam veya dalgıç statüsünün kaldırılması ile

ilgili olması durumunda, Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Başkanlığından görevlendiri-
lecek bir personel ve hakkında karar alınacak personelin birinci değerlendirme amiri.

(2) Dalış Kıymetlendirme Kurulunun görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Su altı personelinin seçimi, yetkilendirilmesi, görevinin sonlandırılması hakkında

karar almak.
b) Kurbağa adam veya dalgıç personelin statülerinin verilmesi, kurbağa adam veya dal-

gıç statüsünün kaldırılması veya devamı hakkında karar almak.
c) İlgili mevzuat kapsamında kurbağa adam ve dalgıç ihtisası ile ilgili ihtiyaç duyulan

mevzuat tekliflerini hazırlamak.
ç) Kurbağa adam ve dalgıçların, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı

ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen nitelikleri haiz ol-
madıklarının yetkili hastanelerin sıhhi kurullarınca saptanması durumunda söz konusu perso-
nelin teorik konularda eğitmenlik yapması hususunu değerlendirmek.

d) Su altı personeline verilecek kursların tespiti ve denklik incelemeleri ile yönergeyle
belirlenecek diğer görevler hakkında çalışmalar yaparak karar almak.

e) Dalış hizmetleriyle ilgili denetleme, kontrol, sınav, mülakat gibi işlemleri yapmak.
(3) Çalışma, karar alma ve toplanma usulleri yönergeyle düzenlenir.
(4) Kurul üyeleri, kadrolarında yapılacak değişiklikler doğrultusunda yeniden belirle-

nebilir.
Görevlendirme ve nöbet
MADDE 19 – (1) Eğitim görevi planlaması yapılırken, haftalık arama kurtarma bece-

rilerini geliştirecek dalış eğitimi veya görev icra edilmesi hedeflenir. İklimsel koşullar göz
önünde bulundurularak eğitim görevi en fazla iki defa ertelenebilir.

(2) Diğer görevlendirme ve nöbet hususları yönerge ile belirlenir.
Tazminat
MADDE 20 – (1) Su altı personelinin tazminat işlemleri, 2629 sayılı Kanuna ve diğer

ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde yürütülür.
Dalış emniyeti
MADDE 21 – (1) Tüm su altı personeline dalış hastalığı ve kazalarında ilk yardım ve

ekipman kullanımı konusunda gerekli eğitimler verilir. Yönergede belirtilen ilk yardım güvenlik
ekipman ve araçları, görev bölgesinde çalışır vaziyette ve hazır bulundurulur.
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(2) Dalış görevi öncesinde dalış amiri tarafından, kurumlarla koordine kurularak bün-
yesinde tazyik odası bulunan en yakın hastane ve olası acil bir durumda yapılacak intikal plan-
lanır.

(3) Su altı personelinin, fiziki ve psikolojik yönden dalışa hazır olması kendi sorumlu-
luğundadır. Personelin dalışa yönelik fiziki yeterliliği Sahil Güvenlik Sualtı Eğitim Merkezi
tarafından iki yılda bir test edilir. Fiziki yeterlilik testine ilişkin hususlar yönergeyle düzenle-
nir.

(4) Dalış görevi öncesinde personel tarafından doldurulan sağlık bildirim formu, dalış
amiri veya su altı hekimi tarafından incelenerek personelin dalışa engel bir durumunun olup
olmadığı kontrol edilir. Personelin talebi veya dalış amirinin gerekli görmesi halinde, personel
en yakın su altı hekimi tarafından muayene edilmek üzere sevk edilir.

(5) Dalış yapamayacağını beyan eden personel, neden dalış yapamadığını, görev veya
eğitim sonrası yazılı olarak bildirir. Bir yıl içerisinde 3 defadan fazla dalış yapamayan perso-
nelin durumu, dalış amirinin teklif etmesi durumunda, Dalış Kıymetlendirme Kurulunda gö-
rüşülür. Gerekli görülenler tekrar sağlık raporu almak üzere hastaneye sevk edilir. Personelin
kurbağa adam veya dalgıç statüsünün devam edip etmeyeceği hususu Dalış Kıymetlendirme
Kurulunda görüşülerek karara bağlanır.

(6) Görev ve eğitim dalışlarında, envanterde olmayan araç, gereç ve teçhizat kullanıl-
maz. Dalış araç, gereç ve teçhizatı sorumluları tarafından her zaman faal, bakımlı ve dalışa
hazır bulundurulur. Dalış Kıymetlendirme Kurulu tarafından, her yıl veya ihtiyaç duyulduğu
zaman, söz konusu araç, gereç ve teçhizatın muayenesi ve denetlemesi yaptırılır. Muayene ve
denetlemeye ilişkin hususlar yönergeyle düzenlenir.

(7) Tüm dalışlarda, Dalış Kıymetlendirme Kurulunun belirleyeceği, uluslararası kabul
görmüş hava tabloları kullanılır.

(8) Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli dalgıç ve kurbağa adam personelinin dalış
eğitim hususları yönerge ile düzenlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Kayıt ve Formlar

Dalgıç nitelik belgesi ve kurbağa adam nitelik belgesi
MADDE 22 – (1) Değerlendirme amirleri ve dalış eğitmenleri tarafından, dalgıç veya

kurbağa adam statüsüne sahip personel veya eğitim gören adaylar hakkında, dalış göreviyle il-
gili personel başarısının saptanması maksadıyla dalgıç veya kurbağa adam nitelik belgesi dü-
zenlenir.

(2) Dalgıç nitelik belgesi veya kurbağa adam nitelik belgesi, dalış eğitmenleri tarafından
eğitim sürecinde ihtiyaç duyulduğunda veya eğitimin tamamlanmasını müteakip düzenlenir.
Değerlendirme amirleri tarafından ise her yıl Mart ayında veya her ihtiyaç duyulduğunda
düzenlenir. Değerlendirme amirlerinin nitelik belgesini doldurabilmesi için ilgili personel ile
asgari 3 ay görev yapması gerekir. Nitelik belgelerine ilişkin ayrıntılı hususlar yönergeyle dü-
zenlenir.

(3) Değerlendirme amiri kurbağa adam veya dalgıç olmayan su altı personelinin nitelik
belgeleri Sahil Güvenlik Sualtı Eğitim Merkezi tarafından doldurularak personelin şahsi dos-
yasında muhafaza edilir.

Dalış kayıt formu, dalış kayıt defteri ve ana dalış kayıt jurnali
MADDE 23 – (1) Dalış kayıt formu, dalış anında tutulan formdur. Buradaki bilgiler

dalışı takiben dalış kayıt defterine geçirilir. Bu formun tutulmasından dalış amiri sorumludur.
(2) Dalış kayıt defteri, fiili dalış yapan personelin bağlı olduğu komutanlık tarafından

her bir personel için ayrı tutulan defterdir.
(3) Dalış birimleri tarafından ana dalış kayıt jurnaline Sahil Güvenlik Komutanlığına

bağlı icra edilen tüm dalışlar kaydedilir.
(4) Bu kayıtlarla ilgili hususlar yönerge ile belirlenir.
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ALTINCI BÖLÜM
Sorumluluklar ve Denetim

Dalış cihaz aletleri ile ilgili sorumluluklar ve denetim
MADDE 24 – (1) Dalış timlerinde görevli her personel kendisine tahsis edilmiş dalış

cihaz ve aletlerinin dalış sağlığına halel getirmeyecek şekilde faal, bakımlı ve her an dalışa
hazır bulundurulmasından bizzat sorumludur.

(2) Dalış timleri bünyesinde bulunan dalış teçhizatının göreve hazır bulunup bulunma-
dığı Sahil Güvenlik Sualtı Eğitim Merkezince oluşturulacak bir heyet tarafından yılda bir defa
denetlenir. Denetleme sonuç raporları, dalış timinin bağlı olduğu komutanlığa ve Sahil Güven-
lik Komutanlığına gönderilir.

(3) Denetleme, dalış ve cihazlarla ilgili hususlar yönerge ile belirlenir.
(4) Dalış malzemelerinin onarım, kalibrasyon, test ve hurda enkaz köhne işlemleri yö-

nerge ile düzenlenir.
Dalış kadroları dışında görevli personel için zorunlu dalış
MADDE 25 – (1) Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki fiili dalış kadroları dışında

görev yapan kurbağa adam ve dalgıç personelinin zorunlu dalışlarının planlaması ve icrası,
emrinde olduğu komutanlıkça sağlanır.

Tasdikname
MADDE 26 – (1) Her kurbağa adam veya dalgıç adayı, uygulamalı dalış eğitimlerine

başlamadan önce dalış kaza ve hastalıklarıyla ilgili gerekli bilgileri ihtiva eden ve içeriği yö-
nergeyle düzenlenen tasdiknameyi iki nüsha olarak imzalar. Bu belgenin bir nüshası Sahil Gü-
venlik Sualtı Eğitim Merkezinde, bir nüshası da ilgili personelin şahsi dosyasında muhafaza
edilir.

Sağlık bildirim formu
MADDE 27 – (1) Dalış yapacak personel, dalış öncesi sağlık durumunun uygun olup

olmadığına dair, yönergeyle içeriği belirlenen sağlık bildirim formunu doldurarak imzalar.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönerge
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar Sahil Güven-

lik Komutanlığı tarafından çıkarılacak yönerge ile düzenlenir.
Yürürlük
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

—— • ——
Nükleer Düzenleme Kurumundan:

RADYASYON GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/3/2000 tarihli ve 23999 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Radyasyon
Güvenliği Yönetmeliğinin 4, 5, 39, 40, 41, 42, 47 nci maddeleri, 50 ila 76 ncı maddeleri ve
Ek-1’i yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 79 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 79 – Bu Yönetmelik hükümlerini Nükleer Düzenleme Kurumu Başkanı yürü-

tür.”
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Nükleer Düzenleme Kurumu Başkanı yürü-

tür.
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Nükleer Düzenleme Kurumundan:
RADYASYON TESİSLERİNE VE RADYASYON UYGULAMALARINA İLİŞKİN

YETKİLENDİRMELER YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, radyasyon tesislerine ve radyasyon uygula-

malarına ilişkin faaliyetlerin radyasyondan korunma, güvenlik ve emniyet ilkeleri çerçevesinde
yürütüldüğünün tespit ve teyit edilmesi için faaliyetlerin yetkilendirilmesine ilişkin usul ve
esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, radyasyon tesislerini ve radyasyon uygulamalarını

kapsar.
(2) Nükleer tesislerde ve radyoaktif atık tesislerinde yürütülen radyasyon uygulamaları,

nükleer maddeler kullanılarak yapılan radyasyon uygulamaları ve radyasyon tesislerinde kul-
lanılan nükleer maddeler bu Yönetmelik kapsamındadır.

(3) 5 keV veya daha düşük enerjili radyasyon üreten cihazlara ilişkin hususlar bu Yö-
netmeliğin kapsamı dışındadır.

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 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası, 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası
ve 4 üncü maddesinin yedinci 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) Açık kaynak: Radyasyon uygulamalarında kullanılmak üzere üretilmiş, kapalı kaynak

formunda olmayan katı, sıvı, gaz, aerosol veya toz halindeki radyoaktif maddeyi,
b) Bildirim: Bu Yönetmelik kapsamındaki yetkilendirme ve muafiyete ilişkin Kuruma

yapılan her türlü yazılı beyanı,
c) Işınlanma: Radyasyona maruz kalma durumunu,
ç) Kapalı kaynak: Radyasyon uygulamalarında kullanılmak üzere üretilmiş, normal ça-

lışma koşullarında ve olası radyasyon acil durumlarında dağılma, saçılma ve sızıntıya karşı bir
kapsül içerisine kapatılmış veya kaplama malzemesi ile kaplanmış radyoaktif maddeyi,

d) Kurum: Nükleer Düzenleme Kurumunu,
e) Radyasyon alanı: Planlanmış ışınlanmalar nedeniyle halk için belirlenen yıllık doz

sınırlarının üzerinde ışınlanma olasılığı olan alanları,
f) Radyasyon güvenliği: Radyasyon tesislerinin işletilmesi ve radyasyon uygulamala-

rının yürütülmesi sırasında çalışanların, halkın, çevrenin ve gelecek nesillerin radyasyondan
korunmasını sağlamak üzere uygun şartların oluşturularak sürdürülmesi, kazaların önlenmesi
veya kaza sonuçlarının hafifletilmesini,

g) Radyasyon kaynağı: Radyoaktif kaynaklar ile radyasyon üreten veya yayan cihazları,
ğ) Radyasyon tesisi: Radyasyon kaynaklarının üretilmesi, kullanılması, bulundurulması

veya bakım ve onarımının yapılması amacıyla özel olarak tasarlanmış tesisi,
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h) Radyasyon uygulamaları: Radyasyon kaynaklarının kullanılması, bulundurulması,
ithalatı, ihracatı, ticareti gibi faaliyetleri,

ı) Radyasyondan korunma sorumlusu: Radyasyon tesisinin veya radyasyon uygulama-
sının türüne göre Kurum tarafından belirlenmiş nitelikleri taşıyan, yetkilendirilen kişi veya yet-
kilendirilmek üzere başvuran kişi tarafından yükümlülüklerinin yerine getirilmesini teminen
görevlendirilen ve Kurum tarafından yetkilendirilen kişiye verilen yetki kapsamında uygun
görülen kişiyi,

i) Radyasyonla çalışan: Radyasyon tesisi ve radyasyon uygulamasındaki görevi gereği
halk için belirlenen doz sınırlarının üzerinde ışınlanma olasılığı olan kişiyi,

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

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

l) Yetkilendirilen kişi: Bu Yönetmelik kapsamındaki bir faaliyetin yürütülmesi için Ku-
rum tarafından kendisine lisans, izin, onay veya yetki belgesi verilen gerçek veya tüzel kişiyi,

m) Yetkilendirme: Radyasyon tesisleri ve radyasyon uygulamalarına ilişkin faaliyetlerin
yürütülmesi için yapılan başvurunun yeterli ve uygun bulunması sonucunda gerçek veya tüzel
kişilere Kurum tarafından lisans, izin veya onay verilmesi işlemini,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Genel İlkeler ve Dereceli Yaklaşım
Genel ilkeler
MADDE 5 – (1) Kurum tarafından yetkilendirme yapılmaksızın radyasyon tesisleri iş-

letilemez ve radyasyon uygulamaları yürütülemez.
(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerde radyasyon güvenliği ile radyasyon tesisi

ve radyoaktif kaynakların emniyetinin sağlanması esas alınır.
(3) Kurum tarafından verilen yetki devredilemez.
(4) Kurum, düzenleyici kontrol kapsamındaki faaliyetleri nedeniyle yetkilendirilen ki-

şinin eylem ve işlemlerinden sorumlu tutulamaz. Kurum tarafından yetkilendirilmiş olmak yet-
kilendirilen kişinin sorumluluğunu azaltmaz ya da ortadan kaldırmaz.

(5) Radyasyon tesislerinin işletilmesi ve radyasyon uygulamalarının yürütülmesi sıra-
sında; çalışanların, halkın, çevrenin ve gelecek nesillerin radyasyondan korunmasında asıl so-
rumluluk yetkilendirilen kişiye aittir.

(6) Yetkilendirilen kişi yetki koşullarının devamlılığını sağlamakla ve Kurum tarafından
tespit edilerek kendisine bildirilen eksiklikleri ve uygunsuzlukları verilen süre içerisinde ta-
mamlamakla ve gidermekle yükümlüdür.

Dereceli yaklaşım
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki yetkilendirme esasları, radyasyon tesislerinde

ve radyasyon uygulamalarında gerçekleştirilen faaliyetler sonucu meydana gelebilecek ışın-
lanmaların büyüklüğü ve sıklığı ile orantılı olarak belirlenir.

(2) Dereceli yaklaşım ilkesi çerçevesinde;
a) Radyasyon tesisleri ve radyasyon uygulamaları Ek-1’de sınıflandırılmıştır.
b) Radyasyon tesisleri ve radyasyon uygulamaları için yetkilendirilmek üzere başvuran

kişi tarafından alınması gereken izinler ve onaylar Ek-2’de belirtilmiştir.
(3) Bu Yönetmelikte belirtilmeyen yeni teknoloji ürünü radyasyon tesisleri ve radyas-

yon uygulamalarının veya mevcut radyasyon kaynaklarının farklı amaçlar ile kullanımının yet-
kilendirilmesinde, Kurum tarafından dereceli yaklaşım ilkesi göz önünde bulundurularak yet-
kilendirme koşulları belirlenir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yetkilendirme Başvurusu

Yetkilendirme başvurusu
MADDE 7 – (1) Yetkilendirme koşulları ve yetkilendirme başvurusunda sunulan bilgi

ve belgeler radyasyon tesisinin veya radyasyon uygulamasının türüne göre Kurum tarafından
dereceli yaklaşım ile belirlenir.

(2) Radyasyon tesislerini işletecek ve radyasyon uygulamalarını yürütecek gerçek ya
da tüzel kişiler, lisans, izin veya onay almak için Kurum tarafından belirlenen usulle başvuruda
bulunur. Yetkilendirilmek üzere başvuran kişi yetkilendirme işlemleri için Kurum tarafından
belirlenmiş ücretleri Kurum hesabına yatırır.

(3) Kurum yetkilendirilmek üzere başvuran kişiler tarafından sunulan bilgi ve belgelerin
doğrulanması amacına yönelik olarak araştırma, yerinde inceleme veya tespit yapabilir.

(4) Belirlenen radyasyon tesisleri ve radyasyon uygulamaları için, yetkilendirme süre-
cinin sonuna kadar, radyoaktif atık ile işletmeden çıkarma özel hesaplarına ilişkin yükümlü-
lüklerin yerine getirilip getirilmediği Özel Hesaplar Yönetim Kurulu tarafından yapılan bildirim
ile tespit edilir.

(5) Bu Yönetmelik kapsamındaki yükümlülükler, Kuruma yetkilendirme başvurusu ya-
pılması ile başlar.

Yetkilendirme başvurusunun incelenmesi
MADDE 8 – (1) Yetkilendirme başvurusunda sunulan bilgi ve belgelerin Kurum tara-

fından uygun bulunmaması durumunda, eksiklikler yetkilendirilmek üzere başvuran kişiye bil-
dirilir. Söz konusu eksikliklerin tamamlanması için Kurum tarafından yapılan bildirim tarihin-
den itibaren en fazla 3 ay süre verilir.

(2) Yerinde inceleme sonucunda çalışma koşullarının Kurum tarafından uygun bulun-
maması, yerinde inceleme yapılacak alanda yetkili kişilerin bulunmaması, başvuruda beyan
edilen fiziksel koşulların uygun olmaması veya radyasyon kaynağının herhangi bir sebeple ça-
lıştırılamaması durumlarında, yetkilendirilmek üzere başvuran kişiye eksikliklerin ve uygun-
suzlukların tamamlanması ve giderilmesi için en fazla 3 ay süre verilir. Eksikliklerin ve uy-
gunsuzlukların tamamlandığının ve giderildiğinin tespitine yönelik tekrar yerinde inceleme ya-
pılabilir. Bu durumda başvuru sahibi tekrar yerinde inceleme için belirlenen ücreti verilen süre
içerisinde Kurum hesabına yatırarak başvurur. Süresi içerisinde ücretin yatırılmaması duru-
munda başvuru iptal edilir ve başvuru ücreti iade edilmez.

(3) Söz konusu eksikliklerin ve uygunsuzlukların tamamlanması ve giderilmesi için
verilen süre içerisinde, başvuran kişi tarafından yazılı olarak bildirilen gerekçenin Kurum ta-
rafından uygun görülmesi halinde Kurum tarafından yapılan bildirim tarihinden itibaren en
fazla 6 aya kadar ilave süre verilebilir.

(4) Eksiklik ve uygunsuzlukların verilen süre sonunda tamamlanmadığı veya gideril-
mediği durumda yetkilendirme başvurusu iptal edilir. Yetkilendirme için yatırılan başvuru ve
yerinde inceleme ücreti iade edilmez.

(5) Yetkilendirme işlemlerini, eksiklikleri ve uygunsuzlukları zamanında tamamlama-
yan veya süresi içinde lisansın yenileme işlemini yaptırmayan kişiler Kurumdan yetki almamış
kabul edilir. Bu kişiler, Kurumdan gerekli yetkiyi alıncaya kadar radyasyon kaynağı ile faaliyet
gösteremez.

Radyasyondan korunma programı
MADDE 9 – (1) Radyasyon tesislerinin işletilmesi ve radyasyon uygulamalarının yü-

rütülmesi sırasında çalışanların, halkın, çevrenin ve gelecek nesillerin radyasyondan korunma-
sını sağlamak amacıyla yetkilendirilen kişi tarafından radyasyondan korunma programının ha-
zırlanması, ilgili yetkilendirme başvurularında Kuruma sunulması ve programın uygulanması
sağlanır.
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(2) Radyasyondan korunma programı radyasyon tesislerinin ve radyasyon uygulama-
larının türüne göre aşağıdaki bilgileri, talimatları ve planları içermelidir:

a) Yetkilendirilecek kişiye ilişkin bilgiler.
b) Radyasyon tesisine ve radyasyon uygulamasına ilişkin bilgiler.
c) Radyasyon kaynaklarına ilişkin bilgiler.
ç) Radyasyondan korunma sorumlusuna, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin bil-

giler.
d) Radyasyonla çalışanların sınıflandırılmasına ve bu çalışanların görev ve sorumlu-

luklarına ilişkin bilgiler.
e) Radyasyon alanlarının belirlenmesine ve bu alanlara ilişkin bilgiler.
f) Radyasyon ölçüm cihazlarına ve dozimetrelere ilişkin bilgiler.
g) Koruyucu donanım ve ekipmanlara ilişkin bilgiler.
ğ) Radyasyonla çalışanların tıbbi gözetimlerine ilişkin bilgiler.
h) Yönetim sistemine ilişkin bilgiler.
ı) Çalışmaya ve radyasyondan korunmaya ilişkin talimatlar.
i) Çevresel izleme talimatları.
j) Radyoaktif kaynakların taşınmasına ilişkin talimatlar.
k) Radyasyon tesisi ve radyoaktif kaynaklar için emniyet planı.
l) Radyoaktif atık yönetimi planı.
m) İşletmeden çıkarma planı.
n) Radyasyon acil durum planı.
o) Eğitimlere ilişkin plan.
(3) Kurum, radyasyondan korunma programında ikinci fıkrada belirtilen hususlara ilave

bilgiler isteyebilir.
(4) Yetkilendirilen kişinin radyasyondan korunma programında belirttiği hususlarda

değişiklik olması halinde radyasyondan korunma programı, yapılan değişiklikler doğrultusunda
yenilenir.

(5) Yetkilendirilen kişi tarafından radyasyondan korunma programı yılda en az bir kez
gözden geçirilir, içeriğine ve uygulanmasına ilişkin durum değerlendirmesi yapılarak gerekti-
ğinde güncellenir ve çalışanlar bilgilendirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Onaylar

Saha onayı
MADDE 10 – (1) Kurumdan Ek-2’de belirtilen gama ışınlama tesisleri için tesisin ku-

rulacağı yer ile bu yere ilişkin bilgi ve belgelerin uygunluk ve yeterliliklerinin değerlendirildiği
saha onayı alınması gerekir.

(2) Saha onayı alınması gereken gama ışınlama tesisleri için uygunluk ölçütleri ile baş-
vuruda istenecek bilgi ve belgeler Kurum tarafından belirlenir.

Mekânsal tasarım onayı
MADDE 11 – (1) Kurumdan radyasyon tesislerinin ve radyasyon uygulamalarının yü-

rütüleceği alanlarının tasarımına ilişkin mimari projenin, bilgi ve belgelerin uygunluk ve ye-
terliliklerinin değerlendirildiği mekânsal tasarım onayı alınması gereken radyasyon tesisleri
ve radyasyon uygulamaları Ek-2’de belirtilmiştir.

(2) Mekânsal tasarım onayı alınması gereken radyasyon tesisleri ve radyasyon uygula-
maları için uygunluk ölçütleri ile başvuruda istenecek bilgi ve belgeler Kurum tarafından be-
lirlenir. Mekânsal tasarım onayı alınmadan işletmeye alma izni veya lisans verilmez.

(3) Ek-1’de yer alan birinci grup radyasyon tesisleri ve radyasyon uygulamaları ile ikin-
ci grup radyasyon uygulamalarının yürütüleceği alanların okul, kreş, mesken ve benzeri yerlere
bitişik olmaması gerekir.

17 Aralık 2020 – Sayı : 31337                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 19



Serbestleştirme ve salım onayı
MADDE 12 – (1) Kurumdan, radyoaktif maddelerin aktivitelerinin belirli düzeylerin

altında olması veya altına düşmesi sonucu düzenleyici kontrolden çıkarılması ile aktivitesi be-
lirli sınırları aşmayan atıkların atmosfere veya kanalizasyona planlı ve kontrollü olarak veril-
mesine ilişkin bilgi ve belgelerin uygunluk ve yeterliliklerinin değerlendirildiği serbestleştirme
ve salım onayı alınması gerekir. Kurumdan serbestleştirme ve salım onayı alınması gereken
radyasyon tesisleri ve radyasyon uygulamaları Ek-2’de belirtilmiştir.

(2) Radyasyon tesislerinin işletilmesinden ve radyasyon uygulamalarının yürütülme-
sinden ortaya çıkacak radyoaktif maddelerin serbestleştirme ve salım onayı, radyoaktif atık
yönetimi planının uygun görülmesi ile verilir.

(3) Serbestleştirme ve salım onayı alınması gereken radyasyon tesisleri ve radyasyon
uygulamaları için uygunluk ölçütleri ile başvuruda istenecek bilgi ve belgeler Kurum tarafından
belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
İzinler

İşletmeye alma izni
MADDE 13 – (1) Ek-2’de işletmeye alma izni alınması gerektiği belirtilen radyasyon

tesislerinde lisans öncesi test amaçlı çalışma yapılabilmesi için aşağıdaki hususlar çerçevesinde
Kurumdan izin alınması gerekir:

a) Yetkilendirilmek üzere başvuran kişi tarafından işletmeye alma izni için gerekli bilgi
ve belgeler ile Kuruma başvuruda bulunulur.

b) İşletmeye alma izni başvurusu için istenen bilgi ve belgeler ile radyasyondan korun-
ma programının yeterli bulunması ve dereceli yaklaşım ilkesine göre gerek görülmesi halinde
yapılacak yerinde inceleme sonucunda hazırlanan raporun ve Kurum tarafından yapılan de-
ğerlendirme sonucunun olumlu olması durumunda tesisin radyasyon güvenliği açısından de-
ğerlendirilebilmesi ve gerekli testlerin yapılabilmesi için tesise işletmeye alma izni verilerek
radyoaktif kaynak getirilmesine izin verilir.

c) İşletmeye alma izni süresi içinde radyoaktif madde üretilmesi durumunda, üretilen
radyoaktif madde satılamaz, devredilemez, teşhis ve tedavi için veya test dışı başka amaçla
kullanılamaz, uygun yöntemlerle bertaraf edilir.

ç) İşletmeye alma izninin geçerlilik süresi 6 aydır. Yetkilendirilmek üzere başvuran kişi
tarafından talep edilmesi ve gerekçenin Kurum tarafından uygun bulunması durumunda bu
süre en fazla 6 ay daha uzatılabilir.

d) Yetkilendirilen kişi yapılan testlerin sonuçlarını içeren değerlendirme raporunu ha-
zırlar. Tesisin tam kapasite çalışabileceğini belirterek değerlendirme raporu ile birlikte lisans
başvurusunda bulunur.

e) İşletmeye alma izni iptal edilen veya işletmeye alma izni sona erdiğinde lisans ala-
mayan kişiler, tesiste bulunan radyoaktif kaynakları Kuruma beyan etmekle yükümlü olup bu
radyoaktif kaynaklarla faaliyet gösteremez. İşletmeye alma izni süresi bitiminden itibaren en
geç 3 ay içinde Kuruma lisans başvurusu yapılmaması halinde tesiste bulunan radyoaktif kay-
naklar, yetkilendirilen kişi tarafından Kurumca uygun bulunan kişiye satılabilir veya devredi-
lebilir, ihraç edilebilir, mahrecine iade edilebilir veya radyoaktif atık tesisine teslim edilir.

f) İşletmeye alma izninin geçerlilik süresi içerisinde gerekli işlemleri tamamlamayan
kişinin, lisans alabilmesi için yeniden işletmeye alma izni alması gerekir.

(2) İşletmeye alma izni alınması gereken radyasyon tesisleri için uygunluk ölçütleri ile
başvuruda istenecek bilgi ve belgeler Kurum tarafından belirlenir.
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İthalat ve ihracat izni
MADDE 14 – (1) Radyoaktif kaynakların ithalatı ve ihracatında, aşağıda belirtilen yet-

kilendirilmiş kişiler tarafından kaynakların yurda her girişi veya yurt dışına her çıkışı için Ku-
rumdan izin alınması gerekir:

a) Satış amacı olmaksızın radyoaktif kaynakları yalnız kendi çalışmalarında kullanmak
üzere yetkilendirilen veya yetkilendirilmek üzere başvurusu Kurum tarafından uygun bulunmuş
kişiler.

b) Radyoaktif kaynakların ithalatı ve ihracatına ilişkin lisans almış kişiler.
(2) Radyoaktif kaynakların ithalat ve ihracat işlemlerine ilişkin hususlarda ilgili yönet-

melikte yer alan hükümler uygulanır.
İşletmeden çıkarma izni
MADDE 15 – (1) Ek-2’de işletmeden çıkarma izni alınması gerektiği belirtilen rad-

yasyon tesisleri için işletmeden çıkarma izni başvurusunun uygun bulunması koşuluyla lisans
sonlandırılır.

(2) Yetkilendirilen kişi tarafından, mevcut radyoaktif kaynakların ihraç edilmesine,
mahrecine iade edilmesine, radyoaktif atık tesisine teslim edilmesine ya da satış veya devrine
ilişkin işlemler ile tesisin sökümüne, radyoaktif kirliliğin giderilmesine ve sahanın serbestleş-
tirilmesine ilişkin çalışma planı ile öngörülen güvenlik ve emniyet önlemlerini içeren işletme-
den çıkarma planı, hemen söküm stratejisi çerçevesinde hazırlanarak Kuruma sunulur. Kuru-
mun işletmeden çıkarma planını uygun bulmasını takiben yetkilendirilen kişiye işletmeden çı-
karma izni verilir.

(3) Yetkilendirilen kişi tarafından işletmeden çıkarma izninde belirtilen hususlar yerine
getirilerek, sürecin tamamlanması akabinde işletmeden çıkarma raporu hazırlanarak Kuruma
sunulur.

(4) İşletmeden çıkarma izni alınması gereken radyasyon tesisleri için uygunluk ölçütleri
ile başvuruda istenecek bilgi ve belgeler Kurum tarafından belirlenir.

ALTINCI BÖLÜM
Lisans

Lisans
MADDE 16 – (1) Radyasyon tesisleri ve radyasyon uygulamalarının yetkilendirilmesi,

radyasyon kaynağının özellikleri ve çalışma koşulları radyasyon güvenliği açısından Ek-1’de
yer alan sınıflandırmaya göre değerlendirilerek yapılır.

(2) Ek-1’de yer alan birinci grup radyasyon tesisleri ve radyasyon uygulamaları ile ikin-
ci grup radyasyon uygulamaları için Kurumdan yalnızca Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına göre
kurulmuş tüzel kişiler lisans alabilir.

(3) Ek-1’de yer alan birinci grup radyasyon tesisleri ve radyasyon uygulamaları için
gerekli onay ve izinlerin alınmasını takiben sunulan bilgi ve belgeler ile radyasyondan korunma
programının Kurum tarafından uygun bulunması akabinde yapılacak yerinde inceleme sonu-
cunda hazırlanan rapor esas alınarak yapılan değerlendirme sonucunun olumlu olması duru-
munda lisans verilir.

(4) Ek-1’de yer alan ikinci grup radyasyon uygulamaları için; sunulan bilgi ve belgeler
ile radyasyondan korunma programının Kurum tarafından uygun bulunması akabinde yapılacak
yerinde inceleme sonucunda hazırlanan rapor esas alınarak yapılan değerlendirme sonucunun
olumlu olması durumunda lisans verilir.

(5) Ek-1’de yer alan üçüncü grup radyasyon uygulamaları için; sunulan bilgi ve belgeler
ile radyasyondan korunmanın sağlanması amacıyla uyulması gereken teknik ve idari kuralların
belirlendiği radyasyon kaynakları ile çalışma talimatının Kurum tarafından uygun bulunması
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ve gerektiğinde yerinde inceleme sonucunda hazırlanan rapor esas alınarak yapılan değerlen-
dirme sonucunun olumlu olması durumunda lisans verilir. Ek-1’de yer alan üçüncü grup rad-
yasyon uygulamalarından Kurum tarafından belirlenenler için, radyasyon güvenliğine ilişkin
koşulların yerine getirildiğine dair beyanın değerlendirilmesi üzerine kayıt altına alınarak lisans
verilir.

(6) Ek-1’de yer alan ikinci ve üçüncü grup radyasyon uygulamalarından Kurum tara-
fından belirlenenler için geçerli bir lisansa sahip olan yetkilendirilen kişi tarafından; radyasyon
uygulamasının türü, radyasyon kaynağının cinsi ve kullanım amacı aynı olan yeni bir radyasyon
kaynağı için yapılan lisans başvurusunun Kurum tarafından uygun bulunması durumunda ye-
rinde inceleme yapılmaksızın da lisans verilebilir.

(7) Radyasyon tesisleri ve radyasyon uygulamalarına ilişkin lisans başvurusunda;
a) Yetkilendirilecek kişiye ilişkin bilgiler,
b) Radyasyon tesisine veya radyasyon uygulamasına ve radyasyon kaynaklarına ilişkin

bilgiler,
c) Yetkilendirilen kişi adına temsile yetkili kişiye, radyasyondan korunma sorumlusuna

ve radyasyonla çalışanlara ilişkin bilgiler,
ç) Radyasyondan korunma programı veya radyasyon kaynakları ile çalışma talimatları,
Kuruma sunulur. Radyasyon tesisinin veya radyasyon uygulamasının türüne göre rad-

yasyonla çalışanların nitelikleri, radyasyondan korunma programının içeriği ve başvuruda is-
tenecek diğer bilgi ve belgeler Kurum tarafından belirlenir.

(8) Yetkilendirilen kişiye verilen lisans; lisans süresinin aşılmaması ve lisanslamaya
esas olarak beyan edilen hususların devam etmesi koşuluyla geçerlidir.

(9) Kurum tarafından verilen lisanslar 5 yıl süreyle geçerlidir.
YEDİNCİ BÖLÜM

Muafiyetler
Muafiyetler
MADDE 17 – (1) Radyasyon tesislerinde ve radyasyon uygulamalarında kullanılacak

aşağıdaki koşulları sağlayan radyoaktif kaynaklar, Kurum tarafından bildirim koşulu getirme
ve toplam miktara sınır koyma hakkı saklı kalmak koşuluyla yetkilendirmeye ilişkin yüküm-
lülüklerden muaftır:

a) Aktiviteleri veya aktivite konsantrasyonları Ek-4’te yer alan muafiyet değerlerini aş-
mayan radyoaktif kaynaklar,

b) Her bir radyoizotopun toplam aktivitesinin Ek-4’te yer alan ikinci sütunda belirtilen
değere bölünmesi yoluyla karışımdaki tüm radyoizotoplar için elde edilen oranların toplamı 1
veya 1’den küçük olan, farklı radyoizotopların karışımından oluşan radyoaktif kaynaklar.

(2) Ek-4’te yer almayan veya Ek-4’te yer alan ancak muafiyet değerlerini aşan radyoaktif
kaynakları içeren cihazlar veya düzenekler, ithalat ve ihracatı için Kurumdan izin alınması
koşuluyla aşağıdaki hususların bir arada sağlanması durumunda, Kurum tarafından değerlen-
dirilerek yetkilendirmeye ilişkin diğer yükümlülüklerden muaf tutulabilir:

a) Radyoaktif kaynağın herhangi bir sızıntı ve radyoaktif kirlilik oluşturmasına karşı
etkin bir şekilde korunmasının sağlanmış olması,

b) Radyoaktif kaynak içeren cihazın veya düzeneğin normal çalışma koşullarında yüzey-
lerinden 10 cm uzaklıktaki herhangi bir noktada doz hızının 1 μSv/saat değerini aşmaması.

(3) 30 kV altında gerilimle çalışan radyasyon üreten cihazlar, normal çalışma koşulla-
rında erişilebilen yüzeylerinden 10 cm uzaklıktaki herhangi bir noktada doz hızının 1 μSv/saat
değerini aşmaması koşuluyla yetkilendirmeye ilişkin yükümlülüklerden muaftır. Yetkilendir-
meye ilişkin yükümlülüklerden muaf tutulan radyasyon üreten cihazlar için Kurum tarafından
yapılacak değerlendirme üzerine bildirim koşulu getirilebilir.

Sayfa : 22                               RESMÎ GAZETE                                17 Aralık 2020 – Sayı : 31337



(4) 30 kV üzerinde gerilimle çalışan radyasyon üreten cihazlar, normal çalışma koşul-
larında erişilebilen yüzeylerinden 10 cm uzaklıktaki herhangi bir noktada doz hızının 1 μSv/saat
değerini aşmaması koşuluyla ve güvenli kullanılması kaydıyla, Kurum tarafından değerlendi-
rilerek yetkilendirmeye ilişkin yükümlülüklerden muaf tutulabilir.

(5) Kurum tarafından verilen muafiyetler, radyasyon güvenliği ve radyoaktif kaynak-
ların emniyeti açısından gerekli görüldüğü durumlarda kaldırılabilir. Muafiyeti kaldırılan rad-
yasyon kaynakları için yetkilendirme başvurusunda bulunulur.

(6) İkinci ve dördüncü fıkralarda belirtilen radyasyon kaynaklarının satılması veya dev-
redilmesi durumunda Kuruma bildirimde bulunulur.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Yetkilendirme Sonrası İşlemler

Yetkilendirmeye ilişkin bilgilerde değişiklik yapılması
MADDE 18 – (1) Yetkilendirilen kişi tarafından, aşağıda verilen değişikliklerden biri-

nin yapılacak olması halinde, değişikliğin yapılmasını takiben en geç 7 gün içinde istenen bilgi
ve belgelerle Kuruma başvuruda bulunulur ve yetkilendirmeye ilişkin ilgili bilgiler güncelle-
nir:

a) Yetkilendirilen kişinin ve yerin aynı kalması şartıyla, unvanının veya adresinin de-
ğişmesi.

b) Taşınabilir cihazlar ile faaliyet gösteren yetkilendirilen kişinin merkez adresinin de-
ğişmesi.

(2) Radyasyondan korunma sorumlusunun değişmesi durumunda yetkilendirilen kişi
tarafından;

a) Değişiklik yapılmadan 15 gün önce istenen bilgi ve belgelerle Kuruma başvuruda
bulunulması,

b) Değişikliğin önceden bildirilmesinin beklenemeyeceği durumlarda belirtilen deği-
şikliğin yapılmasını takiben en geç 7 gün içinde Kuruma başvuruda bulunulması,

halinde Kurum tarafından başvurunun uygun olduğunun değerlendirilmesi üzerine yet-
kilendirmeye ilişkin radyasyondan korunma sorumlusu bilgileri güncellenir.

Lisans kapsamı değişikliği
MADDE 19 – (1) Radyasyon tesislerinde ve radyasyon uygulamalarında yetkilendirilen

kişi tarafından;
a) Yetki kapsamındaki radyasyon kaynağında ortam doz hızını artıracak değişikliğin,
b) Radyasyon alanlarının değişiminin,
c) Mekânsal tasarım değişikliğinin,
gerekmesi durumunda Kurum tarafından belirlenen bilgi ve belgeler ile başvuruda bu-

lunulur. Bu değişiklikler Kurumdan radyasyon tesisleri için izin, radyasyon uygulamaları için
uygun görüş alınmadan yapılamaz. Bu durumlarda; daha önce alınan mekânsal tasarım onayı
veya serbestleştirme ve salım onayına ilişkin yetki koşullarının değişmesi halinde Kurumdan
radyasyon tesisleri için izin, radyasyon uygulamaları için uygun görüş alınması gerekir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen değişikliklerin yapılması ve Kurum tarafından yapılan in-
celeme ve ölçüm sonucu hazırlanan raporun olumlu değerlendirilmesi neticesinde lisans kap-
samında değişiklik yapılır.

(3) Ek-1’de yer alan birinci grup radyasyon tesisleri ve radyasyon uygulamalarında
mevcut radyasyon kaynağına ek olarak ortam doz hızını artırmayan yeni bir radyoaktif kaynak
eklenmesi ve yetkilendirilen kişi tarafından bildirilen belgelerin Kurum tarafından uygun bu-
lunması durumunda inceleme ve ölçüm yapılmaksızın lisans kapsamında değişiklik yapılır.
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Lisansın yenilenmesi
MADDE 20 – (1) Yetkilendirilen kişi, lisans süresinin bitiminden önceki 6 ay içerisin-

de, Kurum tarafından lisans yenileme için istenilen bilgi ve belgeler ile birlikte Kuruma baş-
vuruda bulunur. Süresi içinde yapılan başvurunun Kurum tarafından uygun bulunması ve ge-
rekli görülmesi halinde yapılacak inceleme veya denetim sonucunun uygun bulunması halinde
lisans yenilenir.

(2) Lisans süresinin bitiminden önce yenilenme başvurusu yapılmayan lisanslar, lisans
süresinin bitiminde kendiliğinden sona erer. Süresi biten lisanslar için lisans yenileme işlemi
yapılmaz.

Lisansı geçersiz hale gelen faaliyetin yeniden yetkilendirilmesi
MADDE 21 – (1) Lisansın sona ermesi, sonlandırılması veya iptali gibi bir sebeple li-

sansı geçersiz hale gelen bir faaliyete ilişkin yeniden lisans alınmak istenmesi durumunda, ye-
niden lisans başvurusu yapılır. Bu faaliyete ilişkin daha önce Kurum tarafından tesis edilmiş
işlemler göz önünde bulundurularak radyasyon tesisinin ve radyasyon uygulamasının türüne
göre yapılacak yetkilendirmeye ilişkin hususlar başvuran kişiye bildirilir. Lisans alınıncaya ka-
dar radyasyon kaynağı ile faaliyet gösterilemez. Kurumun düzenleyici kontrolü ve yetkilendi-
rilen kişinin yetkilendirmeye ilişkin yükümlülükleri devam eder.

Yetkilendirilmiş bir faaliyet için başka bir kişinin yetkilendirilmesi
MADDE 22 – (1) Yetkilendirilmiş bir faaliyet için başka bir kişinin yetkilendirilmesinin

talep edilmesi durumunda, bu kişi tarafından Kuruma yetkilendirilmek üzere başvurulur. Bu
faaliyete ilişkin daha önce Kurum tarafından tesis edilmiş işlemler göz önünde bulundurularak
radyasyon tesisinin ve radyasyon uygulamasının türüne göre yapılacak yetkilendirmeye ilişkin
hususlar başvuran kişiye bildirilir. Kurum, sunulan bilgi ve belgeler ile gerekli olması halinde
yapılacak yerinde inceleme sonucunu değerlendirerek uygun bulması durumunda, başvuran
kişiyi ilgili maddeler uyarınca yetkilendirir.

Lisansın istek üzerine sonlandırılması
MADDE 23 – (1) Yetkilendirilen kişi tarafından radyoaktif kaynak kullanılmayan rad-

yasyon uygulamaları için lisansın sonlandırılmasının talep edilmesi halinde, radyasyon kay-
naklarının son durumu hakkındaki bilgi ve belgelerin Kuruma sunulması ve Kurum tarafından
uygun bulunması durumunda lisans sonlandırılır.

(2) Yetkilendirilen kişi tarafından radyasyon tesislerinde veya radyoaktif kaynaklarla
yapılan radyasyon uygulamalarında lisansın sonlandırılmasının talep edilmesi halinde, lisans
kapsamındaki radyoaktif kaynakların; ihraç edildiğini, mahrecine iade edildiğini, radyoaktif
atık tesisine teslim edildiğini ya da satış veya devrinin yapıldığını gösteren bilgi ve belgelerin
Kuruma sunulması ve Kurum tarafından uygun bulunması durumunda lisans sonlandırılır.

Düzenleyici kontrolden çıkarılma
MADDE 24 – (1) Yetkinin kendiliğinden sona ermesi, sonlandırılması veya iptali ha-

linde;
a) Ek-2’de yer alan radyasyon tesisleri için işletmeden çıkarma raporu ile diğer radyas-

yon tesisleri ve radyasyon uygulamaları için yetki kapsamındaki radyoaktif kaynakların ihraç
edildiğini, mahrecine iade edildiğini, radyoaktif atık tesisine teslim edildiğini ya da satış veya
devrinin yapıldığını gösteren bilgi ve belgelerin Kuruma sunulması,

b) Radyoaktif atık ile işletmeden çıkarma özel hesaplarına ilişkin yükümlülüklerin ye-
rine getirildiğine ilişkin bilgi ve belgelerin Kuruma sunulması,

üzerine Kurumun düzenleyici kontrolden çıkarma kararı ile yetkilendirilen kişinin yetki
ve yükümlülükleri sona erer.
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DOKUZUNCU BÖLÜM
Yükümlülükler ve Görevler

Temel yükümlülükler
MADDE 25 – (1) Radyasyon tesislerini işletmek ve radyasyon uygulamalarını yürüt-

mek üzere yetkilendirme başvurusu yapan veya yetkilendirilen kişinin temel yükümlülükleri
aşağıda belirtilmiştir:

a) Radyasyondan korunmanın ve radyasyon güvenliğinin sağlanması.
b) Radyasyon tesislerinin ve radyoaktif kaynakların emniyetinin sağlanması.
c) Radyasyon acil durumlarının önlenmesi, radyasyon acil durumlarına hazırlık ve mü-

dahalenin sağlanması.
ç) Radyoaktif atık yönetiminin güvenli bir şekilde sağlanması.
Yetkilendirilen kişinin yükümlülükleri
MADDE 26 – (1) Radyasyon tesislerinin işletilmesi ve radyasyon uygulamalarının yü-

rütülmesinde faaliyetin türü ve çalışma koşullarına bağlı olarak yetkilendirilen gerçek veya tü-
zel kişinin yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için gerekli idari ve teknik altyapıyı kurmak
ve mali kaynakları sağlamak.

b) Radyasyon tesislerinin işletilmesi ve radyasyon uygulamalarının yürütülmesine iliş-
kin plan, program ve talimatları hazırlamak, radyasyon güvenliğine ilişkin müdahaleleri yap-
mak ve yetkilendirmeye ilişkin diğer işlemleri yürütmek üzere Kurum tarafından belirlenen
nitelikleri taşıyan yeterli sayıda radyasyondan korunma sorumlusu istihdam etmek, yetkili kıl-
mak ve radyasyondan korunma sorumlusunun görevden ayrılması durumunda ivedilikle Ku-
ruma bildirim yapmak.

c) Radyasyon tesislerini işletmek ve radyasyon uygulamalarını yürütmek üzere Kurum
tarafından belirlenen koşulları sağlayan yeterli sayıda ve nitelikte personel istihdam etmek ve
bu kişilerin belirlenen program ve talimatlar çerçevesinde işlerini yürütmesini sağlamak.

ç) Radyasyon kaynaklarını güncel ulusal ve uluslararası mevzuat ve standartlara uygun
olarak temin etmek.

d) Radyasyon acil durumlarında kullanılacaklar da dâhil olmak üzere faaliyetin türüne
göre gerekli tüm kişisel koruyucu donanımları temin etmek, uygun şartlarda muhafaza etmek,
belirli aralıklarla testlerini ve kontrollerini yaparak veya yaptırarak hazır durumda bulundurmak
ve uygun şekilde kullanmak veya kullanılmasını sağlamak.

e) Radyasyon ölçümleri için uygun cihazların temin edilmesini, kalibrasyonlarının dü-
zenli olarak yapılmasını, bakımlarının yapılarak çalışır halde bulundurulmasını ve çalışmalarda
kullanılmasını sağlamak.

f) Radyasyondan korunma programının hazırlanmasını, çalışanların program doğrul-
tusunda bilgilendirilmesini, programın uygulanmasını ve gerektiğinde güncellenmesini sağla-
mak, gerekli teknik ve idari tedbirleri almak.

g) Radyasyonla çalışanlar ile radyasyon alanlarında bulunması muhtemel personele be-
lirli aralıklarda radyasyondan korunmaya, radyasyon kaynaklarına ve çalışma talimatlarına
ilişkin eğitim verilmesini sağlamak.

ğ) Radyoaktif kaynakların, imal veya temin edilmesinden ihraç edilmesine, mahrecine
iade edilmesine, radyoaktif atık tesisine teslim edilmesine ya da satış veya devrine kadar tüm
aşamalarda güvenli kullanılmasını ve emniyetini sağlamak.

h) Radyasyon alanlarının sınıflandırılmasını, uygun uyarı işaret levhalarının görünür
şekilde yerleştirilmesini, radyasyon alanlarına erişim kontrolünü, bu alanlara uygun çalışma
ve radyasyon acil durum talimatlarının hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.
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ı) Radyasyonla çalışanların sınıflandırılmasını, radyasyonla çalışanlardan A sınıfı olarak
sınıflandırılanların kullanacakları kişisel dozimetrelerin temin edilmesini, kişisel dozimetrele-
rinin doğru ve düzenli olarak kullanılmasını, zamanında dozimetri servisine gönderilerek kişisel
doz sonuçlarının takip edilmesini, bu kişilerin tıbbi gözetimlerinin düzenli olarak yaptırılmasını
sağlamak ve gerekli hallerde personelin görev planını değiştirmek.

i) Radyasyon tesislerine ve radyasyon uygulamalarına ilişkin normal çalışma koşulla-
rına ve muhtemel kazalara yönelik radyolojik ve radyolojik olmayan risklerin değerlendirmesini
yaparak gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak.

j) 32 nci madde kapsamında belirtilen kayıtların tutulmasını sağlamak.
k) Radyasyon alanlarında yapılacak bakım, onarım, radyoaktif kaynak değişimi, sökü-

mü, cihazların test, kontrol ve kalibrasyonu gibi işlemlerin yetkin radyasyonla çalışanlar veya
harici çalışanlar tarafından gerçekleştirilmesini ve bu kapsamda görev alacak kişilerin kişisel
dozimetre kullanarak çalışma yapmasını sağlamak ve Kurum tarafından harici çalışanlara iliş-
kin belirlenecek diğer yükümlülükleri yerine getirmek.

l) Kapalı kaynakların sızıntı testinin yapılmasını sağlamak.
m) Radyasyon kaynaklarının kabul testleri, bakım ve onarımına ilişkin programların

yürütülmesini sağlamak.
n) Radyasyon tesislerinin işletilmesinin ve radyasyon uygulamalarının yürütülmesinin

kalite standartlarına uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için yönetim sisteminin bir parçası
olarak kalite güvence programının oluşturulmasını ve uygulanmasını sağlamak.

o) Radyoaktif kirliliğe karşı önlemlerin alınmasını sağlamak.
ö) Radyoaktif kaynakların ve radyoaktif atıkların taşınması sırasında güvenliği ve em-

niyeti sağlayarak, radyoaktif maddenin taşınmasına ilişkin mevzuatta gönderici, alıcı ve taşıyıcı
kişi için belirtilen yükümlülükleri yerine getirmek.

p) Radyasyon alanlarında ve bu alanların bitişik alanlarında ölçüm ve çevresel izleme
programlarının yürütülmesini sağlamak.

r) Radyasyondan korunma sorumlusu tarafından bildirilen eksikliklerin ve uygunsuz-
lukların tamamlanmasını ve giderilmesini sağlamak.

(2) Radyasyon tesislerinde ve radyasyon uygulamalarında kullanılan radyoaktif mad-
denin nükleer güvence denetimine tabi olması halinde, nükleer güvenceye ilişkin hususlarda
ilgili yönetmelikte yer alan hükümler uygulanır.

(3) Radyasyondan korunma sorumlusunun ve radyasyonla çalışanların radyasyondan
korunmaya yönelik yükümlülüklerine ilişkin hususlarda ilgili yönetmelikte yer alan hükümler
uygulanır.

Radyasyon güvenliği komiteleri
MADDE 27 – (1) Radyasyon tesisinin işletilmesinin ve radyasyon uygulamasının yü-

rütülmesinin birlikte gerçekleştirildiği veya farklı türde radyasyon uygulamalarından en az iki-
sinin yürütüldüğü hallerde birimler arası koordinasyonun sağlanması amacıyla radyasyon gü-
venliği komitesi kurulur.

(2) Radyasyon güvenliği komitelerinin çalışma usul ve esasları Kurum tarafından be-
lirlenir.

Radyoaktif kaynakların yönetimi
MADDE 28 – (1) Radyasyon tesisleri ve radyasyon uygulamalarında, radyoaktif kay-

nağın imal veya temin edilmesinden ihraç edilmesine, mahrecine iade edilmesine, radyoaktif
atık tesisine teslim edilmesine ya da satış veya devrine kadar tüm aşamalarda yürütülecek iş-
lemler yetkilendirilen veya yetkilendirme başvurusu uygun bulunan kişiler tarafından gerçek-
leştirilir.
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(2) Yetkilendirilen kişinin sahip olduğu kapalı kaynakları, devretmek istemesi duru-
munda radyoaktif kaynağın devri ancak; yetkilendirilen kişi tarafından Kuruma bildirimde bu-
lunulması ve devralacak kişinin yaptığı lisans başvurusunun Kurum tarafından uygun bulun-
ması durumunda gerçekleştirilir.

(3) Radyoaktif kaynakların taşınması ve dağıtılması, radyoaktif maddenin taşınması
için gerekli yetkileri almış gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılır. Radyoaktif kaynaklar,
Kurum tarafından lisans almış veya lisans başvurusu uygun bulunmuş gerçek veya tüzel kişiler
dışındaki kişilere teslim edilemez.

(4) Radyasyon tesisleri ve radyasyon uygulamaları kapsamında yürütülen faaliyetler-
deki radyoaktif kaynaklar ile radyoaktif kaynak ihtiva eden mobil/taşınabilir cihazların taşın-
ması, radyoaktif maddelerin taşınmasına ilişkin mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçek-
leştirilir.

(5) Radyoaktif kaynak ihtiva eden mobil/taşınabilir cihazlar, bu cihazlar ile faaliyet
gösterilen radyasyon uygulamaları için alınan lisans kapsamında yurt içinde taşınabilir. Bu ci-
hazlar ile faaliyet gösterilen radyasyon uygulaması için yetkilendirilen kişi;

a) İçinde radyoaktif kaynak bulunan taşıma kaplarının veya cihazların güvenliği ve em-
niyeti sağlanarak depolanabilmesi için bir merkezi depo oluşturur ve bu merkez depoyu sadece
bu amaca uygun olarak kullanır.

b) Saha, şantiye ve benzeri yerlerde yapılan çalışmalar esnasında, çalışmaların bitiminde
kullanılmak üzere geçici depo oluşturur ve geçici depoyu bu amaca uygun kullanır.

c) Bu cihazlar mesken olarak kullanılan binalarda depolanmaz. Cihaz, radyoaktif kay-
nak ve donanımları hiçbir şekilde merkez depo veya geçici depo yerleri dışında bekletilmez
veya depolanmaz.

(6) Yüksek aktiviteli kapalı kaynak üreticileri, her yüksek aktiviteli kapalı kaynağa ayrı
numara vererek bu numaraları ve radyasyon uyarı işaretini kaynak ve taşıma kabı üzerine işler,
yüksek aktiviteli kapalı kaynak ve taşıma kabı tipleri ile ilgili resimli katalogları hazırlar. Ta-
şıma kabı yeniden kullanılacak ise, taşıma kabında taşınabilecek kaynağın cinsi ve azami ak-
tivitesi de belirtilir.

(7) Yetkilendirilen kişi, radyoaktif kaynaklara ilişkin olarak;
a) Kaynak teslim alınırken kaynak mahfazası ve taşıma kabı üzerindeki bilgilerle ilgili

belgelerde yer alan bilgilerin birbiriyle uyumlu, okunaklı olduğunun ve radyasyon uyarı işa-
retlerinin uygunluğunun kontrol edilmesini, kaynak teslimine ilişkin tutanağın oluşturulmasını
ve kayıt altına alınmasını,

b) Üreticisi tarafından düzenlenen kaynağa ilişkin belgelerin muhafaza edilmesini,
c) Belirli aralıklarla kaynağın ve ilgili donanımın yerlerinde, çalışır durumda oldukla-

rının ve emniyetinin sağlandığının tespitinin yapılmasını ve kayıtlarının tutulmasını,
ç) Kaynağın zarar görmüş olma ihtimali olan her durumda kaynak bütünlüğünün kontrol

edilmesini,
d) Ek-3’te belirlenen 1 inci, 2 nci ve 3 üncü radyoaktif kaynak sınıfında yer alan yüksek

aktiviteli kapalı kaynakların sızıntı kontrolünün en az yılda bir kez yapılmasını,
sağlar.
(8) Yetkilendirilen kişi Ek-3’te belirlenen 1 inci, 2 nci ve 3 üncü radyoaktif kaynak sı-

nıfında yer alan yüksek aktiviteli kapalı kaynaklara ilişkin olarak; kaynak kullanımda olduğu
sürece Kurum tarafından belirlenen şekilde kayıtları tutar ve her yıl en geç Aralık ayı sonuna
kadar Kuruma bildirir.

Radyoaktif kaynakların emniyeti
MADDE 29 – (1) Yetkilendirilen kişi radyoaktif kaynağın emniyetini sağlamak üzere;

radyoaktif kaynağa erişimi kısıtlayacak veya radyoaktif kaynağın bulunduğu alanlara görevli
personel dışındaki girişleri engelleyecek şekilde, gerekli kilit mekanizmalarının, izleme ve ile-
tişim sistemlerinin temin edilmesini ve gerekirse buna yönelik personel görevlendirilmesini
de içeren uygun tedbirlerin alınmasını sağlar.
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(2) Yetkilendirilen kişi; radyoaktif kaynaklara yetkisiz erişim, çalınma veya kaybolma
gibi durumlarda radyoaktif kaynağın aranmasına ve emniyetinin yeniden sağlanmasına yönelik
gerekli çalışmaları derhal yerine getirir ve Kuruma bildirim yapar. Duruma ve gelişmelere iliş-
kin raporu en geç 3 ay içerisinde Kuruma sunar.

(3) Yetkilendirilen kişi radyoaktif kaynakların emniyetine ilişkin gerekli hallerde Em-
niyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ile ilgili diğer kamu kurum ve kuruluş-
larına bildirimde bulunur ve onlarla işbirliği yapar.

Radyoaktif atıkların yönetimi
MADDE 30 – (1) Radyasyon tesisinin işletilmesi ve radyasyon uygulamasının yürü-

tülmesi nedeniyle ortaya çıkan radyoaktif atıkların güvenli bir şekilde yönetimini sağlamaktan
yetkilendirilen kişi sorumludur.

(2) Kullanım dışı kalmış kapalı kaynaklar hiçbir şekilde çevreye bırakılamaz, yetkilen-
dirilen kişi tarafından nihai olarak depolanamaz, mahrecine iade edilir, bunun mümkün olma-
dığı durumda radyoaktif atık tesisine teslim edilir. Yetkilendirilen kişi bu işlemlerin gerçekleş-
tiğine ilişkin bilgi ve belgeler ile ivedilikle Kuruma bildirimde bulunur.

(3) Yetkilendirilen kişi radyoaktif atıkların mevzuata uygun olarak mahrecine iadesini
veya radyoaktif atık tesisine teslim edilmesini sağlamak ve bu süreçteki maliyetleri karşıla-
makla yükümlüdür. Yetkinin; sona ermesi, Kurum tarafından askıya alınması, sonlandırılması,
iptali yetkilendirilen kişinin iflas etmesi, işi bırakması veya benzeri acze düşülen durumlar yet-
kilendirilen kişinin bu yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

(4) Radyoaktif atık yönetimine ilişkin hususlarda ilgili yönetmelikte yer alan hükümler
uygulanır.

Radyasyon acil durum yönetimi
MADDE 31 – (1) Radyasyon acil durum yönetimi kapsamındaki acil durum hazırlık-

ları, radyasyondan korunma programı dâhilinde, radyasyon tesisi ve radyasyon uygulamasına
özgü olası acil durumlara yönelik olarak hazırlanmış radyasyon acil durum planında yer alır.
Radyasyon acil durum planının radyasyon tesisleri ve radyasyon uygulamalarındaki teknik ve
idari değişiklikler, güvenlik değerlendirmeleri sonucunda oluşturulan kaza senaryolarında mey-
dana gelen güncellemeler, gerçekleştirilen tatbikatlar sonrasında çıkarılan dersler, benzer rad-
yasyon tesisi ve radyasyon uygulamalarında elde edilen tecrübeler gibi hususlar göz önünde
bulundurularak gerektiğinde güncellenmesi ve çalışanların bu doğrultuda bilgilendirilmesi,
eğitilmesi ve planın tatbikatlarla sınanması sağlanır.

(2) Radyasyon tesisinin işletilmesi veya radyasyon uygulamasının yürütülmesi sırasında
meydana gelebilecek radyasyon acil durumlarının yönetilmesi amacıyla acil durumlara hazırlık
ve müdahaleye ilişkin hususlarda 18/6/2020 tarihli ve 31159 sayılı Resmî Gazete’de yayımla-
nan Radyasyon Acil Durumlarının Yönetimine Dair Yönetmelikte yer alan hükümler uygula-
nır.

Kayıtlar
MADDE 32 – (1) Yetkilendirilen kişi tarafından, radyasyon tesislerinin işletilmesi ve

radyasyon uygulamalarının yürütülmesi süresince aşağıda belirtilen belgeler ve kayıtlar tutu-
lur:

a) Onay, izin, yetki belgesi ve lisans belgeleri.
b) Radyasyon kaynaklarına ilişkin belge ve kayıtlar.
c) Radyasyon ölçüm cihazlarına ilişkin belgeler ve yapılan ölçümlere ilişkin kayıtlar.
ç) Radyoaktif atıklara ilişkin belge ve kayıtlar.
d) Radyasyon acil durumlarına ilişkin belge ve kayıtlar.
e) Radyasyonla çalışanlar ile harici çalışanlara ilişkin tıbbi gözetim, kişisel doz ve rad-

yasyondan korunma eğitimlerine ilişkin belge ve kayıtlar.
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(2) Birinci fıkrada belirtilen belge ve kayıtlar, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak
kaydıyla faaliyet düzenleyici kontrolden çıkarılıncaya kadar muhafaza edilir.

(3) Yetkilendirilen kişi, Kurum tarafından talep edilmesi halinde, birinci fıkrada belir-
tilen belge ve kayıtları Kuruma gönderir.

ONUNCU BÖLÜM
Denetim ve Yaptırım

Denetim
MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki radyasyon tesisleri ve radyasyon uy-

gulamaları Kurumun denetimine tabidir. Denetimler programlı ya da programsız, resmi tatil
günleri de dâhil olmak üzere yılın herhangi bir günü ve günün herhangi bir saatinde haberli
veya habersiz yapılabilir.

(2) Denetime ilişkin hususlarda ilgili yönetmelikte yer alan hükümler uygulanır.
Yaptırım
MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki radyasyon tesisleri ve radyasyon uy-

gulamalarının yetkilendirme yapılmaksızın işletildiğinin veya yürütüldüğünün ya da ilgili mev-
zuat veya yetki koşullarına, Kurum kararlarına ve talimatlarına aykırı hareket edildiğinin sap-
tanması halinde yaptırım uygulanır. Eylemin aynı zamanda suç teşkil ettiğinin değerlendirilmesi
halinde Cumhuriyet Başsavcılığına ihbarda bulunulur.

(2) Yaptırımlar; yetkinin askıya alınmasını, kısıtlanmasını, iptalini ve 702 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname uyarınca uygulanacak idari para cezalarını içerir.

(3) Yaptırımlara ilişkin hususlarda ilgili yönetmelikte yer alan hükümler uygulanır.
ON BİRİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler
MADDE 35 – (1) Aşağıdaki yönetmelikler yürürlükten kaldırılmıştır:
a) 18/6/1994 tarihli ve 21964 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gamma ve Elektron

Demeti Işınlama Tesislerinin Güvenliği ve Lisanslanması Yönetmeliği.
b) 21/7/1994 tarihli ve 21997 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta Tedavi Ama-

cıyla Kullanılan İyonlaştırıcı Radyasyon Kaynaklarını İçeren Tesislere Lisans Verme Yönet-
meliği.

c) 8/7/2005 tarihli ve 25869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Endüstriyel Radyo-
grafide Radyasyondan Korunma ve Lisanslama Yönetmeliği.

(2) Birinci fıkra ile yürürlükten kaldırılan yönetmeliklere yapılan atıflar bu Yönetmeliğe
yapılmış sayılır.

Geçici hükümler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce verilmiş

olan lisanslar, lisans süresi sona erene kadar geçerlidir. Daha önce lisans almış yetkilendirilen
kişilerin 19 uncu ve 20 nci maddeler doğrultusunda lisansa ilişkin ilk başvurusunda 16 ncı
maddede belirtilen lisanslama usulleri uygulanır.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte geçerli bir lisansa sahip olan gerçek veya
tüzel kişilere 11 inci maddenin üçüncü fıkrası uygulanmaz.

(3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce karara bağlanmamış mevcut baş-
vurular, başvuru tarihinde yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.

(4) Bu Yönetmelik uyarınca çıkarılacak mevzuat yürürlüğe girene kadar mevcut dü-
zenlemelerin bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümleri uygulanmaya devam olunur.

Yürürlük
MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Nükleer Düzenleme Kurumu Başkanı

yürütür.
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Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından:
KOSGEB TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/6/2011 tarihli ve 27951 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan KOSGEB
Teşkilat Yönetmeliğinin 1 inci maddesinde yer alan “bunların unvan ve adetlerini,” ibaresi yü-
rürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 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 227 nci maddesinin bi-
rinci fıkrasının (a) bendi ile 232 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine dayanılarak ha-
zırlanmıştır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Sanayi ve Teknoloji Bakanını,
b) Başkan: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Baş-

kanını,
c) Başkanlık: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Baş-

kanlığını,
ç) Destek Modeli: 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında sağlanan KOSGEB

desteklerini,
d) Girişimci: Bir iş fikrine dayalı olarak kendi işini kurmak isteyen gerçek kişileri,
e) İcra Komitesi: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi

Başkanlığı İcra Komitesini,
f) İşletme:19/10/2005 tarihli ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe

konulan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hak-
kında Yönetmelik kapsamında yer alan ve 5/8/2009 tarihli ve 2009/15431 sayılı Bakanlar Ku-
rulu Kararı ile tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri
(KOBİ),

g) KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Baş-
kanlığını,

ğ) Merkez teşkilatı: Ana hizmet, danışma ve denetim ile yardımcı hizmet birimlerini,
h) Personel: 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 27 nci

maddesi uyarınca İdari Hizmet Sözleşmesi ile çalışan asli personeli,
ı) Taşra teşkilatı: Merkez teşkilatı dışında kalan birimleri,
i) TEKMER: Yeni ürün/hizmet ve üretim teknolojilerini geliştiren işletmelerin ve giri-

şimcilerin, ar-ge ve inovasyon ile endüstriyel uygulama faaliyetlerine destek sağlamak amacıyla
KOSGEB tarafından kurulan veya kurdurulan merkezi,

j) Yönetici: Başkanlıkta yönetim kademesinde görev alan personeli,
ifade eder.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 5 – (1) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi

Başkanlığı; 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde öngörülen görevleri yerine getirmek
üzere kurulan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ilgili, tüzel kişiliği haiz, özel bütçeli bir kamu
kuruluşu olup bütün işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabidir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 7 – (1) Genel Kurul, Cumhurbaşkanının veya Bakanın başkanlığında, 4 sayılı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 229 uncu maddesinde belirtilen üyelerden oluşur.”
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MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 8 – (1) Genel Kurulun görevleri, kalkınma plan ve programları doğrultu-

sunda işletmelerin teknolojik gelişmelere ve serbest rekabet ortamına uyumunu sağlamak mak-
sadıyla işletmelere ilişkin geliştirme ve destekleme kararlarının alınması, uygulamaların plân-
lanması ve koordinasyonunun sağlanması bakımından tedbirler almak, düzenleyici direktifler
vermek, Başkanlığın faaliyet raporu ile performans programını incelemek ve önerilerde bu-
lunmaktır.

(2) Genel Kurul, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 230 uncu maddesinde ken-
disine verilen görevlerde karar organıdır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Genel Kurul, yılda en az bir defa olmak üzere, Cumhurbaşkanının veya Bakanın
daveti üzerine toplanır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Kararlar Genel Kurul Başkanı tarafından oylatılır ve toplantıya katılanların salt
çoğunluğu ile karar alınır. Oyların eşitliği halinde Genel Kurul Başkanının oyu çift sayılır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 11 – (1) İcra Komitesi, Bakanın başkanlığında, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı

Kararnamesinin 231 inci maddesinde belirtilen üyelerden oluşur.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 12 – (1) İcra Komitesi, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 232 nci

maddesinde kendisine verilen görevlerde karar organıdır.
(2) İcra Komitesinin görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Kalkınma plan ve programları kapsamında ve/veya Genel Kurulun belirlediği poli-

tikalar, amaçlar, hedefler ve ilkeler istikametinde işletmelerin geliştirilmesi ve desteklenmesine
ilişkin uygulama kararlarını almak ve yürütmek.

b) Başkanlıkta istihdam edilecek personelin görev ve pozisyonlarını, sayılarını ve ala-
cakları ücretlere ait teklifleri ilgili mercilere sunulmak üzere karara bağlamak.

c) 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre Başkanlıkça hazırlanan, KOSGEB
organlarının çalışma usul ve esasları, görev ve yetkileri ile diğer yönetmelik taslaklarını ince-
lemek ve uygun göreceği yönetmelikleri karara bağlayarak yürürlüğe koymak.

ç) Başkanlığın ihtiyacı olan taşınmazların edinilmesi, idaresi ve gerektiğinde Genel Ku-
rulun tasvibinden sonra satılması hakkında kararlar vermek.

d) Küçük ve orta ölçekli işletmelere hizmet vermek amacıyla yerli ve yabancı sermayeli
şirketlerin kurulmasını, iştirak edilmesi ve gerektiğinde bu işletmelere katkı sağlayacak kay-
nakların temin edilmesi, yurt içinden veya yurt dışından kaynak sağlanması konularında karar
almak.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “en
az yedi gün” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bu-
lunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır” ibaresi “oyu çift sayılır” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) İcra Komitesi Başkanı ve üyelerine, onaylanan karar tutanakları, her toplantı son-
rası kararların imzalanmasını müteakip 30 gün içerisinde, yazılı olarak veya elektronik ortamda
bilgi amaçlı gönderilir.”
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MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “adet-
lerine bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı KOSGEB Pozisyon Cetvelinde yer veril-
miştir. Pozisyonlara ait unvan ve sayıların birimler itibari ile dağılımı Başkan tarafından yapılır”
ibaresi “adetleri yetkili mercilere sunulmak üzere İcra Komitesince belirlenir” olarak değişti-
rilmiştir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “3624
sayılı Kanunun 4 üncü” ibaresi “4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 227 nci” olarak
değiştirilmiş ve aynı fıkrada yer alan “yönetmelik eki pozisyon cetvelinde” ibaresi yürürlükten
kaldırılmıştır.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “3624
sayılı Kanunun 4 üncü” ibaresi “4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 227 nci” olarak
değiştirilmiştir.

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (d) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (c) bendinde yer alan “Yıllık faaliyet” ibaresi “Faaliyet” ola-
rak değiştirilmiştir.

“a) 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 234 üncü maddesinde belirtilen görevler
ve ilgili mevzuatın öngördüğü görevleri yerine getirmek,”

“d) Başkanlık faaliyetlerinin yürütülmesinde, personelin görev ve pozisyonlarını, sa-
yılarını ve alacakları ücretlere ait teklifleri İcra Komitesine sunmak,”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 21 – (1) Başkan, Başkanlığın en üst amiri olup; 12/4/1990 tarihli ve 3624

sayılı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Teşvik
ve Muafiyetleri Kanunu, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Genel Kurul ve İcra Ko-
mitesince belirlenen esaslar, kararlar ve yürürlükteki ilgili mevzuat doğrultusunda KOSGEB
faaliyetlerini kuruluş amacına, kalkınma programlarına uygun olarak yönetir. KOSGEB’i yurt
içinde ve dışında tüm kurum ve kuruluşlar nezdinde temsile yetkili olup ita amiri olarak bütün
bu faaliyetlerden birinci derecede sorumludur.

(2) Başkan, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3 sayılı Üst
Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cum-
hurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca Cumhurbaşkanı kararıyla atanır.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 22 – (1) Başkan Yardımcısı; Başkana, Başkanlığa ilişkin görevlerinde yar-

dımcı olmak üzere KOSGEB’deki birim sayısı esas alınmak kaydıyla, 3 sayılı Cumhurbaşkan-
lığı Kararnamesi uyarınca Cumhurbaşkanı onayı ile atanır.

(2) Başkan yardımcıları, Başkana karşı sorumludurlar. Başkan yardımcıları, Başkanlığın
hedef ve politikaları doğrultusunda Başkan tarafından yapılan iş bölümüne göre kendisine bağlı
birimleri yönetir ve gerekli denetimleri yapar. Başkanın olmadığı durumlarda ve gerektiğinde
Başkana vekâlet eder. Kendisine bağlı birimler ile ilgili olarak Başkanlık içinde ve gerektiğinde
Başkanlık dışındaki kurum/kuruluş ve kişilerle Başkanın bilgisi dâhilinde üst düzeydeki iliş-
kileri yürütür.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi yü-

rürlükten kaldırılmış ve (j) bendinde yer alan “proje ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek ve” ibaresi
“projeler ile ilgili iş ve işlemler için” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya (r) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (s)
bendi eklenmiş ve mevcut diğer bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

“h) Mevcut laboratuvarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,”
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“s) Desteklerin uygulanma süreçlerini sistematik şekilde izlemek, değerlendirmek ve

analiz çalışmaları yürütmek,”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde

yer alan “, tüzük ve yönetmelikler” ibaresi “ve ilgili mevzuat” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde

yer alan “Başbakanlığa” ibaresi “Cumhurbaşkanlığına” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde

yer alan “Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı” ibaresi

“Kalkınma plan ve programları” olarak, (b) bendinde yer alan “İdarenin” ibaresi “Başkanlığın”

olarak, (c) bendinde yer alan “yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla” ibaresi

“performansıyla” olarak, (f) bendinde yer alan “idare” ibaresi “Başkanlığın” olarak değiştiril-

miştir.

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiş, (i) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (j) bendi eklenmiş ve

mevcut diğer bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

“ğ) Destek modellerine ilişkin tasarım sürecini koordine etmek,”

“j) Başkanlığın görev alanına giren iş ve işlemlerde uygulamada birlikteliği sağlamak

ve karşılaşılan problemlere çözüm üretmek amacıyla mevzuat taslakları çalışmalarında bulun-

mak, görüş bildirmek, uygulamaya yönelik dokümanlar hazırlamak,”

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi yürür-

lükten kaldırılmıştır.

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) İcra Komitesinin sekretarya hizmetlerini ve 16 ncı maddede belirtilen görevleri yü-

rütmek,”

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin eki EK-1 yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 33 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 34 – Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1/6/2011 27951

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 1/12/2011 28129
2- 29/1/2013 28543
3- 11/5/2013 28644
4- 19/9/2014 29124
5- 27/6/2015 29399
6- 20/1/2018 30307
7- 6/7/2018 30470
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TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ

(GÜMRÜK İŞLEMLERİ)
(SERİ NO: 169)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amaç ve kapsamı, 28/11/2020 tarihli ve 31318 sayılı Res-

mî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 521) ile 2020 yılı için
yeniden değerleme oranı % 9,11 (dokuz virgül on bir) olarak tespit edilmiş olduğundan 4458
sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesi, 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uy-
gulanması Hakkında Kararın 122 nci maddesi ve 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 500 üncü ve 584 üncü maddelerinde
yer alan tutarların yeniden belirlenmesidir.

4458 sayılı Gümrük Kanununda yer alan usulsüzlük cezasının yeniden belirlenmesi
MADDE 2 – (1) 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrasında

belirtilen usulsüzlük cezası 173,00 TL olarak uygulanır.
4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda

yer alan çalışma ücretlerinin yeniden belirlenmesi
MADDE 3 – (1) 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması

Hakkında Kararın 122 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen fazla çalışma
ücreti ihracat için 16,03 TL, diğer işlemler için 37,44 TL; (b) bendinde belirtilen Türk plakalı
kamyonlar için fazla çalışma ücreti kamyon başına ihracat için 37,44 TL, diğer işlemler için
58,84 TL olarak uygulanır.

Gümrük Yönetmeliğinde yer alan tutarların yeniden belirlenmesi
MADDE 4 – (1) Gümrük Yönetmeliğinin;
a) 500 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen tutar 545.000,00 TL,

(b) bendinde belirtilen tutar 5.455.000,00 TL, (c) bendinde belirtilen tutar 5.455.000,00 TL,
b) 584 üncü maddesinde belirtilen usulsüzlük cezası 173,00 TL,
olarak uygulanır.
Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——
KURUL KARARI
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Konya 8. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10527 

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

 
 10431 
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Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10403 

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

 
 10524/1-1 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

1 ADET 5 RENKLİ DİJİTAL BASKI MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Milli Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ihtiyacı, 

1 adet 5 Renkli Dijital Baskı Makinesinin teknik şartnamesine uygun olarak Ofis’imiz tip ticari 

şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, kapalı 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 bilahare bildirilecek bir 

tarihte firmalar açık eksiltmeye davet edilecektir. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartname, ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin 

aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı 

belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 22/12/2020 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul 

edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler aynı tarihte 

açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 10644/1-1 
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1 ADET NAS STORAGE (VERİ DEPOLAMA ÜNİTESİ DİSK ARTIRIMI)  

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ihtiyacı 1 adet 

NAS Storage (Veri Depolama Ünitesi Disk Artırımı) teknik şartnamesine ve DELLEMC 

markasına uygun olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen 

şartlarla, kapalı 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 bilahare bildirilecek bir 

tarihte firmalar açık eksiltmeye davet edilecektir. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (130-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartname, markası, ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar 

listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde 

yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 23.12.2020 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul 

edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine ve 

DELLEMC markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen 

teklifler aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade 

edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 10614/1-1 
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2021 YILI İHTİYACI 27.000 TON SU BUHARI SATIN ALINACAKTIR 
Salarha Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 
İhale Tarihi : 08/01/2021 
1-Müdürlüğümüzce 2021 yılı için ihtiyaç duyulan 27.000 ton su buharı Satınalma ve İhale 

Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık ihale usulü ile satın alınacaktır.  
2-Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 150,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında 

temin edilebilir. 
Salarha Çay Fabrikası Müdürlüğü Kokulukaya Mah. Salarha beldesi / RİZE 
3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları 

teklif mektuplarını en geç 08/01/2021 CUMA günü saat 14:00’e kadar Salarha Çay Fabrikası Müdürlüğü 
Salarha beldesi /RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri 
gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır. 

4-Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 
edilmez. 

5-İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 
6-Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün 

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

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’ sı oranında Kesin teminat alınır. 
8-İhale Salarha Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 
9- İhale Kısmi teklife kapalıdır. 
10-Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale 

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

 10333/1-1 
—— • —— 

7 ADET GEZER KÖPRÜLÜ VİNÇ SATIN ALINACAKTIR 
TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
Şirketimiz Mersin-Yenice lojistik merkezi işyerlerinde kullanılmak üzere yürüme yolları 

dâhil 3 adet 5 tonluk, 1 adet 10 tonluk ve 3 adet 20 tonluk olmak üzere 7 adet gezer köprülü vinç 
satın alınacaktır. 

İhale Kayıt No : 2020/704597 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/71579 - 0312 309 13 65 
c) Elektronik Posta Adresi : satinalmadairesi@tcddtasimacilik.gov.tr 
2 - İhale konusu malın  
     adı ve miktarı : 7 Adet Gezer Köprülü Vinç Temini Yürüme Yolları Dahil (3 

adet 5 tonluk, 1 adet 10 tonluk ve 3 adet 20 tonluk) 
3- İhalenin yapılacağı yer : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok 

Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (4052 no.lu 
oda)/Hacı Bayram Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 3 C 
Gar Altındağ-ANKARA/TÜRKİYE 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 
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5 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına 
verilecektir. 

6 - İhalenin Yapılacağı Tarih ve Saat : 30/12/2020 günü saat 14:30 
7 - Son Teklif Verme Tarih ve Saat : 30/12/2020 günü saat 14:20 
8 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı 

1046 no.lu oda veya TCDD Taşımacılık A.Ş. resmi web sitesi http://www.tcddtasimacilik.gov.tr/ 
adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 
olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dâhil 300,-TL bedelle 
temin edilebilir. 

9 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
10 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Yasalara tabi değildir. 10575/1-1 
—— • —— 

5 SET KRİKO VE TAŞIMA SEHPASI SATIN ALINACAKTIR 
TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
Şirketimiz Mersin-Yenice lojistik merkezi işyerlerinde kullanılmak üzere 5 set kriko ve 

taşıma sehpası satın alınacaktır. 
İhale Kayıt No : 2020/704510 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/71579 - 0312 309 13 65 
c) Elektronik Posta Adresi : satinalmadairesi@tcddtasimacilik.gov.tr 
2 - İhale konusu malın  
     adı ve miktarı : 5 Set Kriko ve Taşıma Sehpası Temin (1 set 4x40 ton 

kriko ve 4x50 ton taşıma sehpası ile 4 set 4x25 ton kriko 
ve 4x30 ton taşıma sehpası) 

3 - İhalenin yapılacağı yer : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok 
Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (4052 no.lu 
oda)/Hacı Bayram Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 3 C 
Gar Altındağ-ANKARA/TÜRKİYE 

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 Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına 
verilecektir. 

6 - İhale Tarih ve Saat : 29/12/2020 günü saat 10:30 
7 - Son Teklif Verme Tarih ve Saat : 29/12/2020 günü saat 10:20 
8 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı 1046 no.lu oda veya TCDD Taşımacılık A.Ş. resmi web sitesi 
http://www.tcddtasimacilik.gov.tr/ adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez 
Veznesinden KDV dâhil 300,-TL bedelle temin edilebilir. 

9 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
10 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Yasalara tabi değildir. 
 10576/1-1 
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TAŞINMAZ KİRALANACAKTIR 

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

İlçe 

Mahalle 

Ada 

Parsel 
Mevkii-No 

Süre 

(Yıl) 

Muhammen 

Bedel 

(1 Yıllık) 

İhalenin 

Türü 

Geçici 

Teminat 

Tarih ve 

Saati 

Onikişubat/ 

Hayrullah 
 

Şehirlerarası 

Otobüs 

Terminali 

10 
2.350.000,00 

TL+KDV 

35/a 

(Kapalı) 

705.000.00 

TL 

29.12.2020 

16:40 

1. Yukarıdaki ihale bilgileri belirtilen taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a 

kapalı teklif usulü doğrultusunda belirtilen tarih ve saatte İsmetpaşa Mahallesi Azerbaycan 

Bulvarı No: 25 adresindeki Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda ihale ile 

kiraya verilecektir. 

2. Şehirlerarası Otobüs Terminali şartname bedeli 1.000,00 TL olup (şartname bedeli Mali 

Hizmetler Dairesi Başkanlığına ödenecektir.) şartnameler İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı-

Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğünden alınabilir. Şartname bedeli ödemeyenler ihaleye 

katılamayacaklardır. 

3. İhale ile kiralanacak taşınmazın geçici teminat tutarı yukarıdaki tabloda belirtilmiş 

olup, nakit olarak ödenecekse ihale saatinden önce Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin 

Vakıflar Bankası Kahramanmaraş Çarşı Şubesinde bulunan TR 980001500158007292361081 

iban nolu hesabına yatırılarak işin adı ve teminat türü belirtilecektir. 

GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR: 

a. Tedavüldeki Türk parası 

b. Maliye Bakanlığınca belirlenen Bankaların verecekleri süresiz teminat mektubu 

c. Devlet tahvili ve Hazine kefaletlerine haiz tahviller 

d. Özel Finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları 

4. İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İHALE ÖNCESİ İHALE KOMİSYONUNA 

TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER; 

a. İkametgâh belgesi, 

b. Süresiz Geçici teminat mektubu veya ödendi makbuzu, 

c. İhale şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz, 

d. İhaleye istekliler adına vekâleten iştirak edilecek ise, istekli adına teklifte bulunan 

kimselerin noter onaylı vekâletnameleri ve imza beyannamesi aslını getirecektir. 

e. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden borcu yok belgesi, 

f. 2886 sayılı Yasa gereğince ihale yasaklısı olmadığına dair yazılı beyanı, 

g. Tüzel kişi olması halinde yukarıdaki maddelere ilaveten, ilgilisine göre tüzel kişiliğin 

ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirten son durumu 

gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması 

halinde, bilgilerin tümünü gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri; 
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h. Ortak girişim olması halinde iş ortaklık beyannamesi, 

i. Şehirlerarası Otobüs Terminalinin ihalesine katılacak özel ve tüzel kişilerin en az 

20.000.000.-TL (Yirmi Milyon Türk Lirası) ödenmiş sermayeye sahip olmalıdır. 

j. Şehirlerarası Otobüs Terminalinin ihalesine katılacak özel ve tüzel kişilerin, ihalenin 

yapıldığı tarihten önceki iki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablosunu sunmalıdır. 2018 ve 

2019 yıllarına ait toplam cirosunun KDV hariç 100.000.000.-TL (Yüz Milyon Türk Lirası) den az 

olmamalıdır. 

k. Şehirlerarası Otobüs Terminalinin ihalesine katılacak özel ve tüzel kişilerin, Bilanço ve 

Gelir tablosunun, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali 

müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir 

tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeye düzenlemeye yetkili merci 

tarafından onaylanmış olması gerekmektedir. 

5. İHALEYE KATILACAK ORTAK GİRİŞİMCİLER: 

Ortak girişim olması halinde, ihale şartnamesindeki ortak girişimcilik maddelerine uymak 

zorundadır. Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişiler ilgisine göre, yukarıdaki (a-b-c-d-e-

f-g-h-i-j-k) maddelerindeki temin edecekleri belgeler istenecektir. 

Not: (i, j, k) maddelerinde istenilen kriterleri sağlayamayan istekliler ihaleye katılamayacaktır. 

Ortak girişim olması halinde, ortak girişimde bulunan firmaların ortaklığı bu kriterleri 

sağlamalıdır. 

a. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye katılabilir. 

b. İş ortaklığını oluşturanlar, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere 

ortaklık yapar 

c. İş ortaklığı başvuru veya teklifiyle birlikte pilot ortağın da belirlendiği İş Ortaklığı 

Beyannamesini vermek zorundadır. 

d. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. 

Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse 

oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklığında ise bu 

ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir. Ortakların hisse oranları İş Ortaklığı 

Beyannamesinde gösterilir. 

e. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin 

imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin idareye verilmesi zorunludur. Bu 

sözleşmede ortakların hisse oranları ve pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde 

müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğu açıkça belirtilir. 

f. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam şartname ve teminat miktarı vs. bedelleri, 

ortaklık oranına veya ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir 

6. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte yetkilidir. 

İlgililere ilanen duyurulur. 

 10519/1-1 
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TRAKSİYONER ALSZ AKÜMÜLATÖR BATARYALARI ALIMI  
İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
TTK ihtiyacı olarak Traksiyoner Alsz Akümülatör Bataryaları 4734 sayılı Kanunun 3/g 

maddesi kapsamında açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 
  Bağlık Cad. Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 2 
  ZONGULDAK 
b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0 372 252 40 00 (70 hat) Fax: 0 372 251 19 00 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr 
2 - İhale konusu işin nev’i : Traksiyoner ALSZ Akümülatör Bataryaları 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 6 Ton Eimco Alsz Traksiyoner Akü Bataryası (8 takım) 
  9 Ton Eimco Alsz Traksiyoner Akü Bataryası (21 takım) 
  17 Ton Eimco Alsz Traksiyoner Akü Bataryası (11 takım) 
b) Teslim yeri : Yerli Yükleniciler için: İlgili İşletme Müessesesi İş 

sahası 
 : Yabancı Yükleniciler için: Sözleşmede belirtilen teslim 

limanı 
c) Teslim tarihi : 150 iş gününde teslim edilecektir. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 
b) Tarihi ve saati : 01.02.2021 Pazartesi saat 15.00 
c) Dosya no : 816-TTK/E-231 
4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik 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) Şartnamede belirlenen geçici teminat, 
f) Bu şartnamenin 55. maddesinde belirtilen yeterlilik belgeleri 
g) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
ğ) Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
1 - Akümülatör bataryaları için ATEX teçhizat direktifine göre Avrupa Konseyince 

onaylanmış bir kalite kontrol kuruluşu tarafından tanzim edilmiş, Grup 1 (Metan) içeren ortamlara 
uygunluk sertifikası teslimatla birlikte sunulacaktır. Bataryalar, ATEX Grup 1 (Metan) içeren 
ortamlara uygun sertifikalı hücrelerden oluşacaktır. Sertifikalar; hücreler için ATEX teçhizat 
direktifi Ek-3 AB (94/9/AT için, AT) Tip İncelemesi Modülüne göre, bu hücreler kullanılarak 
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imal edilecek bataryalar için ise ATEX teçhizat direktifi Ek-9 Modül G: Birim doğrulamasını esas 
alan uygunluk kapsamında teslim edilen her üniteyi (seri no. ile) içerecek şekilde olacaktır. 
Hücrelere ilişkin ATEX sertifikası İdari Şartname 7.3 maddesine uygun olarak, bataryaların ise 
Birim Doğrulama Modülüne göre düzenlenecek sertifikalarının asılları teslimatla sunulacaktır. 
Birim Doğrulama Modülündeki ekipman tanımında (Madde 4), üretici kodlaması yanında Teknik 
Şartnamede tanımlanan Akümülatör bataryaları tiplerine göre “(6 tonluk EIMCO lokomotifler 
için)’’ “(9 tonluk EIMCO lokomotifler için)’’ ile ‘’(17 tonluk EIMCO lokomotifler için)” ifadesi 
de yer almalıdır. ATEX sertifikalarının halen geçerli olduğunun, sertifika kuruluşunun resmi web 
adreslerinden doğrulatılabilmesi halinde, sorgulama linkini içeren ekran çıktısı eklenecektir. 
Kurumumuzca yapılacak sorgu ile doğrulanması halinde bu ekran çıktısı, Atex sertifikasının 
geçerliliğini gösteren ek belge olarak sayılacaktır. 

2 - Ürünlere ilişkin tanıtıcı kataloglar teklifle birlikte verilecektir. 
3 - Teknik Şartname cevapları teklifle birlikte verilecektir. 
4 - Fiyat avantajından yararlanmak isteyen yerli malı teklif eden yerli istekliler, TOBB ya 

da TESK’e bağlı odalarca düzenlenen yerli malı belgesini teklif dosyasında sunacaklardır. 
h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi, 
i) Şartnamenin 16. 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) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
5 - Bu ihalede kısmi teklif verilebilecektir. İsteklilerce verilecek kısmi teklifler ihale 

konusu alımın tamamını kapsayabilecektir. Ancak her bir iş kalemin miktarları için kısmi teklif 
kabul edilmeyecektir. 

6 - İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır. Bu ihalede, tekliflerin değerlendirilmesinde 
yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamı için %15 (yüzde onbeş) oranında fiyat 
avantajı uygulanacaktır. 

7 - İhale dökümanı TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa 
Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad. (Aşkabat Cad.) 19. Sok. 
No: 22 Bahçelievler/ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 150,00 TL karşılığı 
temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 01.02.2021 Pazartesi saat 15.00’e kadar TTK Satınalma Daire Başkanlığı 
Bülent Ecevit Caddesi No: 125 Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve 
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden İdaremiz 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 sözleşmesi 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 geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 
olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir. 
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. 10536/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Ankara İli Etimesgut Belediye Başkanlığından: 

 

 10623/1-1 

—— • —— 

Ankara İli Etimesgut Belediye Başkanlığından: 

 

 10624/1-1 

—— • —— 

Ankara İli Etimesgut Belediye Başkanlığından: 

 

 10625/1-1 

—— • —— 

Ankara İli Pursaklar Belediye Başkanlığından: 

 

 10627/1-1 
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Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: 

 
 10549/1-1 

—— • —— 

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: 

 
 10550/1-1 

—— • —— 

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 

15.12.2020 tarihli ve 31335 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

Akademik Personel (Öğretim Üyesi) Alım İlanımızda aşağıdaki tabloda yer alan düzeltme 

yapılmıştır. 

Duyurulur. 

Birim Bölüm 

Anabilim Dalı/ 

Anasanat Dalı/ 

Program 

Kadro 

Unvanı 

Kadro 

Derecesi
Adet Açıklama 

Çorlu 

Mühendislik 

Fakültesi 

Biyomedikal 

Mühendisliği 
Biyomalzeme Doçent 1 1 

Doçentlik  unvanını  

Biyomühendislik  alanından 

almış olmak. Doku 

mühendisliğinde hücre 

immobilizasyonu ve gümüş 

nanopartiküllerin yüzeysel 

sterilizasyonda kullanımıyla 

ilgili çalışmalar yapmış olmak. 

 10674/1-1 
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Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 10655/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10660/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10660/2/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10641/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10642/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10643/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 10513/1-1 
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Antalya İli Kaş Belediye Başkanlığından: 

KAŞ’IN KAHRAMANLARI ANITI TASARIM YARIŞMASI 

Kaş Belediyesince “Kaş’ın Kahramanları Anıtı Tasarım Yarışması” adı altında 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanunu’nun 23.maddesine göre, “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel 

Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” 

esas alınarak ulusal ve tek aşamalı bir anıt tasarım yarışması düzenlenmiştir. 

Yarışmanın amacı; I. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşımızda önemli kahramanlıklar 

göstererek dünyada ilk uçak gemisin batıran tek topçu subay olarak anılan Topçu Yüzbaşı 

Mustafa Ertuğrul AKER ve 1911-1912 tarihlerinde İtalyanlarla yapılan savaş sırasında 

Çanakkale’de topçu atışı ile İtalyan savaş gemisinin savaş dışı kalmasını sağlayan Topçu Teğmen 

Yusuf Ziya Erdil’in anılarını yaşatmak; Kaş Halkının sahiplenme, geçmişe olan saygı, şükranları 

ifade etmek ve güzel sanatları teşvik etmektir. 

YARIŞMAYA KATILMA KOŞULLARI: 

Yarışmacıların; 

•Yarışmacıların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 

•Yarışma heykeltıraş, mimar, peyzaj mimarı, endüstri ürünleri tasarımcısı, şehir plancıları, 

seramik sanatçılarının katılımlarına açıktır. Mimar, şehir plancısı, endüstri ürünleri tasarımcısı ve 

peyzaj mimarı olan katılımcıların ilgili meslek odalarına üyeliğini gösteren belgelerin heykeltıraş 

ve seramik sanatçısı olan katılımcıların ise Güzel Sanatlar fakültelerinin heykel veya seramik 

bölümlerinden mezun olduklarını gösterir lisans diplomasını ibraz etme zorunluluğu 

bulunmaktadır.  

•Meslekten men cezası durumunda olmamak, 

•Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak, 

•Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, 

ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak, 

•Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak, 

•Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, 

sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak, 

•Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında 

olmamak. 

•Şartnameyi inceleyip isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek e-mail 

yoluyla da anityarisma@kas.bel.tr mail adresine kayıt yaptırabilirler. (Ekip olarak katılanlardan 

bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.) 

•Katılımcılar yarışmaya daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da 

sergilenmemiş (1 adet) eseriyle katılabilir. 
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JÜRİ ÜYELERİNİN VE RAPORTÖRLERİN İSİM VE KİMLİKLERİ 

Danışman Jüri Üyeleri 

1-Şaban Arda YAZICI-Kaş Kaymakamı 

2-Mutlu ULUTAŞ-Kaş Belediye Başkanı 

3-Serdar Yıldırım  -Deniz Yarbay 

4-M.Osman AYDIN-Mimar 

5-Ali EVREN-Kaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü 

Asıl Jüri Üyeleri 

1-Prof.Dr.Osman ERAVŞAR-Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı 

2-Doç.Dr.Lale ÖZGENEL Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 

3-Doç.Dr.Hanife Neris YÜKSEL-Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 

Bölüm Başkanı 

4-Doç.Dr.Tahsin YILMAZ-Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlık 

Bölümü 

5-Erol KINALI-Ressam-Heykeltıraş 

Yedek Jüri Üyeleri 

1-Aslı UYANIK-Mimar 

2-Uğur Doğan ÜNAL-Şehir Plancısı 

3-Saadet YEŞİL-Harita Mühendisi 

Rapotörler 

1-Nadiye Nur SAKA-Peyzaj Mimarı 

2-Deniz KURŞUNOĞLU-Ulaştırma Mühendisi 

3-Hasan Can BOZ-Maden Mühendisi 

ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ: 

Jüri yarışmaya katılan eserlerin değerlendirmesi sonucunda üç eşdeğer derece ve üç 

mansiyon ödülü olmak üzere altı eser seçecektir. 

ÖDÜLLER: 

-Üç Adet Eşdeğer Ödül (Her Bir Ödül ) 15.000 TL’dir. 

-Üç Adet Mansiyon (Her Bir Mansiyon ) 10.000 TL’dir. 

18 Aralık 2020 günü başlayıp 19 Şubat 2121 günü saat 17.30’da sona erecek yarışmanın 

şartnamesini yarışmacılar,Kaş Belediyesi www.kas.bel.tr web sayfasından temin edilebileceği 

gibi Mimarlar Odası Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya şubelerinden basılı kitapçık olarak temin 

edebilirler. 

Kaş Belediyesi-Andifli Mah. Atatürk Bulvarı No:18 Kaş/Antalya 

 10442/1-1 
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Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:  

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemize aşağıda unvanı, derecesi ve nitelikleri belirtilen kadrolara; 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili 

maddeleri uyarınca, Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Atama ve 

Yükseltme Kriterleri’nde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır. 

Başvuru Şartları: 

• Profesör kadroları daimi statüdedir. Profesör kadrosuna müracaat eden adayların 

https://erzurum.edu.tr/menu/formlar26 adresinden ulaşılabilecekleri başvuru formunu doldurmaları 

ayrıca başvurmak istedikleri birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, 

Doçentlik belgesinin onaylı örneğini, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanının fotokopisini, bilimsel 

çalışma ile yayınlarını ve bu yayınlara yapılan atıfların listelerini, eğitim-öğretim faaliyetlerini, 

yönetimlerinde biten ve devam eden yüksek lisans ve doktora çalışmalarının listelerini içeren 

dosyaya Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterlerine göre word formatında hazırlanmış 

puan cetvelini ekleyip, elektronik başvuru dosyasını oluşturacaklardır. Bu dosyadan 1 (bir) adet 

basılı olarak, 5 (beş) adet elektronik ortamda (CD/Flash Bellek) hazırlayarak şahsen Rektörlük 

Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Adaylar, başvurularında 

yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterecekler. Adayların, doçentlik unvanını 

aldıktan sonra en az beş yıl, açık bulunan profesörlük kadrosu ile ilgili bilim alanında çalışmış 

olduklarını belgelendirmeleri gerekmektedir.  

• Doçent kadroları daimi statüdedir. Doçent kadrosuna müracaat eden adayların 

https://erzurum.edu.tr/menu/formlar26 adresinden ulaşılabilecekleri başvuru formunu 

doldurmaları ayrıca başvurmak istedikleri birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; 

özgeçmişlerini, doçentlik belgesinin onaylı örneğini, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanının 

fotokopisini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini ve yönetimlerinde biten 

ve devam eden yüksek lisans ve doktora çalışmalarının listelerini içeren dosyaya Öğretim 

Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterlerine göre word formatında hazırlanmış puan cetvelini 

ekleyip, elektronik başvuru dosyasını oluşturacaklardır. Bu dosyadan 1 (bir) adet basılı olarak, 3 

(üç) adet elektronik ortamda (CD/Flash Bellek) hazırlayarak şahsen Rektörlük Personel Dairesi 

Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. 

• Doktor Öğretim Üyesi kadroları için müracaat edecek adayların, başvuru formuna 

https://erzurum.edu.tr/menu/formlar26 adresinden ulaşılabilir. Başvurmak istedikleri birim ve 

anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, doktora belgesinin onaylı örneğini, 2 adet 

fotoğrafını, nüfus cüzdanının fotokopisini, yabancı dil belgesini, bilimsel yayınlarını, kongre ve 

konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları içeren dosyaya Öğretim Üyeliğine Atama ve 

Yükseltme Kriterlerine göre word formatında hazırlanmış puan cetvelini ekleyip, elektronik 

başvuru dosyasını oluşturacaklardır. Bu dosyadan 1 (bir) adet basılı olarak, 3 (üç) adet elektronik 

ortamda (CD/Flash Bellek) hazırlayarak şahsen ilgili Dekanlığa başvurmaları gerekmektedir.  

• Bu ilandaki Doktor Öğretim Üyesi kadroları özellikli ve öncelikli alan olup bu kadrolara 

atamalar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının “YÖK GELECEK PROJESİ” nin ikinci aşaması 

olan öncelikli ve özellikli alan öğretim üyesi istihdamı kapsamında belirlenen “Ülke 

Kalkınmasında Öncelik Arzeden Alanlar” dâhilinde tahsis edilen ilave atama iznine istinaden 

yapılacaktır.  
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• Son başvuru tarihi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) 

gündür. Başvurular şahsen yapılacaktır. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.  

Genel Açıklamalar: 

1) Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesindeki genel şartları 

ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.  

2) Adayların mecburi hizmet yükümlülüğünün bulunmadığına dair belgeyi müracaat 

sırasında ilgili birime vermeleri gerekmektedir.  

3) Profesör unvanına sahip öğretim üyeleri Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi kadrolarına 

başvuramazlar. 

4) Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri Dr. Öğr. Üyesi kadrolarına başvuramazlar. 

5) Bir aday birden fazla kadroya başvuramaz. Aksi takdirde tüm başvuruları geçersiz 

sayılır. 

6) Yabancı ülkelerde alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylandığına 

dair belgelerin müracaat dosyasına eklenmesi gerekmektedir. 

7) Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

8) Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde 

atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.  

9) Müracaat eden adayların Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve 

Yükseltme Kriterlerinde (https://erzurum.edu.tr/birim/personel/ adresinden ulaşılabilir) belirtilen 

esaslara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak “Bilimsel Dosya İnceleme Komisyonu” 

tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen 

adayların müracaatları kabul edilecektir.  

Not: Son başvuru tarihi tatil gününe denk geliyor ise bir sonraki iş günü son gün olarak 

değerlendirilecektir.  

İLAN EDİLEN KADROLARA AİT BİLGİLER 

FAKÜLTE VE 

BÖLÜM ADI 
Anabilim Dalı Adı Kadro Unvanı 

Kadro 

Adedi 

Kadro 

Derecesi 
Başvuru Koşulu 

FEN 

FAKÜLTESİ/ 

MATEMATİK 

TOPOLOJİ Profesör 1 1 

Doçentlik unvanını matematik 

bilim alanında almış olup 

topolojik uzaylarda 

kompaktlaştırma metodları ile 

ilgili çalışmalar yapmış olmak 

EDEBİYAT 

FAKÜLTESİ/ 

TÜRK DİLİ VE 

EDEBİYATI 

ESKİ TÜRK 

EDEBİYATI 
Doçent 1 1 

Doçentlik unvanını Eski Türk 

Edebiyatı alanında almış olup 

Eski Türk Edebiyatında 

mensur metinler üzerine 

çalışma yapmış olmak. 

FEN 

FAKÜLTESİ/ 

MOLEKÜLER 

BİYOLOJİ VE 

GENETİK 

BİYOTEKNOLOJİ 

Dr. Öğr. Üyesi 

(Öncelikli ve 

Özellikli Alan) 

3 3 

Biyoteknolojik İlaç 

Teknolojileri alanında 

çalışmalar yapmış olmak 

 10520/1-1 
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İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÜNİVERSİTEMİZE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. 

Fakülte / 

Enstitü 
Bölüm 

Kadro 

Unvanı 

Kadro 

Sayısı 
Açıklama 

İslami İlimler 

Fakültesi 

Temel İslam 

Bilimleri 
Doçent * 1 

Temel İslam Bilimleri ve Tasavvuf üzerine 

çalışmalar yapmış olmak, İslam Felsefesi alanında 

Doktora yapmış olmak. 

Felsefe ve Din 

Bilimleri 
Doçent * 1 

Dinler Tarihi alanında çalışmalar yapmış olmak, 

yurt dışında doktora yapmış olmak. 

Başvuruda Gerekli Belgeler: 

- Öğretim Üyesi Başvuru Formu ve Dilekçesi 

- Özgeçmiş (YÖK Formatında) ve Eserler Listesi 

- Nüfus Cüzdan Sureti/Fotokopisi 

- Fotoğraf (2 Adet) 

- Adli Sicil Belgesi 

- Hizmet belgesi 

- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi 

- Resmi Kurumlarca Onaylanmış ya da e-devlet üzerinden karekodlu lisans, yüksek lisans, 

doktora diplomaları ile doçentlik belgesi, 

- Prof., Doç., Dr. Öğretim Üyesi Atama Yazıları (Varsa), Yurt dışından alınan diploma 

var ise, Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik Belgesi 

- Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan, Profesör İçin: 6 (Altı) takım dosya, Doçent 

İçin: 4 (Dört) takım dosya, Dr. Öğretim üyesi İçin: 4 (Dört) takım dosya (bilimsel eserlerinden 

oluşan dosyanın 1 (bir) nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere diğer nüshalarını 

elektronik ortamda (CD/flash bellek) şahsen İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına teslim etmeleri 

ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca akademik personel adayı açık rıza 

metnini vermeleri gerekmektedir. 

- KPDS/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin 

Belge – İng. 

- * Resmî Gazete Tarihi: 23.03.2016 Sayısı: 29662 yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında 

Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin 

Yönetmeliğin madde 8’deki şartları taşıyor olmak, 

- Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Başvurular şahsen kampüs 

adresimize “Başak Mah. Ordu Cad. F-05 Blok Başakşehir / İstanbul” yapılacaktır. Tüm bilgilendirmeler 

Üniversitemizin web sayfasından https://www.ibn.haldun.edu.tr/ yapılacak olup, ayrıca yazılı 

bildirim yapılmayacaktır. 

- İlanda belirtilen koşulları taşımayan ve başvuru süresi içinde yapılmayan müracaatlar 

kabul edilmeyecektir 

Duyuru Başlama Tarihi : 17.12.2020 

Son Başvuru Tarihi : 31.12.2020 

 10551/1-1 
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İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri, 

657 sayılı Kanunun 48. maddesi, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” nin 
ilgili maddeleri ve “İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri” 
uyarınca; Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır. 

Doçent Kadrosuna Müracaat Edecek Adayların: Özgeçmişlerini, kadroya başvuru 
dilekçelerini (PDF formatında ve imzalı), Diplomalarını (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta 
Yeterlik, Uzmanlık), Doçentlik Belgesi ve Yabancı Dil Belgelerini, yayın listelerini, yayın 
listesindeki Bilimsel yayınlarını, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Akademik Yükseltilme ve 
Atama Kriterlerine göre Bilimsel Yayınlarının puanlandırılmış tabloları (Aday Akademik 
Değerlendirme Formu) ile bu Kriterler uyarınca yapılan tüm bilimsel çalışma ve faaliyetlerini 
kapsayan belge ve bilgileri de içeren PDF formatında hazırlanmış olan 5 (beş) adet CD veya 
taşınabilir bellek ile başvuru evrakları (basılı olarak dosya halinde teslim edilecektir) ile birlikte 
Rektörlük Personel Daire Başkanlığı’na şahsen başvurmaları gerekmektedir. 

Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Müracaat Edecek Adayların: Özgeçmişlerini, kadroya 
başvuru dilekçelerini (PDF formatında ve imzalı), Yabancı Dil Belgelerini, Diplomalarını (Lisans, 
Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık), yayın listelerini, yayın listesindeki Bilimsel 
yayınlarını, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerine göre 
Bilimsel Yayınlarının puanlandırılmış tabloları (Aday Akademik Değerlendirme Formu) ile bu 
Kriterler uyarınca yapılan tüm bilimsel çalışma ve faaliyetlerini kapsayan belge ve bilgileri de 
içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 (dört) adet CD veya taşınabilir bellek ile başvuru 
evrakları (basılı olarak dosya halinde teslim edilecektir) ile birlikte ilgili birime şahsen 
başvurmaları gerekmektedir. 

BAŞVURU EVRAKLARI (CD veya taşınabilir bellekler ile birlikte basılı olarak 1 takım 
dosya halinde teslim edilecektir.) 

1. Kadroya Başvuru Dilekçesi 
2. Nüfus Cüzdan Fotokopisi 
3. 1 adet biyometrik fotoğraflı Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu (Doçent kadrosuna 

başvuran adaylar dolduracaktır.) 
4. Yabancı Dil Belgesi, Yayın Listeleri ve YÖK Formatlı Özgeçmiş (Özgeçmiş formatına 

Üniversitemiz https://personel.istanbulc.edu.tr/tr/content/formlar-637209102723092927/formlar web 
adresinden ulaşılabilir.) 

5. Adli Sicil Kaydı (Konu kısmı “Resmi Kurum” olarak seçilerek e-Devletten alınacak 
karekodlu belge) 

6. Doçentlik Belgesi, Uzmanlık Belgesi ve Diplomalar (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, 
Sanatta Yeterlik) (e-Devletten alınacak karekodlu belge veya resmi kurumlarca onaylanmış belge) 

7. Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri’ne göre, adayın bilimsel 
yayınlarının puanlandırılmış tablosu (Aday Akademik Değerlendirme Formu) 

8. 1 adet biyometrik fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş) 
9. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-Devletten alınacak karekodlu belge veya 

resmi kurumlarca onaylanmış belge) 
10. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet 

belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getirecektir.)              
(e-Devletten alınacak karekodlu belge veya resmi kurumlarca onaylanmış belge) 

GENEL AÇIKLAMALAR: 
1- Yukarıda bahsi geçen ilgili tüm dilekçe ve formlara https://personel.istanbulc.edu.tr/tr/ 

content/formlar-637209102723092927/formlar web adresinden ulaşılabilmektedir. 
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2- İlan edilen bütün unvanlar için Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların YÖK ve/veya 
Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır. 

3- Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir. 
4- İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme 

veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir. 
5- Doçent kadrosuna başvurular Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, 

Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına başvurular ilgili birim Dekanlığına ilanın Resmî Gazete’de yayımı 
tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde yapılacaktır. 

6- İlanın Son Başvuru tarihi ilanımızın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15. 
(onbeşinci) gündür. 

7- Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir. 
8- Üniversitemizin ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının internet sitesinde yer alan 

“İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri” yönergesine 
https://personel.istanbulc.edu.tr/tr/content/mevzuat/kriterler web adresinden ulaşılabilir. 

9- Doçent kadrosuna başvuran adaylardan Doçentlik Sözlü Sınavına girmemiş olanların, 
Personel Daire Başkanlığı’nın web sayfasında yer alan “Doçentlik Sözlü Sınavı Başvuru 
Dilekçesi” ni doldurarak başvuru işlemleri sırasında ayrıca teslim etmeleri gerekmektedir. 

10- 2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca (2547 sayılı Kanunun 50. maddesinin 
birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlik 
eğitimlerini Üniversitemizde tamamlayanların başvuru hakkı bulunmamaktadır.) belirlenen 
%20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu 
bulunmamaktadır. 

11- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayın/adayların 
atamaları yapılmayacaktır. Başvuran adayın/adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan 
anlaşılması durumunda atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep 
edemeyeceklerdir. 

12- Kadroya başvuruda bulunan adaylardan atanmaya hak kazananların atamaları, 
08.12.2020 tarihli, E.78534 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın yazısıyla bildirilen 
02.12.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararıyla Üniversitemize vermiş olduğu ilave 
atama izni kontenjanı dahilinde yapılacak olup, ilave atama izni kontenjanını aşan hiçbir atama 
gerçekleştirilemeyecektir. 

13- İdare uygun gördüğü takdirde İlanın her aşamasını iptal edebilir. 
14- İlanımıza http://www.istanbulc.edu.tr web adresinden ulaşılabilir. 
 
BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ : 17.12.2020 
BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ : 31.12.2020 (mesai saati bitimi itibariyle) 
DUYURULUR. 

ANABİLİM DALI UNVAN ADET AÇIKLAMA 

CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ 

GÖZ HASTALIKLARI DOÇENT 1 

Kornea ve oküler yüzey hastalıkları 

üzerine deneyimli ve bilimsel 

çalışması olmak. 

AİLE HEKİMLİĞİ 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1  

ÇOCUK SAĞLIĞI VE 

HASTALIKLARI 

DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

Çocuk Nefrolojisi yandal uzmanı 

olmak. 
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ÇOCUK SAĞLIĞI VE 

HASTALIKLARI 

DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

Çocuk Endokrinolojisi yandal 

uzmanı olmak. Çocuklarda görülen 

tiroid hastalıkları ile ilgili yapılan 

çok merkezli çalışmalarda yer almış 

olmak, bu alanda deneyimli ve 

bilimsel çalışması olmak. 

ÇOCUK SAĞLIĞI VE 

HASTALIKLARI 

DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 Neonatoloji yandal uzmanı olmak. 

DERİ VE ZÜHREVİ 

HASTALIKLAR 

DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
2  

ENFEKSİYON HASTALIKLARI 

VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ 

DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1  

GENEL CERRAHİ 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

Helico bacter pylori gen yapısı ve 

mide kanseri ilişkisi ile gastro-

intestinal sistem endoskopisi üzerine 

deneyimli ve bilimsel çalışması 

olmak. 

İÇ HASTALIKLARI 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 Hematoloji yandal uzmanı olmak. 

İÇ HASTALIKLARI 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1  

KADIN HASTALIKLARI VE 

DOĞUM 

DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

Jinekolojik Onkoloji yandal uzmanı 

olmak. Pelvik Nöroanatomi alanında 

yurtdışı deneyimi ve sertifika sahibi 

olmak. 

KULAK, BURUN, BOĞAZ 

HASTALIKLARI 

DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

Otoloji ve Nörootoloji konusunda 

deneyimli ve bilimsel çalışması 

olmak. 

NÖROLOJİ 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

Multipl Skleroz konusunda 

deneyimli ve bilimsel çalışması 

olmak. 

PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE 

ESTETİK CERRAHİ 

DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

İleri mikro cerrahi alanında 

deneyimli ve sertifika sahibi olmak. 

ÜROLOJİ 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

Çocuk Ürolojisi yandal uzmanı 

olmak. Avrupa Çocuk Ürolojisi 

Yeterlilik Sertifikası olmak. 

ÜROLOJİ 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

Avrupa Üroloji Yeterlilik Sertifikası 

olmak. Erişkin ve çocuk hastalarda 

taşkırma tedavisi konusunda 

deneyimli ve bilimsel çalışması 

olmak. 

 10615/1-1 



Sayfa : 102 RESMÎ GAZETE 17 Aralık 2020 – Sayı : 31337 

 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan aşağıda anabilim/anasanat dalları ile unvan ve 

koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddelerine göre 

öğretim üyesi alınacaktır. 

Adayların, başvurularını, ilan tarihinden itibaren 18 Aralık 2020 - 05 Ocak 2021 tarihleri 

arasında, aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapmaları gerekmekte olup, Doktor Öğretim Üyesi 

kadrosuna başvurular kadronun ilan edildiği birime, Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular 

ise Rektörlüğümüze (Yazı İşleri Müdürlüğüne) yapılacaktır. 

Profesör ve Doçent kadrolarına DEVAMLI STATÜ’ye göre atama yapılacaktır. 

Adayların, Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş ve Yükseköğretim 

Kurulunca onaylanmış başvuru koşullarını (https://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-

kriterleri_2019basvurukosullari) ve atama kriterlerini (https://www.hacettepe.edu.tr/akademik/ 

atama-kriterleri_2019) sağlamaları gerekmektedir. Ancak, Hacettepe Üniversitesi Atama 

Kriterlerini karşılamış olmak kadro ilanına başvurmak için asgari koşuldur, kadroya atanma hakkı 

sağlamaz. 

Üniversitemizde eğitimlerini %30 veya %100 yabancı dilde yapan birimlere başvuran 

adayların tamamı açıklamalarda yer alan (1) no’lu maddedeki ifadeye tabi olacaklardır. 

Koşullara uymayan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. 

Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

Adayların, kadroya atanmayı engelleyici herhangi bir ceza almamış olmaları gerekir. 

İlan edilen kadrolara başvuran adayların; 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin Öğretim Üyesi ile ilgili 

maddelerinde istenilen koşulları sağladığına ilişkin beyanları ve başvuru dilekçeleri 

(https://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri adresinden sağlanacak) ile birlikte, yayın 

dosyalarına; nüfus cüzdanı sureti (e-Devlet üzerinden alınacak), fotoğraf (2 ad.), diplomalar, 

doktora, doçentlik ve yabancı dil belgeleri (e-Devlet üzerinden alınacak belge geçerlidir), 

kriterleri sağladığına dair belge (H.Ü. Kriter Komisyonundan alınacak belge geçerlidir.), varsa 

Eğiticilerin Eğitimi Belgesi (Üniversitemiz Rektörlüğünce ilan edilen öğretim üyesi kadrolarına 

başvuracak adayların; Üniversitemiz veya diğer Üniversiteler tarafından verilen “Eğiticilerin 

Eğitimi Katılım Belgesi”ne sahip olmaları gerekir. Üniversite dışı kurumlardan alınan Eğiticilerin 

Eğitimi Katılım Belgeleri, Rektörlüğümüze bağlı Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi tarafından 

onaylanması halinde geçerli olarak kabul edilecektir. Eğiticilerin Eğitimi Katılım Belgesi 

olmayan adaylar ilan tarihini takiben başvuru sürecinde Üniversitemiz tarafından düzenlenecek 

olan Eğiticilerin Eğitimi Uzaktan Eğitim Programı kapsamında bu belgeyi alabilirler), özgeçmiş 

formu, akademik etkinlik puan formu ve kontrol çizelgesini eklemeleri gerekmektedir. Özgeçmiş 

formu, Akademik Etkinlik puan formu yayın listesi ve kontrol çizelgesi http://www.hacettepe.edu.tr/ 

akademik/atama-kriterleri Web adresinden temin edilebilir. 

Adayların başvuru sırasında, dilekçeleri ile birlikte bir takım basılı akademik yayın 

dosyası; profesör kadrosu başvurusu için teslim edilen yayın dosyasında bulunan bütün belgelerin 

salt okunur şekilde yüklenmiş olduğu 8 adet taşınabilir bellek, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi 

kadro başvuruları için 6 adet taşınabilir bellek ile yayınları hariç sadece diğer kişisel belgelerinin 

bulunduğu 1 adet gömlek dosya ile birlikte 5 adet (31x24 ebatlarında hava yastıklı) zarfı ilan 

süresi içerisinde teslim etmeleri gerekmektedir. 

Posta ile başvurular işleme alınmayacaktır. 

İlan olunur. 



17 Aralık 2020 – Sayı : 31337 RESMÎ GAZETE Sayfa : 103 

 

FAKÜLTE/ENSTİTÜ/MYO 

ANABİLİM/ANASANAT DALLARI 
KADRO UNVANI KADRO SAYISI 

ECZACILIK FAKÜLTESİ 

Eczacılık Temel Bilimleri Profesör(2) 1 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

Alman Dili ve Edebiyatı  Doçent(1)(3) 2 

Almanca Mütercim Tercümanlık Doçent(1)(4) 1 

Türk Halk Bilimi Doçent(5) 1 

Yeni Türk Dili Doçent(6) 1 

EĞİTİM FAKÜLTESİ 

Matematik Eğitimi Profesör(7) 1 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Doçent(8) 1 

Sınıf Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi(9) 1 

FEN FAKÜLTESİ 

Analitik Kimya Profesör(10) 1 

Botanik Profesör(11) 1 

Fonksiyonlar Teorisi ve Fonksiyonel Analiz Profesör(12) 1 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 

Grafik  Doçent(13) 2 

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Doçent(14) 1 

Resim Doçent(15) 1 

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Dr. Öğr. Üyesi(1)(16) 1 

Psikiyatri Hemşireliği Dr. Öğr. Üyesi(1)(17) 1 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 

Muhasebe Finansman Doçent(1)(18) 1 

Örgütsel Davranış Doçent(1)(19) 1 

Yerel Yönetimler ve Siyaset Doçent(1)(20) 1 

Yönetim Bilimleri Doçent(1)(21) 1 

Sağlık Hizmetinde Kalite Güvencesi Dr. Öğr. Üyesi(22) 1 

MİMARLIK FAKÜLTESİ 

Yapı Bilgisi Profesör(23) 1 

Yapı Bilgisi Dr. Öğr. Üyesi(24) 1 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

Gıda Bilimleri Profesör(1)(25) 1 

Gıda Teknolojisi Profesör(1)(26) 1 

Jeodezi Doçent(1)(27) 1 

Yapay Zeka Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi(1)(28) 1 

TIP FAKÜLTESİ 

Radyasyon Onkolojisi Profesör (1)(29) 1 

Tıbbi Biyokimya Profesör (1)(30) 1 

Tıbbi Mikrobiyoloji Profesör (1)(31) 1 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doçent (1)(32) 1 
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SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

Sporda Sosyal Alanlar  Dr. Öğr. Üyesi(33) 1 

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi  Doçent(34) 1 

ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI  

Müzik Teorileri  Dr. Öğr. Üyesi(35) 1 

Piyano  Dr. Öğr. Üyesi(36) 1 

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 

Radyoterapi Dr. Öğr. Üyesi(37) 1 

AÇIKLAMALAR 

1. Üniversitemizde eğitimlerini %30 veya %100 yabancı dilde yapan birimlerdeki 

kadrolara başvuran adayların ilgili birimlere atanması için yabancı dilde ders verme sınavını 

başarmış olmaları şarttır. Bu sınavlar, ilanı takiben Rektörlüğümüz tarafından organize 

edilecektir. Üniversitemizde bulunan programların eğitim diline http://www.hacettepe.edu.tr/ 

akademik/atama/prgegitimdililistesi.pdf bağlantısından ulaşılabilir.  

2. Farmasötik teknoloji alanında Doçentlik unvanına sahip olmak, Nanotıp konusunda 

çalışmalar yapmış olmak. 

3. Alman Edebiyatı alanında Doktora yapmış olmak, Alman Dili ve Edebiyatı alanında 

Doçent unvanına sahip olmak 

4. Çeviribilim alanında Doçent unvanına sahip olmak. 

5. Türk Halkbilimi alanında Doçent unvanına sahip olmak, Geleneksel Maddi Kültür 

konusunda çalışmalar yapmış olmak. 

6. Yeni Türk Dili alanında Doçent unvanına sahip olmak. 

7. Matematik alanında Doçent unvanına sahip olmak. Kaba Kümeler Teorisi alanında 

çalışmalar yapmış olmak. 

8. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında Doçent unvanına sahip olmak, 

Eğitsel Dijital Oyunlar konusunda çalışmalar yapmış olmak. 

9. İlköğretim alanında Doktora yapmış olmak, Sınıf İçi Etkileşim konusunda çalışmalar 

yapmış olmak. 

10. Kimya Lisans mezunu olmak, Analitik Kimya alanında Doktora yapmış olmak, 

Kimya (Analitik Kimya) alanında Doçent unvanına sahip olmak, Atomik Absorpsiyon 

Spektroskopisi konusunda çalışmalar yapmış olmak. 

11. Biyoloji Lisans mezunu olmak, Botanik alanında Doktora yapmış olmak, Biyoloji 

(Bitki Fizyolojisi) alanında Doçent unvanına sahip olmak. 

12. Matematik alanında Doçent unvanına sahip olmak, Kompleks Analizler alanında 

çalışmalar yapmış olmak. 

13. Grafik Tasarım Lisans ve Lisansüstü mezunu olmak, Güzel Sanatlar ve Tasarım 

alanında Doçent unvanına sahip olmak. 

14. Endüstri Ürünleri Tasarımı alanında Doktora yapmış olmak, Mimarlık, Planlama ve 

Tasarım Temel Alanı İç Mimarlık Bilim alanında Doçent unvanına sahip olmak. 
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15. Resim Lisans mezunu olmak, Resim alanında Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik 

çalışmaları yapmış olmak. 

16. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış 

olmak. 

17. Psikiyatri Hemşireliği alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak. 

18. Genel İşletme alanında Doktora yapmış olmak, Finans alanında Doçent unvanına 

sahip olmak, Gayrimenkul Değerleme ve Finansmanı konularında çalışmalar yapmış olmak. 

19. İşletme alanında Doktora yapmış olmak, Yönetim ve Strateji alanında Doçent 

unvanına sahip olmak, Girişimcilik ve Örgütsel Davranış konularında çalışmalar yapmış olmak.  

20. Siyaset Bilimi alanında Doktora yapmış olmak, Siyaset Bilimi alanında Doçent 

unvanına sahip olmak. 

21. Kamu Yönetimi alanında Doktora yapmış olmak, Kamu Yönetimi alanında Doçent 

unvanına sahip olmak. 

22. Sağlık Yönetimi alanında Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak, Sağlık 

Hizmetlerinde Kalite ve Etik konularında çalışmalar yapmış olmak. 

23. Mimarlık Lisans mezunu olmak, Mimarlık alanında Doçent unvanına sahip olmak, 

Sürdürülebilir Mimarlık konularında çalışmalar yapmış olmak. 

24. Mimarlık Lisans mezunu olmak, Kültürel Mirası Koruma konusunda çalışmalar 

yapmış olmak. 

25. Gıda Mühendisliğinde Doktora yapmış olmak, Gıda Mikrobiyolojisi ve Gıda 

Biyoteknolojisi konusunda çalışmalar yapmış olmak. 

26. Gıda Mühendisliğinde Doktora yapmış olmak, Süt Bilimi ve Teknolojisi konusunda 

çalışmalar yapmış olmak. 

27. Jeodezi alanında çalışmalar yapmış olmak. 

28. Bilgisayar Mühendisliği alanında Doktora yapmış olmak. 

29. Radyasyon Onkolojisi Uzmanı olmak. 

30. Tıp Doktoru olmak, Tıbbi Biyokimya uzmanı olmak, Biyokimya alanında Doktora 

yapmış olmak, Lipit Biyokimyası konusunda çalışmalar yapmış olmak. 

31. Tıp Doktoru olmak, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji veya Tıbbi Mikrobiyoloji 

uzmanı olmak ve Tıbbi Mikoloji konusunda çalışmalar yapmış olmak. 

32. Pediatrik ve Yeni Doğan Anestezisi alanında çalışmalar yapmış olmak. 

33. Spor Bilimleri alanında Doktora yapmış olmak, Sporda Toplumsal Cinsiyet 

konularında çalışmalar yapmış olmak. 

34. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi alanında Doktora yapmış olmak, Anadolu’da 

misyonerlik faaliyetleri konusunda çalışmalar yapmış olmak. 

35. Müzik Teorilerinde Kültürlerarası İlişkiler ve Müzik Sosyolojisi konusunda çalışmalar 

yapmış olmak. 

36. Gitar alanında Sanatta Yeterlik derecesine sahip olmak. 

37. Üniversitelerin Fizik Lisans Programından mezun olmak, Radyoterapi Fiziği alanında 

Doktora yapmış olmak. 

 10506/1-1 
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Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğünden: 

AKADEMİK KADRO İLANI 

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörlüğüne bağlı akademik birimlere aşağıda 

belirtilen kadrolarda 6756 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Millî 

Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanun, 4566 sayılı Harp 

Okulları Kanunu, 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanunu, MSÜ Akademik 

Personelin Seçimi, Atanması, Görevleri ve Görevde Yükseltilmesi Yönetmeliğinin ilgili 

maddelerine göre sivil kaynaktan profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve 

araştırma görevlisi alımı yapılacaktır. 

Başvurular, profesör ve doçent kadrolarına müracaat eden adaylar tarafından MSÜ 

Rektörlüğüne (Yenilevent/İstanbul), doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi ile araştırma 

görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar tarafından ise ilgili dekanlık/astsubay meslek 

yüksekokulu müdürlüğü/enstitü müdürlüğüne, Resmî Gazete’de ilan edilmesinden itibaren on beş 

(15) gün içinde aşağıda kapsamı belirtilen başvuru dosyası ile birlikte şahsen veya posta yolu ile 

yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeli yapılan başvurular değerlendirmeye 

alınmayacaktır. Postadaki gecikmelerden MSÜ Rektörlüğü sorumlu değildir. İstenilen belgelerde 

gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin müracaatı geçersiz sayılacak ve atamaları 

yapılmayacaktır. Bu adayların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep 

edemeyeceklerdir. Her aday sadece bir kadroya başvuru yapabilecektir. 

İlanda yer almayan hususlarla ilgili olarak, www.msu.edu.tr adresinde yer alan “MSÜ 

Akademik Personelin Seçimi, Atanması, Görevleri ve Görevde Yükseltilmesi Yönetmeliği” ile 

“MSÜ Öğretim Üyelerinin Seçimi, Atanması ve Görevde Yükseltilmesi Yönergesi”ndeki şartlar 

geçerli olacaktır. 

Kadroya seçilen adayların atama işlemleri, haklarında yapılacak güvenlik soruşturması ve 

arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması halinde yapılacaktır. 

Personel temini ile ilgili tüm duyurular MSÜ internet sayfasından yapılacaktır. MSÜ 

internet sitesinden yapılan duyurular tebligat niteliği taşımakta olup adayların adreslerine ayrıca 

tebligat yapılmayacaktır. Başvuruda kullanılan dosyalar iade edilmeyecektir. 

1. Başvuru Şartları 

a. Fakültelerin lisans dereceli bölümlerinden mezun olmak, 

b. MSÜ Akademik Personelin Seçimi, Atanması, Görevleri ve Görevde Yükseltilmesi 

Yönetmeliği’nde belirtilen genel ve özel şartları taşımak, 

c. Doktor öğretim üyeliğine başvuru için en az 55 yabancı dil puanına sahip olmak, 

ç. Öğretim üyesi dışındaki kadrolara yapılacak başvurular için yabancı dil sınav sonucu en 

az 50, ALES sonucu en az 70 olmak (öğretim görevlisi kadrosuna başvuran ve doktorasını 

tamamlamış olan adaylar için bu şart aranmaz. Jüri değerlendirmesinde; adayın son beş yıla ait 

sınav belgesi bulunmaması halinde ALES puanı 70 olarak kabul edilir.), 

d. Araştırma görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar için 01 Ocak 1986 ve sonrası 

doğumlu olmak, 

e. Yabancı ülkelerden alınan lisans ve yüksek lisans diplomaları için YÖK tarafından, 

doktora diplomaları için Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından verilecek denklik onaylarını 

almış olmak, 

f. Başvurulan kadronun ilanda belirtilen şartlarını karşılıyor olmak, 

g. Yedek subay, erbaş/er hariç olmak üzere asker kişi olmamak, 
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ğ. MSÜ Öğretim Üyelerinin Seçimi, Atanması ve Görevde Yükseltilmesi Yönergesinde 
her bir kadro için ilgili bilim dallarında belirtilen asgari şartları ve puanı karşılama şartları aranır. 

2. Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuracak Adayların Hazırlaması Gereken Başvuru 
Dosyası Kapsamı 

a. Adayın başvuru dilekçesi (MSÜ internet sayfasındaki örneğe göre hazırlanacaktır), 
b. Özgeçmiş (YÖKSİS’ten fotoğraflı alınacak veya MSÜ internet sayfasındaki örneğe 

göre hazırlanacaktır), 
c. Lisans/lisansüstü öğrenim diploma suretleri (noter onaylı suret ya da e-Devlet sistemi 

üzerinden yükseköğretim mezuniyet belgesi geçerlidir), 
ç. Yabancı Dil Belgesi (YÖK tarafından düzenlenen merkezi yabancı dil sınavından veya 

YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden alınmış 
olmalıdır), 

d. Adli sicil belgesi (e-Devlet sisteminden alınacaktır), 
e. Vukuatlı nüfus kayıt örneği (e-Devlet sisteminden “Nüfus Aile” alınacaktır), 
f. İki adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır), 
g. Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı fotokopisi, 
ğ. Üç adet ıslak imzalı “güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu” (MSÜ internet 

sayfasındaki örneğe göre hazırlanacaktır) ve ıslak imzalı formun taranmış halinin PDF formatında 
yer aldığı bir adet yoğun disk (Fiziksel dosya içerisinde yer alacaktır), 

h. Bilimsel yayınların listesi ve suretleri (Adayların yayınlarını Akademik Değerlendirme 
Çizelgesine göre sıralayarak basılı suretlerin sağ üst köşesine değerlendirme çizelgesindeki 
madde/fıkra/bent numaralarını yazması gerekmektedir), 

ı. Başvuru genel değerlendirme çizelgesi (MSÜ internet sayfasındaki örneğe göre 
hazırlanacaktır), 

i. MSÜ Öğretim Üyelerinin Seçimi, Atanması ve Görevde Yükseltilmesi Yönergesindeki 
esaslar temel alınarak hazırlanan “Akademik Değerlendirme Çizelgesi”, 

j. DOI numarası alınmamış ancak ilgili makam tarafından yayımına karar verilen bilimsel 
çalışmalar için “Yayımlanması Kabul Edildi” yazısı, 

k. Profesör ve doçent kadrolarına başvuruda bulunan adaylar için doçentlik belgesi (noter 
onaylı), 

l. Kadro için aranan hizmet belgesi, sertifika vb. dokümanlar 
Öğretim Üyesi kadrolarına başvurularda başvuru dosyasının 1 adedi fiziki dosya ve 6 adet 

CD/DVD’ye veya USB belleğe yüklenmiş pdf formatında dijital dosya olarak hazırlanacaktır. 
Fiziki dosyanın hazırlanmasında kullanılacak klasör mavi sert kapaklı, sırtlığında başvuran adayın 
unvanı, adı soyadı ve başvurduğu kadro belirtilecektir. Klasör içeriği bölümlendirilmiş olacaktır. 
Dosya kapsamında yer verilen d, e, f, g, ğ fıkralarındaki belgeler dijital dosyalara konulmayacak 
sadece fiziksel dosyada yer alacaktır. 

3. Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Kadrolarına Başvuracak Adayların 
Hazırlaması Gereken Başvuru Dosyası Kapsamı 

a. Adayın başvuru dilekçesi (MSÜ internet sayfasındaki örneğe göre hazırlanacaktır), 
b. Özgeçmiş (MSÜ internet sayfasındaki örneğe göre hazırlanacaktır), 
c. Lisans/lisansüstü öğrenim diploma suretleri (noter onaylı suret ya da e-Devlet sistemi 

üzerinden yükseköğretim mezuniyet belgesi geçerlidir), 
ç. Yabancı Dil Belgesi (YÖK tarafından düzenlenen merkezi yabancı dil sınavından veya 

YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden alınmış 
olmalıdır), 
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d. ALES belgesi, 
e. Adli sicil belgesi (e-Devlet sisteminden alınacaktır), 
f. Vukuatlı nüfus kayıt örneği (e-Devlet sisteminden “Nüfus Aile” alınacaktır), 
g. İki adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır), 
ğ. Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı fotokopisi, 
h. Üç adet ıslak imzalı güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu (MSÜ internet 

sayfasındaki örneğe göre hazırlanacaktır) ve ıslak imzalı formun taranmış halinin PDF formatında 
yer aldığı bir adet yoğun disk (CD), 

ı. Bilimsel yayınların listesi ve suretleri, 
i. Başvuru dosyasında yer alan bilimsel yayınların dijital kopyalarının bulunduğu yoğun 

disk, 
j. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-Devlet sisteminden alınacaktır), 
k. Kadro için aranan hizmet belgesi, sertifika vb. dokümanlar 
Başvuru dosyasının hazırlanmasında plastik mavi renkli telli dosya kullanılacaktır. 

Başvuru dosyası bölümlendirilmiş olarak hazırlanacak ve dosya kapağında başvuran adayın 
unvanı, adı soyadı ve başvurduğu kadro belirtilecektir. 

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ KADROLAR İÇİN FAALİYET TAKVİMİ 

1. Ön değerlendirme sonuçlarının ilan tarihleri 09 - 12 Şubat 2021 

2. Giriş sınavı tarihleri 15 - 26 Şubat 2021 

3. Asil ve yedek adayların açıklanma tarihleri 01 - 05 Mart 2021 

AKADEMİK KADRO İLAN ÇİZELGESİ 

S. NO AKADEMİK BİRİM 
BÖLÜM/  

ANABİLİM DALI 

KADRO 

UNVANI 

PERSONEL 

SAYISI 
ARANAN ŞARTLAR 

1 
Kara Harp Okulu  

Ankara 

Uluslararası 

İlişkiler Bölümü/ 

Uluslararası 

İlişkiler ABD 

PROFESÖR 1 

Uluslararası İlişkiler bölümünde 

Profesör olarak çalışmış ve Ortadoğu, 

Türk Dünyası, Kıbrıs konularında 

bilimsel yayın yapmış olmak. 

2 
Kara Harp Okulu  

Ankara 

Uluslararası 

İlişkiler Bölümü/ 

Strateji ve 

Güvenlik Araş. 

ABD 

DOKTOR  

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1 

Uluslararası İlişkiler alanında doktora 

ve Uluslararası Güvenlik ve 

Uluslararası Finans konularında 

bilimsel yayın yapmış olmak. 

Yükseköğretim kurumlarından birinde 

en az 3 yıl öğretim elemanı olarak 

çalışmış olmak. 

3 
Kara Harp Okulu  

Ankara 

Uluslararası 

İlişkiler Bölümü/ 

Bölgesel 

Çalışmalar ABD 

DOKTOR  

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1 

Uluslararası İlişkiler alanında doktora 

ve İran dış politikası/ devlet yapısı 

konularında bilimsel yayın yapmış 

olmak. Yükseköğretim kurumlarından 

birinde en az 3 yıl öğretim elemanı 

olarak çalışmış olmak. 

4 
Kara Harp Okulu  

Ankara 

Uluslararası 

İlişkiler Bölümü/ 

Bölgesel 

Çalışmalar ABD 

DOKTOR  

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1 

Uluslararası İlişkiler alanında doktora 

ve Suriye üzerine bilimsel yayın 

yapmış olmak. Yükseköğretim 

kurumlarından birinde en az 3 yıl 

öğretim elemanı olarak çalışmış 

olmak. 
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5 
Kara Harp Okulu  

Ankara 
Tarih Bölümü 

DOKTOR  

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1 

Yeniçağ Tarihi alanında doktora ve 

Osmanlı Döneminde Ermeniler 

üzerine araştırma yapmış olmak. 

6 
Kara Harp Okulu  

Ankara 
Tarih Bölümü DOÇENT 1 

Yakınçağ Tarihi alanında doktora ve 

doçentlik unvanı almış olmak. 

Yakınçağ Osmanlı askerî tarihi 

alanında bilimsel yayın ve araştırma 

projesi yapmış olmak. Yükseköğretim 

kurumlarından birinde en az 3 yıl 

öğretim elemanı olarak çalışmış 

olmak. 

7 
Kara Harp Okulu  

Ankara 
Tarih Bölümü 

ARAŞTIRMA  

GÖREVLİSİ 
1 

Tarih Bölümü mezunu olmak. Tarih 

alanında yüksek lisans yapmış ve 

aynı alanda Yakınçağ'da Rusya 

Türkleri konulu doktora yapıyor olmak. 

8 
Kara Harp Okulu  

Ankara 
Tarih Bölümü 

DOKTOR  

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1 

Eskiçağ Tarihi alanında doktora ve 

Eskiçağ'da Ermeniler üzerine 

araştırma yapmış olmak. 

Yükseköğretim kurumlarından birinde 

en az 3 yıl öğretim elemanı olarak 

çalışmış olmak. 

9 
Kara Harp Okulu  

Ankara 

Türk Dili ve 

Edebiyatı 

Bölümü 

ÖĞRETİM  

GÖREVLİSİ 
1 

Türk Dili ve Edebiyatı veya Türk Dili 

ve Edebiyatı Öğretmenliği mezunu 

olmak. Eski Türk Dili veya Eski Türk 

Edebiyatı Bilim dalında en az yüksek 

lisans yapmış olmak. Diksiyon, güzel 

konuşma, etkili konuşma, hitabet 

alanlarında sertifika/katılım belgesi ile 

Yabancılara Türkçe öğretimi belgesi 

olmak. 

10 
Kara Harp Okulu  

Ankara 

Yabancı Diller 

Bölümü/  

Bölgesel Diller 

ABD 

ÖĞRETİM  

GÖREVLİSİ 
1 

Arap Dili ve Edebiyatı alanında en az 

tezli yüksek lisans yapıyor olmak veya 

çağdaş Arapça öğretimi konusunda 

en az 2 yıl iş tecrübesine sahip olmak. 

11 
Kara Harp Okulu  

Ankara 

Yabancı Diller 

Bölümü/  

Bölgesel Diller 

ABD 

DOKTOR  

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1 

Fars Dili ve Edebiyatı alanında 

doktora ve tarihi metinleri üzerine 

yayın yapmış olmak. Yükseköğretim 

kurumlarından birinde en az 3 yıl 

öğretim elemanı olarak çalışmış 

olmak. 

12 
Kara Harp Okulu  

Ankara 

Savunma Araş. 

Bölümü/ 

Lojistik Yönetimi 

ABD 

ÖĞRETİM 

GÖREVLİSİ 
1 

Lojistik Yönetimi alanında en az tezli 

yüksek lisans yapmış olmak. 
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13 
Kara Harp Okulu  

Ankara 

Elektronik ve 

Haberleşme 

Müh. Bölümü/ 

Elektronik 

ABD 

ARAŞTIRMA  

GÖREVLİSİ 
1 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği 

Bölümü mezunu olmak. Aynı alanda 

tezli yüksek lisans yapmış ve doktora 

yapıyor olmak. Yükseköğretim 

kurumlarından birinde en az 2 yıl 

öğretim elemanı olarak çalışmış 

olmak. 

14 
Kara Harp Okulu  

Ankara 

Eğitim Bilimleri 

Bölümü 

ÖĞRETİM  

GÖREVLİSİ 
1 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 

Bölümü mezunu ve aynı alanda tezli 

yüksek lisans yapmış olmak. En az 2 

yıl bu alanda iş tecrübesine sahip 

olmak. 

15 
Kara Harp Okulu  

Ankara 

Savunma 

Araştırmaları 

Bölümü/ Lojistik 

Yönetimi ABD 

DOÇENT 1 

İşletme veya Endüstri Mühendisliği 

alanında tedarik zinciri ve lojistik 

yönetimi konulu doktora tezi yapmış 

ve aynı alanlarda doçent unvanı almış 

olmak. Yükseköğretim kurumlarından 

birinde en az 3 yıl öğretim elemanı 

olarak çalışmış olmak. 

16 
Kara Harp Okulu  

Ankara 

Beşeri ve 

Sosyal Bilimler 

Bölümü 

ARAŞTIRMA 

GÖREVLİSİ 
1 

Felsefe alanında Mantık konulu 

yüksek lisans yapmış olmak. 

17 
Kara Harp Okulu  

Ankara 

Askeri Bilimler 

Bölümü/ 

Topoğrafya ve 

Coğrafi Bilgi 

Sistemleri ABD 

ÖĞRETİM  

GÖREVLİSİ 
1 

Coğrafya veya Coğrafya Öğretmenliği 

mezunu ve aynı alanda yüksek lisans 

yapmış olmak, lisans öğrenimi 

sırasında Coğrafi Bilgi Sistemleri 

konusunda ders almış olmak. 

18 
Kara Harp Okulu  

Ankara 

Türk Dili ve 

Edebiyatı 

Bölümü 

PROFESÖR 1 

Türk Dili ve Edebiyatı alanında 

doktora yapmış olmak ve Yeni Türk 

Edebiyatı alanında doçent unvanı 

almış olmak, Yabancılara Türkçe 

Öğretimi konusunda en az 5 yıl iş 

tecrübesine sahip olmak. 

19 
Deniz Harp Okulu  

İstanbul 

Denizcilik ve 

Askerî Bilimler 

Bölümü / 

Oşinografi ve 

Deniz 

Meteorolojisi 

ABD 

PROFESÖR 1 

Genel Jeoloji alanında doktora yapmış 

ve Yer Bilimleri ve Mühendisliği 

alanında doçent unvanı almış olmak. 

Neotektonik, depremsellik ve aktif 

tektonik konularında bilimsel yayın 

yapmış olmak. 

20 
Deniz Harp Okulu  

İstanbul 

Elektrik-

Elektronik Müh. 

Bölümü /  

Elektronik ABD 

DOKTOR  

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1 

Elektronik Mühendisliği anabilim 

dalında doktora yapmış ve 

Yükseköğretim kurumlarından birinde 

en az 3 yıl öğretim elemanı olarak 

çalışmış olmak. Bulanık Mantık ve 

Yapay Zekâ konularında bilimsel 

yayınları olmak. 
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21 
Deniz Harp Okulu  

İstanbul 

Temel Bilimler 

Bölümü / 

Fizik ABD 

ÖĞRETİM  

GÖREVLİSİ 
1 

Fizik Bölümü mezunu ve Fizik 

anabilim dalında tezli yüksek lisans 

yapmış olmak. 

22 
Deniz Harp Okulu  

İstanbul 

Temel Bilimler 

Bölümü/ 

Matematik ABD 

DOKTOR  

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1 

Matematik Bölümü mezunu ve aynı 

alanda yüksek lisans, doktora ve 

bilimsel yayın yapmış olmak. 

Yükseköğretim kurumlarından birinde 

en az 3 yıl öğretim elemanı olarak 

çalışmış olmak. 

23 
Deniz Harp Okulu  

İstanbul 

Temel Bilimler 

Bölümü/ 

Kimya ABD 

DOKTOR  

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1 

Organik Kimya alanında doktora ve 

Parmak İzi Analizi ve Floresans 

Bileşikler üzerine bilimsel yayın 

yapmış olmak. 

24 
Deniz Harp Okulu  

İstanbul 

Bilgisayar Müh. 

Bölümü/ 

Bilgisayar 

Bilimleri ABD 

DOKTOR  

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1 

Bilgisayar Mühendisliği mezunu ve 

Bilgisayar alanında doktora yapmış 

olmak. Yükseköğretim kurumlarından 

birinde en az 3 yıl öğretim elemanı 

olarak çalışmış olmak. Yapay Zekâ 

konusunda bilimsel yayın yapmış 

olmak. 

25 
Deniz Harp Okulu  

İstanbul 

Endüstri Müh. 

Bölümü/ 

Endüstri ABD 

DOÇENT 1 

Endüstri Mühendisliği mezunu ve aynı 

alanda doktora ve doçentlik unvanı 

almış olmak. Ulaşım, askerî harekât 

analizi, optimizasyon konularında 

bilimsel yayın yapmış olmak. 

26 
Deniz Harp Okulu  

İstanbul 

Yabancı Diller 

Bölümü/ 

Batı Dilleri ABD 

ÖĞRETİM  

GÖREVLİSİ 
1 

İngilizce Öğretmenliği mezunu olmak. 

YÖK tarafından geçerli kabul edilen 

yabancı dil sınavlarından birinden 100 

üzerinden en az 85 veya eş değeri bir 

puan almış olmak. 

27 
Deniz Harp Okulu  

İstanbul 

Beşeri ve 

Sosyal Bilimler 

Bölümü/ 

Türk Dili ve 

Edebiyatı ABD 

ÖĞRETİM  

GÖREVLİSİ 
1 

Türk Dili ve Edebiyatı veya Türk Dili 

ve Edebiyatı Öğretmenliği lisans 

mezunu olmak. Eski Türk Dili veya 

Eski Türk Edebiyatı Anabilim dalında 

en az yüksek lisans yapmış olmak. 

Diksiyon, güzel konuşma, etkili 

konuşma, hitabet alanlarında 

sertifika/katılım belgesi ve 

Yabancılara Türkçe Öğretimi belgesi 

sahibi olmak. 

28 
Deniz Harp Okulu  

İstanbul 

Beşeri ve 

Sosyal Bilimler 

Bölümü/ 

Atatürk İlkeleri 

ve İnkılap Tarihi 

ABD 

ÖĞRETİM  

GÖREVLİSİ 
1 

Tarih veya Tarih Öğretmenliği mezunu 

ve Cumhuriyet Tarihi bilim dalında 

yüksek lisans ve doktora yapmış 

olmak. Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ve 

Ermeni Meselesi üzerine bilimsel 

yayın yapmış olmak. 



Sayfa : 112 RESMÎ GAZETE 17 Aralık 2020 – Sayı : 31337 

 

29 
Deniz Harp Okulu  

İstanbul 

Beşeri ve 

Sosyal Bilimler 

Bölümü/ 

Deniz Hukuku 

ABD 

ARAŞTIRMA 

 GÖREVLİSİ 
1 

Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Deniz 

Hukuku veya Silahlı Çatışma Hukuku 

alanında en az yüksek lisans yapıyor 

olmak. 

30 
Deniz Harp Okulu  

İstanbul 

Makine 

Mühendisliği 

Bölümü/Enerji 

ABD 

ARAŞTIRMA 

 GÖREVLİSİ 
1 

Makine Mühendisliği mezunu olmak. 

Enerji alanında en az yüksek lisans 

yapmış olmak. 

31 
Hava Harp Okulu  

İstanbul 

Temel Bilimler 

Bölümü /  

Matematik ABD 

DOÇENT 1 

Matematik Bölümü mezunu ve 

Matematik alanında doçent unvanı 

almış olmak. Soliton teori ve sonlu 

elemanlar yöntemi üzerine çalışmaları 

bulunmak. 

32 
Hava Harp Okulu  

İstanbul 

Yabancı Diller 

Bölümü / Batı 

Dilleri ABD 

ÖĞRETİM 

 GÖREVLİSİ 
1 

İngilizce Öğretmenliği mezunu olmak. 

YÖK tarafından geçerli kabul edilen 

yabancı dil sınavlarından birinden 100 

üzerinden en az 85 veya eş değeri bir 

puan almış olmak. 

33 
Hava Harp Okulu  

İstanbul 

Askerî Bilimler 

Bölümü/ 

Meteoroloji ABD 

ÖĞRETİM  

GÖREVLİSİ 
1 

Meteoroloji Mühendisliği bölümü 

mezunu ve alanında en az yüksek 

lisans yapmış olmak. Tercihen 

alanında en az 2 yıl tecrübe sahibi 

olmak. 

34 
Hava Harp Okulu  

İstanbul 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

Bölümü/ 

Siber Güvenlik 

ABD 

ARAŞTIRMA 

 GÖREVLİSİ 
1 

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım 

Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım 

Mühendisliği veya Bilgi Güvenliği 

Teknolojisi bölümlerinin birinden 

mezun olmak. Siber Güvenlik 

alanında en az yüksek lisans yapmış 

olmak. 

35 
Hava Harp Okulu  

İstanbul 

Beşeri ve 

Sosyal Bilimler 

Bölümü/ Türk 

Dili ve Edebiyatı 

ABD 

ÖĞRETİM 

GÖREVLİSİ 
1 

Türk Dili ve Edebiyatı veya Türk Dili 

ve Edebiyatı Öğretmenliği mezunu 

olmak. Eski Türk Dili veya Eski Türk 

Edebiyatı Anabilim dalında en az 

yüksek lisans yapmış olmak. Diksiyon, 

güzel konuşma, etkili konuşma, 

hitabet alanlarında sertifika/katılım 

belgesi ile Yabancılara Türkçe 

Öğretimi belgesi olmak. 

36 
Hava Harp Okulu  

İstanbul 

Endüstri 

Mühendisliği 

Bölümü/ 

Yöneylem 

Araştırması 

ABD 

ARAŞTIRMA 

 GÖREVLİSİ 
1 

Endüstri Mühendisliği mezunu ve 

alanında en az tezli yüksek lisans 

yapmış olmak. 
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37 

Kara Astsubay 

Meslek 

Yüksekokulu 

Balıkesir 

Yabancı Diller 

Bölümü 

ÖĞRETİM  

GÖREVLİSİ 
1 

İngilizce Öğretmenliği mezunu olmak. 

YÖK tarafından geçerli kabul edilen 

yabancı dil sınavlarından birinden 100 

üzerinden en az 85 veya eş değeri bir 

puan almış olmak. 

38 

Kara Astsubay 

Meslek 

Yüksekokulu 

Balıkesir 

Elektronik 

Haberleşme 

Teknolojisi 

Bölümü 

ÖĞRETİM  

GÖREVLİSİ 
2 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 

Elektrik Mühendisliği, Elektronik 

Mühendisliği veya Elektronik 

Haberleşme Mühendisliği mezunu 

olmak. Alanında en az tezli yüksek 

lisans yapmış olmak. 

39 

Kara Astsubay 

Meslek 

Yüksekokulu 

Balıkesir 

Otomotiv 

Teknolojisi  

Bölümü 

ÖĞRETİM  

GÖREVLİSİ 
1 

Otomotiv Mühendisliği mezunu ve 

alanında en az yüksek lisans yapmış 

olmak. 

40 

Kara Astsubay 

Meslek 

Yüksekokulu 

Balıkesir 

Beşeri ve 

Sosyal Bilimler 

Bölümü 

ÖĞRETİM  

GÖREVLİSİ 
1 

Tarih veya Tarih Öğretmenliği mezunu 

ve Yeniçağ tarihi bilim dalında yüksek 

lisans yapmış ve Yeniçağ tarihi 

alanında doktora yapıyor olmak. 

41 

Deniz Astsubay 

Meslek 

Yüksekokulu 

Yalova 

Yabancı Diller 

Bölümü 

ÖĞRETİM  

GÖREVLİSİ 
1 

İngilizce Öğretmenliği mezunu olmak. 

YÖK tarafından geçerli kabul edilen 

yabancı dil sınavlarından birinden 100 

üzerinden en az 85 veya eş değeri bir 

puan almış olmak. İngilizce Öğretimi 

alanında en az 2 yıl tecrübe sahibi 

olmak. 

42 

Deniz Astsubay 

Meslek 

Yüksekokulu 

Yalova 

Beşeri ve 

Sosyal Bilimler 

Bölümü 

DOKTOR  

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1 

Yakınçağ Deniz Harp Tarihi alanında 

doktora tez çalışması ve bilimsel 

yayın yapmış olmak. 

43 

Hava Astsubay 

Meslek 

Yüksekokulu 

İzmir 

Askerî ve 

Sosyal Bilimler 

Bölümü 

DOKTOR  

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1 

Tarih alanında doktora yapmış olmak. 

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ve Türk 

Hava Kuvvetleri Tarihi üzerine bilimsel 

yayın yapmış olmak. 

44 

Hava Astsubay 

Meslek 

Yüksekokulu 

İzmir 

Yabancı Diller 

Bölümü 

ÖĞRETİM  

GÖREVLİSİ 
2 

İngilizce Öğretmenliği mezunu olmak. 

YÖK tarafından geçerli kabul edilen 

yabancı dil sınavlarından birinden 100 

üzerinden en az 85 veya eş değeri bir 

puan almış olmak. 

45 

Hava Astsubay 

Meslek 

Yüksekokulu 

İzmir 

Temel Bilimler 

Bölümü 

ÖĞRETİM 

 GÖREVLİSİ 
1 

Fizik Bölümü mezunu ve Fizik 

alanında en az tezli yüksek lisans 

yapmış olmak. 

46 

Hava Astsubay 

Meslek 

Yüksekokulu 

İzmir 

Havacılık 

Bilimleri Bölümü 

ÖĞRETİM 

 GÖREVLİSİ 
1 

Havacılık Yönetimi veya Hava Trafik 

Kontrolü mezunu olmak. Tercihen 

Hava Trafik Kontrolü alanında yüksek 

lisans yapmış olmak. 
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47 
Müşterek Harp 

Enstitüsü 
İstanbul 

Uluslararası 
İlişkiler ve 
Güvenlik 

Araştırmaları 
ABD 

PROFESÖR 1 

Uluslararası İlişkiler alanında doçent 
unvanı almış olmak ve Uluslararası 
Güvenlik konulu bilimsel yayın yapmış 
olmak. 

48 
Deniz Harp 
Enstitüsü 
İstanbul 

Harp Tarihi ABD 
DOKTOR  
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 

Yakınçağ Deniz Harp Tarihi alanında 
doktora tez çalışması ve bilimsel 
yayın yapmış olmak. 

49 
Deniz Harp 
Enstitüsü 
İstanbul 

Strateji ve 
Güvenlik  

ABD 

DOKTOR  
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 

Uluslararası İlişkiler alanında Doğu 
Akdeniz ve Enerji Güvenliği konulu 
doktora tez çalışması ve bilimsel 
yayın yapmış olmak. 

50 

ATATÜRK Stratejik 
Araştırmalar 

Enstitüsü 
İstanbul 

Strateji ve 
Güvenlik 

Araştırmaları  
ABD 

ARAŞTIRMA 
 GÖREVLİSİ 

1 

Güvenlik Araştırmaları programında 
en az doktora yapıyor olmak. Rusya 
ve Orta Asya'nın güvenliği ile ilgili 
bilimsel yayın yapmış olmak. 

51 

ATATÜRK Stratejik 
Araştırmalar 

Enstitüsü 
İstanbul 

Askerî Sosyoloji 
ABD 

ARAŞTIRMA 
 GÖREVLİSİ 

1 
Askerî Sosyoloji anabilim dalında en 
az yüksek lisans yapıyor olmak. 

52 

ATATÜRK Stratejik 
Araştırmalar 

Enstitüsü 
İstanbul 

Savunma 
Yönetimi  

ABD 

ARAŞTIRMA 
 GÖREVLİSİ 

1 
Savunma Yönetimi veya Savunma 
Kaynakları Yönetimi programında en 
az yüksek lisans yapıyor olmak. 

53 

ATATÜRK Stratejik 
Araştırmalar 

Enstitüsü 
İstanbul 

Uluslararası 
İlişkiler ve 
Bölgesel 

Çalışmalar ABD 

DOÇENT 1 

Uluslararası İlişkiler alanında doçent 
unvanı almış olmak. Uluslararası 
güvenlik ve terörizm ile Türk Dış 
Politikası alanında bilimsel yayın 
yapmış olmak. 

54 

ATATÜRK Stratejik 
Araştırmalar 

Enstitüsü 
İstanbul 

Harp Tarihi ABD 
ÖĞRETİM 

 GÖREVLİSİ 
1 

Tarih alanında yüksek lisans yapmış 
olmak. Tarih/Türkoloji alanında 
doktora yapıyor olmak. Tarihle ilgili 
İngilizce ve Fransızca'dan çeviriler 
yapmış olmak. 

55 

ATATÜRK Stratejik 
Araştırmalar 

Enstitüsü 
İstanbul 

Harp Tarihi ABD 
ARAŞTIRMA 
 GÖREVLİSİ 

1 
Harp Tarihi anabilim dalında Osmanlı 
askerî teşkilat tarihi konulu en az 
yüksek lisans yapıyor olmak. 

56 

ATATÜRK Stratejik 
Araştırmalar 

Enstitüsü 
İstanbul 

Harp Tarihi ABD 
DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 

Tarih Bölümü mezunu olmak. Yeniçağ 
Tarihi bilim dalında yüksek lisans ve 
doktora yapmış olmak. 

57 

FATİH Harp Tarihi 
ve Araştırmaları 

Enstitüsü 
İstanbul 

Yakınçağ Harp 
Tarihi  
ABD 

ÖĞRETİM 
 GÖREVLİSİ 

1 

Fransız Dili ve Edebiyatı, Fransızca 
mütercim tercümanlık veya Fransızca 
öğretmenliği mezunu olmak. Alanında 
en az yüksek lisans yapıyor olmak. 
Fransızca öğretimi alanında en az 2 
yıl iş tecrübesi veya Fransızca-Türkçe 
çeviri yapmış olmak. 
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58 

HEZARFEN 

Havacılık ve Uzay 

Teknolojileri 

Enstitüsü 

İstanbul 

Uzay Bilimleri 

Mühendisliği 

ABD 

ARAŞTIRMA  

GÖREVLİSİ 
1 

Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uzay 

ve Havacılık Mühendisliği, Uçak ve 

Uzay Mühendisliği, Uçak-Uzay 

Mühendisliği, Uzay Bilimleri, Uzay 

Mühendisliği veya Uydu Teknolojileri 

alanlarının birinde en az tezli yüksek 

lisans yapıyor olmak. 

59 

HEZARFEN 

Havacılık ve Uzay 

Teknolojileri 

Enstitüsü 

İstanbul 

Elektronik 

Mühendisliği 

ABD 

ARAŞTIRMA  

GÖREVLİSİ 
1 

Elektronik Mühendisliği, Elektrik-

Elektronik Mühendisliği veya 

Elektronik ve Haberleşme 

Mühendisliği bölümlerinden birinden 

lisans mezunu olmak. Aynı alanlardan 

birinde yüksek lisans veya doktora 

yapmış veya yapıyor olmak. Analog 

Devre Tasarımı, Bilgisayarla Benzetim 

veya Analog Tümdevreler 

konularından birinde akademik olarak 

çalışmış veya çalışıyor olmak. 

60 

HEZARFEN 

Havacılık ve Uzay 

Teknolojileri 

Enstitüsü 

İstanbul 

Havacılık 

Mühendisliği  

ABD 

ARAŞTIRMA  

GÖREVLİSİ 
1 

Havacılık Mühendisliği, Havacılık ve 

Uzay Mühendisliği, Uçak 

Mühendisliği, Uçak ve Uzay 

Mühendisliği, Uçak-Uzay 

Mühendisliği, Uzay Bilimleri, Uzay 

Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans 

veya Doktora programı öğrencisi olup, 

''Aerodinamik'' alanında öğrenim 

yapıyor/yapacak olmak. 

61 

Barbaros Deniz 

Bilimleri ve 

Mühendisliği 

Enstitüsü İstanbul 

Deniz Elektronik 

Sistemler 

Mühendisliği  

ABD 

ÖĞRETİM 

 GÖREVLİSİ 
1 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği 

mezunu olmak. Aynı alanda en az 

yüksek lisans yapmış olmak. 

Yükseköğretim kurumlarından birinde 

en az 3 yıl öğretim elemanı olarak 

çalışmış olmak. Görüntü İşleme ve 

Akıllı Şebekeler konularında bilimsel 

yayın yapmış olmak. 

62 

MSÜ Barbaros 

Deniz Bilimleri ve 

Mühendisliği 

Enstitüsü İstanbul 

Deniz Elektronik 

Sistemler 

Mühendisliği  

ABD 

ARAŞTIRMA  

GÖREVLİSİ 
1 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği 

mezunu olmak. Yapay Zekâ ve 

Görüntü İşleme konularında en az 

tezli yüksek lisans yapıyor ve 

TÜBİTAK Ar-Ge projesinde görev 

almış olmak. 

 10661/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair

Karar (Karar Sayısı: 3307)
–– İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 3308)
–– Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla İlgili Tesislerin

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Üstlenilmesi, Devralınması ve Tamamlanmasını
Müteakip Devri ile İlgili Şartların Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik
Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3309)

YÖNETMELİKLER
–– Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Hizmetleri Yönetmeliği
–– Radyasyon Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
–– Radyasyon Tesislerine ve Radyasyon Uygulamalarına İlişkin Yetkilendirmeler

Yönetmeliği
–– KOSGEB Teşkilat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ
–– Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 169)

KURUL KARARI
–– Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulunun 30/09/2020 Tarihli ve 2020/2 Sayılı

Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 5/11/2020 Tarihli ve 2015/15672 Başvuru Numaralı

Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


