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BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, afet ve acil durumlar ile sivil savunma-

ya ilişkin hizmetleri yürütmek üzere, Başbakanlığa bağlı Afet ve Acil Durum Yö-
netimi Başkanlığının kurulması, teşkilatı ile görev ve yetkilerini düzenlemektir. 
Başbakan, Başkanlıkla ilgili yetkilerini bir bakan aracılığı ile kullanabilir.

(2) Bu Kanun; afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetlerin 
ülke düzeyinde etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli önlemlerin alınma-
sı ve olayların meydana gelmesinden önce hazırlık ve zarar azaltma, olay sırasın-
da yapılacak müdahale ve olay sonrasında gerçekleştirilecek iyileştirme çalışma-
larını yürüten kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanması ve bu ko-
nularda politikaların üretilmesi ve uygulanması hususlarını kapsar.    

Tanımlar
MADDE 2 – (1) Bu Kanunda yer alan;
a) Acil durum: Toplumun tamamının veya belli kesimlerinin normal hayat ve 

faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan ve acil müdahaleyi gerektiren olay-
ları ve bu olayların oluşturduğu kriz halini,

b) Afet: Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sos-
yal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesinti-
ye uğratan doğal, teknolojik veya insan kaynaklı olayları,

c) Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi: Afet ve acil durumlarda müdaha-
lenin koordine edildiği, 24 saat esasına göre çalışan, kesintisiz ve güvenli bilgi-
işlem ve haberleşme sistemleri ile donatılan merkezi,

ç) Akreditasyon: Başkanlığın koordinasyonunda çalışılabilmesi için özel ku-
ruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarına uygunluk belgesi verilmesini,

d) Başkan: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanını,
e) Başkanlık: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığını,
f) Hazırlık: Afet ve acil durumlara etkin bir müdahale amacıyla önceden yapı-

lan her türlü faaliyetleri,
g) İyileştirme: Afet ve acil durum sebebiyle bozulan hayatın normalleştirilme-

sine yönelik faaliyetleri ve yeniden yapılanmayı,
ğ) Müdahale: Afetlerde ve acil durumlarda can ve mal kurtarma, sağlık, iaşe, 

ibate, güvenlik, mal ve çevre koruma, sosyal ve psikolojik destek hizmetlerinin 
verilmesine yönelik çalışmaları,

h) Risk: Belirli bir alandaki tehlike olasılığına göre kaybedilecek değerlerin 
ölçüsünü,
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ı) Risk azaltma: Belirli bir kesim veya alanda geliştirilen afet senaryolarına 
göre, olası risklerin önlenmesi, kabul edilebilir ölçülere indirilmesi ya da paylaşı-
mı amacıyla alınacak her türlü planlı müdahaleyi, 

i) Risk yönetimi: Ülke, bölge, kent ölçeğinde ve yerel ölçekte risk türleri ve 
düzeylerini tespit etme, azaltma ve paylaşma çalışmaları ile  bu alandaki planla-
ma esaslarını, 

j) Sivil savunma: Düşman saldırılarına karşı halkın can ve mal kaybının en az 
seviyeye indirilmesi, hayati önem taşıyan her türlü resmi ve özel tesis ve kuruluş-
ların korunması ve faaliyetlerinin devamını sağlayacak iyileştirmenin yapılması, 
savunma gayretlerinin halk tarafından en yüksek seviyede desteklenmesi ve hal-
kın moralini yüksek tutmak için alınacak her türlü silahsız koruyucu ve kurtarıcı 
tedbir ve faaliyetleri, 

k) Zarar azaltma: Afetlerde ve acil durumlarda meydana gelmesi muhtemel 
zararların yok edilmesi veya azaltılmasına yönelik risk yönetimi ve önleme ted-
birlerini,

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM
Kurullar, Başkanlık Teşkilatı ve Görevleri

Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu 
MADDE 3 – (1) (Değişik cümle: 6/2/2014-6518/107 md.) Afet ve acil du-

rumlarla ilgili olarak hazırlanan plan, program ve raporları onaylamakla görevli, 
Başbakan veya görevlendireceği Başbakan Yardımcısının başkanlığında Millî Sa-
vunma Bakanı, İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı, Maliye Bakanı, Millî Eğitim Ba-
kanı, Çevre ve Şehircilik Bakanı, Sağlık Bakanı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haber-
leşme Bakanı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, Kalkınma Bakanı, Enerji ve Ta-
bii Kaynaklar Bakanı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı ile Orman ve Su İşleri 
Bakanından oluşan Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu kurulmuştur. Kurul top-
lantılarına, ilgili bakan, kurum ve kuruluş, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve 
konu ile ilgili uzmanlar çağırılabilir.

(2) Kurul, yılda en az iki kez toplanır. Kurul, ayrıca Kurul Başkanının isteği 
üzerine toplanabilir. Kurulun sekretaryasını Başkanlık yürütür.

Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu
MADDE 4 – (1) (Değişik cümle: 6/2/2014-6518/108 md.)  Afet ve acil du-

rum hâlleri öncesinde hazırlık ve zarar azaltma, afet ve acil durum hâlinde müda-
hale, sonrasında ise iyileştirme çalışmalarını değerlendirmek, bunlara ilişkin alı-
nacak önlemleri belirlemek, bu önlemlerin uygulanmasını sağlamak ve denetle-
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mek, kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları arasındaki koordinasyo-
nu sağlamak amacıyla, Başbakanlık Müsteşarının başkanlığında, Millî Savunma 
Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Millî Eğitim 
Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gıda, Ta-
rım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşle-
ri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı müsteşarları ile Afet ve Acil Durum Yönetimi 
Başkanı, Türkiye Kızılay Derneği Genel Başkanı ve afet veya acil durumun tü-
rüne göre Kurul Başkanınca görevlendirilecek diğer bakanlık ve kuruluşların üst 
yöneticilerinden oluşan Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu kurulmuştur.

(2) Kurul, yılda en az dört kez toplanır. Ayrıca, ihtiyaç halinde Kurul Başkanı-
nın çağrısı üzerine olağanüstü toplanabilir. Kurulun sekretaryasını Başkanlık yü-
rütür. 

Deprem Danışma Kurulu
MADDE 5 – (1) Depremden korunmak, deprem zararlarını azaltmak, deprem 

sonrası yapılacak faaliyetler hakkında öneriler sunmak ve depremle ilgili araştır-
malar için politikaları ve öncelikleri belirlemek amacıyla Başkanın başkanlığın-
da, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Temsilcisi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Ra-
sathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü, Maden Tetkik ve Arama Ens-
titüsü Genel Müdürü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başka-
nı, Türkiye Kızılay Derneği Genel Başkanı, deprem konusunda çalışmaları bulu-
nan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından bildirilecek en az on üniversite öğretim 
üyesi arasından Başkan tarafından belirlenecek beş üye ile akredite edilmiş ilgi-
li sivil toplum kuruluşlarından Başkan tarafından belirlenecek üç üyeden oluşan 
Deprem Danışma Kurulu kurulmuştur.

(2) Kurul, yılda en az dört kez toplanır. Ayrıca, ihtiyaç halinde, Kurul Baş-
kanının çağrısı üzerine olağanüstü toplanabilir. Kurulun sekretaryasını Başkan-
lık yürütür.

(3) Diğer afet türlerine yönelik olarak da Bakanlar Kurulu kararı ile afet danış-
ma kurulları kurulabilir. 

Başkanlık teşkilatı
MADDE 6 – (1) (Değişik birinci cümle : 20/2/2014-6525/33 md.) Başkanlık 

merkez ve taşra teşkilatından meydana gelir. Başkanlık merkez teşkilatı aşağıda-
ki hizmet birimlerinden oluşur:

a) Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Başkanlığı.
b) Müdahale Dairesi Başkanlığı.
c) İyileştirme Dairesi Başkanlığı.
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ç) Sivil Savunma Dairesi Başkanlığı.
d) Deprem Dairesi Başkanlığı.
e) Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı.
f) (Ek:24/10/2011-KHK-661/85 md.) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı. 
g) (Ek:24/10/2011-KHK-661/85 md.) Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Daire-

si Başkanlığı.
ğ) (Ek:24/10/2011-KHK-661/85 md.) Hukuk Müşavirliği.
(2) Başkanlığın merkez teşkilat yapısı ekli (I) sayılı cetvelde gösterilmiştir.(1)

Başkanın görevleri 
MADDE 7 – (1) Başkan, Başkanlığın en üst amiridir ve görevleri şunlardır:
a) Başkanlık hizmetlerini mevzuat hükümlerine, kalkınma planları ve yıllık 

programlara, Başkanlığın amaç ve politikalarına, stratejik planlarına, performans 
ölçütlerine, hizmet kalite ve standartlarına ve bütünleşik afet yönetimi ilkesine 
uygun olarak yürütmek.

b) Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulunun toplanması amacıyla Kurul 
Başkanına öneride bulunmak.

c) Afet ve acil durum hallerinde müdahaleyi koordine etmek ve üst makamla-
rı bilgilendirmek.

ç) Sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürlüklerinin görev yerlerini, il-
gili kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile koordine ederek be-
lirlemek.

d) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 
uyarınca bir iç denetçi atamak.

e) Resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile ilişkileri yürütmek.
f) Basın ve halkla ilişkiler faaliyetlerini planlamak ve yürütmek.
g) Başkanlığın yıllık çalışma raporu ve eylem planını hazırlamak.
ğ) Başbakan veya ilgili bakan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.
(2) Başkan, bu Kanunda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Başbakana 

karşı sorumludur. 

Başkan yardımcıları 
MADDE 7/A-(Ek:24/10/2011-KHK-661/86 md.)
(1) Başkana yardımcı olmak üzere en fazla iki Başkan Yardımcısı atanabilir.
(2) Başkan Yardımcıları, Başkan tarafından verilen görevleri yerine getirir ve 

Başkana karşı sorumludur.

1	 20/2/2014	tarihli	ve	6525	sayılı	Kanunun	33	üncü	maddesiyle	bu	fıkrada	yer	alan	“Başkan-
lığın”	ibaresinden	sonra	gelmek	üzere	“merkez”	ibaresi	eklenmiştir.
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Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Başkanlığı
MADDE 8 – (1) Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Başkanlığının görevle-

ri şunlardır:
a) Ülke düzeyinde uygulanacak afet ve acil durum müdahale, risk yönetimi ve 

zarar azaltma planlarını yapmak veya yaptırmak.
b) Muhtemel afet ve acil durum bölgelerini tespit etmek ve önleyici tedbirle-

ri ilan etmek.
c) Zarara uğraması muhtemel yerlerin plan, proje ve imar esaslarını belirle-

mek.
ç) Ayni, nakdi ve insani yardım esaslarını belirlemek.
d) Afet ve acil durumlar hakkında halkı bilgilendirme, bilinçlendirme ve eği-

tim çalışmaları yapmak.
e) Yurtiçi ve yurtdışında meydana gelen afet ve acil durumlarla ilgili bilgileri 

toplamak ve değerlendirmek.
f) (Mülga: 24/10/2011-KHK-661/90 md.)
g) Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezinin iş ve işlemlerini yürütmek.
ğ) Afet ve acil durumlara ilişkin;
1) Yönetim stratejilerini belirlemek.
2) (Mülga: 24/10/2011-KHK-661/90 md.)
3) Kamu yatırımları ile personel ihtiyacı konusunda ilgili kurumlara öneride 

bulunmak.  
4) Eğitim faaliyetleri ve tatbikatları yapmak veya yaptırmak.
5) Sigorta hizmetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak.
6) Hizmet standartlarını ve akreditasyon esaslarını belirlemek ve denetlemek.
h) Başkan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak. 

Müdahale Dairesi Başkanlığı
MADDE 9 – (1) Müdahale Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Afet ve acil durum esnasında kamu, özel ve sivil toplum kuruluşları, yaban-

cı kişi ve kuruluşlara ait her türlü kaynakları değerlendirerek afet veya acil duru-
mun etkilerini gidermeye yönelik müdahale çalışmalarını yürütmek.

b) Başbakanlık afet ve acil durum yönetimi merkezini idare etmek.
c) Kamu kurum ve kuruluşları ile illerde afet ve acil durum yönetimi merkez-

lerinin açılması ve yönetilmesini sağlamak.
ç) İtfaiye, arama ve kurtarma hizmetlerinin standartlarını belirlemek.
d) İtfaiye, arama ve kurtarma hizmeti veren kurum ve kuruluşlarla işbirliği 

yapmak.
e) Gönüllü itfaiye ile arama ve kurtarma hizmetlerini düzenlemek ve teşvik et-

mek.
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f) Koruyucu ve kurtarıcı faaliyetleri planlamak ve yürütmek.
g) Afet ve acil duruma ilişkin anlaşmalarla verilen görevleri yürütmek.
ğ) Yabancı devletlerle ve uluslararası kuruluşlarla görev alanına giren konu-

larda işbirliği yapmak.
h) Başkan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

İyileştirme Dairesi Başkanlığı
MADDE 10 – (1) İyileştirme Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Afet ve acil durum sonrası hayatın normale dönmesini sağlayıcı tedbirle-

ri almak.
b) Afet ve acil durum bölgelerinde geçici yerleşmeyi sağlamak, zarara uğra-

mış kişilerin tedavi, iaşe, ibate, sosyal ve psikolojik destek hizmetlerini yürütmek.
c) Afete uğramış yerlerin imar, plan, proje işlemleri ile bu alandaki hukuki iş-

lemlerin yürütülmesinde kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyonu sağlamak, 
yapılan işlemleri denetlemek.

ç) Uluslararası acil yardımları yapmak ve kabul etmek.
d) Afetten etkilenen bölgelerde, kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler, 

üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde afet sonrası yeniden ya-
pılanma ve iyileştirme planlarını hazırlamak, hazırlanan planları Afet ve Acil Du-
rum Yüksek Kurulunun onayına sunmak, onaylanan planların uygulanmasını ko-
ordine etmek, uygulamaya ilişkin ilerleme raporlarını hazırlamak.

e) Başkan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

Sivil Savunma Dairesi Başkanlığı
MADDE 11 – (1) Sivil Savunma Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarda sivil savunma hizmetleri-

ni planlamak, uygulamak ve denetlemek.
b) Her türlü silahsız koruyucu ve kurtarıcı tedbirleri, acil kurtarma ve ilk yar-

dım faaliyetlerini planlamak ve yürütmek.
c) Seferberlik ve savaş hazırlıklarında ihtiyaç duyulacak sivil kaynakları tes-

pit etmek.
ç) Sivil savunma gayretlerinin halk tarafından desteklenmesi ve halkın mora-

linin korunmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak.
d) Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddelerin meydana getireceği 

tehlikelere karşı alınacak önlemleri ve yapılacak çalışmaları tespit etmek ve bun-
larla ilgili bakanlık, kamu ve özel kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu 
sağlamak. 

e) Başkan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.
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Deprem Dairesi Başkanlığı
MADDE 12 - (1) Deprem Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Depreme hazırlık, müdahale, deprem riski yönetimi,
b) Depremde zarara uğraması muhtemel yerler ile zarara uğramış yerlerin 

imar, plan ve proje işlemlerinin yürütülmesi, 
c) Depreme hazırlık, müdahale ve iyileştirme aşamalarında kullanılabilecek 

kamu, özel ve sivil toplum kuruluşları ile yabancı kişi ve kuruluşlara ait her türlü 
kaynakların tespiti ve etkin kullanımı, 

ç) Depremler hakkında halkın bilgilendirilmesi, konularında uygulanacak po-
litikaları belirlemek, takip etmek, değerlendirmek ve depremle ilgili hizmetlerin 
yürütülmesinde Başkanlığın diğer birimlerine danışmanlık yapmak.

d) Başkan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.
(2) (Ek: 20/2/2014-6525/34 md.) Deprem gözlemi yapan üniversiteler, yerel 

yönetimler ve tüm kurum ve kuruluşlar deprem gözlem verilerini eşzamanlı ola-
rak Başkanlığa aktarır. Meydana gelen depremin büyüklük ve şiddeti gibi temel 
veriler kamuoyuna resmî olarak sadece Başkanlık tarafından duyurulur.

Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
MADDE 13 - (1) Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlar-

dır: 
a) Başkanlığın insan kaynakları politikasını ve performans ölçütlerini belirle-

mek.
b) Başkanlık personelinin özlük işlemlerini yürütmek.
c) Başkanlığın idari ve mali hizmetlerini yürütmek.
ç) Afet ve acil duruma ilişkin kaynakları yönetmek.
d) Ulusal seviyede lojistik hizmetlerini yapmak veya yaptırmak, yerel yöne-

timler, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarına destek sağ-
lamak.

e) Başkanlık personelinin eğitim çalışmalarını yürütmek.
f) Acil durum ve afet yönetimine ilişkin yayınları ve bilimsel çalışmaları der-

lemek, tasnif etmek, kütüphane hizmetleri vermek ve bu konularla ilgili süreli ve 
süresiz yayınlar çıkarmak.

g) (Mülga:24/10/2011-KHK-661/90 md.)
ğ) Başkan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.
(2) Başkanlık, yurtiçinde ve yurtdışında meydana gelen afet ve acil durumlara 

ilişkin yardım kampanyaları düzenleyebilir.

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
MADDE 13/A-( Ek:24/10/2011-KHK-661/87 md.)
(1) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
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a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanu-
nu, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi ve diğer mevzuatla 
strateji geliştirme ve mali hizmetler birimlerine verilen görevleri yerine getirmek.

b) Başkan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Dairesi Başkanlığı
MADDE 13/B - ( Ek:24/10/2011-KHK-661/87 md.)
(1) Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Afet ve acil durum yönetim merkezlerinin, ortak haberleşme ve bilgi sis-

temlerinin standardını belirlemek ve denetlemek.
b) Afet ve acil durumlara ilişkin her türlü bilgi, haberleşme, tahmin ve erken 

uyarı sistemlerini kurmak, kurdurmak, bakım ve onarımını yapmak veya yaptır-
mak, işletmek veya işletilmesini sağlamak. 

c) E-Devlet uygulamalarının Başkanlık ile ilgili çalışmalarını yapmak, koor-
dine etmek ve yürütmek.

ç) Afet ve acil durumlara yönelik coğrafi bilgi sistemini kurmak veya kurdur-
mak, formatlarını hazırlamak, il afet ve acil durum müdürlükleri arasındaki bilgi 
standartlarını oluşturmak.

d) Bilişim teknolojisindeki gelişmelere uygun olarak daha etkin ve verimli bil-
gi, belge ve iş akışı düzenini kurmak, buna yönelik yazılımları üretmek veya sağ-
lamak.

e) Başkanlığın bilişim altyapısı ve haberleşme sisteminin kurulumu, bakımı, 
ikmali, geliştirilmesi ve güncellenmesi ile ilgili işleri yürütmek, bunlarla ilgili gü-
venlik tedbirlerini almak, kripto merkezini kurmak, kurdurmak ve işletmek.

f) Bilişim teknolojisinin gelişimini izlemek, bilgi işlem donanım ve yazılımı-
nın kullanılmasında diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak. 

g) Başkanlık birimleri ve diğer ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak bilgi işlem 
sisteminin etkin ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak.

ğ) Afet ve acil durumlara yönelik veri tabanlarını kurmak, kurdurmak ve işlet-
mek, uygulama yazılımlarını yapmak veya yaptırmak.

h) Başkanlığın internet sayfaları, elektronik imza ve elektronik belge uygula-
maları ile ilgili teknik çalışmaları yapmak veya yaptırmak.

ı) Başkanlık hizmetleriyle ilgili bilgileri toplamak ve ilgili birimlerle işbirliği 
içinde veri tabanları oluşturmak.

i) Başkan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

Hukuk Müşavirliği
MADDE 13/C- (Ek:24/10/2011-KHK-661/87 md.)
(1) Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:
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a) 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hiz-
metlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre 
hukuk birimlerine verilen görevleri yapmak.

b) Başkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Çalışma grupları ve geçici görevlendirme
MADDE 14 – (1) Çalışma grupları, ilgili daire başkanının teklifi ve Başkanın 

onayıyla oluşturulur. 
(2) Çalışma grupları, afet ve acil durum yönetimi uzmanları, afet ve acil du-

rum yönetimi uzman yardımcıları ile diğer personelden oluşur. Başbakan veya 
yetkilendirdiği bakan onayı ile afet ve acil durumlara ilişkin çalışmalarda bulun-
mak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının personeli, Başkanlıkta geçici olarak gö-
revlendirilebilir; konu ile ilgili uzmanların katılımı ile geçici komisyon ve kurul-
lar oluşturulabilir.   

(3) Üniversite öğretim elemanları, uzmanlık isteyen işlerde 4/11/1981 tarih-
li ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesine göre Başkanlık-
ta görevlendirilebilir.

Sözleşme ile araştırma, etüt ve proje yaptırma
MADDE 15 – (1) Başkanlık, görevleri ile ilgili olarak ihtiyaç duyduğu konu-

larda yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere araştırma, etüt ve proje yaptırabilir. 
(2) Birinci fıkrada yazılı işler için 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İha-

le Kanunu hükümleri uygulanmaz. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve 
esaslar Kamu İhale Kurumunun görüşü alınarak çıkarılacak bir yönetmelikle dü-
zenlenir.

Koordinasyon ve işbirliği
MADDE 16 – (1) Başkanlık, görevleriyle ilgili konularda kamu kurum ve ku-

ruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, Türkiye Kızılay Derneği ve konu ile ilgi-
li diğer sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği 
ve koordinasyonu sağlamakla yetkilidir.

Düzenleme yetkisi
MADDE 17 – (1) Başkanlık görev alanına giren konularda düzenleme yap-

maya yetkilidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Taşra Teşkilatı(1)

İl afet ve acil durum müdürlükleri 

1 20/2/2014	tarihli	ve	6525	sayılı	Kanunun	35	inci	maddesiyle	bu	bölümün	başlığı	“İl	Afet	ve	
Acil	Durum	Müdürlükleri	ile	Birlik	Müdürlükleri”		iken	metne	işlendiği	şekilde	değiştiril-
miştir.
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MADDE 18 – (Değişik: 20/2/2014-6525/35 md.) 

(1) İllerde bütünleşik afet ve acil durum yönetiminin tüm unsurlarını içerecek 
şekilde, Başkanlığın taşra teşkilatı olarak valiye bağlı il afet ve acil durum mü-
dürlükleri kurulmuştur. Müdürlüğün sevk ve idaresinden, ildeki afet ve acil du-
rum faaliyetlerinin yönetiminden birincil derecede vali sorumludur. İl afet ve acil 
durum müdürleri, Başkanın teklifi ile Başbakan veya yetkilendirdiği Başbakan 
Yardımcısı tarafından atanır. Diğer personel ise il müdürlüklerinin norm kadrola-
rı dâhilinde vali tarafından atanır. Müdürlük personelinin il dışı geçici görevlen-
dirmesi Başkanlık ve/veya vali tarafından yapılır.

(2) İl afet ve acil durum müdürlüklerinin görevleri şunlardır:
a) İlin afet ve acil durum tehlike ve risklerini belirlemek, afet ve acil durum 

hazırlıklarını yapmak
b) Afet ve acil durum risk azaltma, müdahale ve iyileştirme il planlarını, 

mahallî idareler ile kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği ve koordinasyon için-
de yapmak, uygulamak ve uygulatmak

c) İl afet ve acil durum yönetim merkezini yönetmek, kesintisiz ve güvenli ha-
berleşmeyi sağlamak

ç) Afet ve acil durumlarda meydana gelen kayıp ve hasarı tespit etmek veya 
ettirmek

d) Afet ve acil durumlara ilişkin eğitim faaliyetlerini yapmak veya yaptırmak
e) Sivil toplum kuruluşları ile gönüllü kişilerin afet ve acil durum yönetimi ile 

ilgili akreditasyonunu yapmak ve belgelendirmek
f) Afet ve acil durumlarda, gerekli arama ve kurtarma malzemeleri ile hal-

kın barınma, beslenme ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak gıda, 
araç, gereç ve malzemeler için depolar kurmak ve yönetmek

g) İlgili mevzuatta yer alan seferberlik ve savaş hazırlıkları ile sivil savunma 
hizmetlerine ilişkin görevleri ilde yerine getirmek

ğ) Başkanlığın belirlediği esas ve usuller çerçevesinde risk azaltma, hazırlık, 
müdahale ve iyileştirme çalışmalarını diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte yap-
mak

h) İl afet ve acil durum koordinasyon kurulu sekretaryasını yapmak
ı) Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddeler ile benzeri diğer tekno-

lojik maddelerin tespiti, teşhisi ve arındırılması ile ilgili hizmetleri yürütmek, ilgi-
li kurum ve kuruluşlar arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlamak

i) Başkanlıkça belirlenen yıllık çalışma programlarını uygulamak, yıllık faali-
yet raporları hazırlayarak Başkanlığın onayına sunmak

j) Yıllık bütçe teklifini hazırlamak
k) Başkanlığın ve valinin vereceği diğer görevleri yapmak
(3) İl afet ve acil durum müdürlüklerinin harcamaları, Başkanlık bütçesine bu 

amaçla konulacak ödenekten yapılır.



18

KA
NU

NL
AR

(4) İl afet ve acil durum müdürlüklerince tesis edilen iş ve işlemler dolayısıy-
la açılmış ve açılacak davalar valilikler husumetiyle yürütülür.

Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri(1)

MADDE 19 – (Değişik: 20/2/2014-6525/36 md.)
(1) Başkanlık tarafından belirlenecek illerde il afet ve acil durum müdürlüğü 

bünyesinde afet ve acil durum arama ve kurtarma birlik müdürlükleri kurulabilir. 
Bu müdürlükler, il afet ve acil durum müdürlüğü emrinde görev yaparlar. Bu şe-
kilde kurulacak müdürlük sayısı yirmiyi geçemez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Personel ve Mali Hükümler

Atama
MADDE 20 – (1) (Değişik: 24/10/2011-KHK-661/88 md.) Başkan müşte-

rek kararla, Başkan Yardımcısı Başbakan onayı ile diğer personel ise Başkan ta-
rafından atanır.

(2) (Mülga: 4/7/2012-6353/44 md.)
(3) İl müdürü olarak atanabilmek için, bu kadrolara atanacaklarda aranan ge-

nel koşullara ek olarak; en az dört yıllık yükseköğretim kurumundan mezun ol-
mak, kamu veya özel sektörde atanacağı görev alanıyla ilgili en az üç yıllık iş tec-
rübesine sahip olmak gerekir.

Afet ve acil durum yönetimi uzmanlığı ve uzman yardımcılığına atanma
MADDE 21 – (1) Afet ve acil durum yönetimi uzman yardımcılığına atana-

bilmek için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan 
şartlara ek olarak aşağıdaki şartlar aranır:

a) Yönetmelikte belirtilecek en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından 
veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından 
mezun olmak.

b) Açılacak yarışma ve yeterlik sınavında başarılı olmak.
c) Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının ilk gününde otuz yaşını doldurmamış ol-

mak.
(2) Afet ve acil durum yönetimi uzman yardımcılığına atananlar, en az üç yıl 

çalışmak ve olumlu sicil almak kaydıyla hazırlayacakları tezin kabulünden sonra 
açılacak yeterlik sınavına girme hakkını kazanırlar. Sınavda başarılı olanlar, afet 
ve acil durum yönetimi uzmanı kadrolarına atanırlar. Üst üste iki defa yeterlik sı-
navında başarı gösteremeyenler, durumlarına uygun başka kadrolara atanırlar. 

1 20/2/2014	tarihli	ve	6525	sayılı	Kanunun	36	ncı	maddesiyle	bu	maddenin	başlığı	“Sivil	Sa-
vunma	Arama	ve	Kurtarma	Birlik	Müdürlükleri”		iken	metne	işlendiği	şekilde	değiştirilmiş-
tir.
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(3) Afet ve acil durum yönetimi uzman yardımcılığı yarışma ve yeterlik sınav-
larının şekil ve uygulama esasları ile afet ve acil durum yönetimi uzmanı ve afet 
ve acil durum yönetimi uzman yardımcılarının çalışma usul ve esasları yönetme-
likle düzenlenir.

Kadrolar (1)

MADDE 22 – (1) Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek, 190 
sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) 
sayılı cetvele Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bölümü olarak eklenmiş-
tir. 

(2) Ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek, 190 sayılı Genel 
Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetve-
lin Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığına ait bölü-
münden çıkarılmıştır. 

(3) Ekli (3) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek, 190 sayılı Genel 
Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetve-
lin Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığına ait bölü-
müne eklenmiştir.

(4) Kadroların tespiti, ihdası, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hu-
suslar, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
hükümlerine göre düzenlenir.

Kaynak yönetimi
MADDE 23 – (1) Bu Kanun kapsamındaki faaliyetlerin ifası amacıyla, Baş-

kanlık bütçesinde afet ve acil durum faaliyetleri ödeneği tefrik edilir. Başkanlık 
bütçesinde gider kaydedilmek suretiyle özel hesaba aktarılarak kullanılacak bu 
kaynaktan, Başkanlıkça uygun görülen hallerde, kamu kurum ve kuruluşları ile 
mahalli idarelerin hesaplarına da aktarma yapılabilir. Kamu kurum ve kuruluşları 
ile mahalli idareler de, yukarıda belirtilen amaçlarda kullanılmak üzere Başkan-
lık hesabına aktarma yapabilir. Bu şekilde aktarılan tutarlar, ilgili kamu kurum ve 
kuruluşları ile mahalli idarelerin bütçelerine gelir kaydedilmeksizin özel hesap-
larda izlenir. Afet ve acil durum hallerinde ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması 
amacıyla sınırlı olmak üzere bu hesaptan yapılacak harcamalar, 5018 sayılı Kamu 
Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümle-
rine tabi değildir; aktarılan bu tutarların harcanması, muhasebeleştirilmesi, denet-
lenmesi ve alımlarda kullanılacak ihale yöntemlerine ilişkin esas ve usuller, Ma-
liye Bakanlığı ve Başkanlıkça müştereken belirlenir.

1 Bu	 maddede	 yer	 alan	 kadrolarla	 ilgili	 olarak	 17/6/2009	 tarihli	 ve	 27261	 sayılı	 Resmi	
Gazete’ye	bakınız.
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(2) Genel bütçeli idarelerin afet ve acil durum yönetimi ile ilgili genel bütçe-
den yapacakları her türlü yatırımlar Başkanlıkça izlenir ve koordine edilir. Özel 
bütçeli kuruluşlar ile mahalli idarelerin kendi bütçelerinde afet ve acil durumlarda 
kullanılmak üzere, bu kurumlarca belirlenecek tutarda ödenek ayrılabilir. 

(3) Başkanlık, kanunlarla belirlenen görevlerini yerine getirirken hizmet sa-
tın alabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Atıflar 
MADDE 24 – (1) Diğer mevzuatta bu Kanun kapsamına giren konularla ilgi-

li olarak Başbakanlık Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğüne, İçişleri 
Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğüne ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 
Afet İşleri Genel Müdürlüğüne yapılmış olan atıflar ile Başkanlığın görev alanı-
na giren konularda, Başbakanlığa, İçişleri Bakanlığına veya Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığına yapılmış olan atıflar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve il-
gisine göre İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerine yapılmış sayılır. 

Değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan hükümler
MADDE 25 – (1) (14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanu-

nu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
(2) (10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Ka-

nunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
(3) (9/6/1958 tarihli ve 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu ile ilgili olup ye-

rine işlenmiştir.)
(4) 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 2 nci mad-
desinin (ı) bendi, 7 nci maddesinin (e) bendi ile 11/A maddesi; İçişleri Bakanlığı 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin (h) bendi, 8 inci mad-
desinin (d) bendi, 27 nci maddesinde yer alan “İl sivil savunma müdürleri” ibare-
si ile 12 nci maddesi; 180 sayılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Gö-
revleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin (g) bendi, 8 
inci maddesinin (c) bendi, 9 uncu maddesinin (g) bendi, 11 inci maddesi, 12 nci 
maddesinin (b) ve (c) bentleri ile 108 sayılı Savunma Sekreterlikleri Kurulmasına 
Dair Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

(5) Bakanlıklar ile bağlı ve ilgili kuruluşların teşkilatlanmalarına ilişkin usul 
ve esasların düzenlendiği 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 13 üncü mad-
desinin birinci fıkrasının (d) bendi, aynı maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi ile 
32 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarının 
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teşkilatını düzenleyen mevzuatta yer alan “Savunma Sekreterliği” ve “Savunma 
Uzmanlığı” birimleri kaldırılmıştır. Bu kurum ve kuruluşlar ile İçişleri Bakanlı-
ğında sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlama ve yürütme görevleri, 
idari ve mali işler, destek hizmetleri veya bu amaçla kurulmuş hizmet birimleri ta-
rafından yürütülür. Sivil savunma uzmanlarının eğitimleri, idari statüleri, çalışma 
usul ve esasları Başkanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.

(6) Bu Kanunla kaldırılan Sivil Savunma Genel Müdürlüğünün merkez teşki-
latında yer alan Sivil Savunma Kolejinin adı, Afet ve Acil Durum Eğitim Merke-
zi olarak değiştirilmiştir.

(7) 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü 
maddesinin birinci fıkrasına “Diyanet İşleri Başkanlığı” ibaresinden sonra gel-
mek üzere “Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı” ibaresi eklenmiştir.

Üst yöneticilerin sorumluluğu
MADDE 26 – (1) Bu Kanunda öngörülen görevlerin yerine getirilmesinden, 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 11 inci maddesinde be-
lirtilen kurum ve kuruluşların üst yöneticileri sorumludur.

EK MADDE 1- (Ek: 20/2/2014-6525/37 md.) (1)

 (1) Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 14/12/1983 tarihli 
ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname eki 
(I) sayılı cetvelin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bölümüne eklenmiştir.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte ilgili il özel idarelerinin kadro cet-
vellerinde ayrı bir bölüm hâlinde gösterilen il afet ve acil durum müdürlükleri ile 
sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürlüklerine ait kadrolar herhangi bir 
işleme gerek kalmaksızın iptal edilerek ilgili il özel idarelerinin kadro cetvelle-
rinden çıkarılmıştır.

(3) İl afet ve acil durum müdürlükleri ile afet ve acil durum arama ve kurtarma 
birlik müdürlüklerinin norm kadro ilke ve standartları, Maliye Bakanlığının görü-
şü üzerine Başkanlıkça her bir il müdürlüğü için ayrı ayrı belirlenir. İl afet ve acil 
durum müdürlüğü ile afet ve acil durum arama ve kurtarma birlik müdürlüğü per-
sonelinin görev ve yetkileri, görevlendirme, çalışma usul ve esasları ile bu mü-
dürlük personellerine ilişkin diğer hususlar Başkanlık tarafından çıkarılacak yö-
netmelikle belirlenir.

(4) Arama ve kurtarma teknisyeni kadrosuna Kamu Personel Seçme Sınavı 
(B) Grubu puan sırasına göre ilk defa açıktan atanacak personel, alım yapılacak 
her bir kadro için boş kadro sayısının beş katına kadar çağrılacak adaylar arasın-

1 Bu	 maddede	 yer	 alan	 kadrolarla	 ilgili	 olarak	 27/2/2014	 tarihli	 ve	 28926	 sayılı	 Resmi	
Gazete’ye	bakınız.
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dan yapılacak sözlü ve uygulamalı sınav sonucu başarı sırasına göre atanır. Arama 
ve kurtarma teknisyeni kadrosuna atanacakların başvuru tarihi itibarıyla otuz ya-
şından gün almamış olmaları ve sınav ilanında duyurulacak olan boy ve kilo ko-
şulları ile Başkanlıkça belirlenecek diğer şartları taşımaları şarttır. Arama ve kur-
tarma teknisyenleri, söz konusu hizmetlerde elli yaşına kadar görev alırlar. Bu fık-
ranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, bunların aktif görev süreleri ile elli 
yaşın üzerinde aktif görevde bulunacaklara ilişkin şartlar ve diğer hususlar yönet-
melikle düzenlenir.

(5) Büyükşehir belediyesi bulunan illerde büyükşehir belediyesinin gerçekle-
şen en son yıl bütçe giderinin en az binde biri oranında ve diğer illerde ise il özel 
idaresinin gerçekleşen en son yıl bütçe giderinin en az yüzde biri oranında bu ida-
relerce, Başkanlıkça uygun görülen afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya iliş-
kin hizmetler kapsamındaki yatırım projeleri için harcama yapılır. Bu husustaki 
usul ve esaslar Başkanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Devir hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Kanunla kaldırılması öngörülen Türkiye Acil 

Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, Afet İşleri Genel Müdürlüğü ve Sivil Savun-
ma Genel Müdürlüğü tarafından 31/12/2008 tarihi itibarıyla kullanılan her türlü 
taşınır, taşıt, araç, gereç ve malzeme, varsa her türlü borç ve alacakları, yapılan 
bağışlar, dosyalar, yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıtlar ve diğer dokü-
manlar Başkanlığın faaliyete geçtiği tarih itibarıyla hiçbir işleme gerek kalmaksı-
zın Başkanlığa ve ilgili il özel idaresine devredilir. Devir işlemleri her türlü vergi, 
resim ve harçtan muaftır. Mülkiyeti Hazineye ait veya Devletin hüküm ve tasar-
rufu altındaki taşınmazlardan Maliye Bakanlığınca, Başbakanlık, İçişleri Bakanlı-
ğı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığına tahsis edilmiş olup bu Kanun ile kaldırılan 
Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, Sivil Savunma Genel Müdür-
lüğü ve Afet İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 31/12/2008 tarihi itibarıyla kulla-
nılmakta olan taşınmazlar, lojman ve hizmet binaları, Başkanlığın faaliyete geç-
tiği tarih itibarıyla hiçbir işleme gerek kalmaksızın, tahsis amacında kullanılmak 
üzere Başkanlığa ve ilgili il özel idaresine tahsis edilmiş sayılır.

(2) Kaldırılan birimlerle ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına; sözleşmeler, kre-
di anlaşmaları, yatırım projeleri ve davalar dolayısıyla bankalarca verilmiş olan 
teminat mektupları ile ipotek belgeleri hiçbir işleme gerek olmadan Başkanlık 
muhatap alınarak verilmiş sayılır.

(3) Kaldırılan birimlerce yapılmış olan iş ve işlemler sebebi ile açılmış veya 
açılacak davalar ve doğabilecek hukuki ihtilaflar ile ilgili işlemler yeni kurulacak 
Başkanlıkça yürütülür.
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Kadro ve görev unvanı değişikliği
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Kanunun yayımını takip eden altı ay içinde Baş-

kan atanır. Kanunun yürürlük tarihinden itibaren bir yılı geçmemek üzere,  Baş-
kanlığın faaliyete geçtiğine dair Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu kararıyla bir-
likte, Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, Afet İşleri Genel Müdür-
lüğü ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü kaldırılır. Bu süre ihtiyaç duyulursa Ba-
kanlar Kurulu Kararı ile bir yıla kadar daha uzatılabilir. Türkiye Acil Durum Yö-
netimi Genel Müdürlüğü, Afet İşleri Genel Müdürlüğü ve Sivil Savunma Genel 
Müdürlüğünde 31/12/2008 tarihi itibarıyla fiilen çalışanlardan uygun görülenler, 
muvafakat aranmaksızın, Başkanın teklifi ve Başbakanın onayıyla Başkanlık kad-
rolarına atanabilir.

(2) Kaldırılan Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, Sivil Savun-
ma Genel Müdürlüğü ve Afet İşleri Genel Müdürlüğünde; Genel Müdür ve Ge-
nel Müdür Yardımcısı kadro unvanlı görevlerde bulunanların görevleri, Başkanlı-
ğın faaliyete geçtiği tarihte sona erer. Bunlar, bu Kanuna ekli (3) sayılı liste ile bu-
lundukları bakanlığa ihdas edilen  müşavir kadrolarına atanmış sayılırlar; ancak, 
bu kadrolar herhangi bir sebeple boşalması halinde hiçbir işleme gerek kalmaksı-
zın iptal edilmiş sayılır. Söz konusu personelin, atandıkları yeni kadroların aylık, 
ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali hakları (fazla çalışma üc-
reti hariç) toplamının net tutarı, eski kadrolarına bağlı olarak en son ayda almak-
ta oldukları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali hakları 
(fazla çalışma ücreti hariç) toplamı net tutarından az olması halinde, aradaki fark, 
farklılık giderilinceye kadar atandıkları kadrolarda kaldıkları sürece herhangi bir 
vergi ve kesintiye tâbi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir. 

(3) Kaldırılan genel müdürlüklerde görev yapmaktayken, bu Kanuna göre 
kadro ve görev unvanları değişen yahut kaldırılan veya gerekli şartları taşıma-
yan personel, kazanılmış hak aylık dereceleri dikkate alınarak durumlarına uygun 
boş kadrolara en geç bir yıl içinde atanır ve atama işlemi yapılıncaya kadar Baş-
kanlıkça ihtiyaç duyulan işlerde görevlendirilebilirler. Bunlar, yeni bir kadroya 
atanıncaya kadar, eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve taz-
minatlar ile diğer mali ve sosyal haklarını almaya devam ederler. Söz konu-
su personelin atandıkları yeni kadroların aylık, ek gösterge, her türlü zam ve taz-
minatlar ile diğer mali hakları (fazla çalışma ücreti hariç) toplamının net tutarı-
nın, eski kadrolarına bağlı olarak en son ayda aldıkları aylık, ek gösterge, her tür-
lü zam ve tazminatlar ile diğer hakları (fazla çalışma ücreti hariç) toplamının net 
tutarından az olması halinde, aradaki fark, farklılık giderilinceye kadar, atandık-
ları kadrolarda kaldıkları sürece herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın 
tazminat olarak ödenir. 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Ge-
nel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 4 üncü maddesi kapsamında iken bu fıkra 
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gereğince görevleri sona erenlerden, daha düşük ek gösterge verilmesini gerekti-
ren veya makam tazminatı ödenmesi gerekmeyen bir  kadroya atananların,  atan-
dıkları  kadroda geçen hizmet süreleri,  5434 sayılı Kanunun mülga ek 68 inci ve 
ek 73 üncü maddelerinde belirtilen sürelerin tamamlanmasında dikkate alınır(4) 
İl sivil savunma müdürleri ve ilçe sivil savunma müdürlerinin görevleri Başkan-
lığın faaliyete geçmesi üzerine sona erer. Bunlar atamaya yetkili amirlerce en geç 
bir yıl içinde durumlarına uygun kadrolara atanırlar. Atama işlemi gerçekleştiğin-
de bunların önceki kadroları kendiliğinden iptal edilmiş sayılır. Ancak, söz konu-
su personel atama işlemi yapılıncaya kadar ihtiyaç duyulan işlerde görevlendiri-
lebilirler. Bunlar, yeni bir kadroya atanıncaya kadar, eski kadrolarına ait aylık, ek 
gösterge ve her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali haklarını almaya devam 
ederler.  Atandıkları yeni kadroların aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminat-
lar ile diğer mali hakları (fazla çalışma ücreti hariç) toplamının net tutarının, eski 
kadrolarına bağlı olarak en son ayda aldıkları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve 
tazminatlar ile diğer mali hakları (fazla çalışma ücreti hariç)  toplamının net tu-
tarından az olması halinde, aradaki fark, farklılık giderilinceye kadar, atandıkla-
rı kadrolarda kaldıkları sürece herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın 
tazminat olarak ödenir. 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Ge-
nel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 4 üncü maddesi kapsamında iken bu fıkra 
gereğince görevleri sona erenlerden, daha düşük ek gösterge verilmesini gerekti-
ren bir kadroya atananların,  atandıkları kadroda geçen hizmet süreleri, 5434 sa-
yılı Kanunun mülga ek 68 inci ve ek 73 üncü maddelerinde belirtilen sürelerin ta-
mamlanmasında dikkate alınır.   

(5) İl ve ilçe sivil savunma müdürleri hariç; il sivil savunma müdürlükleri ve 
ilçe sivil savunma müdürlüklerine tahsis edilmiş kadro ve pozisyonlara atanmış 
olanlar ile bayındırlık ve iskan il müdürlüklerinde afet işlerine tahsis edilmiş kad-
ro ve pozisyonlara atanmış olanlar, bu Kanunun yayımını müteakip altı ay içeri-
sinde bulundukları yerlerdeki il özel idarelerine kadro veya pozisyonlarıyla bir-
likte devredilir ve bunlardan durumları yeni ihdas edilen kadro veya pozisyonla-
ra uygun olanlar bu kadro veya pozisyonlara atanır. İl özel idarelerine devredilen 
kadro ve pozisyonlar ile bu birimlere tahsis edilmiş boş kadro ve pozisyonlar il-
gili bakanlık kadro veya vize cetvellerinden çıkarılmış sayılır. Devredilen kadro 
veya pozisyonlar, il afet ve acil durum müdürlüklerine ilişkin olarak oluşturulacak 
kadro cetvellerine ilave edilir; ancak, bunlardan istifa, ölüm ya da yeni ihdas edi-
len kadro veya pozisyonlara ya da diğer kadro veya pozisyonlara nakil sebebiyle 
boşalma hali dahil herhangi bir sebeple boşalmış olan kadro ve pozisyonlar hiçbir 
işleme gerek kalmaksızın kendiliğinden iptal edilmiş sayılır.

(6) Beşinci fıkra kapsamında il özel idarelerine devredilen personelden, kadro 
veya pozisyonlarının bulunduğu yerdeki il ve ilçe belediyelerine yazılı olarak mü-
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racaat ederek bu belediyelerin itfaiye teşkilatlarına tahsis edilmiş durumlarına uy-
gun boş kadro veya pozisyonlara atanma talebinde bulunan ve bu taleplerinin uy-
gun görüldüğü bildirilenler, valinin izni ile belediyelere atanabilirler.

(7) Bu Kanunla adı değiştirilen Sivil Savunma Kolejinde Sivil Savunma Kolej 
Müdürü ve Sivil Savunma Kolej Müdür Yardımcısı olarak görev yapanlar bu Ka-
nun ile ihdas edilen Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi Müdürü ve Afet ve Acil 
Durum Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı kadrolarına diğer personel ise bu Ka-
nun ile ihdas edilen aynı unvanlı kadrolara atanmış sayılırlar.

(8) İl Afet ve Acil Durum müdürü atanıncaya kadar, müdürlük görevi vali ta-
rafından görevlendirilecek bir personel tarafından yürütülür.

(9) Sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürlükleri teşkilat ve persone-
li ile birlikte bulundukları il özel idaresine devredilir ve il özel idarelerinin kad-
ro cetvellerinde ayrı bir bölüm halinde gösterilir; yeni bir düzenleme yapılıncaya 
kadar görevlerine devam eder. Bu birlikler Başkanlıkça uygun görülmesi halinde 
bölge eğitim merkezi olarak görev yapabilirler.

Uzmanlık kadrosuna geçiş
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Kanunun yayımı tarihinde; en az dört yıllık 

yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışında-
ki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları şartıyla, Başbakanlık Türkiye 
Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ve 
Afet İşleri Genel Müdürlüğünde en az üç yıl görev yapan memurlar ile kurumla-
rın sivil savunma uzmanı kadrolarında fiilen çalışanlar, Başkanlığın faaliyete geç-
tiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde Başkanlıkça bir defaya mahsus olmak üzere 
yapılacak yazılı ve mülakat sınavı ortalama başarı sırasına göre, Afet ve Acil Du-
rum Yönetimi Uzmanlığı kadrolarına atanabilir. Ancak bu şekilde atanacakların 
sayısı, toplam uzman kadro sayısının yüzde ellisini geçemez.

Bütçe işlemleri
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, 

Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ve Afet İşleri Genel Müdürlüğünün 2009 yılı 
bütçelerinin mevcut esas ve usuller çerçevesinde uygulanmasına 2009 yılı sonu-
na kadar devam edilir. Bu Kanun gereğince, Başkanlığın yeni teşkilâtlanma ne-
deniyle ihtiyaç duyacağı her türlü gider, genel müdürlüklerin bütçelerinden kar-
şılanabilir.

(2) Bu Kanunun uygulanmasında teşkilat, personel, kadro, taşınır devri ile ta-
şınmazların tahsisi ve benzeri hususlarda ortaya çıkabilecek sorunları gidermeye 
merkezde Başbakan veya ilgili bakan, illerde valiler yetkilidir.
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Malzeme devri
GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Kaldırılan genel müdürlüklerin envanterinde kayıt-

lı bulunan makine, teçhizat, araç, gereç ve diğer malzemelerden Başkanlıkça uy-
gun görülenler Türkiye Kızılay Derneğine devredilebilir.

Dava ve icra takiplerinin devri 
GEÇİCİ MADDE 6- (Ek: 24/10/2011-KHK-661/89 md.) 
(1) Maliye Bakanlığı uhdesinde Hazine Avukatları tarafından Başkanlığı tem-

silen takip edilmekte olan dava dosyaları ve icra takiplerine ilişkin dosyalar, Ma-
liye Bakanlığı ve Başkanlıkça müştereken belirlenecek esaslara göre bir yıl için-
de Başkanlığa devredilir. Bu şekilde devredilen dava ve icra takipleri ile ilgili ola-
rak devir tarihine kadar yapılmış her türlü işlem Başkanlık adına yapılmış sayılır.

GEÇİCİ MADDE 7 - (Ek: 20/2/2014-6525/38 md.)
(1) 31/12/2013 tarihi itibarıyla il afet ve acil durum müdürlükleri ile sivil sa-

vunma arama ve kurtarma birlik müdürlüklerinin kullanım ve tasarrufunda bulu-
nan her türlü taşınır, taşıt, araç, gereç ve malzeme ile varsa her türlü borç ve ala-
caklar, yapılan bağışlar, dosyalar, yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıt-
lar ve diğer dokümanlar Başkanlık bünyesine alınan il afet ve acil durum müdür-
lüklerine hiçbir işleme gerek kalmaksızın devredilmiş sayılır. Aynı tarih itibarıy-
la mülkiyeti ilgili il özel idarelerinde olan ve il afet ve acil durum müdürlükle-
ri ile sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürlüklerinin kullanımında bulu-
nan her türlü taşınmaz Maliye Bakanlığınca Başkanlığa tahsis edilmek üzere Ha-
zineye devredilmiş sayılır. Geçici 1 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca mülki-
yeti Hazineye ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlardan ilgi-
li il özel idaresine tahsis edilmiş sayılan taşınmazlar, hiçbir işleme gerek kalmak-
sızın Başkanlığa tahsis edilmiş sayılır. Devir işlemleri kapsamında düzenlenecek 
kâğıtlar damga vergisinden, yapılacak işlemler harçlardan, taşınır ve taşınmaz in-
tikalleri veraset ve intikal vergisinden müstesnadır.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte;
a) İl afet ve acil durum müdürü ile sivil savunma arama ve kurtarma birlik mü-

dürü kadrolarında bulunanların görevi bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sona 
erer ve bunlar ekli (2) sayılı listede ihdas edilen araştırmacı kadrolarına hâlen bu-
lundukları kadro dereceleriyle herhangi bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sa-
yılır. Bu personel Başkanlıkça ihtiyaç duyulan işlerde görevlendirilir. Bu madde 
uyarınca ihdas edilen araştırmacı kadroları, herhangi bir sebeple boşalırsa hiçbir 
işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.

b) İlgili il özel idarelerinin kadro cetvellerinde ayrı bir bölüm hâlinde il afet ve 
acil durum müdürlükleri ile sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürlükle-
rine ait memur kadrolarında bulunan personelden muhtelif mesleklere ait mühen-
dis unvanlı kadrolarda bulunanlar mühendis unvanlı kadrolara, veteriner kadro-
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sunda bulunanlar veteriner hekim unvanlı kadrolara, diğer personel ise aynı un-
vanlı kadrolara, bulundukları ilde Başkanlık taşra teşkilatı için ihdas edilen kadro-
lara hâlen bulundukları kadro dereceleriyle hiçbir işleme gerek kalmaksızın atan-
mış sayılır.

(3) Bu madde uyarınca atanmış sayılan personelin yeni kadrolarına atanmış 
sayıldıkları tarih itibarıyla eski kadrolarına ilişkin olarak en son ayda aldıkları ay-
lık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan 
her türlü ödemelerin (25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kanunun 32 nci maddesi-
ne göre yapılan ödeme ile ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla me-
sai ücreti hariç) toplam net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır); 
yeni atandıkları kadrolara ilişkin olarak yapılan aylık, ek gösterge, her türlü zam 
ve tazminatlar, ek ücret, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemele-
rin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti hariç) toplam 
net tutarından fazla olması hâlinde aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi ve ke-
sintiye tabi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenir. 
Atanmış sayıldıkları kadro unvanlarında isteğe bağlı olarak herhangi bir değişik-
lik olanlarla, kendi istekleriyle başka kurumlara atananlara fark tazminatı öden-
mesine son verilir.

(4) Bu maddenin yayımı tarihinde il afet ve acil durum müdürlükleri ile sivil 
savunma arama ve kurtarma birlik müdürlüklerinde işçi statüsünde görev yapan 
personel sahip oldukları kadro ve pozisyonları ile birlikte ilgili il özel idarelerine 
devredilmiş sayılır.

(5) Başkanlığın taşra teşkilatlanmasına ilişkin olarak teşkilat, personel, her 
türlü taşınır devri ile taşınmazlar ve diğer hususlarda ortaya çıkabilecek tereddüt-
leri gidermeye Başkanlığın bağlı olduğu Başbakan Yardımcısı yetkilidir.

(6) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl süreyle 190 sayı-
lı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesindeki sınırlamalara bağlı ol-
maksızın boş kadrolarda sınıf, unvan ve derece; dolu kadrolarda derece değişikli-
ği yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

(7) Bu maddeyi ihdas eden Kanunun uygulanmasına ilişkin düzenlemeler, bu 
maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yürürlüğe konulur. Anı-
lan düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar mevcut düzenlemelerin bu Kanuna 
aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Yürürlük
MADDE 27 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 28 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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(I) SAYILI CETVEL
(Değişik: 24/10/2011-KHK-661/91 md.)

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI(1)

Başkan Başkan Yardımcısı Hizmet Birimleri

Başkan Başkan Yardımcısı 1) Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Başkanlığı

Başkan Yardımcısı 2) Müdahale Dairesi Başkanlığı

3) İyileştirme Dairesi Başkanlığı

4) Sivil Savunma Dairesi Başkanlığı

5) Deprem Dairesi Başkanlığı

6) Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

7) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

8) Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Dairesi Başkanlığı

9) Hukuk Müşavirliği

1 20/2/2014	tarihli	ve	6525	sayılı	Kanunun	33	üncü	maddesiyle	bu	cetvelin	başlığında	yer	
alan	“BAŞKANLIĞI”	ibaresinden	sonra	gelmek	üzere	“MERKEZ”	ibaresi	eklenmiştir.
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 5902 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN
MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL 

EDİLEN HÜKÜMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ
GÖSTERİR LİSTE

Değiştiren Kanunun/ 
İptal Eden Anayasa 

Mahkemesinin 
Kararının  Numarası

5902 sayılı Kanunun değişen veya iptal 
edilen maddeleri

Yürürlüğe Giriş  
Tarihi

6111 18, 19 25/2/2011

KHK/661                 
6, 7/A, 8, 13, 13/A, 13/B, 13/C, 20, Geçici 

Madde 6, I Sayılı Cetvel
2/11/2011

6353 20 12/7/2012

6518 3, 4 19/2/2014

6525
6, 12, 18, 19, Ek Madde 1, Geçici Madde 7, 

Üçüncü Bölüm Başlığı, I Sayılı Cetvel
27/2/2014
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Kanun Numarası  : 7269
Kabul Tarihi   : 15/5/1959
Yayımlandığı R.Gazete  : Tarih : 25/5/1959   Sayı : 10213
Yayımlandığı Düstur  : Tertip : 3   Cilt : 40   Sayfa : 1046

UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER 
DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLERLE 
YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUN

  
Bu	Kanun	ile	ilgili	olarak	Bakanlar	Kurulu	Kararı	ile	yürürlüğe	giren
yönetmelikler	için,	"Yönetmelikler	Külliyatı"	nın	kanunlara	göre

düzenlenen	nümerik	fihristine	bakınız.
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GENEL HÜKÜMLER(1)

 
Madde 1 – (Değişik: 2/7/1968 - 1051/1 md.)
Değişik birinci fıkra: 27/12/1993 - 3956/1 md.) Deprem (Yer sarsıntısı), yan-

gın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ,tasman ve benzeri afetlerde; ya-
pıları ve kamu tesisleri genel hayata etkili olacak  derecede zarar gören veya gör-
mesi muhtemel olan yerlerde alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlar hakkında 
bu kanun hükümleri uygulanır.

Afete uğrıyan meskün yerlerin büyüklüğü o yerin tamamında veya bir kesi-
minde yıkılan, oturulmaz hale gelen bina sayısı, zarar gören yapı ve tesislerin ge-
nel hayata etki derecesi, mahallin ekonomik ve sosyal özellikleri, zararın kamu 
oyundaki tepkisi, normal hayat düzenindeki aksamalar ve benzeri hususlar gözö-
nünde tutulmak suretiyle afetlerin genel hayata etkililiğine ilişkin temel kurallar, 
İçişleri ve Maliye Bakanlıklarının mütalaaları da alınarak İmar ve İskan Bakanlı-
ğınca hazırlanacak bir yönetmelikle belirtilir.

Yukarda yazılı afetlerin meydana gelmesinde veya muhtemel olması halinde 
zararın o yerin genel hayatına etkili olup olmadığına, yönetmelik esasları gereğin-
ce, İmar ve İskan Bakanlığı tarafından karar verilir.

Şu kadar ki, afetin maydana gelmesi halinda bu kanun gereğince alınması la-
zımgelen acil tedbirlerin ittihazına afetin meydana geldiği bölgenin valisi yetki-
lidir.

 
Madde 2 – (Değişik: 2/7/1968 - 1051/1 md.)
Su baskınına uğramış veya uğrayabilir bölgeler, İmar ve İskan Bakanlığının 

teklifi üzerine Devlet Su İşlerinin bağlı bulunduğu Bakanlıkça; yer sarsıntısı, yer 
kayması, kaya düşmesi ve çığ gibi afetlere uğramış veya uğrayabilir bölgeler ise, 
İmar ve İskan Bakanlığınca tespit ve bunlardan şehir ve kasabalarda meydana ge-
len ve gelebileceklerin sınırları imar planına, imar planı bulunmıyan kasaba ve 
köylerde de belli edildikçe harita veya krokilere işlenmek suretiyle, afete maruz 
bölge olarak İmar ve İskan Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca ka-
rarlaştırılır ve bu suretle tespit olunan sınırlar, İmar ve İskan Bakanlığının isteği 
üzerine ilgili valiliklerce mahallinde ilan olunur.

Mahalli şart ve özellikler dolayısiyle yangın afetine uğraması muhtemel olan 
sahalar, şehir ve kasabalarda belediye meclisleri, köylerde ihtiyar heyetleri tara-
fından tespit ve kaymakamların mütalaası alındıktan sonra valilerin tasvibi üzeri-
ne ilgili bölgelerde ilan olunur.

1  Bu	bölümün	uygulanmasında	ek	5	inci	maddeye	bakınız.
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Madde 3 – (Değişik: 2/7/1968 - 1051/1 md.)
İkinci maddeye göre ilan edilen afet bölgelerinde yeniden yapılacak, değişti-

rilecek, büyütülecek veya esaslı tamir görecek resmi ve özel bütün yapıların tabi 
olacağı teknik şartlar, Bayındırlık Bakanlığının mütalaası da alınarak İmar ve İs-
kan Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle tespit olunur.

Belediye hudutları ve varsa mücavir sahalar dahilinde ilgili belediyeler, bunun 
dışında kalan yerlerde vali ve kaymakamlar bu yönetmelik esaslarının uygulan-
masını sağlamakla yükümlüdürler.

Yönetmelik esaslarına aykırı olan yapılar hakkında; yukarda belirtilen merci-
ler tarafından sahiplerine tebligat yapılarak, en çok 3 aylık süre içinde hatanın ve 
tehlikeli durumun giderilmesi bildirilir.

Verilen süre içinde sahiplerince ıslah edilmiyen bina veya bina kısımları bele-
diye hudutları ve mücavir saha dahilinde belediye encümenlerince diğer yerlerde 
ise il veya ilçe idare kurullarınca, yıkma parası yıkıntı malzemesinden karşılan-
mak, yetmemesi halinde kalan kısmı afetler fonundan tamamlanmak üzere yık-
tırılır.

İmar ve İskan Bakanlığı bu konuda gerekli kontrol ve denetime yetkilidir.
Yer kayması, kaya düşmesi, çığ gibi afetlere uğrıyabilecek meskün yerlerde 

alınacak önleyici tedbirler İmar ve İskan Bakanlığınca, su baskınına uğrıyabile-
cek yerlerde ise, Devlet Su İşlerinin bağlı bulunduğu bakanlıkça alınır. Bu işlere 
ilişkn ödenek, tedbirleri almakla görevli bakanlıkça karşılanır.

Madde 4 – (Değişik: 2/7/1968 - 1051/1 md.)
İçişleri, İmar ve İskan, Bayındırlık, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Tarım Baka-

lıklarınca acil yardım teşkilatı ve programları hakkında genel esasları kapsıyan 
bir yönetmelik yapılır.

Bu yönetmelik esasları dairesinde afetin meydana gelmesinden sonra yapıla-
cak kurtarma, yaralıları tedavi, barındırma, ölüleri gömme, yangınları söndürme, 
yıkıntıları temizleme ve felaketzedeleri iaşe gibi hususlarda uygulanmak üzere 
görev ve görevlileri tayin, toplanma yerlerini tespit eden bir program valiliklerce 
düzenlenir ve gereken vasıtalar hazırlanarak muhafaza olunur.

Bu programların uygulanması, valiliklerce kurulacak kurtarma ve yardım ko-
mitelerince sağlanır.

Ancak 7126 sayılı Sivil Müdafaa Kanununa göre teşkilat kurulan yerlerde acil 
kurtarma ve yardım işleri, yukarda belirtilen komite ile sözü geçen sivil savunma 
teşkilatı tarafından müştereken yürütülür.

İlçe, bucak ve köylerde tahsilatlı çalışma muhtıraları ve uygulama programları 
tasdikli il muhtıra ve programlarındaki esaslar dairesinde ilçelerde kaymakamlar, 
bucak ve köylerde bucak müdürleri tarafından düzenlenir; il kurtarma ve yardım 
komitesinin incelemesinden sonra valilerin onayı ile kesinleşir.



34

KA
NU

NL
AR

Madde 5 – Birinci maddede yazılı afetlerden vatandaş hayatının ve milli ser-
vetin korunması maksadiyle lüzumlu tedbirleri araştırmak, ilgili vekalet ve mües-
seselerle iş birliği yaparak öğretim ve yayımlarda bulunmak, afetlerin neticeleri-
ni tahlil ederek umumun faydalanmasına sunmak üzere İmar ve İskan Vekaletine 
bağlı ve hükmi şahsiyeti haiz enstitü veya kurumlar kurulabilir.

Mülkiye	amirlerine	verilen	olağanüstü	yetkiler:
Madde 6 – (Değişik: 2/7/1968 - 1051/1 md.)
Afetlerin meydana gelmesinden sonra vali ve kaymakamlar (Askerler ve ha-

kim sınıfından bulunanlar hariç olmak üzere) 18 - 65 yaş arasındaki bütün erkek-
lere görev vermeye, bedeli, ücreti veya kirası sonradan ödenmek üzere canlı, can-
sız, resmi ve özel her türlü taşıt araçlarına ve gerekli makina, alat ve edevatına el 
koymaya ve hiçbir kayda ve merasime tabi olmaksızın tedavi, kurtarma, yedirme, 
giydirme ve barındırma gibi işlerle bu gibi işlerin gerektirdiği acil satınalmaları 
ve kiralamayı yapmaya, Devlete, mahalli idarelere, evkafa, İktisadi Devlet Teşek-
külleri ile bunlara bağlı kurumlara ilişkin her türlü taşınmaz malları; yetmemesi 
halinde de diğer tüzel kişiler ile gerçek kişilere ait bina ve müştemilatı ile bahçe 
ve arsa gibi araziyi geçici olarak işgale yetkilidir.

Bu yetkinin kullanma süresi, afetin sona ermesinden itibaren 15 gündür. Bu 
süre, gerektiğinde İmar ve İskan Bakanlığınca uzatılabilir.

Yedirme, giydirme, barındırma, onarım için afetzedelere nakdi ödemede bu-
lunulması önleme için harcama yapılması İmar ve İskan Bakanlığının muvafaka-
tine bağlıdır.

Bu madde gereğince yapılacak harcamalar ve ödemeler borçlandırmaya tabi 
tutulmaz.

Kendilerinden yardım istenilen afet bölgesi civarındaki vali ve kaymakamlar 
yukarıdaki fıkralarda yazılı yetkilerini kullanarak bütün imkan ve vasıtalarla yar-
dıma mecburdurlar.

Mükellefiyetler:
Madde 7 – Afet bölgelerinde veya civarında bulunan ordu, jandarma, kıta bir-

lik ve müessese kumandanları, hazarda, kendilerinden vali veya kaymakamlar ta-
rafından istenilecek yardımları üstlerinden emir beklemeksizin yapmıya mecbur-
durlar.

Madde 8 – Rasat istasyonları vuku muhtemel afetleri bu bölgelerin en  büyük 
mülkiye amirine derhal bildirmeye mecburdurlar.

Ellerinde muhabere vasıtaları, haber ulaştırma imkanları bulunan mülki ve as-
keri bütün resmi makam ve müesseseler afetlerin vukuu haberini mahallin en bü-
yük mülkiye amirine derhal bildirmekle mükelleftir.
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Afetlerin vukuunu ihbar veya yardım talepleri için yapılacak telgraf, telefon, 
telsiz muhaberelerini, telgraf ve telefon merkezleri, demiryolu istasyonları, aske-
ri muhabere teşkilleri her işe tercihan parasız kabule ve muhataplarına ulaştırma-
ya mecburdurlar.

İcabında radyo istasyonlarından da parasız istifade edilir.

Madde 9 – Bu kanunda yazılı afetlerin vukuunda ilk yardımları mahallerine 
yetiştirmek maksadiyle bu bölgelere mülkiye amirleri ve alakalı makam ve mües-
seseler tarafından gönderilecek kurtarma ve yardım ekipleri, her türlü malzeme, 
makina, alat, yiyecek, giyecek ve barınma eşya ve maddeleri, umumi, hususi ve 
mülhak bütçeli idarelerle bunlara bağlı müesseseler ve İktisadi Devlet Teşekkül-
lerinin, vilayetlere, belediye ve köylere ait olan ve bunlara bağlı bulunan mü- es-
seselerin elinde bulunan her türlü kara, deniz, ve hava nakil vasıtaları ile, bede-
li sonradan ödenmek üzere, sevk edilir. İhtiyaç hissedilen mahallerde bu mecbu-
riyet ve mükellefiyetler hakiki şahıslarla her türlü şirket ve müesseselere de teş-
mil edilebilir.

Madde 10 – Gerek yukarda yazılı afetlerin vukuunda, gerek her türlü kurtar-
ma, barındırma, yardım, söndürme, sevk ve tevzi işlerinde çalışanlardan yarala-
nan veya engelli hâle gelen yahut hastalananlar en yakın hastaneye veya tedavi 
yerlerine sevk edilirler. Mülki ve askeri hastane ve tedavi yerleriyle umumi, mül-
hak, hususi bütçeli idarelere, belediye, hakiki ve hükmi şahıslara ait bütün hastane 
ve tedavi yerleri bunları hemen kabul ve tedavi etmeye mecburdurlar.(1)

Resmi hastane ve tedavi evlerinde bulunanlara parasız bakılır. Resmi hasta-
ne ve tedavi evlerinde yer olmaması veya tedavi imkanı bulunmaması gibi sebep-
lerle zaruri olarak hususi hastanelerde yapılan tedavi ücretleri sonradan bu kanun 
mucibince ödenir.

(Ek: 29/9/1999 - KHK - 578/5 md.; Mülga üçüncü fıkra: 31/5/2006-5510/106 
md.)

(Ek: 29/9/1999 - KHK- 578/5 md.; Mülga dördüncü fıkra: 31/5/2006-5510/106 
md.)

Madde 11 – Birinci maddede yazılı afetlerin vukuunda ilk kurtarma işlerin-
de en çok üç güne kadar çalıştırılacaklara bedeni hizmetlerinden dolayı ücret ve-
rilmez. Çalıştıkları müddetçe parasız ekmek ve katık verilir. Bunların beraberle-
rinde getirdikleri veya emir üzerine verdikleri alat ve edevat, malzeme ve vasıta-
lardan tamire muhtaç hale gelenler bedeli sonradan ödenmek üzere tamir ettirilir.

Zıyaa uğrıyanlarla tamiri imkansız olanların bedeli rayiç üzerinden bilahara 
müstehiklerine ödenir.

1 25/4/2013	tarihli	ve	6462	sayılı	Kanunun	1	inci	maddesiyle	bu	fıkrada	yer	alan	“sakatla-
nan”	ibaresi	“engelli	hâle	gelen”	şeklinde	değiştirilmiştir.
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Tazminat,	ikramiye	ve	avans:
Madde 12 – a) Bu kanun mucibince kendilerine vazife verilmiş olanlardan 

memur bulunmıyanların vazifelerinin ifası sırasında vukubulan kazalarda ölenle-
rin mirascılarına veya malül kalanlara ödenecak tazminat,

b) Afetler dolayısiyle memur olan ve olmıyanlardan fevkalade yararlık göste-
renlere verilebilecek ikramiyeler, 

c) Afete maruz kalan bölgelerde Umumi Muvazeneden, mülhak bütçeli idare-
lerden, hususi idare ve belediyelerden, 2847 ve 3659 sayılı kanuna tabi müesse-
selerden maaş ve ücret alan memur ve müstahdemlerle emekli, dul ve yetimler-
den yardıma muhtaç olacak derecede malen veya bedenen ehemmiyetli zarara uğ-
rıyanlara üç aylık istihkaklarını geçmemek üzere verilebilecek avansla bu avans-
ların ne suretle istirdat edileceği ve vefat edenlere ait avansların kısmen veya ta-
mamen geri alınıp alınamıyacağı ve diğer hususlar hakkında İmar ve İskan Veka-
letince hazırlanacak esaslar, İcra Vekilleri Heyetince tasvip edildikten sonra tat-
bik olunur.

Afet	bölgelerinde	yapılacak	teknik	işler:
Madde 13 – (Değişik: 2/7/1968 - 1051/1 md.)
a) Yapılacak işlemlere esas olmak üzere İmar ve İskan Bakanlığınca kurulacak 

fen kurulları tarafından, afetin meydana geldiği arazinin durumu ile bütün yapılar 
ve kamu tesisleri incelenerek, hasar tespit raporu düzenlenir. 

(Değişik: 31/8/1999 - KHK - 574/1 md.) Gereken hallerde, yapılarda meyda-
na gelen hasarı tespit etmek üzere Bayındırlık ve İskan Bakanlığının isteği üzeri-
ne diğer bakanlık, kurum ve kuruluşlar, mahalli idareler, üniversiteler ve meslek 
odaları, konusunda deneyimli yeteri kadar inşaat mühendisi ve/veya mimarı hasar 
tespiti çalışmalarında derhal görevlendirmekle yükümlüdürler.

(Değişik: 31/8/1999 - KHK - 574/1 md.) Arazinin tehlikeli durumu ve bina-
ların gördüğü hasar bakımından yıktırılması ve boşaltılması gerekenler hakkın-
da, o il ve ilçenin en büyük mülkiye amirine ayrı bir rapor verilir. Bu makamlarca 
böyle binalar derhal boşalttırılır. Yıkılması gerekenler için en çok 3 gün süre veri-
lerek tehlikenin giderilmesi sahiplerine bildirilir. Mahallinde sahibi bulunmadığı 
takdirde durum, mahalli vasıtalarla ilan edilmek suretiyle, bildiri yapılmış sayılır.

(Değişik: 31/8/1999 - KHK - 574/1 md.) Mal sahibi veya vekili, bu bildiriye 
karşı 3 gün içinde yetkili idare kurullarına itiraz edebilir. İdare kurulları bu itirazı 
en geç 3 gün içinde inceler ve karara bağlar.

 Süresinde itiraz olunmıyan, yahut itiraz olunup da idare kurullarınca yıkılma-
sı onaylanan binaları mal sahibi yıkmadığı takdirde bu binalara el konularak yık-
ma parası yıkıntıdan elde edilecek malzeme bedelinden ödenmek üzere, mahallin 
en büyük mülkiye amirinin emri ile yıktırılır.
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 (Ek fıkra: 29/5/2003-4864/1 md.)Yapılacak asıl işlemlere esas olmak üze-
re, fen kurulları tarafından düzenlenen teknik mahiyetteki hasar tespit raporlarına 
mahallî ilân tarihinden itibaren otuz gün içinde itiraz edilebilir ve hasar tespit ra-
porları ancak asıl işlemlerle birlikte dava konusu edilebilir. Gayrimenkulleri kesin 
bir şekilde hasarsız olarak tespit edilenlerin veya gayrimenkullerinin hasar tespiti 
hiç yapılmayanların, yargı yoluna gitmeden önce, mahallî ilân tarihinden itibaren 
otuz gün içinde ilgili idareye başvurmaları zorunludur.

 b) (Değişik: 31/8/1999 - KHK 574/1 md.) Hasar görmüş, fakat ıslahı müm-
kün olan binaların fen kurullarının göstereceği şartlara göre tamiri yapılıncaya ka-
dar içine girilmesine ve oturulmasına izin verilemez. Bu binalar 1 yıl içinde tamir 
ettirilmediği ve itiraz da olmadığı takdirde yukarıdaki esaslar dahilinde yıktırılır.

 İtiraz halinde, bu itiraz yukarıdaki mahalli idare kurullarınca 5 gün içinde in-
celenir ve karara bağlanır. İtiraz sebepleri yerinde görüldüğü takdirde süre 6 ay 
daha uzatılır.

c) Resmi daire ve müesseselere ait binalardan bu madde gereğince yıktırılma-
sı gerekenler yıkma masrafları ilgili daire ve müesseselerce sonradan karşılanmak 
şartiyle fon hesabından ödenerek yıktırılır. 

 ç) Yer kayması, kaya düşmesi gibi afetlerde, tehlikenin devamı veya tekrarı 
ihtimali üzerine boşaltılan binaların tehlikeye karşı kesin tedbir alınıncaya kadar 
işgaline veya hasara uğrıyanların tamirine müsaade edilmez. Tedbir alınamıyaca-
ğına karar verildiği takdirde tehlikeli mahal içindeki binalar, yukardaki esaslar da-
hilinde yıktırılır. İmar ve İskan Bakanlığınca afete karşı arazide gerekli tedbirlerin 
alınması, tehlikeye maruz yapıların yıkılması ve topluluğun başka yere taşınma-
sından daha ekonomik görülürse, bu tedbirlerin alınması için lüzumlu ödenek 33 
üncü maddede yazılı fondan ödenir. Tehlikenin giderilmesiyle ilgili tedbirler için 
yapılan harcamalar borçlanmaya tabi tutulmaz.

d) Afete uğrıyanların veya uğraması muhtemel olanların bulundukları yerler-
de veya başka yerlerde geçici olarak barınmalarını sağlamak üzere, baraka ve ko-
nutlar inşa edilebilir, ettirilebilir, kiralanabilir veya satınalınabilir.

Bu tedbirlerin, kısa zamanda yerine getirilmesinin mümkün olamıyacağı hal-
lerde, geçici iskan tedbirlerini kendileri almak isteyenlere nakdi yardım da yapı-
labilir.

Geçici barındırma işleri için gerekli ödenek ile afetzedelere nakden yapılacak 
yardımların miktarı ve barınaklarda oturulacak süre İmar ve İskan Bakanlığınca 
tespit olunur.

Bu bend gereğince yapılacak harcamalar ve ödemeler borçlandırmaya tabi tu-
tulmaz.
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Madde 14 – (Değişik: 2/7/1968 - 1051/1 md.)
İkinci madde gereğince tespit ve ilan olunan afet bölgelerine dahil şehir, kasa-

ba ve köylerde bina ve mesken yapımı, fen kurullarınca tehlikeli görülen ve sınır-
ları krokilerle tespit olunan yerler, İmar ve İskan Bakanlığınca yapı ve ikamet için 
yasaklanmış afet bölgeleri sayılır ve durum, belediyesi olan yerlerde belediyesin-
ce, köylerde ise ihtiyar meclislerince hemen ilan edilir.

Belediyesi olan yerlerde belediyeler, olmıyan yerlerde ihtiyar meclisleri bu 
yasaklanmış afet bölgesi hükmünü uygulamakla görevlidir.

Hilafına hareket edildiği takdirde, mevcut ve yapılmakta olan binalar, yıkma 
parası yıkıntı malzemesinden karşılanmak, yetmemesi halinde kalan kısmı afetler 
fonundan tamamlanmak üzere vali ve kaymakamların emri ile yıktırılır.

Yasaklanmış afet bölgesi sınırları, alınacak tedbirlerle tehlikenin önlenmesi 
oranında daraltılır veya tamamen kaldırılır. Bu husus da aynı şekilde duyurulur.

Madde 15 – (Değişik: 2/7/1968 - 1051/1 md.)
Afet dolayısiyle hasara uğramış şehir ve kasabaların imar planı mevcut olup 

da İmar ve İskan Bakanlığınca değiştirilmesi gerekli görülmediği takdirde, inşaa-
ta mevzuat dairesinde hemen izin verilir.

Mevcut imar planının kısmen değiştirilmesi gerekli görülen şehir ve kasaba-
larda, bu değişiklik planları, İmar ve İskan Bakanlığınca 5 ay zarfında yaptırılır.

İmar veya istikamet planı olmıyan veya olup da tamamen değiştirilmesi gere-
ken yerlerde halihazır harita ve imar veya istikamet planı İmar ve İskan Bakanlı-
ğınca öncelikle yapılır veya yaptırılır.

Bu planlar yapılıncaya kadar gelecekteki planlara göre esaslı inşaat yaptırıl-
masına İmar ve İskan Bakanlığınca izin verilebilir.

Yukarıda yazılı hallerde veya yerinin değiştirilmesi gereken şehir ve kasaba-
larda ilgililerin afetten masun yerlerde gösterilecek arsalar üzerinde, ilk barınma 
tedbiri olarak geçici baraka inşaasına izin verilebilir. Bu türlü geçici inşaatın, imar 
planı olan yerlerde, afetin vukuundan; imar planı olmıyan veya değiştirilen veya 
yerleri değiştirilecek olan şehir ve kasabalarda, yeni planların onanmasından iti-
baren bir yıl içinde sahipleri tarafından yıkılması mecburidir. Aksi halde masraf-
ları yıkıntı bedelinden ödenmek üzere mahallin en büyük mülkiye amirinin emri 
ile belediyelerce yıktırılır. Bu bir yıllık süre zaruret halinde ilgili valiliğin teklifi 
üzerine İmar ve İskan Bakanlığınca gerektiği kadar uzatılabilir.

Afet	Bölgelerindeki	bir	topluluğun	kaldırılarak	başka	yerlere	taşınması:
Madde 16 – (Değişik: 2/7/1968 - 1051/1 md.)
Genel hayata etkili afetlerden önce veya sonra kesin lüzum üzerine meskün bir 

topluluğun bir kısmının veya tamamının kaldırılarak başka mahallere toplu olarak 
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veyahut dağıtılarak yerleştirilmesi İçişleri, Maliye, Bayındırlık, Sağlık ve Sosyal 
Yardım, Tarım, Milli Eğitim, Sanayi, İmar ve İskan ve köylerde Köy İşlerine ba-
kan Bakanlıklar mütehassıs temsilcilerinden kurulacak bir komite incelendikten 
sonra Bakanlar Kurulu Kararı ile İmar ve İskan Bakanlığı tarafından yaptırılır.(1)

Ancak bu toplu nakiller aynı belediye ve köy sınırları içinde ise Bakanlar Ku-
rulu kararına lüzum kalmaksızın İçişleri ve İmar ve İskan Bakanlıklarınca müş-
tereken yapılır.

Taşınma yeri afet bölgesinin bulunduğu il sınırları dışında tespit edildiği tak-
dirde, afetzedelerin taşınması ile ilgili giderler İmar ve İskan Bakanlığınca afet-
ler fonundan karşılanır.

Kıymet	takdiri,	parselleme	ve	dağıtma:
Madde 17 – (Değişik: 2/7/1968 - 1051/1 md.)
Afet gören yerlerde hasara uğrıyan kısımlar içinde bulunan taşınmaz mallarla, 

yine aynı yerde, üzerine bina yaptırılmak üzere İmar ve İskan Bakanlığınca tes-
pit edilen taşınmaz malların kıymetleri aşağıdaki maddelerde gösterildiği şekilde 
takdir ve tespit edilir. (Yeniden yerleşme yapılmıyacak afet yerlerindeki taşınmaz 
mallar için kıymet belgesi düzenlenmez.)

Bu kıymetlere göre taşınmaz mallar için birer kıymet belgesi tanzimine ve bu 
belgelerin sahiplerine verilmesi karşılığında sözü geçen taşınmaz malları Hazine 
adına tescil ettirmeye İmar ve İskan Bakanlığı yetkilidir.

Tescil sırasında, vergi kıymet ve vukuat belgeleri aranmaz.

Madde 18 – (Değişik: 2/7/1968 - 1051/1 md.)
Bu kanuna göre afet sebebiyle İmar ve İskan Bakanlığınca lüzum görülecek 

yerlerin kadastrosu ilanların yapılmasına kadastro komisyonlarının kurulmasına 
lüzum kalmaksızın kadastro postalarına belediyece ve köy ihtiyar heyetince iki 
bilirkişi verilmek ve tasarruf tetkikleri, mahalli kadastro müdürü ve tapu memu-
ru tarafından ifa olunmak suretiyle 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahrir Kanunu-
na göre öncelikle Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce yaptırılır.

Anlaşmazlıklar mahalli mahkemelerce hallolunur.
Sözü edilen kadastro işlerine ilişkin uygulama İmar ve İskan Bakanlığı ile 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakanlık arasında müştere-
ken tespit edilecek esaslar dahilinde yapılır.

Madde 19 – (Değişik: 2/7/1968 - 1051/1 md.)
17 nci maddedeki taşınmaz malların bedelleri, köylerde köy ihtiyar heyetle-

rinden bir kişi, mahallin en büyük mülkiye amirince görevlendirilecek bir fen ele-

1	 Bu	hükmün	uygulanmasında	ek	7	nci	maddeye	bakınız.
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manı ve mahalli maliye veya tapu teşkilatından bir kişiden, şehir ve kasabalarda 
işe belediye meclisi üyelerinden bir, mahalli maliye veya tapu teşkilatından bir ve 
en büyük mülkiye amirince görevlendirilecek bir teknik elemandan meydana ge-
lecek üç kişilik komisyon marifetiyle takdir ettirilir. Teknik eleman bulunmayan 
yerlerde bu işlerden anlıyan bir kimse komisyona alınır. Komisyonlar mahallin en 
büyük mülkiye amirleri tarafından teşkil edilir. Komisyonlar aralarında seçecek-
leri başkanın başkanlığında çalışır ve çoğunluğa göre karar verir. Komisyon üye-
leri istinkaf edemezler ve çekimser oy kullanamazlar.

Sözü geçen taşınmaz malların yüz ölçülerini, özelliklerini ve takdir edilen be-
deli içine alan cetveller, 10 gün süre ile, mahalli imkan ve şartlara göre ilan olu-
nur.

Takdir edilen kıymete karşı ilan süresinin bitiminden itibaren 7 gün içinde ta-
şınmaz malın bulunduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açılabilir. 
Davanın açıldığı tarihten itibaren, 8 gün içinde taraflar mahkemeye çağırılırlar. 
Bu davalar basit muhakeme usulüne tabidir ve diğer davalara tercihli olarak gö-
rülür. Davanın açılması veya temyiz talebi, bu kanuna göre yapılacak işlemleri ve 
inşaat işlerini hiçbir suretle durduramaz. Bu davalar dolayısiyle, mahkemelerce 
ihtiyati tedbir kararı verilemez.

Madde 20 – 19 uncu maddede yazılı itiraz müddetinin sonunda itiraz 
edilmiyen veya itiraz  edilip  kesinleşmiş  hükümle  tesbit edilmiş olan kıy-
metleri gösteren belgeler, sahipleri adına tanzim olunarak belediye ve köy ihti-
yar heyetlerince müracaatlarında kendilerine veya kanuni mümessillerine veri-
lir. Hisseli veya intikali yapılmamış gayrimenkullerin kıymet belgeleri hissedar-
ları veya kanuni mirascıları adına tanzim olunur. Bu kıymet belgelerinin kayıtları 
kaymakam veya vali tarafından tasdikli defterlerde tutulur. Tapuda kaydı bulun-
mıyan veya mülkiyeti ihtilaflı veyahut veraset ilamı ibraz edilmemiş olan gayri-
menkullere ait kıymet belgelerine mülk sahibinin veya mutasarrıfının adı yazıl-
mıyarak sadece ada ve parsel sayısı, yüzölçüsü ve evsafı ile takdir edilen bedeli 
kaydedilir. Bunlar belediye veya köy kasasında muhafaza edilerek sahipleri bel-
li oldukça isimleri yazılıp kendilerine verilir. Bu nevi belgelere ait bedeller Tür-
kiye Emlak Kredi Bankasında mahfuz tutulur. İlan tarihinden itibaren 10 yıl için-
de sahibi çıkmıyan kıymet belgeleri hükümsüz addedilir ve bankadaki mukabille-
ri fon hesabına iade olunur.

Madde 21 – (Değişik: 2/7/1968 - 1051/1 md.)
Afet bölgesi içinde ve dışında tespit olunan imar ve iskan alanları içindeki ta-

şınmaz mallardan Hazineye, özel idareye, belediyeye, köy tüzel kişiliğine veya 
katma bütçeli dairelere ait olanlardan (Vakıflar Genel Müdürlüğü taşınmaz malla-
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rı ile, Hazineye, özel idare ve belediyeye ait taşınmaz mallardan bir kamu hizme-
tine tahsis edilenler hariç) ihtiyaca tekabül eden miktarı, İmar ve İskan Bakanlığı-
nın isteği üzerine bedelsiz olarak bu işe tahsis ve temlik olunur.

Afet sahaları içinde ve dışında yeniden kurulacak iskan yerleri (Şehir, kasaba, 
köy) ile mevcut iskan sahalarına yapılacak eklemeler için, yukarıdaki hükümler 
dairesinde arazi temini mümkün olmıyan hallerde (Normal gelişme alanlarına ön-
celik verilmek şartiyle) arazi ve bina satınalınabileceği gibi, kamulaştırma mev-
zuatı dahilinde, kamulaştırma da yapılabilir.

Bu maddeye göre sağlanan taşınmaz mallar İmar ve İskan Bakanlığının isteği 
üzerine, ayrıca ferağ şartı aranmaksızm Hazine adına re'sen tescil olunur.

Madde 22 – (Değişik: 2/7/1968 - 1051/1 md.)
17 ve 21 inci maddeler gereğince sağlanan taşınmaz mallar, birleştirildikten 

sonra İmar ve İskan Bakanlığınca onanmış imar ve istikamet planlarına göre par-
sellere ayrılır. Bu suretle meydana gelen parseller adı geçen Bakanlığın isteği üze-
rine ilgili tapu dairesince tescil olunur.

Madde 23 – (Değişik: 2/7/1968 - 1051/1 md.)
Hazine mülkiyetine geçen arsalardan İmar ve İskan Bakanlığınca görülen lü-

zum üzerine, toplu inşaat yapılmıyan yerlerde bu kanundan faydalanacak olanlar-
dan yapısını belli süre içerisinde yapmayı taahhüt edenlere noter huzurunda kura 
çekilerek arsaları verilebileceği gibi, bunlara ayrıca teknik yardım ve borçlandır-
mak suretiyle yapı malzemesi ve para yardımıda yapılabilir.

Üzerinde toplu inşaat yapılacak veya yukardaki fıkraya göre verilecek arsala-
rın bedelleri İmar ve İskan Bakanlığınca tespit edilir.

Ellerinde kıymet belgesi bulunanların borçlarından bu belge tutarı düşülür; 
fazlası kendilerine ödenir ve noksanı borçlandırılır.

Kıymet belgesi sahiplerinden bina yapmıyacaklara istedikleri takdirde arsa ve-
rilebilir.

İmar planında kamu hizmet tesisleriyle ibadet yerleri için gösterilen yerler 
İmar ve İskan Bakanlığının izni ile ilgili müesseselere bedelsiz olarak verilir.

Yukarıdaki fıkralar gereğince dağıtım ve tahsise tabi tutulan arsalar, İmar ve 
İskan Bakanlığının isteği üzerine, tapu dairesi tarafından tahsis edildikleri şahıs-
lar, hissedarlar veya varisleri adına tescil olunur

Madde 24 – Bu kanunda yazılı afetler sebebiyle kullanılamıyacak hale gelmiş 
olan binalar, arsa hükmünde olup kıymet takdirine ithal edilmiyen enkaz ve mal-
zeme mal sahibine aittir.
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Madde 25 – Bu kanunun şümulüne giren gayrimenkullerin vergi borçları ta-
puca tescil muamelesinin yapılmasına mani teşkil etmez.

Madde 26 – (Değişik: 1/9/1960 - 74/1 md.)
Bu kanun hükümlerine göre inşa edilecek binalarla yapılacak (Yol, kanalizas-

yon, su, elektrik gibi) amme tesisleri İmar ve İskan Bakanlığınca yapılır veya yap-
tırılır.(1)

Madde 27 – (Değişik: 2/7/1968 - 1051/1 md.)
İnşa edilecek binalar için yapılacak harcamalar ile, üzerine bina yapılan arsa-

ların bedelleri o binaların maliyetini teşkil eder. Harita alımı,imar planı ve proje 
düzenlenmesi, araştırma ve gerekli teknik yardım giderleri ile yeniden yapılacak 
veya tamir edilecek kamuya ait yol, su, elektrik ve kanalizasyon tesisleri giderle-
ri borçlandırmaya tabi tutulmaz. 

Taşınmaz mal için bu şekilde tespit edilen maliyet bedellerinden sahipleri-
ne ait kıymet belgelerindeki miktarlar çıktıktan sonra, geri kalanı borçlandırma-
ya esas tutulur.(2)

Kıymet belgelerindeki bedellerin fazla olması halinde aradaki fark sahipleri-
ne ödenir.

Madde 28 – (Değişik: 2/7/1968 - 1051/1 md.)
(Değişik birinci fıkra: 29/5/2003-4864/2 md.) Bu Kanundan faydalanmak 

suretiyle inşaat kredisi verilmesini ya da bina yaptırılmasını isteyenlerin, Bayın-
dırlık ve İskân Bakanlığınca yapılacak yardıma ilişkin olarak mahallî ilân tarihin-
den itibaren iki ay içinde mahallin en büyük mülkî amirine yazılı başvuruda bu-
lunmaları ve taahhütname vermeleri zorunludur. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 
bu süreyi bir ay uzatmaya yetkilidir. Bu müracaatın yapılmasında ve alınmasında 
hasar tespit raporlarında yer alan hasar oranlarına bakılmaz.

Kamulaştırma sahasındaki bina sahipleri için bu süre kamulaştırma kararının 
kendilerine bildirilmesi veya ilan tarihinden itibaren hesaplanır.

İhale suretiyle yapılacak inşaatlarda ihale tarihinden, emanet usulü ile yapıla-
cak inşaatlarda emanet kararının alınmasından sonra İmar ve İskan Bakanlığınca 
haklı görülmiyecek bir sebeple taahhüdünden dönenlerden, kusurlarının derecesi-
ne göre, 500 liradan 2000 liraya kadar tazminat alınarak fona yatırılır.

Yapılarını kendileri yapacak olanlardan ise, arsaların elde edilme işlemlerinin 
sonuçlandırılmasından sonra taahhüdünden dönenlerin; bunlara ait yapı ve arsalar 
satılarak muacceliyet kesbeden borçları kapatılır. Satış bedeli borçlandırma bede-

1 Bu	hükmün	uygulanmasında	ek	1,	2	nci	maddelere	bakınız.
2 Bu	hükmün	uygulanmasında	ek	4	ncü	maddeye	bakınız.
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linden az olursa farkı tahsilinde fona yatırılmak üzere Türkiye Emlak Kredi Ban-
kası tarafından kendi alacağı gibi taahhütname sahibinden tahsil olunur.

Madde 29 – (Değişik: 31/8/1999 - KHK - 574/2 Md.)
Yıkılan, yanan veya ağır hasara uğrayan veya uğraması muhtemel olan bina-

larla imar planları gereğince kamulaştırılmasında zorunluluk bulunan yerlerdeki 
binalarda oturan ailelere hak sahibi olmak şartıyla konut yaptırılır veya kredi ve-
rilir.

Aynı bina içinde hak sahibi ebeveyn ile birlikte oturan evli kişilerin durumu, 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca bu konuda hazırlanacak yönetmelik gereğince 
takdir ve tespit edilir.

 Kendilerine ait olmayan arsa veya arazi üzerine inşaat ruhsatı almaksızın bina 
inşa eden yapı sahipleri ile yer kayması, bu baskını, kaya düşmesi ve benzeri se-
beplerle imar planında yapı yapılması sakıncalı olarak belirlenen yerlerde ruhsat-
sız olarak yapılan yapıların sahipleri haksahibi olarak kabul edilmez. 

Kendisine veya eşine ait o yerde aynı cins müstakil hasarsız başka bir binası 
veya dairesi olan ailelere bina ve inşaat kredisi verilemez.

Yıkık olduğu veya ağır, orta ve az derecede hasar gördüğü belirlenen binalar-
dan mülkiyeti tüzel kişilere ait olanlara yardım yapılmaz.

Afete uğramasıyla ekonomik ve sosyal hayatı kesintiye uğratan dükkan ve fı-
rın gibi binalar için de sahiplerine, borçlandırma hükümleri dairesinde, Bayındır-
lık ve İskan Bakanlığı'nca belirlenecek esaslara göre inşaat kredisi verilebilir. O 
yerde kendisine veya eşine ait müstakil hasarsız başka bir işyeri bulunanlar, bu 
yardımdan faydalanamazlar.

(Değişik son fıkra: 29/5/2003-4864/3 md.) Hasarlı bina veya işyeri sigortalı 
ise yapılacak yardımdan sigorta tutarı indirilmez.

(Ek fıkra: 9/5/2012-6305/16 md.) Zorunlu deprem sigortası kapsamındaki bi-
nalar için, bu Kanundan ve ilgili diğer mevzuattan doğan Devletin konut kredisi 
açma ve bina yaptırma yükümlülükleri, zorunlu deprem sigortası yaptırılmamış 
olmasının tespit edilmesiyle birlikte ortadan kalkar.(1)

Madde 30 – (Değişik: 2/7/1968 - 1051/1 md.)
İştirak veya müşterek mülkiyet halinde bulunan bina için hissedarlarına bu ka-

nun hükümlerinden faydalanılarak yine aynı şekilde hisseli olmak üzere yalnız bir 
bina yaptırılır. Ancak, yıkılan, yanan, ağır hasara uğrayan, yahut afetle ilgili ka-
mulaştırma dolayısiyle yıktırılması gereken yerlerdeki binalarla,afete uğrıyabile-
cek bölgelerdeki binalarda, birden fazla aile ikamet ettiği takdirde, her aile bu ka-
nun hükümlerinden ayrı ayrı faydalanabilirler. 

1 Bu	fıkra	18/8/2012	tarihinde	yürürlüğe	girecektir.
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Madde 31 – (Değişik: 4/4/1985 - 3177/1 md.)
Bu Kanuna veya afete ilişkin hükümler taşıyan diğer kanunlara göre, yapılan 

veya yaptırılan binalardan ve çeşitli biçimlerde iktisap olunan arsa veya araziler-
den türlü sebeplerle arta kalanlar halihazır durumlarıyla, aşağıdaki öncelik sıra-
sına göre;

a) Afetten zarar gören veya zarar görmesi muhtemel bulunanlardan hak sahibi 
olanlara, bu Kanun esaslarına göre,

b) Kamu kurum ve kuruluşlarına, faizsiz ve en çok 2 yıl vade ile,
c) Mahalli belediyeler, İl Özel İdareleri, köy tüzelkişileri ile gerçek ve tüzelki-

şilere, % 25 (yüzde yirmibeş) peşin alınmak kaydıyla % 20 (yüzde yirmi) faiz ve 
en çok 5 yıl vade ile,

Valiliklerince tespit ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onaylanacak rayiç 
bedel üzerinden satılabilir veya devredilebilir.

Türlü sebeplerle artakalan arazi, arsa veya binaların satış veya devredilmesine, 
satılamayanların veya devredilemeyenlerin kiralanmasına dair esaslar Bayındırlık 
ve İskan Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.

(Ek son fıkra:29/5/2003-4864/4 md.) Birinci fıkrada belirtilen bina, arsa ve 
araziler, Bayındırlık ve İskân Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı 
ile kamu kurum ve kuruluşlarına bedelsiz olarak devredilebilir.

Madde 32 – Bu kanun dairesinde inşa edilen binaların 1837 sayılı kanunun 
muaddel 4 üncü ve 6188 sayılı kanunun 13 üncü maddelerindeki muafiyetten is-
tifade edebilmesi için bu maddeler mucibince verilmesi meşrut olan beyanname-
ler, binaların hak sahiplerine teslimi tarihinden itibaren üç ay içerisinde verilir.

Mali	hükümler	:(2) (1)

Madde 33 – (Değişik: 14/7/2004-5217/20 md.)
Aşağıda sayılan gelirler Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Merkez Saymanlık 

Müdürlüğü hesabına yatırılır ve bütçeye gelir kaydedilir: 
a) Bu Kanun uyarınca borçlu bulunan hak sahiplerince yatırılacak taksit ve 

faiz ödemeleri. 
b) Bu Kanun uyarınca yaptırılan ve ihtiyaç fazlası olduğu anlaşılan konutların 

satışından elde edilecek gelirler. 
c) Bu Kanun uyarınca kamulaştırılan veya satın alınan araziler üzerinde oluş-

turulan ve ihtiyaç fazlası olduğu anlaşılan arsaların satışından elde edilen gelirler. 

2 Bu	 madde	 başlığı	 “Fon	 teşkili	 ve	 fonda	 yapılacak	 yardımlar,	 harcama	 usulleri”	 iken	
20/6/2001	tarih	ve	4684	sayılı	Kanunun	6	ncı	maddesiyle	metne	işlendiği	şekilde	değiştiril-
miştir.



45

KA
NU

NL
AR

d) Nakdi yardım ve bağışlar. 
Bu Kanun gereğince yapılacak ödemeler Bayındırlık ve İskân Bakanlığı büt-

çesinde yer alan afet tertiplerinden yapılır. 
Acil durumlarda il valilikleri adına açılacak acil afet hesaplarına, Bayındırlık 

ve İskân Bakanlığı bütçesinin afet tertiplerinden ödeme yapılır. 
Bu hesaplardan yapılacak harcamaların belgeleri il özel idaresinde saklanır ve 

il özel idare bütçesi ile birlikte Sayıştayca denetlenir. Yıl sonunda harcanmayan 
miktarlar ile faiz gelirleri birinci fıkrada belirtilen hesaba yatırılır. 

Afet tertipleri ve acil afet hesaplarından verilecek avanslar ile yapılacak yar-
dım ve harcamaların usul ve esasları Maliye Bakanlığı ve Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığınca müştereken hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir.  

Tabiî afet nedeniyle kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler ta-
rafından her ne ad altında olursa olsun toplanan nakdî bağış ve yardımlar, Mali-
ye Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü adına açılacak özel hesaplarda topla-
nır ve nemalandırılır. Gerektiğinde döviz hesabı da açılabilir. Bu hesaplarda top-
lanan tutarlar Maliye Bakanlığınca ihtiyaca göre ilgili kurum bütçelerine özel ge-
lir ve ödenek kaydedilmek suretiyle kullandırılır. Bu ödeneklerden yılı içerisinde 
kullanılmayan tutarları, ertesi yıl bütçesine devren özel gelir ve ödenek kaydet-
meye Maliye Bakanı yetkilidir. 

Çeşitli kanunlarda Afetler Fonuna yapılan atıflar, afet tertiplerine veya acil afet 
hesaplarına yapılmış sayılır.

Madde 34 – (Mülga : 20/6/2001 - 4684/6 md.)

Madde 35 – (Mülga : 20/6/2001 - 4684/6 md.) 

Madde 36 – (Değişik: 2/7/1968 - 1051/1 md.)
a) Afet sebebiyle yeniden inşa ve onarılacak yapılarla bunlara ait yol,su, elekt-

rik ve kanalizasyon tesisleri, kadastro, harita ve İmar Planı yapımı,
b) Arazi, bina, yapı malzemesi, her türlü makina,motorlu taşıt araç,gereç, alat, 

edevat alınması ve sağlanması,
c) Afetlerin zararını önleme, gerekli tedbirleri araştırma, etüt,kiralama, taşıma, 

yıktırma ve personele yapılacak ödemeler,
d) Konut yapan tüzel kişilerle ortaklık kurmak veya bu amaçla çalışan kuru-

luşlara iştirak etmek,
e) Afet hizmetlerine ilişkin diğer işler için ayrılacak para miktarı ile, 
f) Afete uğrayanlara veya uğraması muhtemel olanlara inşaat ve onarım için 

ne şekilde yardım yapılacağı, miktarı, istekliler arasında gözetilecek sıra esasla-
rı, müracaat ve istek şekilleri,inşa olunacak binaların yerleri,sayıları, tipleri, yapı 
şartları, inşa tarzları, çeşitli kısımların boyutları ve diğer hususlar,

İmar ve İskan Bakanlığınca tespit ve ifa olunur.
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Madde 37 – (Mülga : 20/6/2001 - 4684/6 md.)

Madde 38 – (Mülga : 20/6/2001 - 4684/6 md.)

Madde 39 – (Mülga : 20/6/2001 - 4684/6 md.)

Madde 40 – (Değişik: 2/7/1968 - 1051/1 md.)
(Değişik: 4/4/1985 - 3177/1 md.) Bu Kanuna göre arsa olarak dağıtılan veya 

üzerinde bina inşa edilen taşınmaz mallar, hak sahiplerine borçlandırma senetleri 
imza ettirilmek sureti ile verilir. Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca o yerde borç-
landırmanın ilanı tarihinden itibaren Bakanlıkça kabul edilebilir mazereti dışın-
da 2 ay içerisinde borçlanmalarını yapmayanlarla, borçlanmasını yapmış olması-
na rağmen binayı Bakanlıkça mahallinde yaptırılacak duyurudan itibaren 45 gün 
içinde teslim almayanların hak sahipliği kendiliğinden sona erer.

Bu taşınmaz mallar üzerine, Türkiye Emlak Kredi Bankasının isteği ile, bu 
banka lehine, tapu dairelerince borçlandırma senetlerine dayanılarak, kanuni ipo-
tek tesis olunur.

Konut ve konut inşaası ve sair yardımlar için yapılacak borçlandırmalar faiz-
sizdir. Dükkan ve fırın gibi yerler için yapılacak borçlandırmalar ise yıllık % 4 
(Yüzde dört) faize tabidir.

Borçluların hesaplarına tahakkuk ettirilecek faizler, banka ve sigorta işlemle-
ri vergisinden muaftır.

Borçlandırma bedelleri, konut, konut inşası, arsa ve sair yardımlarda en az 20 
ve en çok 30; dükkan ve fırın gibi yerler için yapılan yardımlarda ise,en az 5 ve on 
çok 15 yılda ve eşit taksitler halinde tahsil edilerek fon hesabına yatırılır.

(Değişik altıncı fıkra: 30/3/2005 – 5327/4 md.) İlk taksit, ihaleli ve emanet 
işlerinde inşaatların bitirilip hak sahiplerine teslimi tarihinden itibaren iki yıl son-
ra, Evini Yapana Yardım Yönteminde ve orta hasarlı konut ve işyerlerinin onarı-
mında ise son kredi diliminin hak sahibine ödendiği tarihten itibaren iki yıl son-
ra başlar.

(Değişik yedinci fıkra: 31/5/2006 – 5511/1 md.) Vadesinde ödenmeyen tak-
sitlere dair borç, gecikilen her gün için yıllık % 5 gecikme faizi ile tahsil olunur. 
Vadesinden önce iki yıllık taksitten az olmamak kaydı ile mevcut borcu defaten 
ödeyen  hak sahibinin  borcu % 20 indirime tâbi tutulur.

(Ek fıkra: 31/5/2006 – 5511/1 md.) Evini yapana yardım yöntemi ile konut 
veya işyerinin yapımı için yatırım programında yılı ödeneği ayrılan hak sahiple-
rinden, 29 uncu maddeye göre yürürlüğe konulan yönetmelikte belirtilen mücbir 
sebeplerin dışında mazereti olmadan iki yıl içinde konut veya işyerlerinin inşaa-
tına başlamayanlar ile mücbir sebep kapsamında mazereti bulunanlardan mücbir 
sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren kırkbeş gün içinde inşaatına başlama-
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yanların veya ayrılan ödeneğinin bir kısmını kullandıktan sonra inşaatına devam 
etmeyen hak sahiplerinin, konutlarının veya işyerlerinin yapımı yatırım progra-
mından çıkarılır ve hak sahipliği kendiliğinden sona erer. 

(Ek fıkra: 31/5/2006 – 5511/1 md.) Yılı ödeneği ayrılan hak sahiplerinden 
kendilerine açılan kredinin bir kısmını kullanıp inşaatın geri kalan kısmını kendi 
imkânları ile projesine uygun olmak kaydıyla fen ve sanat kurallarına uygun ola-
rak tamamlayan hak sahiplerinden, açılan kredinin;

a) % 20'sine kadarını kullanmış olanların kredileri defaten faizsiz olarak,
b) % 20'lik dilimden fazlasını kullanmış olanların kredileri ilk iki yılı ödeme-

siz, konutlar için onbeş yılda faizsiz, işyerleri için yedi yılda ve yıllık % 4 faizli 
olarak yıllık eşit taksitler halinde, 

tahsil edilir. Vadesinde ödenmeyen taksitlerden geçen günler için yıllık % 5 
gecikme faizi tahsil olunur.

(Ek fıkra: 31/5/2006 – 5511/1 md.) Yılı ödeneği ayrılmasına rağmen mücbir 
sebep bulunmadığı halde iki yıl içinde inşaatına devam etmeyen hak sahiplerin-
den, açılan kredinin;

a) % 35'ine kadarını kullanmış olanların kredileri defaten ve yıllık % 5 faiz-
li olarak,

b) % 35'lik dilimden fazlasını kullanmış olanların kredileri beş yılda ve yıl-
lık % 5 faizli olarak yıllık eşit taksitler halinde,

tahsil edilir. Vadesinde ödenmeyen taksit miktarları için tebligat tarihinden iti-
baren tahsil tarihine kadar geçen günler için 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Ka-
nuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanundaki temerrüt faizi oranları uygulanır.

Üstüste üç yıl taksidini ödemeyenlerin borçları muacceliyet kesbedeceği gibi, 
borcun tamamı ödenmeden taşınmaz malların başkalarına satılması halinde de 
borcun tamamı muacceliyet kesbeder. Bu hükmün uygulanmasında maliyet bede-
linden yapılan indirimler tekrar borca eklenmek suretiyle hesaba katılır. Özel afet 
kanunlarına göre yapılan binalar hakkında da bu fıkra hükmü uygulanır. 

Muacceliyet kesbeden hesaplar bankaca kendi usul ve mevzuatına göre takip 
edilir. Satışa çıkarılan taşınmaz mallara istekli çıkmadığı takdirde, banka en son 
yapılan satışta, takdir edilen kıymetin % 50 sine (Yüzde ellisine) kadar ihaleye iş-
tirak ederek fon hesabına satın alabilir.

Bu şekilde satın alınan mallar, 31 inci maddeye göre işlem yapılmak üzere, 
İmar ve İskan Bakanlığına devredilir.

Rehin açıkları ile rehinsiz alacaklardan tahsili mümkün olmayan alacaklar ha-
ciz vesikasına bağlandıktan sonra fon hesabından mahsup edilir.

Afetten hasar görmüş binaların onarımı veya kendi yapısını kendi yapacak 
kimse için yapılan para yardımlarına ait borçlandırmalarda; taşınmaz malı tapu-
suz ise, kadastro işlemleri sonuçlanıncaya kadar ilgili kimsenin varsa başka tapu-
lu taşınmaz malının ipotek edilmesi, yoksa, kefalet suretiyle borçlandırma yapılır.
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Banka lehine tesis olunacak ipotek muamelesi bu maddenin 1 inci fıkrasına 
göre tapu dairelerince takrir alınmadan yapılır.

İnşaatın devamı sırasında veya bitiminden itibaren bir yıl içinde, genel haya-
ta etkili olsun olmasın, ikinci bir afetle binanın zarar görmesi halinde borçlandır-
ma miktarından zarar oranında indirim yapılır. Afetzede isterse, borçlandırma hü-
kümleri dairesinde, İmar ve İskan Bakanlığınca tespit olunacak miktarda yeniden 
inşaat yardımı yapılabilir.

Bu kanuna ve afetle ilgili hüküm taşıyan diğer kanunlara göre, ayrı tarihler-
de iki defa hak sahibi olarak konut yardımı gören veya görecek olanlardan, ge-
nel hayata etkili üçüncü bir afetten konutları oturulamıyacak derecede zarar gören 
hak sahiplerinin ödeme güçlerini kaybetmeleri halinde, İmar ve İskan Bakanlığı-
nın teklifi ve Bakanlar Kurulu Kararı ile önceki borç bakiyeleri terkin olunabilir.(1)

Madde 41 – (Mülga : 20/6/2001 - 4684/6 md.)

Madde 42 – (Değişik: 2/7/1968 - 1051/1 md.)
Bu kanunun uygulanması dolayısiyle taşınmaz malların alım, satım, ipotek, 

tapu - kadastro işlemleri, yeniden inşa edilecek veya onarılacaklarla ilgili iha-
le, sözleşme, ruhsatname ve sair işlemler ve bu kanundan faydalanacakların ve-
recekleri beyanname, taahhütname ve yapacakları sözleşmeler her türlü vergi, re-
sim ve harçtan muaftır.

Tapu işlemleri sırasında 27/7/1967 gün ve 930 sayılı kanunun tasarruf bonosu 
tevdiatı ile ilgili hükümleri uygulanmaz.

Madde 43 – (Değişik: 2/7/1968 - 1051/1 md.)
Bu kanunun birinci maddesinde yazılı afetlerden önce veya sonra alınacak ted-

birler arasında(2)

a) Ecnebi memleketlerden ithal veya iç piyasadan tedarik olunacak her türlü 
vasıta, makina, alat, gıda maddeleri ve giyim eşyası, tesis ve inşaat malzemesi-
nin deniz, demir ve havayolları vasıtaları ile yapılan nakliyatında asgari ücret ta-
rifeleri tatbik olunur.

Türkiye Kızılay Derneği tarafından bu amaçla yapılacak nakliyat dahi bu hük-
me tabidir.

b) 4, 6, 8 ve 9 uncu maddelerde sözü edilen yükümlülerden taşıma ücreti alın-
maz.

c) Şehir, kasaba ve köylerde afete uğrayanların veya uğraması muhtemel olan-
ların geçici veya devamlı inşaat veya tesisat işlerinde kullanılmak üzere, İmar ve 
İskan Bakanlığının isteği üzerine, lüzumlu orman emvali orman idaresince, Dev-

1 Bu	hükmün	uygulanmasında	ek	4	üncü	maddeye	bakınız.
2 Bu	hükmün	uygulanmasında	ek	1	ve	2	nci	maddelere	baknız.
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let müesseselerinden temini gereken diğer inşaat malzemesi de ilgili Devlet mü-
esseselerince, en yakın istif yeri, depo veya fabrikalarından, kesme taşıma ve imal 
masrafları karşılığında, öncelikle tahsis olunur.

İmar ve İskan Bakanlığı, gerektiğinde bu malzemeleri depo etmeğe yetkilidir. 
Tahsis olunacak veya stok edilecek orman emvali ve diğer malzemenin cins, 

miktar ve niteliği İmar ve İskan Bakanlığınca tespit olunur.
d) İmar ve İskan Bakanlığınca dış memleketlerden, mevcut kotalara bağlı ka-

lınmaksızın, öncelikle ve ivedilikle, baraka, hazır konut, çadır, her türlü yapı mal-
zemesi, makina (İş ve yapı makinaları dahil), motorlu taşıt, araç, gereç, alat, ede-
vat, cihaz, yedek parça ithal edilebilir veya ettirilebilir. İthal edilen bu mallar 
gümrük resminden, bu resimle birlikte alınan diğer vergi ve resimlerle belediye 
hissesinden ve ithalatla ilgili Hazine hissesinden muaftır.(1)

Madde 44 – (Mülga : 20/6/2001 - 4684/6 md.)

Madde 45 – Afetlerden zarar görenlere yardımda bulunmak üzere kurulan 
Milli Yardım Komitesi ile mahalli yardım komitelerine makbuz mukabilinde ya-
pılacak bağış ve yardımlar her türlü vergi, resim ve harcdan müstesna olduğu gibi 
bunların gelir ve kurumlar vergileri mükellefleri tarafından masraf kaydı da ca-
izdir.

Afetlerden zarar görenlere tahsis edilmek üzere tertip edilen temsil,konser ve 
spor eğlenceleri de her türlü vergi, resim ve harctan muaf tutulur.

Madde 46 – 33 üncü maddede yazılı (Değişik ibare : 20/6/2001 - 4684/6 
md.) afet tertiplerinden yapılacak sarfiyat Artırma, Eksiltme ve İhale, Divanı Mu-
hasebat ve Muhasebei Umumiye kanunlarına tabi değildir.(2) (3)

Ceza	hükümleri:
Madde 47 – (Değişik: 23/1/2008-5728/257 md.)
a) Yardıma davet anında şehir, kasaba ve köylerde bulunup da makbul bir ma-

zeretleri olmaksızın salahiyetli memurlar tarafından yapılan davete icabet etme-
yenler veya icabet edip de çalışmayanlar veya verilen işi yapmayanlar hakkında 
vali veya kaymakamlar tarafından yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir.

1 Bu	madde	ile	tanınan,	ithalde	alınan	her	türlü	vergi,	resim	ve	harç	muafiyeti	6/5/1986	tarih	
ve	3283	sayılı	Kanunun	1	inci	maddesi	ile	kaldırılmıştır.

2  Bu	hükmün	uygulanmasında	ek	6	ncı	maddeye	bakınız.
3 Bu	maddede	geçen	“fondan”	ibaresi,	20/6/2001	tarih	ve	4684	sayılı	Kanunla	“afet	tertiple-

rinden”	olarak	değiştirilmiş	ve	metne	işlenmiştir.	Değişiklik	hükmü	1/1/2002	tarihinde	yü-
rürlüğe	girecektir.
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b) Afet bölgelerinde felaketzedelere yardım maksadıyla devlet daire ve mües-
seseleriyle hususi idareler, belediyeler ve köyler ve amme menafiine hadim hayır  
cemiyetleri  tarafından  bedelli  veya  bedelsiz  olarak verilen inşaat  malzemesi 
veya alat ve edevatı veya diğer malları satan veya devreden veya başka maksat-
larla kullananlar hakkında, fiilleri daha ağır cezayı istilzam etmediği takdirde, yüz 
günden az olmamak üzere adlî para cezasına hükmolunur.

c) Devlet veya devlete bağlı idarelerle sermayesinin en az yarısı devlete ait 
müessese memurlarına afet dolayısıyla verilen vazifeyi ifada ihmal ve suiistimal-
lerinden veya bu maksatla kendilerine verilen para ve malları zimmete geçirme-
lerinden veya suç teşkil eden sair fiillerinden dolayı haklarında kamu görevlileri 
hakkındaki ceza hükümleri tatbik olunur.

Madde 48 – (Mülga: 23/1/2002-5728/578 md.)

Madde 49 – (Mülga: 23/1/2002-5728/578 md.)

Çeşitli	hükümler:
Madde 50 – Bu kanunda yazılı vazife ve hizmetlere tahsis edilmiş olan men-

kul ve gayrimenkul mallarla her türlü hak ve alacaklar, para ve para hükmündeki 
kıymetli evrak Devlet mallarından sayılır.

Madde 51 – a) 4373 sayılı kanunun bu kanuna muhalif hükümleri,
b) 4623 sayılı kanun,
c) 5607 sayılı kanun,
d) 2510 sayılı İskan Kanununun 5098 sayılı kanunla muaddel 8 inci maddesi, 
e) 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 264 üncü maddesi, mer'iyetten 

kaldırılmıştır.

Ek Madde 1 – (Ek: 2/7/1968 - 1051/2 md.)
Bu kanun gereğince yapılacak bina ve tesislere gerekli inşaat malzemeleri, 

İmar ve İskan Bakanlığının isteği üzerine ilgili resmi müesseselerce öncelikle tah-
sis olunur.

Ek Madde 2 – (Ek: 2/7/1968 - 1051/2 md.)
Bir yerin genel hayatına etkili tabii afetler dolayısiyle, kurulan yerlere içme 

suyu getirilmesi, bağlantı yollarının ve elektrik tesislerinin yapılması meskün yeri 
tehdideden dere ve sel yataklarının ıslahı ve diğer hizmetler İmar ve İskan Bakan-
lığının isteği üzerine ilgili Bakanlık ve müesseselerce öncelikle yapılır.
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Ek Madde 3 – (Ek: 2/7/1968 - 1051/2 md.)
Afete uğrayan ve bu kanuna göre hak sahibi olan vatandaşların Hazineye ve 

diğer kamu kurumlarına olan borçları geçim durumları gözönüne alınarak İmar 
ve İskan Bakanlığının teklifi üzerine, adı geçen kurumlarca ertelenir. (Vergi Usul 
Kanunu ile Amme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkındaki Kanun hükümleri sak-
lıdır.)

Ek Madde 4 – (Ek: 2/7/1968 - 1051/2 md.)
Gerek bu kanuna veya afetlerle ilgili hükümler kapsıyan öteki kanunlara göre 

emanet, ihale veya evini yapana yardım yoliyle yapılan veya yaptırılacak olan bi-
naların, gerekse geçici 6 ncı madde hükmünden faydalananların borçları, ilgili-
lerin geçim durumları ve bölgenin özelliği dolayısiyle bina maliyetlerini artırıcı 
yönden unsurların tesir derecesi gözönünde bulundurularak, zorunlu hallerde Ba-
kanlar Kurulu karariyle maliyet ve borçlandırma bedellerinin yarısına kadar indi-
rim yapılabilir.

Bu hükümden kimlerin ne miktarda ve ne ölçüde faydalanacağına ilişkin esas-
lar İmar ve İskan Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle tespit olunur.

Bu madde hükmü her bina için bir defa uygulanır.
 
Ek Madde 5 – (Ek: 2/7/1968 - 1051/2 md.)
İmar ve İskan Bakanlığı, afet hizmetlerini süratle ele almak, düzeninde yürüt-

mek ve sonuçlandırmak üzere, gerekli teşkilatı kurar; bu teşkilatın merkez, bölge 
ve mahalli kademe ve üniteleri bu Bakanlıkça tespit olunur.

(Mülga : 2 nci ve 3 üncü fıkralar; 20/6/2001 -4684/6 md.)(1)

Afet hizmetlerinin yoğunlaştığı ve şümullendiği hallerde, ilgili Bakanlıklar ve 
kurumlar, İmar ve İskan Bakanının isteği üzerine, yeteri kadar teknik ve idari per-
soneli, hizmet için lüzumlu araç, gereç ve malzemeyi ve bunların kullanılması 
ve tamiri ile ilgili ekipmanı, geçici olarak, bu teşkilat emrine vermekle yükümlü-
dürler. Geçici personelin maaş, ücret, yevmiye ve benzer hakları esas dairelerin-
ce ödenir.

Ek Madde 6 – (Ek: 2/7/1968 - 1051/2 md.)
33 üncü maddeye göre tesis olunan (Değişik ibare:20/6/2001 -4684/6 md.) 

afet tertiplerinden(2)  yapılacak harcamaların denetimi, Sayıştayca, ait olduğu yılın 
sonunda (Değişik ibare:20/6/2001 -4684/6 md.)  Afet Harcamaları Yönetmeliği(2) 
esaslarına göre yapılır.

1 Bu	maddenin	ikinci	ve	üçüncü	fıkraları	20/6/2001	tarih	ve	4684	sayılı	Kanunla	yürürlükten	
kaldırılmış	olup,	bu	hüküm	1/1/2002	tarihinde	yürürlüğe	girecektir.

2 20/6/2001	tarih	ve	4684	sayılı	Kanunla	bu	maddede	geçen	“fon	hesabından”	ibaresi	“afet	
tertiplerinden”,	“Fon	Harcama	Yönetmeliği”	ibaresi	ise	“Afet	Harcamaları	Yönetmeliği”	
olarak	değiştirilmiş	ve	metne	işlenmiştir.	Bu	hüküm	1/1/2002	tarihinde	yürürlüğe	girecektir.
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Ek Madde 7 – (Ek: 2/7/1968 - 1051/2 md.;  Mülga: 19/9/2006-5543/48 md.)

Ek Madde 8 – (Ek: 16/11/1995 - 4133/5 md.)
1 inci ve 2 nci derece deprem bölgelerindeki köy yerleşim yerleri ile kasaba, 

ilçe ve il merkezlerinde meydana gelen depremler nedeniyle, orta hasar gördü-
ğü teknik ekiplerce tespit edilen ve betonarme olmayan konutların hak sahipleri-
ne kendilerinin isteği halinde, orta hasarlı konutlarını yıkıp, yeniden yapmak ko-
şuluyla bir defaya mahsus olmak üzere Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca gerek-
li miktarda, bu Kanunda öngörülen borçlandırma ve kredilendirme usulleri çerçe-
vesinde arsa ve kredi verilir.

Ek Madde 9 – (Ek: 15/10/1999 - KHK - 581/1 md.; Değişik: 27/5/2004-
5178/7 md.) 

1 inci maddede öngörülen afetlerle ilgili olarak yeni yerleşim alanları sağlan-
ması amacıyla mera vasfı taşıyan yerlerin tahsis amacı, 4342 sayılı Mera Kanu-
nu hükümlerine göre değiştirilerek, Hazine adına arsa olarak tescil ettirilir. Bu ar-
salar, tescil tarihi itibarıyla öngörülen amaçla kullanılmak üzere Bayındırlık ve 
İskân Bakanlığına tahsis edilmiş sayılır.

Ek Madde 10 – (Ek:15/10/1999-KHK-581/1 md.; Değişik: 8/12/1999-
KHK-589/4 md.)

(Değişik birinci fıkra : 23/3/2000 - KHK - 598/1 md.) Orman Bakanlığınca, 
bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında hiçbir yarar görülmeyen ve 
tarım alanına dönüştürülmesi de mümkün olmayan orman sınırları dışına çıkarıl-
mış ve çıkarılacak alanlar, genel hayatı etkileyen doğal afet yerlerinde afete maruz 
kalan kamu kurum ve kuruluşları ile diğer afetzedelerin iskanlarını temin için Ba-
yındırlık ve İskan Bakanlığına devredilebilir. Devredilen bu  yerler üzerinde 2924 
sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanun hü-
kümlerine göre hak sahibi statüsünde kişiler bulunması halinde bu hak sahipleri-
ne ait yerler. Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca bedeli Afetler Fonundan karşılan-
mak üzere kamulaştırılabilir.

(Ek : 23/3/2000 - KHK - 598/1 md.) Genel hayatı etkileyen afete maruz yer-
lerde afetzedelerin iskanı için Başbakanlıkça görevlendirilen bir kurum veya ku-
ruluşun veya Bayındırlık ve İskan Bakanlığının teklifi üzerine Orman Bakanlığın-
ca belirlenen alanlarda, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22 nci maddesinin ka-
dastrosu yapılmış olan yerlerin ikinci defa kadastroya tabi tutulamayacağına iliş-
kin hükmü uygulanmaz.
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(Ek : 23/3/2000 - KHK - 598/1 md.) Birinci fıkraya göre Bayındırlık ve İs-
kan Bakanlığına devredilecek alanların tespiti amacıyla Orman Bakanlığınca ye-
teri kadar orman kadastro komisyonu görevlendirilir ve bu tespit sırasında ilan sü-
resi bir hafta, itiraz süresi bir ay olarak uygulanır.

(Ek : 23/3/2000 - KHK - 598/1 md.) 6831 sayılı Kanunun 1 inci maddesine 
göre ilk defa yapılacak orman kadastrosu uygulamasındaki işlemlere ilişkin süre-
lerde de üçüncü fıkra hükümleri uygulanır.

6831 sayılı Orman Kanununun 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri-
ne göre, Devlet ormanları, kamu yararı gözetilerek afet bölgesinde bulunan kamu 
kurum ve kuruluşları ile doğal afete maruz kalan afetzedelerin iskanının temini 
için Bayındırlık ve İskan Bakanlığına 49 yıl süre ile bedelsiz olarak tahsis edile-
bilir.

Ek Madde 11 – (Ek: 15/10/1999-KHK-581/1 md.)
Genel bütçeye dahil olmayan kamu kurum ve kuruluşlarınca doğal afete ma-

ruz kalan bölgelere yapılacak bağış ve yardımlar ile eğitim amacıyla yapılmış 
veya yapılacak olan yardımlar 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu, 2886 
sayılı Devlet İhale Kanunu ve 832 sayılı Sayıştay Kanunu hükümlerine tabi de-
ğildir.

Ek Madde 12- (Ek: 31/5/2006 – 5511/2 md.)
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından Toplu Konut İdaresi Başkanlığına, 

bu Kanun veya afetlere ilişkin hükümler taşıyan diğer kanunlara göre hak sahi-
bi  olan ailelere verilmek üzere konut yaptırılabilir ya da Başkanlığın yaptığı veya 
yapacağı konutlar satın alınabilir.

Söz konusu işlerin karşılığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı bütçesinin ilgili 
tertiplerinden Toplu Konut İdaresine kaynak aktarmak suretiyle sağlanır. 

Geçici Madde 1 – Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce;
A) 1958 yılında vukubulan sel baskınından zarar gören Çankırı Vilayet Mer-

kezi,
B) 1958 yılında vukubulan sel baskınından zarar gören Kırşehir Vilayetinin 

Kızılca ve Örcün köyleri,
C) 1958 yılında vukubulan yangında zarar gören Bursa Vilayeti Merkezi,
D) Yer kaymasından zarar gören Malatya Vilayetinin Darende Kazasına bağ-

lı Sultanlı Köyü,
E) Sel baskınından ve toprak kaymasından zarar gören Niğde Vilayetinin 

Merkez Kazasına bağlı Gümüşler Kasabası ile Aksaray Kazasına bağlı Çimeli-
Uzartık Köyü,
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F) Yer sarsıntısından zarar gören Muş Vilayetinin Malazgirt Kazası hakkında 
da bu kanun hükümleri tatbik olunur.

Birinci  fıkrada  yazılı  mahallerde  vukua  gelen  afetler  dolayısiyle  1959  
mali yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (A/2)  işaretli  cetvelin  İmar  ve  
İskan  Vekaleti  kısmının  751  inci  (Yer  sarsıntısı  ve  diğe afetlerden  zarar  gö-
ren bölgelere yardım) faslındaki tahsisattan Türkiye Kızılay Umumi Merkezi Re-
isliğine devrolunan ve bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte bakiye kalan meblağ, 
bu kanunla tesis edilen fona devredilir.

Geçici Madde 2 – 6409, 6610, 6683, 6746, 7010, 7048 sayılı kanunlara göre 
yapılmakta olan işler o kanunlardaki hükümler dairesinde neticelendirilir. Şu ka-
dar ki, bütçelerle verilmiş olan tahsisat bu işlerin neticelendirilmesine kifayet et-
mediği takdirde bu kanunla tesis edilen fondan lüzumlu miktarları İmar ve İskan 
Vekaleti tefrik edebilir.

Geçici Madde 3 – 1959 Mali yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (A/1) 
işaretli cetvelin İmar ve İskan Vekaleti kısmının 421 inci faslı ile aynı cetvelin 
Toprak ve İskan İşleri Umum Müdürlüğü kısmının 425 inci faslının 50 nci mad-
desinde tabii afetler için konulmuş tahsisatları bu kanunla teşkil edilen fona dev-
retmeye Maliye Vekili mezundur.

Geçici Madde 4 – Fonun toplanma ve paraların sarf şekli talimatname ile ta-
yin olununcaya kadar geçecek zaman zarfında tatbik olunacak esaslar Maliye ve 
İmar ve İskan Vekaletlerince müştereken tesbit olunur.

Geçici Madde 5 – Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce vuku bulan 
umumi hayata müessir afetlerin vuku bulduğu yerlerde de bu kanun hükümlerini 
tatbika İcra Vekilleri Heyeti salahiyetlidir.

Geçici Madde 6 – (Değişik: 2/7/1968 - 1051/1 md.)
Bu kanunun yayımı tarihinden önce afet bölgelerinde, afetten zarar görenlere 

Türkiye Emlak Kredi Bankasının kendi kaynaklarından yapılan ikrazat ile, adı ge-
çen bankanın yine kendi kaynaklarından inşa ederek borçlandırma suretiyle afet-
zedelere tahsis ettiği konutların maliyet bedelleri ve bu kanunun yayımı tarihine 
kadar bu hesaplara tahakkuk ettirip, henüz tahsil edemediği faiz, masraf ve ana-
paradan ibaret borç bakiyesi ve halen tahsis edemediği konutların maliyet bedel-
leri bu kanunla teşkil olunan fondan karşılanır.

Fona intikal eden şahıs borçları içindeki faizler kaldırılarak faizsiz borç üze-
rinden yapılacak borçlandırmalar, vade ve tahsil işleriyle ilişkin uygulamalar 40 
ıncı maddeye göre yürütülür.
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Ancak, Türkiye Emlak Kredi Bankasının bu alacaklarının fon hesabından tas-
fiye edilebilmesi ve afetzedelerden zarar görenlerin 40 ıncı madde hükmünden 
faydalanabilmeleri için, zarar gören kimselerin:

a) O yerde, afetin vukuu tarihinde meskene malik olması ve bu meskenin afet 
dolayısiyle oturulmaz bir hale gelmiş bulunması,

b) Türkiye Emlak Kredi Bankasının borç verdiği bu paralarla yapılan veya 
bankanın yaptırarak tahsis ettiği veya edeceği binanın mesken olarak yapılmış ol-
ması,

şarttır.
Yukardaki esaslara göre fondan karşılanacak borçlar kanunun yürürlüğe gir-

diği tarihi takip eden takvim yılından itibaren 15 yıl içinde fonun mali imkanları-
na uygun taksitlerle ve yüzde 5 faizle birlikte İmar ve İskan Bakanlığınca, Türki-
ye Emlak Kredi Bankasına ödenir.

Geçici Madde 7 – (Değişik: 2/7/1968 - 1051/1 md.)
Bu kanunun çeşitli maddelerinde düzenlenmesi öngörülen yönetmelikler ha-

zırlanıncaya kadar mevcut yönetmeliklerin bu kanuna aykırı olmıyan hükümleri-
nin uygulanmasına devam olunur.

Geçici Madde 8 – (Ek: 4/4/1985 - 3177/3 md.)
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce borçlanma işlemleri tamamlan-

madan kullanılan binaların hak sahiplerinin; borçlanması gerekan tarih ile borç-
landığı tarih arasındaki gecikmiş taksitleri, geri kalan borçlanma yıllarında öde-
yeceği taksit sayısına eşit olarak bölünmek sureti ile ilave edilir. Ancak, geri ka-
lan borçlanma süresi 5 yıldan az ise bu süre 5 yıla çıkarılır.

Borçlandırma işlemleri bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisin-
de maliyet bedeli üzerinden tamamlanır.

Bir yıl içerisinde borçlanma işlemini tamamlamayanlar kullandıkları konutlar-
dan tahliye ettirilir ve kullandıkları süre için Valilikçe tespit ettirilecek emsal kira 
bedeli kendilerinden tahsil edilerek Fon'a gelir kaydedilir.

Geçici Madde 9 – (Ek: 4/4/1985 - 3177/3 md.)
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce afet nedeniyle yaptırılmış binala-

ra hak sahibi olmadığı halde yerleştirilmiş bulunan ve halen mülkiyeti üzerlerine 
devir edilmemiş olanlara, oturdukları binalar, rayiç bedeli karşılığında devredilir. 
Bu bedelin bir yıl içinde defaten veya en çok 4 taksitte Fon'a yatırılması şarttır.

Geçici Madde 10 – (Ek: 4/4/1985 - 3177/3 md.)
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce borçlandığı halde binasını de-

vir almayanlara Bakanlıkça mahallinde yaptırılacak duyuru ile 2 ay süre tanınır. 
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Bu süre içinde binasını teslim almayanların hak sahipliği kendiliğinden sona erer. 
Teslim alanlar için geçici 8 inci madde hükümleri uygulanır. Teslim alınmayan bi-
nalar 31 inci maddeye göre yeniden değerlendirilir.

Geçici Madde 11 – (Ek: 4/4/1985 - 3177/3 md.)
Afetten zarar gören veya zarar görmesi muhtemel bulunanlardan çeşitli ne-

denlerle hak sahibi olamayanlara bir defaya mahsus olmak üzere Bakanlıkça ma-
hallinde yapılacak duyuru tarihinden itibaran 3 ay içinde başvuranlara rayiç be-
del üzerinden satış yapılır.

Valiliklerce yapılacak satış işleminde fazla müracaat halinde gerektiğinde kura 
usulüne başvurulur.

Geçici Madde 12 – (Ek: 28/8/1992 - 3838/17 md.) Mart 1992 tarihinde Er-
zincan, Gümüşhane ve Tunceli İllerinde Vuku Bulan Deprem Afetine İlişkin Hiz-
metlerin Yürütülmesi Hakkında Kanun kapsamına giren yörelerde köy yerleşim 
birimlerindeki orta hasarlı konutlar ile merkez ve ilçe mahallelerindeki betonar-
me olmayan konutların hak sahiplerine kendilerinin isteği halinde ve orta hasar-
lı konutlarını yıkıp yeniden yapmak koşuluyla Kanunun öngördüğü borçlandır-
ma usulleri çerçevesinde ve bir defaya mahsus olmak üzere 65 milyon lira kre-
di verilir.

Geçici Madde 13 – (Ek: 31/8/1999 - KHK-574/3 md.)(1)

(Değişik ibare : 23/3/2000 - KHK - 598/2 md.) 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 
tarihinde vuku bulan depremler dolayısıyla genel hayata etkili afete maruz bölge-
de yer alan illerde afete maruz kalanların, hasar tespiti ve hak sahipliği işlemlerine 
dair esas ve usullerin belirlenmesi ile geçici ve kesin iskanlarının temini amacıy-
la yeni yerleşim alanlarının tespiti ve prefabrik veya kalıcı konutların, kamu yapı-
ları ve tesislerinin inşaat ve esaslı onarım işlerinin yapımı için her türlü alım, sa-
tım, hizmet, yapım,kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hakları tesis etmede ve ta-
şıma işlerinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı yetkilidir.

Ancak, Milli Savunma Bakanlığının inşaat, milli ve Nato altyapı hizmetleri ile 
Ulaştırma Bakanlığına bağlı genel müdürlüklere kanunlar ile yapım yetkisi veril-
miş olan özel ihtisas işleri birinci fıkra hükmüne tabi değildir.

(Değişik : 1/5/2000 - KHK - 599/1 md.) Gerçek ve tüzel kişiler, deprem böl-
gesindeki konut ve işyeri ihtiyacını karşılamak ve hibe edilmek üzere Bayındır-
lık ve İskan Bakanlığınca gösterilecek yerlerde ve bu Bakanlıkça belirlenecek 

1 Bu	maddenin	uygulanması	ile	ilgili	olarak	10/12/2003	tarihli	ve	5018	sayılı	Kanunun	81	
inci	maddesine	ve	28/12/2004	tarihli	ve	5277	sayılı	2005	Mali	Yılı	Bütçe	Kanununun	37	nci	
maddesine		bakınız.
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tip projelere uygun konut yapabilir veya yaptırabilir. Ayrıca, gerçek ve tüzel ki-
şiler deprem bölgesinde okul, hastane, sağlık ocağı ve benzeri sosyal alt yapı ih-
tiyacını karşılamak ve hibe edilmek üzere ilgili bakanlık ile Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığınca gösterilecek ve onaylanacak projelere uygun olarak yapı yapabilir 
veya yaptırabilirler.

Bu kapsamda yapılacak işler ile 1999 yılı yatırım programı gereğince afet böl-
gesinde yapılacak işler; 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununa, 2886 sayı-
lı Devlet İhale Kanununa, 832 sayılı Sayıştay Kanununun vize ve tescil hükümle-
rine ve 3194 sayılı İmar Kanununun plan ve parselasyon ile ilgili işlemlerindeki 
askı, ilan, itirazlara dair sürelere ilişkin hükümlerine tabi değildir.(2) (1)

Geçici Madde 14 – (Ek: 31/8/1999 - KHK-574/3 md.)
Afetzedelerin yerleşmelerini çok hızlı bir şekilde sağlayabilmek amacıyla; 

araştırma, sondaj, imalat, prototip imalat, keşif, etüt, harita, plan, proje, müşavir-
lik, kontrollük ve benzeri her türlü hizmetleri müşavirlik firmaları vasıtasıyla yap-
tırmaya Bayındırlık ve İskan Bakanlığı yetkilidir.

Geçici Madde 15 – (Ek: 31/8/1999 - KHK - 574/3 md.)
Türk Ticaret Kanununa ve Vergi Usul Kanununa göre tutulması ve tasdiki zo-

runlu defterleri ile kullanmak mecburiyetinde bulunduğu belgelerini 17 Ağustos 
ve 12 Kasım 1999 tarihlerinde vuku bulan depremler nedeniyle kaybeden mükel-
lefler, durumu öğrendiği tarihten itibaren 2 ay içinde yetkili mahkemeden kendi-
sine bir belge verilmesini isteyebilir. Mahkeme gerekli gördüğü delillerin toplan-
masını da emredebilir. Böyle bir belge almamış olan mükellef, defterlerini ve belge-
lerini ibrazdan kaçınmış sayılır. Ancak tabii afete uğrayan yerlerde bulunan mükel-
lefin il veya ilçe idare kurullarından defter ve belgelerinin zayi olduğuna ilişkin ola-
rak alacağı belge de yetkili mahkemeden alınmış belge hükmündedir.(3)(2) 

Geçici Madde 16 – (Ek: 16/9/1999 - KHK - 577/1 md.)
17 Ağustos 1999 tarihinde vuku bulan deprem dolayısıyla genel hayata etki-

li afete maruz bölgede yer alan illerde afete maruz kalan Türk Silahlı Kuvvetleri-
nin kullanımındaki yapı ve (Ek ibare: 27/10/1999 - KHK 582/3 md.) tesisler ve 
oturdukları kamu konutları hasara uğrayan personel ile birlik, karargah ve tesis-
lerin konuş yeri değişikliği sebebiyle atanan personelin geçici ve kesin iskan ih-
tiyacının karşılanması amacıyla yapılacak tesislerin; hasar tespiti,deprem bölge-
sinde veya zorunlu hallerde başka bir bölgede yeniden inşası ve esaslı onarım iş-

2 Bu	maddede	yer	alan	“17	Ağustos	1999	tarihinde	vuku	bulan	deprem”	ibaresi	23/3/2000	
tarihli	ve	598	sayılı	KHK’nin	2	nci	maddesiyle	metne	işlendiği	şekilde	değiştirilmiştir.

3 Bu	maddede	yer	alan	“17	Ağustos	1999	tarihinde	vuku	bulan	deprem”	ibaresi,	8/12/1999	
tarih	ve	589	sayılı	KHK’nin	5	inci	maddesiyle	metne	işlendiği	şekilde	değiştirilmiştir.
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lerinin yapımı ve tesislerin işletilmesine ve tefrişine yönelik her türlü alım, satım, 
hizmet, yapım, kira trampa, mülkiyetin gayri ayni hakları tesis etmede ve taşıma 
işlerinde Milli Savunma ve İçişleri bakanlıkları yetkilidir.

Deprem nedeniyle hasar gören bu yapı ve tesislerin bir an önce inşası ve esas-
lı onarımının sağlanması amacıyla; araştırma, sondaj, imalat, prototip imalat, ke-
şif, etüt, harita, plan, proje, müşavirlik, kontrollük ve benzeri her türlü hizmetle-
ri müşavirlik firmaları vasıtasıyla yaptırmaya Milli Savunma ve İçişleri bakanlık-
ları yetkilidir.

Bu kapsamda yapılacak işler ile 1999 yılı yatırım programı gereğince afet böl-
gesinde yapılacak işler; 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununa, 2886 sayı-
lı Devlet İhale Kanununa, 832 sayılı Sayıştay Kanununun vize ve tescil hükümle-
rine ve 3194 sayılı İmar Kanununun plan ve parselasyon ile ilgili işlemlerindeki 
askı, ilan, itirazlara dair sürelere ilişkin hükümlerine tabi değildir.

Geçici Madde 17 – (Ek: 25/9/1999 - KHK - 580/1 md.)
17 Ağustos 1999 tarihinde vuku bulan deprem dolayısıyla genel hayata etkili 

afete maruz bölgede yer alan illerde afete maruz kalanlardan bu Kanun kapsamın-
da hak sahibi olanlar ile doğal afet nedeniyle; ikamet ettiği konutu hasara uğra-
yan veya eşini ya da birinci derecede yakınını kaybeden kişilerden bu durumlarını 
il valiliklerince verilecek belgelerle tevsik edenlerin konut ihtiyacını karşılamak 
ve bunlara hibe edilmek üzere, Maliye Bakanlığınca, Bayındırlık ve İskan Bakan-
lığına tahsis edilmiş olan hazine arazi ve arsaları üzerinde gerçek ve tüzel kişiler 
tarafından konut yapılmasına izin verilebilir. Ancak tahsis edilen hazine arazi ve 
arsasının devir ve temlikine ilişkin işlemler, konutların afetzedelere teslim edildi-
ği tarihte yapılır. Bu şekilde konut sahibi olacak hak sahiplerine ayrıca bu Kanun 
hükümlerine göre konut veya konut kredisi verilmez.

Geçici Madde 18 – (Ek: 25/9/1999 - KHK - 580/1 md.)
17 Ağustos 1999 tarihinde vuku bulan deprem nedeniyle hizmet bina ve tesis-

lerinin tamamen tahrip olması sonucunda başka bölgelere nakledilen kamu perso-
neline, Başbakan onayı ile belirlenecek miktarda ve onsekiz ayı geçmemek üzere 
geçici barınma yardımı yapılır. Bu yardım için gerekli kaynak, 23/7/1995 tarihli 
ve 4123 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında sağlanır.(1)

Geçici Madde 19 – (Değişik : 19/4/2001 - 4649/2 md.)
17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 tarihlerinde vuku bulan depremlerin yol açtığı 

hasarların giderilmesi  amacıyla Dünya Bankası, Avrupa Konseyi Kalkınma Ban-
kası, Avrupa Yatırım Bankası ve benzeri uluslararası finans kuruluşlarından sağ-

1  Bu	maddede	yer	alan	“biryılı”	ibaresi,	19/4/2001	tarih	ve	4649	Sayılı	Kanun	ile	“Onseki-
zayı”	olarak	değiştirilmişmiş	ve	metne	işlenmiştir.
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lanacak olan dış kredi ve hibelerde finans edilecek geçici 13 ve 14 üncü maddeler 
kapsamındaki tüm işler Başbakanlık tarafından koordine edilir ve Başbakanlıkça 
görevlendirilen bir kurum veya kuruluş tarafından yürütülür.

Geçici Madde 20 – (Ek: 25/9/1999 - KHK - 580/1 md.) Geçici 19 uncu mad-
de kapsamında sağlanacak dış kredi ve hibelerle finanse edilecek projelerin uygu-
lanması dolayısıyla taşınmaz malların alım, satım, ipotek, tapu-kadastro işlemle-
ri, satın alınacak yahut yeniden inşa edilecek veya onarılacak taşınır ve taşınmaz 
mallarla ilgili ihale, sözleşme, ruhsatname ve sair işlemler, yapım işleri ve alt yapı 
ile ilgili her türlü belediye işlemleri ve bu uygulamadan faydalanacakların vere-
cekleri beyanname, taahhütname ve yapacakları sözleşmeler, eğitime katkı payı 
da dahil olmak üzere her türlü vergi, resim, katkı payı ve harçtan muaftır. Söz ko-
nusu projeler kapsamında bulunan her türlü yapı malzemesi, makine (kamu ku-
ruluşları için alınacak iş ve yapı makineleri dahil), motorlu taşıt, araç, gereç, alet, 
edevat, cihaz ve yedek parça ithal edilebilir veya ithal ettirilebilir. İthal edilen bu 
mallar gümrük vergisi ve bu vergi ile birlikte alınan her türlü vergi, resim, harç, 
fon ve diğer mali mükellefiyetlerden muaftır.

Geçici Madde 21 – (Ek - 25/2/2000 - KHK - 597/1 md.)
17/8/1999 ve 12/11/1999 tarihlerinde meydana gelen depremler nedeniyle yı-

kılan veya ağır ve orta derecede hasar gören % 70 seviyesinde tamamlanmış ko-
nut kooperatiflerinin üyelerine yalnız bir kooperatif ve bir tek üyelik için hak sa-
hipliği tanınır.

Hak sahiplerinin tespitinde, kooperatif yönetim kurulunca hazırlanmış ve imza 
altına alınmış olan noterden onaylı en son üye isim listesi esas alınır. Bu üyelik, 
29 uncu maddeye göre hak sahibi kabul edildikten sonra kredi borcu ödeninceye 
kadar değiştirilemez veya bu hak başkasına devredilemez.

Konut kooperatiflerinin inşaat seviyelerinin tespiti, aşağıdaki sıralamaya göre;
a) Kredi kullanılan kuruluşun teknik elemanlarınca hazırlanan en son eksper-

tiz raporundan,
b) Kredi kullanılmamışsa belediyelerin vizelerinden,
c) İnşaat ihale yolu ile yapılıyorsa hak ediş raporlarından,
d) Bunların dışında, kullanılan ve fiş, fatura gibi belgeler ile belgelendirilen 

malzemelerden,
tespit olunur.
Bitmiş, fakat iskan edilmeyen kooperatif binalarından yıkılan veya ağır hasar 

görenlere bir üyelik hakkı için 6 milyar lira kredi verilir. İnşaatın seviyesine göre, 
belirlenecek kredi miktarı %70 ila %100 arasında değişen inşaat seviyesi yüzdesi 
ile kredi üst limiti olan 6 milyar liranın çarpımı ile bulunur.
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Bitmiş, fakat iskan edilmeyen kooperatif binalarından orta hasar görenlere bir 
üyelik hakkı için 2 milyar lira kredi verilir. İnşaatın seviyesine göre belirlenecek 
kredi miktarı; %70 ila %100 arasında değişen inşaat seviyesi yüzdesi ile kredi üst 
limiti olan 2 milyar liranın çarpımı ile bulunur.

Üyeler, olağan veya olağanüstü genel kurul kararı ile yönetim kuruluna kredi 
kullanma, kredi ile yapılacak iş ve işlemleri yapma ve yürütme konularında yet-
ki verirler.

Konut kooperatifi üyesi hak sahiplerinden; konutları yıkılan veya ağır ve orta 
derecede hasar görenlere yukarıda belirtilen yardımlar dışında başka bir yardım 
yapılmaz.

Yönetim kurulu üyeleri, bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre yapılacak iş 
ve işlemlerde Devlet memurları gibi sorumlu tutulur.

Geçici Madde 22 – (Ek: 23/3/2000 - KHK - 598/4 md.)
17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 tarihlerinde vuku bulan depremler nedeniyle 

hak sahiplerinin kesin iskanlarının sağlanması için yeni yerleşim alanlarında ya-
pılacak kalıcı konutların, alan içi ve alan dışı alt yapı tesislerini oluşturacak kara-
yolu, demiryolu, su, elektrik, doğalgaz ve kanalizasyon tesisleri için gerekli olan 
alanların kamulaştırılması ve irtifak hakkı tesisi Bayındırlık ve İskan Bakanlığın-
ca bu Kanunun ilgili hükümlerine göre ve bedeli Afetler Fonundan karşılanmak 
üzere öncelikle yapılır.

Geçici Madde 23 – (Ek: 4/7/2012-6353/2 md.)(1)

17 Ağustos 1999 ve 12 Kasım 1999 tarihlerinde meydana gelen depremler so-
nucunda işyerlerinin ağır hasar görmesi nedeniyle bireysel borçlanmada bulun-
muş veya bulunmamış hak sahiplerinden üst üste üç taksidini ödememiş olanların 
veya taksitlerini ödemekle birlikte kendi istekleriyle hak sahipliğinden vazgeçtik-
lerini bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde yazılı ola-
rak beyan edenlerin hak sahipliği, il idare kurulu kararıyla düşürülür ve bu iş yer-
leri tapu sicilinde Hazine adına tescil edilir. Hak sahipliği düşürülenlerden tazmi-
nat alınmaz. Hak sahipliğinin düşürüldüğü tarihe kadar hak sahipleri tarafından 
ödenen tutar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından kanuni faizi ile 
birlikte hak sahibine geri ödenir. (Mülga son cümle: 20/2/2014-6525/3 md.) (…)

Geçici Madde 24 – (Ek: 10/9/2014-6552/91 md.)
Diğer kanunlardaki sınırlamalara tabi olmaksızın, mülkiyeti; 13 Mayıs 2014 

tarihinde Manisa ili Soma ilçesinde meydana gelen maden kazasında hayatını 

1 20/2/2014	tarihli	ve	6525	sayılı	Kanunun	3	üncü	maddesiyle,	bu	maddenin	birinci	cümlesi-
ne	“il	idare	kurulu	kararıyla	düşürülür”	ibaresinden	sonra	gelmek	üzere	“ve	bu	iş	yerleri	
tapu	sicilinde	Hazine	adına	tescil	edilir.”	ibaresi	eklenmiştir.
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kaybeden kişilerin mirasçılarına devredilmek üzere; gerçek ve/veya tüzel kişi-
ler tarafından bedelsiz olarak yapılacak konutlar için ihtiyaç duyulan taşınmazlar 
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca maliklerinden bağış, satın alma, ka-
mulaştırma, devir ve temlik veya tahsis yolu ile edinilebilir. Hazinenin özel mül-
kiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlar ile bu 
Kanunun ek 10 uncu maddesi kapsamında olanlar dâhil orman sınırları dışına çı-
karılmış ve çıkarılacak alanlarda bulunan taşınmazlardan aynı amaçla ihtiyaç du-
yulanlar ise Maliye Bakanlığınca adı geçen Başkanlığa tahsis edilir. Bu taşınmaz-
lardan özelleştirme kapsamında olanlar için ayrıca Özelleştirme Yüksek Kurulu 
kararı aranmaz.

Birinci fıkraya göre edinilen taşınmazların üzerine yapılan konutlar, adı ge-
çen Başkanlık tarafından maden kazasında hayatını kaybeden kişilerin mirasçıla-
rı adına kura ile bedelsiz olarak tapuda devir ve tescil olunur. Bu konutlardan arta 
kalanlar Maliye Bakanlığınca genel hükümlere göre değerlendirilir.

Madde 52 – Bu Kanun neşri tarihinde mer'iyete girer.

Madde 53 – Bu Kanunu icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
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7269 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN
YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

Değiştiren Kanunun / 
KHK’nin  Numarası

7269 sayılı Kanunun değişen 
veya iptal edilen maddeleri

Yürürlüğe Giriş  Tarihi

74 — 6/9/1960

1051 — 17/7/1968

2479 — 25/6/1981

3177 — 11/4/1985

3838 — 5/9/1992

3956 — 30/12/1993

4133 —
1/1/1995 tarihinden geçerli 
olmak üzere yayımı tarihi 

olan 19/11/1995

KHK-574 — 1/9/1999

KHK-577 — 30/9/1999

KHK-578 — 30/9/1999

KHK-580 — 13/10/1999

KHK-581 — 1/11/1999

KHK-589 — 17/1/2000

KHK-597 — 23/5/2000

KHK-598 — 23/5/2000

KHK-599 — 23/5/2000

4649
13/10/2000 tarihinden geçerli 

olmak üzere 26/4/2001

4684

a) 1 inci maddenin (A) ve (B) 
fıkraları

b) 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 
ve 16 ncı maddeleri ile geçici 
3 üncü maddesinin(f) fıkrası 
dışındaki diğer fıkraları
c)Geçici 3 üncü maddesinin (f) 
fıkrası 
d) Diğer maddeleri

25/11/2000 tarihinden geçerli 
olarak 3/7/2001

1/1/2002
1/1/2001 tarihinden geçerli 

olmak üzere 3/7/2001
3/7/2001
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Değiştiren Kanunun / 
KHK’nin Numarası

7269 sayılı Kanunun değişen 
veya iptal edilen maddeleri

Yürürlüğe Giriş  Tarihi

4684

a) 1 inci maddenin (A) ve (B) 
fıkraları
b) 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 
ve 16 ncı maddeleri ile geçici 
3 üncü maddesinin(f) fıkrası 
dışındaki diğer fıkraları
c)Geçici 3 üncü maddesinin (f) 
fıkrası 
d) Diğer maddeleri

25/11/2000 tarihinden geçerli 
olarak 3/7/2001

1/1/2002
1/1/2001 tarihinden geçerli 

olmak üzere 3/7/2001
3/7/2001

4864
3 üncü madde

Diğer maddeleri

17/8/1999
1/1/2003 tarihinden geçerli 

olmak üzere 6/6/2003

5178 Ek Madde 9 8/6/2004

5217 Madde 33 1/1/2005

5230 Madde 33 31/7/2004

5327 40 6/4/2005

5511
Madde  40

Ek  Madde  12

6/6/2006
1/1/2003 tarihinden geçerli 

olmak üzere 6/6/2006

5543 Ek Madde 7 26/9/2006

5728 47, 48, 49 8/2/2008

(5754 sayılı Kanun ile 
değişik) 5510

10 1/10/2008

6305 29 18/8/2012

6353 Geçici Madde 23 12/7/2012

6462 10 3/5/2013

6525 Geçici Madde 23 27/2/2014

6552 Geçici Madde 24 11/9/2014
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Kanun Numarası : 4123 
Kabul Tarihi : 23/7/1995
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 25/7/1995   Sayı: 22354
Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5  Cilt: 34  

TABİİ AFET NEDENİYLE MEYDANA GELEN 
HASAR VE TAHRİBATA İLİŞKİN HİZMETLERİN 

YÜRÜTÜLMESİNE DAİR KANUN
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Madde 1 – Bu Kanunun amacı, tabii afete maruz kalan yörelerde normal ha-
yatın devamını sağlayacak hizmetlerin yürütülmesi, hasar ve tahribatın giderilme-
si ile 2.2.1981 tarihli ve 2380 sayılı Kanuna göre kurulmuş fonlardan yapılacak 
yardıma ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Madde 2 – Onarımı mümkün görülen ve birden fazla bağımsız bölümü olan 
hasarlı yapılarda, 7269 sayılı Kanun hükümlerine göre, onarım yardımından ya-
rarlanmak için kat malikleri sayı ve arsa payı çoğunluğu ile borçlanma sözleşme-
lerini yapmaları halinde, borçlanma sözleşmesi yapmayan veya bu imkana sa-
hip olmayan diğer kat maliklerinin herhangi bir karar almaya gerek kalmadan 
Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince yapının ortak yerlerinde yapılacak onarım gi-
derlerine arsa payları oranında iştirakini sağlattırmaya, bunlardan tahsilat yapma-
ya ve yaptırmaya, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı yetkilidir. 7269 sayılı Kanun ile 
2985 sayılı Toplu Konut Kanununa dayanılarak kredi verilen inşaatı tamamlan-
mış veya devam etmekte olan konutlardan hasar görenlerin Toplu Konut İdaresi-
ne veya bankalara olan borçlarının ertelenmesi veya silinmesine Bakanlar Kuru-
lu yetkilidir.

Madde 3 – (...)(1) Yiyecek, içecek, giyecek, tabii yardım, çadır ve diğer her tür-
lü taşınır mallar (...)(2) Kızılay'a aktarılır. Bu amaçla toplanan yardımlar derhal ta-
bii afet bölgelerine intikal ettirilir ve tabii afet bölgeleri dışında kullanılamaz.

Madde 4 – Bu Kanun kapsamına giren yörelerde tabii afet nedeniyle hayatını 
kaybeden yurttaşların birinci derecedeki yakınlarına ve engelli hâle gelenlere Ge-
lir Vergisi Kanununun engellilik indirimine ilişkin 31 inci maddesinde belirtilen 
esas ve usuller çerçevesinde Bakanlar Kurulunca belirlenecek miktarda yardım 
yapılabilir. Ödemeler Başbakanlıkça uygun görülecek fonlardan yapılır.(3)

Madde 5 – Bu Kanun kapsamına giren yörelerde fiilen oturdukları konutları 
veya fiilen kullandıkları işyerleri tabii afet nedeniyle hasar görenlere 7269 sayılı 
Kanun hükümleri çerçevesinde yapılacak hasar tespitlerine göre, yapılacak yardı-
mın miktar, usul ve esasları Bakanlar Kurulunca belirlenir. Ödemeler zarar gören-
lerin malik veya kiracı durumunda olup olmadıklarına bakılmaksızın hak sahip-
liği dışında karşılıksız olarak Başbakanlıkça uygun görülecek fonlardan yapılır.

1 Bu	arada	yer	alan;	“bağış	ve	yardımlardan,	her	ne	ad	altında	toplanırsa	toplansın	nakdi	
olanlar	Afetler	Fonuna;”	ibaresi,	20/6/2001	tarihli	ve	4684	sayılı	Kanunla	1/1/2002	tari-
hinden	geçerli	olmak	üzere	madde	metinden	çıkarılmıştır.

2 Bu	arada	yer	alan;	“ise”	ibaresi,	20/6/2001	tarihli	ve	4684	sayılı	Kanunla	1/1/2001	tari-
hinden	geçerli	olmak	üzere	madde	metninden	çıkarılmıştır.

3 25/4/2013	tarihli	ve	6462	sayılı	Kanunun	1	inci	maddesiyle,	bu	maddede	yer	alan	“sakat	
kalanlara”	ve	“sakatlık”	ibareleri	sırasıyla	“engelli	hâle	gelenlere”	ve	“engellilik”	şeklin-
de	değiştirilmiştir.
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Madde 6 – Bu Kanun kapsamına giren yöre belediyelerinin tabii afet nedeniy-
le toplayamadığı Emlak Vergisi dahil, diğer vergi, resim ve harçlar, 2.2.1981 ta-
rihli ve 2380 sayılı Kanuna göre kurulmuş bulunan fonlardan karşılanabilir.

Birinci fıkraya göre hangi fondan ne miktarda ödeme yapılacağı Bakanlar Ku-
rulunca kararlaştırılır.

(Değişik: 29/5/2003-4864/5 md.) Tabiî afete maruz kalan yörelerdeki beledi-
yeler ile özel idarelere, maruz kaldıkları hasar ve tahribatları gidermek amacıy-
la, 7269 sayılı Kanunun 20.6.2001 tarihli ve 4684 sayılı Kanunla değişik 33 üncü 
maddesi çerçevesinde özel hesaplarda toplanan kaynaklardan yardım yapılabilir. 
Bu yardımların miktarı, hasar ve tahribat oranları dikkate alınarak Maliye Bakanı-
nın uygun görüşü üzerine, Bayındırlık ve İskân Bakanınca tespit edilir.(1)

(Ek: 16/11/1995 - 4133/1 md.) Bu Kanun kapsamına giren belediyelerin İller 
Bankasına olan yatırım borçları, Maliye Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarlığının uygun görüşü ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığının teklifi üzerine 
Bakanlar Kurulunca belirlenecek esaslar çerçevesinde ertelenir veya terkin edilir. 
Bu belediyelerin İller Bankası yıllık yatırım programında bulunmayan yatırımla-
rı Bayındırlık ve İskan Bakanlığının teklifi üzerine yıllık yatırım programına der-
hal alınır. Bu fıkra hükümlerinin yürütülmesi için gereken ödenekler Maliye Ba-
kanlığınca İller Bankasına bir ay içinde aktarılır.

Madde 7 – (20/6/1977 tarih ve 2090 sayılı Kanuna Ek Madde eklenmesiy-
le ilgili olup, yerine işlenmiştir.) 

Madde 8 – (Değişik: 16/11/1995 - 4133/2 md.)
Bu Kanun kapsamına giren yörelerde faaliyette bulunan esnaf ve sanatkar-

lar, serbest meslek mensupları ile sanayici ve ticaret erbabına T.Halk Bankasınca, 
çiftçilere T.C. Ziraat Bankasınca; Hazine Müsteşarlığının teklifi üzerine Bakanlar 
Kurulunca tespit edilecek oran ve belirlenecek esas ve usullere göre kredi veri-
lir. Bu kredilerin kullandırılmasından dolayı doğacak zararlar Hazinece karşılanır. 

Madde 9 – (Değişik birinci fıkra: 29/5/2003-4864/6 md.) Tabiî afet nede-
niyle ödenen veya ödenecek sigorta tazminatları, Devletçe ödenen yardımlardan 
düşülmez.

Bu Kanunda yer alan hükümlerin uygulanması ile ilgili sürelerin tespitine Ba-
kanlar Kurulu yetkilidir.

1 31/12/2008	tarihli	ve	27097	Mükerer	sayılı	Resmi	Gazete’de	yayımlanan	27/12/2008	tarih-
li	ve	5828	sayılı	2009	Yılı	Merkezi	Bütçe	Kanununun	29	uncu	maddesiyle	bu	fıkraya	göre,	
30/9/2008	tarihinden	önceki	dönemlere	ilişkin	başvurulardan	Maliye	Bakanlığınca	uygun	
görüş	verilmemiş	olanlar	hakkında	herhangi	bir	işlem	yapılmayacağı	hüküm	altına	alınmış	
olup,	daha	sonra	bu	hüküm	Anayasa	Mahkemesi’nin	1/4/2010	tarihli	ve	E.:	2009/10,	K.:	
2010/56	sayılı	Kararı	ile	iptal	edilmiştir.
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Ek Madde 1 – (Ek: 16/11/1995 - 4133/3 md.)
Tabii afet nedeniyle hasar gören: 
a) İskan ruhsatı alınmış binalara ait afet tarihinden önce resmi şekilde dü-

zenlenmiş satış vaadi senedine veya noterlikçe düzenlenmiş satış senedine sahip 
olanlara, 

b) Fiilen oturulmasına rağmen iskan ruhsatı alınmamış konut sahipleri ile ko-
nut kooperatiflerinin üyelerine yalnız bir kooperatif ve tek bir üyelik için, 

c) Ahır ve samanlık sahiplerine,
d) İşyeri sahiplerine,
7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle 

Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda belirtilen borçlanma ve kredilendirme usul-
leri çerçevesinde hak sahipliği tanınır.

Ek Madde 2 – (Ek: 16/11/1995 - 4133/3 md.) 
Bu Kanun kapsamında, 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayı-

sıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna göre tespit edilmiş 
olan hak sahipliğine başvuru süresinin uzatılması hususunda Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı yetkilidir. 

Ek Madde 3 – (Ek: 16/11/1995 - 4133/3 md.) 
Tabii afete maruz bölgelerde yapılacak işlerle ilgili olarak tomruk, kereste, de-

mir ve çimento gibi yapı malzemesi tahsisleri, ilgili Bakanlığın talebi üzerine ku-
rumlarca öncelik ve ivedilikle sağlanır.

Ek Madde 4 – (Ek: 16/11/1995 - 4133/3 md.) 
Tabii afete maruz bölgelerde çalışan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 

tabi personele bütçe kanunlarında yer alan fazla çalışma ücretinin iki katını geç-
memek üzere fazla çalışma ücreti ödenir. Ayrıca bu bölgede çalışan her statüdeki 
personele ek gösterge dahil en yüksek Devlet Memuru aylığının brüt tutarının % 
50 sini geçmemek kaydı ile tazminat, aylık ve ücretleri ile birlikte ödenir. Bu taz-
minat, damga vergisi hariç hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

Fazla çalışmanın ve tazminatın uygulama sürelerinin, hangi yörelerdeki hangi 
görev ve derecelere ne miktarda ödeneceği hususlarına yönelik her türlü düzen-
lemeyi yapmaya Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Ek Madde 5 – (Ek: 16/11/1995 - 4133/3 md.) 
Tabii afete maruz kalan bölgelerde ticaretle iştigal eden kiracı konumundaki 

işletmecilere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Vakıfları aracılığıyla 
proje üzerinden iş yeri edindirme yardımı yapılabilir. 
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Ek Madde 6 – (Ek: 16/11/1995 - 4133/3 md.) 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığına, afetlerin önlenmesi ve zararların azaltılması 

amacıyla, hibe olarak yurt dışından gönderilen her türlü malzeme ve teknik ekip-
manlar ile geçici veya daimi olarak ithal edilecek malzeme ve teknik ekipmanlan-
lar, Gümrük mevzuatında belirlenen sürelere bağlı olmadığı gibi, ithalde alınan 
her türlü fonlar ile vergi, resim ve harçlardan muaftır. 

Geçici Madde 1- (Ek: 29/5/2003-4864/7 md.) 
27.1.2003 tarihinde Tunceli-Pülümür ve çevresinde, 10.4.2003 tarihinde 

İzmir-Urla, Seferihisar ve çevresinde ve 1.5.2003 tarihinde Bingöl ve çevresinde 
meydana gelen depremler sonucunda Bayındırlık ve İskân Bakanlığı fen heyetle-
ri tarafından belediye sınırları ile mücavir alanlarında belirlenen ağır hasarlı veya 
yıkık konut sahibi afetzedelere veya afetzedelerin kuracakları kooperatiflere, ken-
di arsaları veya tespit edilecek arsalar üzerinde yapılacak konutlar için Toplu Ko-
nut İdaresi Başkanlığı aracılığı ile kredi verilebilir. Bu alanlarda Bayındırlık ve 
İskân Bakanlığı tarafından afetzedeler için konut, her türlü alt yapı ve sosyal do-
natılar ile ağır hasarlı veya yıkık işyeri sahibi afetzedelere toplu işyeri yapılabilir 
veya yaptırılabilir. Orta hasarlı olduğu belirlenen konut veya işyeri sahibi afetze-
delere ise, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından güçlendirme projesi ve ona-
rım işleri için kredi verilebilir. Söz konusu kredilerin kullandırılması, geri dönü-
şü ve yapılacak konut ve işyerlerinin afetzedelere tahsisine ilişkin usul ve esas-
lar, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Yukarıdaki fıkranın uygulanması için gerekli malî kaynak; Bütçeden aktarıla-
cak ödenekler, 7269 sayılı Kanunun 20.6.2001 tarihli ve 4684 sayılı Kanunla de-
ğişik 33 üncü maddesinde belirlenen esaslar çerçevesinde toplanan nakdî bağış 
ve yardımlar ile yurt dışından sağlanan her türlü dış kredi ve hibelerden sağlanır.

Afetzedeler için konut yapımına yönelik aynî bağışlar, yardımlar ve yurt dı-
şından sağlanan her türlü dış kredi ve hibeler ile ilgili iş ve işlemler Bayındırlık 
ve İskân Bakanlığının koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca yü-
rütülür ve sonuçlandırılır.

Afetzedelere konut ve işyeri yapımı amacıyla tespit edilen alanlarda arsa ve 
arazi temininde 15.5.1959 tarihli ve 7269 sayılı Kanunun 21, ek 9 ve ek 10 uncu 
maddelerindeki hükümler uygulanır. Bu şekilde temin ve tahsis edilen arsa ve 
araziler Toplu Konut İdaresi Başkanlığına bedelsiz olarak devredilmiş sayılır. Bu 
araziler üzerinde imar mevzuatındaki kısıtlamalara bağlı kalmaksızın harita, her 
türlü imar ve parselasyon planları Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca yapılır veya 
yaptırılır ve onanır.

Bu madde uyarınca temin edilecek arsa ve araziler ile yeniden inşa edilecek 
veya onarılacak alt ve üst yapılarla ilgili; harita, imar ve parselasyon planları, if-
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raz, tevhit, tescil, ihale, sözleşme, ruhsatname ve sair işlemler, verilecek beyan-
name, taahhütname ve sözleşmeler ile tapu ve kadastro müdürlükleri dahil tüm 
kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak işlemler her türlü vergi, resim, harç, fon, 
pay ve ücretten muaftır. 

Bu madde kapsamında gerçekleştirilecek işler, 4734 sayılı Kamu İhale Kanu-
nunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sayılır.

Madde 10 – Bu Kanun 1.1.1995 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tari-
hinde yürürlüğe girer. 

Madde 11 – Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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4123 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN
YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

Değiştiren Kanunun
Numarası

4123 sayılı Kanunun değişen 
veya iptal edilen maddeleri

Yürürlüğe Giriş  Tarihi

4133 –
1/1/1995 tarihinden geçerli 
olmak üzere yayımı tarihi 

olan 19/11/1995

4864 –
1/1/2003 tarihinden geçerli 
olmak üzere yayımı tarihi 

olan 6/6/2003

6462 4 3/5/2013
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Kanun Numarası            : 7126
Kabul Tarihi                   : 9/6/1958
Yayımlandığı R.Gazete  : Tarih : 13/6/1958   Sayı : 9931
Yayımlandığı Düstur      : Tertip : 3   Cilt : 39   Sayfa : 1098

SİVİL SAVUNMA KANUNU (1)(2)

                                                                               

Bu	Kanun	ile	ilgili	tüzükler	için,	"Tüzükler	Külliyatı"nın	kanunlara
göre	düzenlenen	nümerik	fihristine	bakınız.

 
Bu	Kanun	ile	ilgili	olarak	Bakanlar	Kurulu	Kararı	ile	yürürlüğe	giren
“Yönetmelikler	Külliyatı”nın	Kanuna	göre	düzenlenen	nümerik

fihristime	bakınız.
 

1 8/10/1999	tarih	ve	586	Sayılı	Kanun	Hükmünde	Kararnamenin	1	inci	maddesi	ile	Kanunun	
adı	"Sivil	Savunma	Kanunu"	olarak,	5	inci	maddesi	ile	de	bu	Kanunda	geçen;	"Dahiliye	Ve-
kaleti"	ibaresi	"İçişleri	Bakanlığı"	olarak	"Sivil	Müdafaa"	ibaresi	"Sivil	Savunma"	olarak,	
"Sivil	Savunma	İdaresi	Başkanlığı"	ibaresi	"Sivil	Savunma	Genel	Müdürlüğü"	olarak,	"Si-
vil	Savunma	İdaresi	Başkanı"	ibaresi	"Sivil	Savunma	Genel	Müdürü"	olarak,	"Milli	Savun-
ma	Yüksek	Kurulu"	ibaresi	ise	"Milli	Güvenlik	Kurulu"	olarak	değiştirilmiş	ve	metne	işlen-
miştir.

2 Sivil	Savunma	Genel	Müdürlüğü,	29/5/2009	tarihli	ve	5902	sayılı	Afet	ve	Acil	Durum	Yö-
netimi	Başkanlığının	Teşkilat	ve	Görevleri	Hakkında	Kanunla	yürürlükten	kaldırılmış	olup,	
mezkur	Kanunun	24	üncü	maddesi	uyarınca	Sivil	Savunma	Genel	Müdürlüğüne	yapılan	
atıfların,	ilgisine	göre	Afet	ve	Acil	Durum	Yönetimi	Başkanlığına	ile	İl	Afet	ve	Acil	Durum	
Müdürlüklerine	yapılmış	sayılacağı	hüküm	altına	alınmıştır.
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BİRİNCİ BÖLÜM
Umumi Hükümler

Sivil	Savunmanın	tarifi	ve	şümulü:
Madde 1 – (Değişik : 20/9/1960 - 85/1 md.)
Sivil Savunma; düşman taarruzlarına, tabii afetlere ve büyük yangınlara karşı 

halkın can ve mal kaybının asgari hadde indirilmesi, hayati ehemmiyeti haiz her 
türlü resmi ve hususi tesis ve teşekküllerin korunması ve faaliyetlerinin idamesi 
için acil tamir ve ıslahı, savunma gayretlerinin sivil halk tarafından azami surette 
desteklenmesi ve cephe gerisi maneviyatının muhafazası maksadiyle alınacak her 
türlü silahsız koruyucu ve kurtarıcı tedbir ve faaliyetleri ihtiva eder.

Madde 2 – (Değişik : 20/9/1960 - 85/1 md.)
Hayati ehemmiyet ve hususiyetlerinden dolayı düşman taarruzlarına bilhassa 

hedef olabilecek şehir, kasaba ve mevkilerle tesisler ve tabii afetlerin tehditlerine 
maruz kalması muhtemel mahallere "Hassas bölge" denir. Buraları öncelikle sivil 
savunma mecburiyet ve mükellefiyetine tabi tutulur.

Madde 3 – (Değişik : 20/9/1960 - 85/1 md.)
Tabii afet sahaları haricinde kalan hassas bölgeler Milli Güvenlik Kurulun-

ca tabii afetlere maruz kalması muhtemel bölgeler ise 7269 sayılı kanunun 2 nci 
maddesine göre tesbit ve ilan olunur.

Hassas bölgelerde sivil savunmayı taşkilatlandırmaktan ve sivil savunmanın 
eğitim, idare ve umumi kontrolundan ve mükelleflerin hizmete çağrılmasından 
İçişleri Bakanı sorumludur. Bu işlerin maksada uygun şekilde planlanmasını, tat-
bikını ve hassas bölgeler arasındaki iş birliği ve yardımlaşmayı temin için İçişle-
ri Bakanlığına bağlı ve Bakana karşı sorumlu bir Sivil Savunma Genel Müdürlü-
ğü kurulur. 

Madde 4 – İşbu kanunun şümulüne giren bütün hizmet ve faaliyetlerin İçişle-
ri Bakanlığında planlanması ve icrası sırasında alınacak karar ve tedbirlerde diğer 
vekaletlerle işbirliği ve karşılıklı yardım hususları bir nizamname ile tesbit  olu-
nur.

Madde 5 – (Değişik : 20/9/1960 - 85/1 md.)
Mülki idare amirleri, bu kanun hükümleri ve bunlara müsteniden İçişleri Ba-

kanlığınca tesbit ve tebliğ olunacak esaslar dahilinde kendi mülki hudutları için-
deki hassas bölgelerde sivil savunma teşkilat ve tesisatının kurulmasından, dona-
tımından, sevk ve idaresinden, kontrolundan ve bölgelerine müteveccih düşman 
taarruzlarına, tabii afetlere ve büyük yangınlara karşı barıştan itibaren sivil savun-
mayı fiilen tahakkuk ettirmekten bizzat mesuldürler.
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Madde 6 – Tabii afetler ve büyük yangınlarda; 4373 sayılı (Taşkın sular ve su 
baskınlarına karşı korunma) ve 4623 sayılı (Yer sarsıntısından evvel ve sonra alı-
nacak tedbirler) hakkında kanunlar hükümleri dairesinde yapılacak her türlü kur-
tarma ve yardım işlerine, mahalli mülki amirliklerce görülecek lüzum üzerine, bu 
bölgede bulunan Sivil Savunma teşkillerinin de katılması mecburidir.

Madde 7 – Hassas bölgelerdeki resmi ve hususi daire, müessese ve teşekkül-
ler arasında Sivil Savunma bakımından işbirliği ve karşılıklı yardımlaşma valiler 
ve kaymakamlar tarafından tertip ve tanzim olunur.

Madde 8 – Hassas bölgedeki belediyeler ve hususi idareler Sivil Savunma is-
teklerini yerine getirmekle mükellef ve bu yönden mahallin mülki amirlerine kar-
şı mesuldürler.

Madde 9 – (Değişik : 20/9/1960 - 85/1 md.)
Hassas bölgeler dışındaki şehir kasaba ve mevkilerde sağlık, yangın ve radyo-

aktif serpintiye karşı korunma, seyyar destekleme ve tahliye edilenlerin kabulü ile 
ilgili sivil savunma tedbirleri alınır.

Madde 10 – (Değişik : 20/9/1960 - 85/1 md.)
Mahallin en büyük mülkiye amiri sivil savunma hizmetlerinin planlanması ve 

karşılıklı yardım hususlarında mahallin garnizon kumandanı ve yoksa en büyük 
askeri amiri ile iş birliği yapar. Askeri makamlarca sivil savunmaya yapılacak yar-
dımlarda muharebe görevinin aksatılmaması gözönünde tutulur.

Madde 11 – İçtimai yardım müesseselerinin, Sivil Savunma hizmetlerine işti-
rak şekilleri Sivil Savunma Genel Müdürlüğüyle veya mahallin en büyük mülki-
ye amiriyle bu müesseselerin mesul idarecileri arasında müştereken tayin ve tes-
bit olunur.

Madde 12 – Vatandaşlar, resmi ve hususi daire, müessese, teşekküller ve İç-
timai yardım müesseseleri, yabancılar ve yabancı müesseseler işbu kanun ve ni-
zamnamelerle kendilerine tahmil olunan Sivil Savunma hizmet ve vazifelerini 
yapmaya ve bu mevzudaki istekleri yerine getirmeye mecburdurlar.

Madde 13 – (Değişik : 20/9/1960 - 85/1 md.)
Askerlikle ilgili olmıyan ve kendisine Milli Savunma ile alakalı diğer kanun-

larla her hangi bir vazife ve mükellefiyet tahmil edilmemiş olan 15 yaşını bitir-
miş ve 65 yaşını bitirmemiş kadın ve erkek bütün yurttaşlar sivil savunma hiz-
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met teşkilatında kendilerine verilecek görevleri yapmakla mükelleftirler. Bu mü-
kelleflerin miktarı mahallin ihtiyacına göre Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce 
tesbit olunur.

Bu mükelleflerin yoklama, muayene, görevlendirme ve göreve çağırılma şe-
killeri ile mükellefiyetten istisna veya tecil edilecekler ve barışta görev sırasında 
yaralanma, engelli hâle gelme ve ölüm hallerinde bunlara verilecek tazminat mik-
tarı bir tüzükle tesbit edilir.(1)

Seferde bu mükellefler Askerlik Kanununa göre silah altında bulunan mükel-
leflerle aynı haklara sahip olurlar.

Sivil savunma hizmetlerine seçilmek üzere istenen mükelleflerin isim listele-
ri ile icabında yer değiştirme halleri ilgili muhtarlıklarca en geç 30 gün içerisinde 
Sivil Savunma Genel Müdürlük makamlarına verilir ve bildirilir.

Madde 14 – (Değişik : 20/9/1960 - 85/1 md.)
Sivil savunma hizmet kollarında vazifelendirilmiş olan mükelleflerin bu vazi-

felerde yetiştirilmeleri maksadı ile hazarda tertiplenecek eğitim ve tatbikatlara da-
vet vukuunda iştirakleri mecburidir. Bu eğitim ve tatbikatların müddeti yılda 72 
saati (9 gün) geçemez.

Halkın sivil savunma konularında aydınlatılması maksadiyle tertiplenen ders 
ve konferanslara davet vukuunda iştiraki mecburidir. Bu eğitimin süresi ve yeni-
leme şekli Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce düzenlenir.

Madde 15 – (Değişik : 20/9/1960 - 85/1 md.)
Çeşitli harb silah ve vasıtalarının tesirlerine karşı sivil savunma bakımından 

şehir ve kasaba planlarının tanzim ve tadili hususlariyle mühim bina ve tesislerin 
yer ve şekillerinin seçilmesi ve koruyucu her cins sığınak tipleri ve bunların nere-
lerde, ne suretle ve kimler tarafından yaptırılacağı ve kullanılacağı, bakım ve mu-
hafazaları bir tüzük ile tesbit olunur.

Hükümet, Silahlı Kuvvetler Kumandanlığı Harb Karargahı ve sivil savunma 
idare merkezleri için yaptırılacak sığınakların masraflarını karşılamak üzere her 
yıl ilgili Bakanlıklar bütçesine lüzumlu ödenek konur. Bu ödenek inşaat maksa-
diyle Bayındırlık Bakanlığı bütçesine aktarılır. Hassas bölgelerle tahliye kabul 
bölgelerinde yaptırılacak umumi sığınakların masraflarının üçte biri Hükümet-
çe sağlanır. Geri kalan masraflar, Bayındırlık ve İçişleri Bakanlıklarınca müştere-
ken hazırlanacak esaslar dahilinde kira ve özel teşebbüsten faydalanmak suretiy-
le temin edilir ve bu husus Sığınak Tüzüğünde teferruatlı şekilde belirtilir. Mes-

1 25/4/2013	tarihli	ve	6462	sayılı	Kanunun	8	inci	maddesiyle	bu	fıkrada	yer	alan	
“sakatlık”	ibaresi	“engelli	hâle	gelme”,	şeklinde	değiştirilmiştir.
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kenlerle hususi müessese ve teşekküller tarafından kendi ihtiyaçları için yaptırı-
lacak sığınakların masrafları bina sahipleri tarafından temin olunur. Meskenlerde 
inşa edilen sığınakların masrafları kiralanacak gayrimenkulün maliyetine eklene-
rek takdir edilecek kiranın tesbitinde nazara alınır. Sığınak inşasını teşvik maksa-
diyle kredi ve ödeme kolaylıkları sağlanır.

Belediyeler ve imar müdürlüklerince verilecek inşaat ruhsatlarında ve yapıla-
cak inşaatlarda yukarıda sözü geçen Tüzük hükümlerinin tatbikı mecburidir.

Madde 16 – Sivil Savunma Teşkilatı, kuvvet ve vasıtalarını fevkalade haller-
de sevk ve idare edecek olan kademeler için Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ta-
rafından lüzumu kadar (Sivil Savunma İdare Merkezleri) tesis olunur.

Madde 17 – Hassas bölgelerde Sivil Savunma hizmet ve vazifelerinde halka 
önderlik etmek, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ile mahalli Sivil Savunma kuv-
vetleri arasında gerekli irtibatı korumak üzere bölgelerin hususiyetine göre ve bu-
ralarda devamlı oturan mükellefler arasından yeter sayıda (Korunma klavuzları) 
seçilir.

Madde 18 – Lüzum görülen hassas bölgelerle askeri harekata sahne olabi-
lecek tehlikeli bölgelerde yerleşmiş halkın can kaybını azaltmak ve buralardaki 
müdafaa gücünü destekliyen, taşınabilir milli servetlerin düşman eline geçmesine 
mani olmak üzere, icabında bunların tamamen veya kısmen daha emin bölgelere 
tahliyesinin ilgili vekaletlerle işbirliği yapılarak maksada uygun şekilde planlan-
masından ve tatbikından İçişleri Bakanlığı mesuldür.

Hazırlanmış olan tahliye planları Milli Güvenlik Kurulunun tasvibine arzolu-
nur. Tasdik olunan bu planların tatbik mevkiine konulmasına İcra Vekilleri Heye-
ti karar verir.

Valiler, bu planların kendi vilayetlerini ilgilendiren kısımlarını tahakkuk ettir-
mekle mükelleftirler.

Madde 19 – (Değişik : 20/9/1960 - 85/1 md.)
Tahliye planları gereğince tahliye edileceklerin sevk, iskan, iaşe, sıhhi bakım 

ve yerlerine iade masrafları ile müstahsil hale getirilmeleri için lüzumlu görülecek 
masraflar Devletçe ödenir. Nakil ve iskan işlerinde Devlet ve Devlete bağlı idare-
lerle sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait müesseselerin ellerinde bulunan 
bilümum kara, deniz ve hava nakil vasıtalariyle bina ve tesislerden Milli Müdafaa 
Mükellefiyeti Kanunu ve Milli Savunma Bakanlığı ile varılacak anlaşma esasla-
rı dahilinde istifade olunur.

Bu nakliyattan mütevellit ücretler asgari tarifeye göre tediye olunur.
Tahliye ve seyrekleştirme işleri bir tüzük ile tesbit ve tanzim olunur.



78

KA
NU

NL
AR

 İKİNCİ BÖLÜM
Planlama - Eğitim - Haberalma ve Yayma – Donatım

I	–	Planlama
Madde 20 – (Değişik : 20/9/1960 - 85/1 md.)
Sivil Savunma bakımından yurdun muhtelif bölgelere ayrılması Milli Savun-

ma Bakanlığı ile işbirliği yapılmak suretiyle İçişleri Bakanlığı tarafından sağlanır.
Bölgelerdeki hassas mahallerle resmi ve hususi daire, fabrika ve müessesele-

rin Sivil Savunma planlama ve diğer hizmetlerini yürütmek üzere İçişleri Bakan-
lığınca bir tüzük hazırlanır.

Madde 21 – Hassas bölgeler içerisinde bulunan vilayet ve kazaların vali ve 
kaymakamları vilayet ve kazaları dahilindeki Sivil Savunma teşkilat, tesisat, va-
sıta, hizmet ve faaliyetlerini mevcut mevzuata ve alacakları emir ve direktiflere 
göre planlamak ve tahakkuk ettirmekle mükelleftirler. Bu vali ve kaymakamlar 
vilayet ve kazaları dahilindeki Sivil Savunma hizmet ve faaliyetlerini her safhada 
icra, takip ve murakabe etmeye ve ettirmeye salahiyetlidirler.

Madde 22 – Sivil Savunma hizmet ve faaliyetlerinin planlanması ve yürütül-
mesi sırasında resmi daire, müessese ve teşekküllerle belediyeler, hususi müesse-
se ve teşekküller Sivil Savunma bakımından vakı işbirliği ve yardım isteklerini 
yerine getirmekle mükelleftirler.

II	–	Eğitim
Madde 23 – İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü emrinde (Si-

vil Savunma Kolej ve Enstitüleri) açmaya, kurslar tertip ve idame ettirmeye Dev-
let ve Devlete bağlı müessese ve teşekküllerle, özel idare ve belediye memurla-
rından lüzum görülenlerini bu kurslara tabi tutmaya, eğitim, deneme tatbikatları 
yaptırmaya, her çeşit yayın yapmaya, mevcut yayın vasıtalarından ve Devlet rad-
yolarından istifade etmeye, yabancı memleketlere kurs ve staj için personel gön-
dermeye veya yabancı mütehassıs celbetmeye salahiyetlidir.

III	-	Haber	alma	ve	yayma,	ikaz	ve	alarm
Madde 24 – (Değişik : 20/9/1960 - 85/1 md.)
Düşmanın çeşitli taarruzlarına ve radyoaktif serpinti tehlikesine karşı alına-

cak tedbirler için hazırlıklı bulunmak ve zamanında halkı ikaz ve alarm ile her 
türlü Sivil Savunma tedbirleri almaya sevk etmek ve icabında bunları kaldırmak 
maksadiyle Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından bir haber alma ve yayma, 
ikaz ve alarm sistemi tesis olunur. İkaz ve alarm sisteminin kaynağını, Milli Sa-
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vunma Bakanlığının aktif hava savunmasiyle vazifeli kumandanlığının kurduğu 
Hava Kontrol Merkezlerinin yapacağı yayınlarla, bu maksatlarla kurulacak özel 
ikaz ve alarm sistemi teşkil eder.

Madde 25 – (Değişik : 20/9/1960 - 85/1 md.)
Hava kontrol merkezlerinde veya civarında Sivil Savunma Genel Müdürlü-

ğünce birer (Sivil Savunma ikaz ve alarm merkezi) teşkil ve tesis olunur. Bu mer-
kezlerin personel işleri malzeme ve vasıta bakımından kuruluş ve çalışma tarzları, 
Milli Savunma Bakanlığının mütalaası alınarak İçişleri Bakanlığınca düzenlenir.

Madde 26 – Tehlike haberlerinin Sivil Savunma İdare merkezlerine ulaşma-
sı ve buralardan hassas bölgeler halkına ve istihsal, ulaştırma müesseselerine ya-
yılması maksadiyle gereken emin ve seri ve telli ve telsiz muhabere ve irtibat sis-
temi, munzam vasıta, telsiz ve işletme masrafları Sivil Savunma Genel Müdürlü-
ğünce ödenmek üzere PTT ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından müşte-
reken planlanır ve PTT İdaresince tahakkuk ettirilir. Ayrıca mevcut PTT şebeke-
siyle memleket radyolarından da istifade olunur. Bu takdirde fevkalade hallerde 
ve seferde muhabere rüçhaniyeti ikaz ve alarm haberlerine aittir.

Madde 27 – Mahalli PTT teşkilatının; Sivil Savunma ihtiyaç ve zaruretleri-
ne göre tevsi ve takviyesi için yeter sayıda mükelleflerden yardımcı muhabere ve 
irtibat ekiplerinin teşkili, talim ve terbiyesi ve istihdamı, mahalli Sivil Savunma 
Genel Müdürlüğü ile PTT arasında müştereken planlanır ve Sivil Savunma Genel 
Müdürlüğünce tahakkuk ettirilir.

Madde 28 – Resmi, hususi daire ve müesseseler, kendi hususi alarm sistemle-
rini, verilecek esaslar dahilinde kendileri kurmaya mecburdurlar.

Madde 29 – (Değişik: 20/9/1960 - 85/1 md.)
İkaz ve alarm sistemi meyanında Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından 

bir radyolojik savunma ihbar ve ikaz şebekesi de vücuda getirilir. Bu maksatla Si-
vil Savunma Genel Müdürlüğünce gerekli personel ve malzeme yardımı yapıl-
mak suretiyle mevcut meteoroloji teşkilat ve istasyonlarından da istifade olunur.

IV	–	Donatım
Madde 30 – Sivil Savunma hizmet ve faaliyetlerinin tedviri için lüzumlu bil-

cümle vasıta, teçhizat ve malzemenin cins ve miktarı ile tahsis ve kullanılma yer 
ve şekilleri ve bu hizmetlerde vazifeli personelin tanınma, işaret ve kıyafetleri bir 
nizamnamede gösterilir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Teşkilat

 
Madde 31 – (Değişik - 20/9/1960 - 85/1 md.)
Sivil Savunma Teşkilatı, Merkez ve taşra teşkilatından ibarettir.

Madde 32 – (Değişik : 20/9/1960 - 85/1 md.)
I - Sivil Savunma Merkez teşkilatı: Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ile buna 

bağlı Sivil Savunma Koleji, seyyar kollar ve ikaz ve alarm merkezlerinden ibaret-
tir. Sivil Savunma Merkez Teşkilatına (Savunma Sekreterliği bürosu dahil) ait gö-
revler Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve İçişleri Bakanlı-
ğınca onaylanan bir talimat ile tesbit olunur.

II - (Değişik : 8/10/1999 - KHK- 586/2 md.) Taşra teşkilatı: il sivil savun-
ma müdürlükleri ve bünyelerinde oluşturulacak sivil savunma arama ve kurtar-
ma ekipleri, ilçe sivil savunma müdürlükleri ile sivil savunma mahalli kuvvetle-
ri ve doğrudan merkeze bağlı sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürlük-
lerinden oluşur.

Sivil Savunma arama ve kurtarma birlik müdürlükleri ekli (I) sayılı listede yer 
alan illerde kurulur.

İçişleri Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile yeni birlikler ve bir-
lik bulunmayan illerde birden fazla ekip kurulabilir.

Bu birlik ve ekiplerin kuruluşu, görevleri, çalışma usul ve esasları İçişleri Ba-
kanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Madde 33 – (Değişik : 20/9/1960 - 85/1 md.)
Sivil Savunma mahalli kuvvetleri:
a) Şehir ve kasaba Sivil Savunma teşkilleri, korunma kılavuzları,
b) Resmi ve hususi müesseselerin Sivil Savunma teşkillerinden ibarettir.

Madde 34 – (Değişik : 20/9/1960 - 85/1 md.)
Sivil Savunma Genel Müdürü, İçişleri Bakanının teklifi üzerine müşterek ka-

rarname ile tayin olunur.
Başmüşavirler, müşavirler, şube müdürleri ve mütehassıslar; Müdürler Encü-

meninin inhası ve İçişleri Bakanının teklifi üzerine müşterek kararname ile tayin 
olunur.

Vilayetler Sivil Savunma Müdürleri valinin mütalaası alındıktan sonra Müdür-
ler Encümeninin inhası ve İçişleri Bakanının tasvip ve tasdiki ile tayin olunurlar.

Merkez teşkilatının diğer memurları ile vilayet Sivil Savunma şubelerindeki 
memurlar, Sivil Savunma Genel Müdürünün inhası üzerine İçişleri Bakanlığınca 
tayin olunurlar.
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Başkan, İçişleri Bakanlığı Müdürler Encümeninin ve Bakanlık İnzibat Komis-
yonunun tabii üyesidir.(1)

Madde 35 – (Dipnot 2'ye bakınız.)(2)

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler

 
Madde 36 – (Değişik:14/7/2004-5217/19 md.)
Bu Kanuna göre alınan bağış ve yardımlar İçişleri Bakanlığı Merkez Sayman-

lık Müdürlüğü hesabına yatırılır ve bütçeye gelir kaydedilir. 
Afet durumlarında, ilgili saymanlık hesaplarından acil ihtiyaçları karşıla-

mak amacıyla gerekli işlemler ve belgeler daha sonra tamamlanmak ve mahsubu 
bütçede öngörülen ödenekten yapılmak üzere gerekli sayıda personele ayrı ayrı 
avans verilebilir.

Bütçeye gelir kaydedilen tutarların toplanması, bütçede bu amaçla yer alan 
ödeneklerin harcanması ve genel hükümlerin avans ve kredilerle ilgili sınırlama-
larına bağlı kalınmaksızın avans verilmesi ile mahsubuna ilişkin usul ve esaslar 
Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak bir 
yönetmelikle düzenlenir.

1 Bu	hükmün	uygulanmasında	ek	6	ncı	maddeye	bakınız.
2 20	Eylül	1960	tarihli	ve	85	sayılı	Kanunun	1	inci	maddesiyle	bu	Kanunun	35	inci	maddesi	

33	üncü	ve	33	üncü	maddesi	de	34	üncü	madde	olarak	yeniden	düzenlenmiştir.	Aynı	Kanu-
nun	ikinci	maddesiyle	de	kadrolara	ilişkin	olan	34	üncü	maddenin	numarası	35	olarak	de-
ğiştirilmiş,	ancak,	31/7/1970	tarihli	ve	1322	sayılı	Genel	Kadro	karşısında	hükmü	ve	uygu-
lama	imkanı	kalmadığından	metne	işlenmemiştir.
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Madde 37 – (Mülga : 20/6/2001 - 4684/5 md.)(1)

Madde 38 – (Değişik : 8/10/1999 - KHK - 586/4 md.)
(Değişik ibare: 20/6/2001 - 4684/5 md.) Aşağıda sayılan giderler İçişleri Ba-

kanlığı bütçesine konulan ödeneklerden (...) karşılanır; (2)(4)

a) 36 ncı maddede belirtilen sivil savunma hizmetlerine ilişkin giderler.
b) Valiliklerce hazırlanıp İçişleri Bakanlığınca tasdik edilen sivil savunma 

planlarının uygulanması ve tatbikatların icrası için gerekli olan harcamalar.
c) Bölgenin hassasiyet derecesi ile hizmetin önemi ve aciliyeti dikkate alına-

rak belirlenen öncelik sırasına göre yapılacak sivil savunma hizmetlerine ilişkin 
giderler.

d) Görev, eğitim ve tatbikatlara katılan yükümlüler ve gönüllü kişilerden me-
mur, işçi ve sözleşmeli personel dışındakilere, talep etmeleri halinde Asgari Ücret 
Tespit Komisyonu tarafından 16 yaşından büyükler için belirlenen asgari ücretin 
1/30'u tutarında verilecek eğitim gündelikleri,

e) Sivil Savunma personeli ile mahalli kuvvetlerin ve gönüllülerin seferber-
lik ve savaş hallerinde, eğitim ve tatbikatlarda, afetlerde ve her türlü kazada ara-
ma, kurtarma ve yardım faaliyetlerine katıldıkları sürece, yeme, içme ve barındı-
rılmalarına ait giderler.(2)

Madde 39 – (Mülga :20/6/2001 -4684/5 md.)

Madde 40 – (Değişik : 20/9/1960 - 85/1 md.)
Resmi, hususi teşekkül ve müesseselerin bu kanuna tevfikan vücuda getirmek-

le mükellef oldukları Sivil Savunma teşkil ve tesisleri ile malzeme ve teçhizat 
masrafları kendilerine aittir. Bunların nelerden ibaret olduğu bir tüzükle tesbit 
olunur.(3)

Madde 41 – Vali ve kaymakamlar, salahiyetli askeri makamlarla önceden mu-
tabakata varmak suretiyle fevkalade hallerde bedeli, ücreti, kirası veya tazminatı  
bilahara  umumi  hükümlere göre ödenmek üzere Sivil Savunma hizmet ve faali-

1 Bu	maddeyi	yürürlükten	kaldıran	hüküm;	1/1/2002	tarihinde	yürürlüğe	girecektir.
2 a	-	Bu	maddede	geçen	“Sivil	Savunma	Fonundan”	ibaresi	20/6/2001	tarih	ve	4684	sayılı	

Kanunla	metne	işlendiği	şekilde	değiştirilmiş	olup	bu	değişiklik	1/1/2002	tarihinde	yürür-
lüğe	girecektir.

	 b	 -	Bu	maddenin	 (e)	bendinin	sonunda	yer	alan	“karşılanır”	 ibaresi	20/6/2001	 tarih	ve	
4684	sayılı	Kanunla	yürürlükten	kaldırıldığı	için	metinden	çıkarılmıştır.

3 Bu	hükmün	uygulanmasında	ek	2	nci	maddeye	bakınız.
4	 Bu	maddede	geçen	“ve/veya	özel	olarak	kaydedilen	tutarlardan”	ibaresi,	14/7/2004	tarih-

li	ve	5217	sayılı	Kanunun	19	uncu	maddesiylemadde	metninden	çıkarılmıştır
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yetleri için lüzumlu görülen canlı, cansız ve motorlu nakil vasıtalarına, alat, ede-
vat, ilaç ve malzeme ve teçhizata, arazi ve arsalara ve ihtiyaç haricindeki musak-
kaf gayrimenkullere ve her çeşit emval ve eşyaya el koymaya ve hiçbir kayıt ve 
merasime tabi olmaksızın koruma kurtarma, barındırma ve saire gibi işlerin ica-
bettirdiği acil mübayaaları yapmaya ve yaptırmaya salahiyetlidir.

Madde 42 – Halkın mal ve can emniyetini sağlamak maksadiyle hassas bölge-
lerde vücuda getirilecek Sivil Savunma tesisleri için lüzumlu gayrimenkuller is-
timlak edilebilir.

Madde 43 – Sivil Savunma hizmetleri için kurulmuş olan bilcümle tesisler, 
fevkalade hallerde Sivil Savunma icaplarına süratle intıbakları sağlanmak şartiy-
le, barışta iktisadi maksatlar için de kullanılabilir veya icar edilebilir. Bu husus, 
yeniden inşa edilecek tesislerde de dikkat nazarına alınabilir.

 
BEŞİNCİ BÖLÜM

Cezai Hükümler
 
Madde 44 – İşbu kanunla tahmil olunan vazife ve mükellefiyetleri, yerine ge-

tirmiyen hakiki şahıslarla hükmi şahısların, resmi veya hususi daire, müessese ve 
teşekküllerin, hususi idare ve belediyelerin mesul organları hakkında umumi hü-
kümlere göre doğrudan doğruya takibat yapılır.

Vali ve kaymakamlar hakkında takibat icrası İçişleri Bakanının iznine bağlıdır.

Madde 45 – (Değişik: 23/1/2008-5728/242 md.)
Bu Kanun hükümlerini tatbik ile mükellef olan memur ve hizmetlilerden ih-

malleri görülenler hakkında Türk Ceza Kanununun ihmal suretiyle görevi kötüye 
kullanmaya ilişkin 257 nci maddesi hükmü uygulanır.

Madde 46 – (Mülga : 20/6/2001 -4684/5 md.)

Madde 47 – (Değişik: 23/1/2008-5728/243 md.)
Bu Kanun hükümlerine göre tatbiki ilan olunan sivil savunma tedbirlerine ri-

ayet etmeyen bütün vatandaşlarla resmi veya hususi daire, müessese ve teşekkül-
lerin mesul amirlerine, fiilleri suç oluşturmadığı takdirde, Kabahatler Kanununun 
32 nci maddesine göre idarî para cezası verilir.

Madde 48 – (Değişik: 23/1/2008-5728/244 md.)
Bu Kanunun 13 üncü maddesinde yazılı mükelleflerden yoklama, muayene, 

vazifelendirme veya eğitim, kurs ve tatbikat maksadı ile kendilerine ilanen veya 
sair suretlerle tebligat yapıldığı hâlde gelmeyenlere beşyüz Türk Lirası idarî para 
cezası verilir.
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Madde 49 – Bu Kanunun 12 nci maddesinde yazılı mecburiyete riayet etmi-
yenlerle Sivil Savunma mahalli hizmetlerinde vazifelendirilmiş mükelleflerden 
kendilerine verilen vazifeyi makbul bir sebebe müstenit olmaksızın yapmıyanlar 
üç aydan bir seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Madde 50 – (Değişik: 23/1/2008-5728/245 md.)
Sivil Savunma Teşkilatına veya bu teşkilatın memur ve hizmetlilerine veya 

yardımcı mükelleflere mahsus kıyafet ve tanınma işaretlerini, salahiyeti olmadı-
ğı hâlde kullanan, giyen ve taşıyanlara ikiyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir.

Madde 51 – (Değişik: 23/1/2008-5728/246 md.)
Sivil savunma mahallî yardımcı hizmet teşkilatında vazifeli olup da yer de-

ğiştirenlerden bu durumu ilgili muhtarlığa haber vermeyenlere beşyüz Türk Lira-
sı idarî para cezası verilir.

Madde 52 – (Değişik: 23/1/2008-5728/247 md.)
Kendisine tevdi edilmiş olan sivil savunmaya ait eşya ve teçhizatı temellük 

edenler veya bunları tahsis olundukları maksat dışında kullananlar, altı aya kadar 
hapis ve elli güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

Bunları zayi edenler ve harabiyetine sebebiyet verenler elli güne kadar adlî 
para cezası ile cezalandırılır.

Madde 53 – (Değişik: 23/1/2008-5728/248 md.)
Hassas bölgelerde, bu Kanunun 13 üncü maddesinde yazılı mükelleflerin tam 

listesini, talep vukuunda, ilgili makamlara bildirmeyenlerle değişiklikleri otuz 
gün içinde merciine haber vermeyen mahalle ve köy muhtarları hakkında dörtyüz 
Türk Lirası  idarî para cezası verilir.

Bu Kanunda yazılı olan idarî para cezaları mahallî mülkî amir tarafından ve-
rilir.

Madde 54 – Sivil Savunma Teşkilatı içinde, deruhde ettiği vazife dolayısiyle 
muttali olduğu, ifşasında zarar memul olan sırları ifşa edenler Türk Ceza Kanunu-
nun 258 inci maddesine göre cezalandırılırlar.(1)

Madde 55 – (Değişik: 23/1/2008-5728/250 md.)
Sivil Savunmaya mahsus veya bu işe yarayan tesisleri kasten tahrip edenler 

veya hasara uğratanlar Türk Ceza Kanununun mala zarar verme suçuna ilişkin hü-
kümlerine göre cezalandırılır.

1 23/1/2008	tarihli	ve	5728	sayılı	Kanunun	249	uncu	maddesiyle;	bu	maddede	geçen	“198	
inci”	ibaresi	“258	inci”	şeklinde	değiştirilmiş	ve	metne	işlenmiştir.
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Madde 56 – Sivil Savunma talim ve tatbikatlarına ve toplantılarına iştirak et-
memeye ve emrolunan tedbirleri almamaya halkı teşvik edenler ve onları telaş ve 
heyecana düşürecek ve yanlış tedbir almaya veya hiçbir tedbir almamaya sevk et-
mek suretiyle tehlike ika edecek şekilde kasten asılsız veya mübalagalı haberler 
yayanlar hakkında üç aydan bir seneye kadar hapis cezası hükmolunur. 

Madde 57 – Yukardaki maddelerde yazılı suçları seferde veya fevkalade hal-
lerde işliyenler hakkında verilecek ceza iki misli artırılır.

Madde 58 – (Mülga: 23/1/2008-5728/578 md.)

 ALTINCI BÖLÜM
Diğer Hükümler

Madde 59 – Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3502 sayılı Hava Ta-
arruzlarına karşı Korunma Kanunu buna ek 5593 sayılı kununun 1 ve 2 nci mad-
deleriyle 3992 sayılı kanun ve şehir, kasaba ve köylerin lüzumunda tahliye veya 
seyrekleştirilmesi hakkındaki 4656 sayılı kanun mer'iyetten kaldırılmıştır.

Madde 60 – 1624 sayılı Dahiliye Vekaleti Teşkilat Kanununa ek 2531, 3046, 
3049 ve 4445 sayılı kanunlarla kurulmuş bulunan İçişleri Bakanlığı Seferberlik 
Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı kaldırılmıştır.

Ek Madde 1 – (Ek : 20/9/1960 - 85/3 md.)
7126 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvele bu kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ek-

lenmiştir.(2)(1)

Ek Madde 2 – (Ek : 20/9/1960 - 85/3 md.; Değişik : 21/10/1960 - 107/3 md.)
a) Bu kanuna bağlı cetvelde gösterilen Genel bütçeye dahil dairelerle katma 

bütçeli idarelere ait Sivil Savunma personel kadroları bu idarelerin teşkilat kad-
rolarına eklenmiştir.

b) Sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilen ve sermayesinin yarısın-
dan fazlasına Devletin iştiraki olan teşekkül, müessese ve şirketlerle bankalar ve 
özel kanunlarla kurulan kurum ve teşekküllerle sermayesinin yarısından fazlası-
na bunların iştirakleri suretiyle tesis edilen ortaklıklar ve özel idare ve belediye-
lerle bu idarelere bağlı teşekkül ve müesseselere ait Sivil Savunma personel kad-
roları, teadül ve hizmetin mahiyeti gözönünde tutularak, İçişleri Bakanlığının is-

2 Bu	madde	ile	ihdas	edilen	kadrolar,	31/7/1970	tarih	ve	1322	sayılı	Kanunun	9	uncu	madde-
si	ile	kaldırılmış	olduğundan	ek'te	gösterilmemiştir.
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teği üzerine bu idare ve teşekküllerin yetkili merciler tarafından usulü dairesinde 
teşkilat kadrolarına eklenir.

c) Bu kanuna bağlı cetvelde gösterilen kadrolardan özel teşekkül ve müesse-
selere ayrılan Sivil Savunma personelinin dağıtımı İçişleri Bakanlığınca yapılır.

Bu dağıtıma göre kendisine kadro tahsis edilen her teşekkül ve müessese, bu 
kadrolara tayin olunacakların işe başladıkları tarihi takib eden ay başından itiba-
ren 3656 sayılı Kanunun hükümleri dairesinde tahakkuk edecek her türlü özlük 
hakları ve emekli keseneği karşılıklarını her ay mal sandıkları tarafından kendi-
lerine yapılacak tebligat üzerine 15 gün zarfında makbuz mukabili mal sandığı-
na tamamen öderler.

Bu ödemeleri vaktinde yapmıyan teşekkül ve müesseselerden Amme Alacak-
larının Tahsil Usulüne dair Kanuna göre % 10 fazlası ile tahsil olunur.

(Ek : 5/1/1961 - 219/1 md.) Bu müesseselere atanan sivil savunma personeli 
müessesenin diğer personeline tanınan genel haklardan faydalanırlar.

Ek Madde 3 – (Ek : 20/9/1960 - 85/3 md.; Mülga: 21/10/1960 - 107/4 md.)

Ek Madde 4 – (Ek: 20/9/1960 - 85/3 md.)
Sivil Savunma Teşkilatı kadrolarına tercihan emekli subaylar tayin olunur. 
Son fıkra Mülga : (21/10/1960 - 107/4 md.)

Ek Madde 5 – (Ek : 20/9/1960 - 85/3 md.; Mülga: 21/10/1960 - 107/4 md.)

Ek Madde 6 – (21/10/1960 tarih ve 107 sayılı Kanunun 5 inci maddesi 
hükmü olup ek maddeye çevrilerek numarası teselsül ettirilmiştir; Değişik : 
5/11/1961 - 219/2 md.)

Bu kanun hükümlerine göre ihdas edilen sivil savunma kadrolarına personel 
atanmaları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılır. (1)

3656 ve 3659 sayılı kanunlar gereğince muayyen terfi müddetlerini dolduran, 
liyakat ve ehliyetleri sabit olanların, üst dereceye terfileri yapılır.

Sivil savunma personelinin terfi, nakil, cezalandırma ve denetlenmeleri İçişle-
ri Bakanlığınca hazırlanacak tüzükle tesbit olunur.

Ek Madde 7 – (21/10/1960 tarih ve 107 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi hük-
mü olup ek maddeye çevrilerek numarası teselsül ettirilmiştir.)

Bu kanunla alınan Sivil Savunma personelinin görev, yetki ve sorumlulukları 

1 29/5/2009	tarihli	ve	5902	sayılı	Kanunun	25	inci	maddesiyle;	bu	fıkrada	yer	alan	“İçişleri	
Bakanlığınca”	ibaresi	“ilgili	kamu	kurum	ve	kuruluşlarınca”	şeklinde	değiştirilmiş	ve	met-
ne	işlenmiştir.
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ile iş bölümüne göre unvanları ve bunlara ilişkin diğer hususlar İçişleri Bakanlı-
ğınca yapılacak bir yönetmelikte belirtilir.

Ek Madde 8 – (8/10/1999 - KHK - 586/6 md.)
Gönüllü kişi ve kuruluşlar İçişleri Bakanlığınca belirlenecek esaslar çerçeve-

sinde sivil savunma teşkilatının eşgüdümünde sivil savunma hizmetlerine katıla-
bilirler.

Ek Madde 9 – (8/10/1999 - KHK - 586/6 md.)
Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar; yangınla mücadele için mevcut 

personelden ekiplerini kurmak, yangın önleme ve söndürme planlarını hazırla-
mak, kuruluşun özelliğine göre gerekli araç, gereç ve malzemeyi hazır bulundur-
mak zorundadır. Gerçek kişiler de yangınla mücadele için gerekli önlemleri alır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin hususlar İçişleri Bakanlığı ile Bayındırlık 
ve İskan Bakanlığınca müştereken hazırlanıp Bakanlar Kurulu'nca yürürlüğe ko-
nulacak yönetmelikle düzenlenir.

Ek Madde 10 – (8/10/1999 - KHK - 586/6 md.)
İllerde yapılacak arama, kurtarma ve haberleşme hizmetlerinin gerektirdiği gi-

derlerin karşılanması ve il arama ve kurtarma ekiplerinin göreve sevki için ihtiyaç 
duyulan; arsa, bina, tesis, araç, gereç ve malzemenin temini amacıyla il özel ida-
re bütçelerine yeterli ödenek konulur.

Ek Madde 11 – (8/10/1999 - KHK - 586/6 md.)
Afetlerde ve kazalarda görev almak üzere il emniyet müdürlükleri bünyesin-

de oluşturulacak birimde görevlendirilen emniyet personelinin eğitimi Sivil Sa-
vunma Genel Müdürlüğü ile Emniyet Genel Müdürlüğünün birlikte tespit edece-
ği esaslar doğrultusunda yapılır.

Ek Madde 12 – (1/3/2000 - KHK - 596/1 md.)
Sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürlükleri ile il sivil savunma mü-

dürlükleri bünyesinde oluşturulan arama ve kurtarma ekiplerinde mesai saatleriy-
le bağlı olmaksızın ekli listede belirtilen unvan ve sayıda sözleşmeli personel is-
tihdam edilebilir. Bu şekilde istihdam edilecek sözleşmeli personelin nitelikle-
ri, çalıştırılma usul ve esaslar 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnamenin 3 
üncü maddesi ile tespit edilen üst sınırı geçmemek kaydıyla ücret ve diğer mali 
hakları İçişleri Bakanlığının teklifi ve Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye Ba-
kanlığının görüşü üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.
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Sivil Savunma arama ve kurtarma hizmetlerinde çalıştıralacak persone, 1 yıl 
süreyle sözleşme yaparak göreve başlar. Bu sürenin bitiminde görevlerine devam 
etmeleri İçişleri Bakanlığınca uygun görülenlerin sözleşmeleri, birer yıllık sözleş-
me yapılmak kaydıyla azami 45 yaşına girdikleri tarihe kadar uzatılabilir.

Görevde başarısız olanlar ile disiplinsizlik ve ahlaki nedenlerle görevde kal-
ması uygun görülmeyenlerin sözleşmeleri feshedilir. Sözleşmesi feshedilen veya 
uzatılmayanların kurumla ilişiği kesilir.

Kendi kusurları olmaksızın hizmet sürelerinin uzatılmaması sebebiyle veya 
sözleşme süresini bitirip ayrılanlara, ayrıldıkları tarihte almakta oldukları net ma-
aşları tutarının (bütün ödemeler dahil, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname-
nin 28 inci maddesi çerçevesinde yapılan tazminat ödemeleri hariç) iki katının 
hizmet yılları toplamı ile çarpımında bulunacak miktarda ikramiye verilir. İkrami-
ye hesabında 10 yıldan fazla olan süreler dikkate alınmaz. İkramiyelerden damga 
vergisi hariç vergi kesilmez. Ancak emeklilik haklarını kazananlara bu ikramiye 
ödenmez. Bunlar hakkında, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka-
nunu hükümleri uygulanır.

Sözleşmeli olarak çalıştırılan personel, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
ile ilgilendirilir.

Madde 61 – Bu Kanun 28 Şubat 1959 tarihinde mer'iyete girer.

Madde 62 – Bu Kanun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
 

SİVİL SAVUNMA ARAMA VE KURTARMA BİRLİK MÜDÜRLÜKLERİNİN
KURULACAĞI İLLER

I SAYILI LİSTE (Ek : 8/10/1999 - KHK/586-2 md)
 
             1. ADANA
             2. AFYON
             3. ANKARA
             4. BURSA
             5. DİYARBAKIR
             6. ERZURUM
             7. İSTANBUL
             8. İZMİR
             9. SAKARYA
             10. SAMSUN
             11. VAN
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EK LİSTE : (Ek : 1/3/2000 - KHK/596-1 mad.)
 
                         UNVANI     ADEDİ
                                                                                        
Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü                 3
Sivil Savunma Uzmanı                                                           11
Şef                                                                                           10
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni                                      10
Daire Tabibi                                                                             11
Veteriner                                                                                  11
Psikolog                                                                                   11
Sosyal Çalışmacı                                                                     11
Sağlık Memuru                                                                        40
Mühendis                                                                                 10
Arama ve Kurtarma Teknisyeni                                             172
                         
TOPLAM                                                                               300
 
9/6/1958 TARİH VE 7126 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN 

HÜKÜMLER
 

1) 20/9/1960 tarih ve 85 sayılı Kanuna 21/10/1960 tarih ve 107 sayılı Ka-
nunla eklenen geçici maddeler:

Geçici Madde 1 – 1624 sayılı kanuna ek 4445 sayılı kanunun 6 ncı maddesi 
ile bakanlık seferberlik müdürlüğüne mevdu (Milli Seferberlik ve ordu seferberli-
ğine yardım işleri) İçişleri Bakanlığınca Sivil Savunma Genel Müdürlüğü merkez 
ve taşra teşkilatında kurulacak birer büro tarafından idare olunur.

Geçici Madde 2 – 3502 sayılı Hava Taarruzlarına Karşı Korunma Kanunu 
uyarınca özel idareler ve belediyeler bütçelerine konulmuş ve sarf edilmemiş pa-
sif korunma ödenekleri Sivil Savunma Fonuna aktarılır.

Geçici Madde 3 – 3502 sayılı Hava Taarruzlarına Karşı Korunma Kanununun 
yayımından 7126 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar pasif korunma 
ödenekleriyle satın alınmış olan veya sair suretlerle temin ve tedarik edilmiş bu-
lunan bilcümle teçhizat, alat, edevat, ekiplere ait malzeme ve teçhizat ve sair eşya 
Sivil Savunma Genel Müdürlüğüne devrolunur.
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Geçici Madde 4 – 85 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile bu Kanuna bağ-
lı cetveldeki Sivil Savunma kadrolarının gerektirdiği giderleri karşılamak üzere 
1960 mali yılı İçişleri Bakanlığı bütçesinin sonunda "Sivil Savunma hizmetlerinin 
gerektirdiği her çeşit giderler" adiyle açılan 229 uncu bölümüne (6) milyon lira, 
olağanüstü ödenek verilmiştir.

Bu bölümden ilgili tertiplere aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir.
2) 8/10/1999 tarih ve 586 sayılı KHK'nın geçici 2 nci maddesi:

Geçici Madde 2 – Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 ve 6 ncı maddele-
rinde çıkarılması öngörülen yönetmelikler Kanun Hükmünde Kararnamenin yü-
rürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde çıkarılır.
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3175 
 
 7126 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN 
 YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE 
 

Değiştiren 
Kanunun/ 
KHK’nin  
Numarası 

 
7126 sayılı Kanunun değişen veya iptal  

edilen maddeleri 

 
Yürürlüğe Giriş  Tarihi 

85 — 22/ 9/1960 

107 — 27/10/1960 

139 — 27/10/1960 

219 — 27/10/1960 

655 — 20/7/1965 

KHK/586 — 27/12/1999 

KHK/596 — 28/4/2000 

4684 
a) 1 inci maddenin (A) ve (B) fıkraları 
b) 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 ve 16 ncı maddeleri ile geçici 3 üncü 
maddesinin (f) fıkrası dışındaki diğer fıkraları 
c)Geçici 3 üncü maddesinin (f) fıkrası 
d) Diğer maddeleri 

25/11/2000 tarihinden geçerli olarak 
3/7/2001 
1/1/2002 

1/1/2001 tarihinden geçerli olmak 
üzere 3/7/2001 

3/7/2001 

4854 — 6/5/2003 

5217 36 ve 38 1/1/2005 

5728 45, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58 8/2/2008 

5902 Ek Madde 6 17/6/2009 

6462 13 3/5/2013 
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Kanun Numarası  : 6305
Kabul Tarihi  : 9/5/2012
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 18/5/2012 Sayı :  28296
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5  Cilt : 52  

AFET SİGORTALARI KANUNU
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BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, binalarda deprem sonucu meydana gele-

bilecek maddi zararların karşılanmasını teminen yaptırılacak zorunlu deprem si-
gortası ile sigorta şirketlerince teminat verilemeyen veya teminat verilmesinde 
güçlükler bulunan çeşitli afetler ve riskler sonucu meydana gelebilecek maddi ve 
bedeni zararların karşılanabilmesini teminen sunulacak sigorta ve reasürans temi-
natlarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Tanımlar
MADDE 2 – (1) Bu Kanunda geçen;
a) Bakan veya Bakanlık: Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanı veya 

Bakanlığı,
b) Birlik: Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğini,
c) Kurum: Doğal Afet Sigortaları Kurumunu,
ç) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,
d) Reasürans şirketi: 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa 

göre Türkiye’de kurulmuş reasüransşirketi ile yurt dışında kurulmuş reasürans 
şirketinin Türkiye’deki teşkilatını,

e) Sigorta şirketi: 5684 sayılı Kanuna göre Türkiye’de kurulmuş sigorta şirketi 
ile yurt dışında kurulmuş sigorta şirketinin Türkiye’deki teşkilatını,

f) Teknik işletici: Kurumun teknik işleri ile işletmeye ilişkin iş ve işlemleri-
ni yürüten şirketi,

g) Yönetim Kurulu: Doğal Afet Sigortaları Kurumu Yönetim Kurulunu,
ğ) Zorunlu deprem sigortası: Binalarda depremin doğrudan neden olduğu 

maddi zararlar ile deprem nedeniyle ortaya çıkan yangın, infilak, dev dalga (tsu-
nami) ve yer kayması sonucu oluşan maddi zararları teminat altına alan zorunlu 
sigortayı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Doğal Afet Sigortaları Kurumu

Doğal Afet Sigortaları Kurumu
MADDE 3 – (1) Bu Kanuna göre sunulacak sigorta ve reasürans teminatları, 

Bakanlık nezdinde kurulan kamu tüzel kişiliğini haiz Doğal Afet Sigortaları Ku-
rumu tarafından verilir. Kurumun merkezi, teknik işleticinin idare merkezinin bu-
lunduğu yerdir. Kurumun tescilli isim hakkı Müsteşarlığa aittir.
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(2) Kurum ve gelirleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
(3) Kurum ile bu Kanun kapsamında gerçekleştirilen iş ve işlemler, 2/4/1987 

tarihli ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Mil-
let Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 3/12/2010 tarih-
li ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Ka-
nunu, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 
ile 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

(4) Kurumun taşınır ve taşınmaz varlıkları ile diğer hak, gelir ve alacakları 
haczedilemez, Kurum iflas yoluyla takip edilemez. Kurumun süresinde ödenme-
yen sigorta primi alacakları, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.

(5) Kurumun yıllık hesap, iş ve işlemleri ile harcamaları Müsteşarlık tarafın-
dan denetlenir. Müsteşarlık, Kurumun faaliyetlerine ve denetim sonuçlarına iliş-
kin olarak her yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonuna bil-
gi verir.

Doğal Afet Sigortaları Kurumu Yönetim Kurulu
MADDE 4 – (1) Kurum, Doğal Afet Sigortaları Kurumu Yönetim Kurulu ta-

rafından yönetilir. Yönetim Kurulu, Müsteşarlıktan, Çevre ve Şehircilik Bakanlı-
ğından, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından ve Sermaye Piyasası Ku-
rulundan en az genel müdür yardımcısı düzeyinde birer üye, Birlik ve Yükseköğ-
retim Kurulu tarafından önerilecek üçer aday arasından belirlenecek birer üye ile 
teknik işleticinin temsilcisi bir üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memur-
ları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı 
alt bentlerinde belirtilen şartları taşımaları, temsil ettikleri kuruluşların görev ala-
nına giren sigortacılık, acil durum yönetimi, doğal afetler, sermaye piyasaları ve 
benzeri konulardan birinde, görevlerini yürütebilmeleri için gerekli bilgiye ve en 
az on yıllık deneyime sahip olmaları gereklidir. Yükseköğretim Kurulu tarafından 
önerilecek adayların, inşaat, jeofizik, jeoloji mühendisliği veya dengi bölümle-
rinden mezun ve deprem konusunda en az yedi yıl deneyimli olmaları gereklidir.

(3) Yönetim Kurulu üyeleri, ilgili kurumların önerisi ve Müsteşarlığın tekli-
fi üzerine Bakan tarafından atanır. Yönetim Kuruluna Müsteşarlık temsilcisi baş-
kanlık eder.

(4) Yönetim Kurulu üyeliğine atanan kimseler dört yıl için görev yapar ve en 
fazla iki defa atanabilir.

(5) Yönetim Kuruluna atanan üyeler temsil ettikleri kuruluşlardan ayrıldıkları 
takdirde Yönetim Kurulu üyelikleri sona erer. Yönetim Kurulu üyelerinin bu ne-
denle veya görev sürelerinin sona ermesi hâli hariç olmak üzere diğer herhangi 
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bir nedenle üyeliklerinin sona ermesi durumunda yerlerine ilgili kuruluş tarafın-
dan birinci fıkrada belirtilen usule göre aday gösterilir ve bu üyelerin üçüncü fık-
rada belirtilen usule göre atamaları yapılır. Bu üyeler, yerine atandıkları üyelerin 
sürelerini tamamlar ve her hâlde en fazla iki defa atanabilir.

(6) Yönetim Kurulu en az beş üyenin katılımıyla toplanır ve kararlarını en az 
dört üyenin aynı yöndeki oyuyla alır.

(7) Yönetim Kurulunun temsili başkan tarafından, Yönetim Kurulunca alınan 
kararların yürütülmesi teknik işletici tarafından yapılır.

(8) Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine, kamu iktisadi teşebbüslerinde yö-
netim kurulu başkan ve üyelerine ödenen aylık ücret ve diğer ödemeler tutarın-
da ücret ödenir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 5 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Kurumun iş ve işlemlerine ilişkin çalışma planını düzenlemek.
b) Tazminat ödemelerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi ile tazminat 

ödemelerinin en kısa sürede yapılmasını sağlamak.
c) Risk paylaşımı, reasürans ve retrosesyon planını onaylamak.
ç) Kurum varlıklarının yatırıma yönlendirilmesine ilişkin usul ve esasları be-

lirlemek.
d) Halkla ilişkiler, tanıtım ve eğitim kampanyaları yapılmasına karar vermek.
e) Pazarlamaya ilişkin usul ve esasları belirlemek.
f) Kurumun faaliyetleri hakkında Bakana ve Müsteşarlığa bilgi vermek.
g) Bu Kanunla ve bu Kanuna göre çıkarılan yönetmeliklerle verilen diğer gö-

revleri yerine getirmek.
(2) Yönetim Kurulu üyeleri bu sıfatları dolayısıyla öğrenmiş oldukları bilgi-

leri üyelik sıfatını kaybetmiş olsalar dahi Yönetim Kurulunun izni veya onayı ol-
maksızın açıklayamazlar.

Kurumun işlerinin yürütülmesi
MADDE 6 – (1) Kurumun teknik işleri ile işletmeye ilişkin iş ve işlemleri, 

yangın ve doğal afetler branşında ruhsatı bulunan sigorta veya reasüransşirket-
leri arasından Müsteşarlıkça belirlenecek bir şirket tarafından teknik işletici sıfa-
tıyla yürütülür. Teknik işleticinin belirlenmesinde; şirketin mali bünyesinin sağ-
lamlığı, sigortacılık alanında ve uluslararası reasürans işlemleri ile afet riskleri-
nin yönetimindeki deneyimi, teknik ve insan kaynakları altyapısı ve benzeri hu-
suslar dikkate alınır.

(2) Müsteşarlık, Kurum iş ve işlemlerinin yürütülmesi amacıyla teknik işleti-
ciyle sözleşme yapar. Sözleşme en fazla beş yıllık süre için yapılır ve aynı usu-
le göre yenilenebilir. Teknik işleticiye ödenecek işletme ücreti sözleşmede tespit 
edilir.
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(3) Kurumun çalışma usul ve esasları ile teknik işleticinin yetki ve sorumlu-
lukları Müsteşarlık tarafından hazırlanan yönetmelikle belirlenir.

(4) Kurum, Bakanın uygun gördüğü uluslararası kuruluşlara üye olabilir ve bu 
kuruluşlar ile diğer ülkelerin benzeri kuruluşlarıyla kendi çalışma konularına iliş-
kin olarak işbirliği yapabilir, yurt içinde ve yurt dışında bir ücret karşılığı veya üc-
ret alınmaksızın danışmanlık hizmeti sağlayabilir. Bu kapsamda yasal hakları Ku-
ruma ait bulunan yazılım, lisans ve benzeri varlıklar, Kurum tarafından ücreti kar-
şılığı kullandırılabilir, satılabilir veya hibe edilebilir.

Kurum tarafından verilecek teminatlar
MADDE 7 – (1) Zorunlu deprem sigortası teminatı münhasıran Kurum tara-

fından verilir. Bu teminat, risk yönetimi açısından şartların gerekli kılması duru-
munda ve Bakan tarafından uygun görülmesi hâlinde sigorta şirketleri ile müşte-
reken de verilebilir.

(2) Sigorta şirketlerince teminat verilememesi durumunda deprem, sel, yer 
kayması, fırtına, dolu, don, çığ düşmesi ve benzeri doğal afetler için kamu yara-
rı açısından gerek görülmesi hâlinde sigortacılık ilkeleri gözetilerek Kurum tara-
fından sigorta veya reasürans teminatı verilebilir. Kurum tarafından bu teminat-
ların hangilerinin verileceği hususu Bakanın teklifi ile Bakanlar Kurulunca belir-
lenir. Kurum tarafından bu fıkraya göre verilen teminatlara ilişkin limitler, sigor-
ta genel şartları ile tarifelerin nasıl tespit edileceği hususu Müsteşarlık tarafından 
belirlenir.

(3) Kurum tarafından verilen teminatlara ilişkin hesaplar, kayıtlar ve hesap-
lar arası aktarıma ilişkin esaslar Müsteşarlık tarafından hazırlanan yönetmelik-
le belirlenir.

(4) Kurum tarafından verilen teminatların uygulama usul ve esasları ile sigorta 
şirketleriyle müşterek sigorta yapılmasına ilişkin esaslar Kurumun ve Birliğin gö-
rüşü alınarak sigortacılık ilkeleri çerçevesinde Müsteşarlık tarafından belirlenir.

Hasar fazlası desteği
MADDE 8 – (1) Kurum tarafından üstlenilen riskler için ulusal ve uluslarara-

sı piyasalardan uygun koşullarda yeterli koruma sağlanamaması hâlinde, Bakanın 
teklifi ile Bakanlar Kurulunca belirlenecek kısmının uygun bir bedel karşılığında 
Devlet tarafından taahhüt edilmesine karar verilebilir.

Kurumun gelirleri ve kullanılabileceği yerler
MADDE 9 – (1) Kurumun gelirleri; sigorta ve reasürans primlerinden, reasü-

rans ve retrosesyon işlemlerinden elde edilen komisyonlardan, Kurum varlıkların-
dan sağlanan gelirlerden ve sair gelirlerden oluşur.
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(2) Kurum, tazminatların ödenmesi için gerekli görülen durumlarda yıllık 
prim gelirlerinin toplam tutarını geçmemek üzere Bakanın uygun görüşü ile borç-
lanabilir.

(3) Kurumun gelirleri, Kurum tarafından ve sadece aşağıdaki amaçlar doğrul-
tusunda kullanılabilir:

a) Kurum tarafından verilen sigorta ve reasürans teminatlarına ilişkin tazmi-
nat ödemeleri, hasar tespit işlemlerine ilişkin ödemeler ve mahkeme masrafları.

b) Kurumun yönetimi ve işleyişi için gerekli masraflar.
c) Yurt içi ve yurt dışı piyasalardan sağlanan reasürans ve benzeri koruma te-

minatlarına ilişkin ödemeler.
ç) Kurumun görev alanına giren konularda yaptıracağı çalışma ve araştırma-

lara ilişkin ödemeler.
d) Danışmanlık hizmetleri ve yatırım yönetimi gibi dışarıdan sağlanan hizmet-

lere ilişkin ödemeler.
e) Halkla ilişkiler, tanıtım ve eğitim kampanyalarına ilişkin ödemeler.
f) Sigorta şirketlerine ve diğer aracı kuruluşlara ödenen komisyonlar.
g) Kurumun aldığı borçların geri ödenmesine ilişkin faiz ve anapara ödeme-

leri.
ğ) Retrosesyon ve reasürans primleri ile reasürans komisyonları.
(4) Kurum varlıklarının yatırıma yönlendirilmesinde, yatırım araçları bakı-

mından çeşitlendirme yapılır ve öncelikli olarak; varlıkların likit olması, anapara 
kaybı riskinin en düşük olması ve getiri oranının yüksek olması ilkeleri esas alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Zorunlu Deprem Sigortası

Kapsam ve sigorta yapma zorunluluğu
MADDE 10 – (1) 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kap-

samındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tâbi taşınmazlar 
üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binaların içinde yer alan ve tica-
rethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile doğal afetler 
nedeniyle Devlet tarafından yaptırılan veya sağlanan kredi ile yapılan meskenler 
zorunlu deprem sigortasına tâbidir.

(2) 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununa tâbi olan veya 
kamu hizmet binası olarak kullanılan binalar ve bağımsız bölümler, köy nüfusuna 
kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca köy yerleşik alanları ve civarında ve mezra-
larda yapılan binalar ile 634 sayılı Kanun kapsamında olsalar dahi tamamı ikamet 
dışı amaçlarla kullanılan binalar zorunlu deprem sigortasına tâbi değildir.
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(3) Birinci fıkrada belirtilen binalar ve bağımsız bölümler için malikler veya 
intifa hakkı sahipleri tarafından zorunlu deprem sigortası yaptırılır ve bu sigorta 
her yıl yenilenir.

(4) Kurum, ilgili mevzuata ve projeye aykırı olarak inşa edilen binaları sigor-
talamama hakkına sahiptir. Kurum, taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek 
şekilde tadil edildiği veya zayıflatıldığı tespit edilen binaları sigortalamaz. Bu tes-
pitin yapıldığı binaların listesi Kurum tarafından ilgili idareye gönderilir.

Yükümlülerin saptanması ve sigortanın kontrolü
MADDE 11 – (1) Zorunlu deprem sigortasını yaptırmakla yükümlü olanlar, 

10 uncu madde hükümleri çerçevesinde Kurum tarafından tespit edilir. Mahallî 
idareler dâhil kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler, sigorta yü-
kümlülerinin saptanmasına ve izlenmesine yönelik olarak Kurum tarafından ken-
dilerinden istenecek bilgileri belirli aralıklarla ve düzenli olarak vermek zorunda-
dır. Bu konudaki bilgi paylaşımı, gerektiği hâlde, elektronik ortamda yapılabilir.

(2) Tapu müdürlükleri, maliklerin veya intifa hakkı sahiplerinin taleplerine 
bağlı olarak tapu kütüğünde bu sigortaya tâbi bağımsız bölümler ve binalarla ilgili 
tescil işlemlerini veya tapuya kayıtlı taşınmazın kayda tâbi olmayan bir taşınmaza 
dönüşmesi hâli hariç olmak üzere terkin işlemlerini zorunlu deprem sigortasının 
yaptırıldığı ve işlem tarihi itibarıyla geçerli olduğu belgelenmedikçe yapamaz.

(3) Zorunlu deprem sigortasının kapsamına giren binalar ve bağımsız bölüm-
lerle ilgili olarak yaptırılan su ve elektrik abonelik işlemlerinde, zorunlu deprem 
sigortasının varlığı ilgili kuruluşça kontrol edilir. Bu kontrol, gerektiği hâlde, Ku-
rum tarafından elektronik ortamda sağlanan bilgi ve olanaklar ile yapılabilir.

(4) İkinci ve üçüncü fıkra hükümlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, 
ilgili kurumların görüşü alınarak Müsteşarlık tarafından belirlenir.

(5) Kurum, sigortanın yapılması ve düzenli olarak yenilenmesi için zorunlu 
deprem sigortasının kapsamına giren bina ve sitelerin yönetimleri ile kontrol uy-
gulamaları geliştirebilir.

Sigortalının sorumluluğu
MADDE 12 – (1) Malik veya intifa hakkı sahibi, binanın ve her bir bağım-

sız bölümün projeye aykırı olarak ve taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek 
şekilde tadil edilmesine veya zayıflatılmasına karşı gerekli tedbirleri almakla yü-
kümlüdür.

(2) Malik veya intifa hakkı sahibi, hasarın projeye aykırı olarak ve taşıyıcı sis-
temi olumsuz yönde etkileyecek tadilat nedeniyle ortaya çıktığının tespit edilme-
si durumunda, sigortadan tazminat alma hakkını kaybeder.
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Tarife ve talimatlar ile uygulama esasları ve genel şartlar
MADDE 13 – (1) Zorunlu deprem sigortasına ilişkin tarife ve talimatlar ile 

azami teminat tutarı her yıl Bakan tarafından belirlenir ve Resmî Gazetede ya-
yımlanır. Sigorta primlerinin tespitinde; binanın yüzölçümü, inşaat türü ve kalite-
si, binanın üzerinde bulunduğu arazinin zemin özellikleri, deprem riski ve benze-
ri unsurlar değerlendirilir.

(2) Zorunlu deprem sigortası bulunan ve deprem nedeniyle hasar gören bina-
lara ilişkin tazminat, gerekli bilgi ve belgeler ile hasar tespitinin tamamlanmasını 
müteakip en geç otuz gün içinde ödenir.

(3) Zorunlu deprem sigortasına ilişkin uygulama usul ve esasları ile sigorta ge-
nel şartları Müsteşarlık tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Hükümler

Yönetmelik
MADDE 14 – (1) Bu Kanunun uygulamasına ilişkin yönetmelikler bu Kanu-

nun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde yürürlüğe konulur.

Yürürlükten kaldırılan hükümler
MADDE 15 – (1) 25/11/1999 tarihli ve 587 sayılı Zorunlu Deprem Sigortası-

na Dair Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 16 – (1) 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir 
Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun 29 
uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Zorunlu deprem sigortası kapsamındaki binalar için, bu Kanundan ve ilgili 
diğer mevzuattan doğan Devletin konut kredisi açma ve bina yaptırma yükümlü-
lükleri, zorunlu deprem sigortası yaptırılmamış olmasının tespit edilmesiyle bir-
likte ortadan kalkar.”

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Kanunla mülga 587 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile kurulan Doğal Afet Sigortaları Kurumunun aktif ve pasifleri ile her 
türlü hak ve yükümlülükleri, hiçbir işleme gerek kalmaksızın, bu Kanunla kuru-
lan Doğal Afet Sigortaları Kurumuna devredilmiş sayılır.

(2) Bu Kanunla mülga 587 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci mad-
desine göre Yönetim Kuruluna atanan üyelerden, aynı maddenin (a) bendine göre 
atanan hariç diğer üyeler görev sürelerinin sonuna kadar görevlerine devam eder.
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GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Kanunda belirtilen yönetmelik ve diğer düzen-
lemeler yürürlüğe girinceye kadar, bunların düzenleyeceği konulara ilişkin mev-
cut düzenlemelerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına de-
vam olunur.

(2) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Müsteşarlık ile teknik işletici 
arasında yapılan sözleşme, süresi sonuna kadar devam eder.

Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar 

dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve stan-
dartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileş-
tirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları belirlemektir.

Tanımlar
MADDE 2- (1) Bu Kanunun uygulanmasında;
a) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,
b) İdare: Belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeleri, bu sınırlar dı-

şında il özel idarelerini, büyükşehirlerde büyükşehir belediyelerini ve Bakanlık 
tarafından yetkilendirilmesi hâlinde büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçe 
belediyelerini,

c) Rezerv yapı alanı: Bu Kanun uyarınca gerçekleştirilecek uygulamalarda 
yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere, TOKİ’nin veya İdarenin talebine 
bağlı olarak veya resen, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak Bakanlıkça 
belirlenen alanları,

ç) Riskli alan: Zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal 
kaybına yol açma riski taşıyan, Bakanlık veya İdare tarafından Afet ve Acil Du-
rum Yönetimi Başkanlığının görüşü de alınarak belirlenen ve Bakanlığın teklifi 
üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan alanı,

d) Riskli yapı: Riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamam-
lamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmî ve teknik veri-
lere dayanılarak tespit edilen yapıyı,

e) TOKİ: Toplu Konut İdaresi Başkanlığını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Uygulama

Tespit, taşınmaz devri ve tescil
MADDE 3- (1) Riskli yapıların tespiti, Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelik-

te belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde masrafları kendilerine ait olmak üzere, 
öncelikle yapı malikleri veya kanuni temsilcileri tarafından, Bakanlıkça lisanslan-
dırılan kurum ve kuruluşlara yaptırılır ve sonuç Bakanlığa veya İdareye bildirilir. 
Bakanlık, riskli yapıların tespitini süre vererek maliklerden veya kanuni temsil-



105

KA
NU

NL
AR

cilerinden isteyebilir. Verilen süre içinde yaptırılmadığı takdirde, tespitler Bakan-
lıkça veya İdarece yapılır veya yaptırılır. Bakanlık, belirlediği alanlardaki risk-
li yapıların tespitini süre vererek İdareden de isteyebilir. Bakanlıkça veya İdare-
ce yaptırılan riskli yapı tespitlerine karşı maliklerce veya kanuni temsilcilerince 
onbeş gün içinde itiraz edilebilir. Bu itirazlar, Bakanlığın talebi üzerine üniversi-
telerce, ilgili meslek disiplini öğretim üyeleri arasından görevlendirilecek dört ve 
Bakanlıkça, Bakanlıkta görevli üç kişinin iştiraki ile teşkil edilen teknik heyetler 
tarafından incelenip karara bağlanır. (İptal yedinci ve sekizinci cümle: Anaya-
sa Mahkemesi’nin 27/2/2014 tarihli ve E.: 2012/87, K.: 2014/41 sayılı Kara-
rı ile.) (…) (1)

(2) Riskli yapılar, tapu kütüğünün beyanlar hanesinde belirtilmek üzere, tes-
pit tarihinden itibaren en geç on iş günü içinde Bakanlık veya İdare tarafından il-
gili tapu müdürlüğüne bildirilir. Tapu kütüğüne işlenen belirtmeler hakkında, ilgi-
li tapu müdürlüğünce ayni ve şahsi hak sahiplerine bilgi verilir.

(3) Bakanlığın talebi üzerine; 28/12/1960 tarihli ve 189 sayılı Millî Savunma 
Bakanlığı İskân İhtiyaçları İçin Sarfiyat İcrası ve Bu Bakanlıkça Kullanılan Gay-
rimenkullerden Lüzumu Kalmıyanların Satılmasına Salâhiyet Verilmesi Hakkın-
da Kanun ve 18/12/1981 tarihli ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güven-
lik Bölgeleri Kanunu kapsamında bulunan yerler de dâhil olmak üzere, riskli alan-
larda ve rezerv yapı alanlarında olup Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşın-
mazlardan; 

a) Kamu idarelerine tahsisli olanlar, ilgili kamu idaresinin görüşü alınarak, 
189 ve 2565 sayılı kanunlar kapsamında bulunan yerler için Millî Savunma Ba-
kanlığının uygun görüşü alınarak, Maliye Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kuru-
lu kararıyla, 

b) Kamu idarelerine tahsisli olmayanlar, ilgili kamu idaresinin görüşü alına-
rak Maliye Bakanlığınca,

Bakanlığa tahsis edilir veya Bakanlığın talebi üzerine TOKİ’ye ve İdareye be-
delsiz olarak devredilebilir. 

(4) (İptal birinci cümle: Anayasa Mahkemesi’nin 27/2/2014 tarihli ve E.: 
2012/87, K.: 2014/41 sayılı Kararı ile.) (…)  Bu Kanuna göre uygulamada bu-
lunulan alanlarda yer alan tescil dışı alanlar, tapuda Hazine adına tescil edildikten 
sonra Bakanlığa tahsis edilerek tasarrufuna bırakılır veya Bakanlığın talebi üzeri-
ne TOKİ’ye ve İdareye bedelsiz olarak devredilebilir.

(5) Tahsis ve devir tarihinden itibaren üç yıl içinde ve gerekli görülen hâllerde 
Bakanlığın talebi üzerine Maliye Bakanlığınca uzatılan süre içinde maksadına 
uygun olarak kullanılmadığı Bakanlıkça tespit edilen taşınmazlar, bedelsiz ola-

1 Sözkonusu	İptal	Kararı	Resmi	Gazete’de	yayımlandığı	26/7/2014	tarihinden	başlayarak	üç	
ay	sonra	yürürlüğe	girmiştir.
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rak ve resen tapuda Hazine adına tescil edilir veya önceki maliki olan kamu ida-
resine devredilir.

(6) 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanunu kapsamında olup riskli alan-
larda ve riskli yapılarda yaşayanların nakledilmesi için Bakanlıkça ihtiyaç duyu-
lan taşınmazlar, 4342 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) 
bendindeki alanlardan sayılarak, tahsis amaçları aynı maddeye göre değiştirilip 
tapuda Hazine adına tescil edilir; bu taşınmazlar hakkında bu Kanuna göre uygu-
lamada bulunulur.

(7) (İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 27/2/2014 tarihli ve E.: 2012/87, K.: 
2014/41 sayılı Kararı ile.)

Tasarrufların kısıtlanması
MADDE 4- (1) (İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 27/2/2014 tarihli ve E.: 

2012/87, K.: 2014/41 sayılı Kararı ile.) (1)

(2) 3 üncü maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen taşınmazlar, tahsis ve devir 
işlemleri sonuçlandırılıncaya kadar Maliye Bakanlığınca satılamaz, kiraya verile-
mez, tahsis edilemez, ön izne veya irtifak hakkına konu edilemez.

(3) Uygulama sırasında Bakanlık, TOKİ veya İdare tarafından talep edilme-
si hâlinde, hak sahiplerinin de görüşü alınarak, riskli alanlardaki yapılar ile risk-
li yapılara elektrik, su ve doğal gaz verilmez ve verilen hizmetler kurum ve kuru-
luşlar tarafından durdurulur.

Tahliye ve yıktırma 
MADDE 5- (1) Riskli yapıların yıktırılmasında ve bunların bulunduğu alan-

lar ile riskli alanlar ve rezerv yapı alanlarındaki uygulamalarda, öncelikli olarak 
malikler ile anlaşma yoluna gidilmesi esastır. Anlaşma ile tahliye edilen yapıların 
maliklerine veya malik olmasalar bile kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olarak bu 
yapılarda ikamet edenlere veya bu yapılarda işyeri bulunanlara geçici konut veya 
işyeri tahsisi ya da kira yardımı yapılabilir. 

(2) Uygulamanın gerektirmesi hâlinde, birinci fıkrada belirtilenler dışında 
olup riskli yapıyı kullanmakta olan kişilere de birinci fıkra hükümleri uygulanabi-
lir. Bu kişiler ile yapılacak olan anlaşmanın, bunlara yardım yapılmasının ve en-
kaz bedeli ödenmesinin usul ve esasları Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Ku-
rulunca belirlenir. 

(3) Uygulamaya başlanmadan önce, riskli yapıların yıktırılması için, bu ya-
pıların maliklerine altmış günden az olmamak üzere süre verilir. Bu süre için-
de yapı, malik tarafından yıktırılmadığı takdirde, yapının idari makamlarca yık-

1 Sözkonusu	İptal	Kararı	Resmi	Gazete’de	yayımlandığı	26/7/2014	tarihinden	başlayarak	üç	
ay	sonra	yürürlüğe	girmiştir.
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tırılacağı belirtilerek ve tekrar süre verilerek tebligatta bulunulur. Verilen bu süre 
içinde de maliklerince yıktırma yoluna gidilmediği takdirde, bu yapıların insan-
dan ve eşyadan tahliyesi ve yıktırma işlemleri, yıktırma masrafı ile gereken diğer 
yardım ve krediler öncelikle dönüşüm projeleri özel hesabından karşılanmak üze-
re, mahallî idarelerin de iştiraki ile mülki amirler tarafından yapılır veya yaptırılır.

(4) Birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen usullere göre süresinde yık-
tırılmadığı tespit edilen riskli yapıların yıktırılması, Bakanlıkça yazılı olarak İda-
reye bildirilir. Buna rağmen yıktırılmadığı tespit edilen yapılar, Bakanlıkça yıkılır 
veya yıktırılır. Uygulamanın gerektirmesi hâlinde Bakanlık, yukarıdaki fıkralarda 
belirtilen tespit, tahliye ve yıktırma iş ve işlemlerini bizzat da yapabilir.

(5) (İptal birinci ve ikinci cümle: Anayasa Mahkemesi’nin 27/2/2014 ta-
rihli ve E.: 2012/87, K.: 2014/41 sayılı Kararı ile.) (1)

Uygulama işlemleri 
MADDE 6- (1) Üzerindeki bina yıkılarak arsa hâline gelen taşınmazlarda 

daha önce kurulmuş olan kat irtifakı veya kat mülkiyeti, ilgililerin muvafakatleri 
aranmaksızın Bakanlığın talebi üzerine ilgili tapu müdürlüğünce resen terkin edi-
lerek, önceki vasfı ile değerlemede bulunularak veya malik ile yapılan anlaşma-
nın şartları tapu kütüğünde belirtilerek malikleri adına payları oranında tescil edi-
lir. Bu taşınmazların sicilinde bulunan taşınmazın niteliği, ayni ve şahsi haklar ile 
temlik hakkını kısıtlayan veya yasaklayan her türlü şerh, hisseler üzerinde devam 
eder. Bu şekilde belirlenen uygulama alanında cins değişikliği, tevhit ve ifraz iş-
lemleri Bakanlık, TOKİ veya İdare tarafından resen yapılır veya yaptırılır. Bu par-
sellerin malikleri tarafından değerlendirilmesi esastır. Bu çerçevede, parsellerin 
tevhit edilmesine, münferit veya birleştirilerek veya imar adası bazında uygula-
ma yapılmasına, yeniden bina yaptırılmasına, payların satışına, kat karşılığı veya 
hasılat paylaşımı ve diğer usuller ile yeniden değerlendirilmesine sahip oldukları 
hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile karar verilir. Bu karara 
katılmayanların bağımsız bölümlerine ilişkin arsa payları, Bakanlıkça rayiç değe-
ri tespit ettirilerek bu değerden az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer paydaş-
lara açık artırma usulü ile satılır. Bu suretle paydaşlara satış gerçekleştirilemedi-
ği takdirde, bu paylar, Bakanlığın talebi üzerine, tespit edilen rayiç bedeli de Ba-
kanlıkça ödenmek kaydı ile tapuda Hazine adına resen tescil edilir ve yapılan an-
laşma çerçevesinde değerlendirilmek üzere Bakanlığa tahsis edilmiş sayılır veya 
Bakanlıkça uygun görülenler TOKİ’ye veya İdareye devredilir. Bu durumda, pay-
daşların kararı ile yapılan anlaşmaya uyularak işlem yapılır. 

(2) Üzerindeki bina yıkılmış olan arsanın maliklerine yapılan tebligatı takip 
eden otuz gün içinde en az üçte iki çoğunluk ile anlaşma sağlanamaması hâlinde, 

1 Sözkonusu	İptal	Kararı	Resmi	Gazete’de	yayımlandığı	26/7/2014	tarihinden	başlayarak	üç	
ay	sonra	yürürlüğe	girmiştir.
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gerçek kişilerin veya özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetindeki taşınmazlar için 
Bakanlık, TOKİ veya İdare tarafından acele kamulaştırma yoluna da gidilebilir. 
Bu Kanun uyarınca yapılacak olan kamulaştırmalar, 4/11/1983 tarihli ve 2942 sa-
yılı Kamulaştırma Kanununun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki iskân pro-
jelerinin gerçekleştirilmesi amaçlı kamulaştırma sayılır ve ilk taksit ödemesi, 
mezkûr fıkraya göre belirlenen tutarların beşte biri oranında yapılır. Tapuda mül-
kiyet hanesi açık olan taşınmazlar ile mirasçısı belirli olmayan, kayyım tayin edil-
miş, ihtilaflı veya üzerinde sınırlı ayni hak tesis edilmiş olan taşınmazların kamu-
laştırma işlemleri aynı madde hükümlerine tabidir. Bakanlık, TOKİ veya İdare; 
kamulaştırma işlemlerinin yürütülmesi için mirasçılık belgesi çıkartmaya, kay-
yım tayin ettirmeye veya tapuda kayıtlı son malike göre işlem yapmaya yetkilidir. 
Tapuda kayıtlı malikin ölmüş olması hâlinde Bakanlık, TOKİ veya İdare, kamu-
laştırma işlemi için mirasçılık belgesi çıkartabileceği gibi, gerekiyorsa tapu sici-
linde idari müracaat veya dava yolu ile kayıt düzeltme de isteyebilir. Kamulaştır-
ma için anlaşma sağlanması hâlinde, Bakanlık, TOKİ veya İdare ile ilgililer ara-
sında taşınmazın tescil veya terkinine ilişkin ferağ ve muvafakati de ihtiva eden 
sözleşme ve uzlaşma tutanağı tanzim edilir ve ilgili tapu müdürlüğüne gönderile-
rek kamulaştırmanın resen tapu siciline işlenmesi sağlanır.

(3) Anlaşma ile tahliye edilen, yıktırılan veya kamulaştırılan yapıların malik-
lerine ve malik olmasalar bile bu yapılarda kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi ola-
rak en az bir yıldır ikamet ettiği veya bunlarda işyeri bulunduğu tespit edilenle-
re konut, işyeri, arsa veya dönüşüm projeleri özel hesabından kredi veya mülki-
yet ya da sınırlı ayni hak sağlayan ve usul ve esasları Bakanlıkça belirlenen konut 
sertifikası verilebilir. Bunlardan konutunu ve işyerini kendi imkânları ile yapmak 
veya edinmek isteyenlere de kredi verilebilir. 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Ge-
cekondu Kanununa göre yoksul veya dar gelirli olarak kabul edilenlere verilecek 
olan konut veya işyerleri; Bakanlık, TOKİ veya İdare tarafından, 15/5/1959 tarih-
li ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirler-
le Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda belirtilen usul ve esaslar uyarınca borçlan-
dırma suretiyle de verilebilir.

(4) Riskli alanlarda, rezerv yapı alanlarında ve riskli yapıların bulunduğu ta-
şınmazlar üzerinde yapımı gerçekleştirilen konutların bedelleri, gerekli görüldü-
ğünde, proje uygulamalarının yapıldığı illerdeki mevcut ekonomik durum, tabii 
afetin ortaya çıkardığı durumlar, konut rayiç ve enkaz bedelleri ile uygulama ala-
nındaki kişilerin mal varlığı ve geliri göz önünde bulundurularak Bakanlar Kuru-
lu kararı ile yapım maliyetlerinin altında tespit edilebilir ve sosyal donatı ve alt-
yapı harcamaları uygulama maliyetine dâhil edilmeyebilir.

(5) Bakanlık; 
a) Riskli yapılara, rezerv yapı alanlarına ve riskli yapıların bulunduğu taşın-

mazlara ilişkin her tür harita, plan, proje, arazi ve arsa düzenleme işlemleri ile top-
lulaştırma yapmaya, 
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b) Bu alanlarda bulunan taşınmazları satın almaya, ön alım hakkını kullanma-
ya, bağımsız bölümler de dâhil olmak üzere taşınmazları trampaya, taşınmaz mül-
kiyetini veya imar haklarını başka bir alana aktarmaya, 

c) Aynı alanlara ilişkin taşınmaz mülkiyetini anlaşma sağlanmak kaydı ile 
menkul değere dönüştürmeye, 

ç) Kamu ve özel sektör işbirliğine dayanan usuller uygulamaya, kat veya ha-
sılat karşılığı usulleri de dâhil olmak üzere inşaat yapmaya veya yaptırmaya, arsa 
paylarını belirlemeye, 

d) 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunundaki esaslara göre 
paylaştırmaya, payları ayırmaya veya birleştirmeye, 22/11/2001 tarihli ve 4721 
sayılı Türk Medenî Kanunu uyarınca sınırlı ayni hak tesis etmeye,

yetkilidir. (ç) bendinde belirtilen uygulamalar, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı 
Kamu İhale Kanununa tabi idareler ile iş birliği içinde veya gerçek ve özel hukuk 
tüzel kişileri ile özel hukuka tabi anlaşmalar çerçevesinde de yapılabilir.

(6) Bakanlık, riskli alanlardaki ve rezerv yapı alanlarındaki uygulamalarda 
faydalanılmak üzere; özel kanunlar ile öngörülen alanlara ilişkin olanlar da dâhil, 
her tür ve ölçekteki planlama işlemlerine esas teşkil edecek standartları belirleme-
ye ve gerek görülmesi hâlinde bu standartları plan kararları ile tayin etmeye veya 
özel standartlar ihtiva eden planlar yapmaya, onaylamaya ve kent tasarımları ha-
zırlamaya yetkilidir. 

(7) Bu Kanun çerçevesinde dönüştürmeye tabi tutulan taşınmazların, üzerin-
deki köhnemiş yapılar da dâhil olmak üzere, muhdesatı ile birlikte değer tespiti 
işlemleri ve dönüşüm ile oluşacak taşınmazların değerlemeleri Bakanlık, TOKİ 
veya İdarece yapılır veya yaptırılır.

(8) Riskli alan ve rezerv yapı alanı dışında olup da bu Kanunun öngördüğü 
amaçlar bakımından güçlendirilebileceği teknik olarak tespit edilen yapılar için, 
Bakanlar Kurulunca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Bakanlıkça dönüşüm 
projeleri özel hesabından güçlendirme kredisi verilebilir.

(9) Bu Kanun uyarınca tesis edilen idari işlemlere karşı tebliğ tarihinden itiba-
ren otuz gün içinde 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu 
uyarınca dava açılabilir. (İptal ikinci cümle: Anayasa Mahkemesi’nin 1/3/2014 
tarihli ve 27/2/2014 tarihli E.: 2012/87 ve K.:2014/41 sayılı Kararı ile.) (…)

(10) (İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 1/3/2014 tarihli ve 27/2/2014 tarihli 
E.: 2012/87 ve K.:2014/41 sayılı Kararı ile.) 

(11) Bu Kanun hükümlerine göre Maliye Bakanlığınca Bakanlığa tahsis edi-
lerek tasarrufuna bırakılan veya Bakanlığın talebi üzerine TOKİ’ye veya İdareye 
devredilen taşınmazlar üzerinde bu Kanun kapsamındaki uygulamalara bağlı ola-
rak meydana gelen yeni taşınmazlar Bakanlığın, TOKİ’nin veya İdarenin isteği 
üzerine, kendileri ile anlaşma sağlanan gerçek kişiler veya mirasçıları ile tüzel ki-
şiler adına tapuya tescil olunur.
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(12) Bakanlık, bu Kanunda belirtilen iş ve işlemlere ilişkin olarak TOKİ’ye 
veya İdareye yetki devrine ve bu iş ve işlemlerden hangilerinin TOKİ veya İdare 
tarafından yapılacağını belirlemeye yetkilidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Dönüşüm Gelirleri ve Diğer Hükümler

Dönüşüm gelirleri
MADDE 7- (1) Bu Kanunda öngörülen amaçlar için kullanılmak üzere aşağı-

da sayılan gelirler, dönüşüm gelirleri olarak ilgili yıl genel bütçesinin (B) işaret-
li cetvelinde özel gelir olarak öngörülür ve gelir gerçekleşmesine bağlı olarak ge-
lir kaydedilir:

a) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu gereğince, çevre katkı payı 
ve idari para cezası olarak tahsil edilerek genel bütçeye gelir kaydedilecek tuta-
rın yüzde ellisi.

b) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesinin birinci 
fıkrasının (B) bendine göre Hazine adına orman dışına çıkarılan yerlerin satışın-
dan elde edilen gelirlerin yüzde doksanını geçmemek üzere Bakanlar Kurulu ka-
rarı ile belirlenen orana tekabül eden tutar.

c) İller Bankası Anonim Şirketinin Hazine gelirleri ve faiz gelirleri dışındaki 
banka faaliyetleri ile 26/1/2011 tarihli ve 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi 
Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca yapacağı faaliyet-
lerden elde edeceği kârın yüzde ellisi.

(2) İlgili yıl genel bütçesinin (B) işaretli cetvelinde özel gelir olarak tahmin 
edilen dönüşüm gelirleri karşılığı tutar, Bakanlık bütçesinde özel ödenek olarak 
öngörülür. Ödenek tutarını aşan gelir gerçekleşmeleri karşılığında ödenek ekle-
meye Çevre ve Şehircilik Bakanı yetkilidir. Özel gelir ve ödenek kaydedilen tu-
tarlardan yılı içinde harcanmayan kısımları ertesi yıl bütçelerine devren gelir ve 
ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.

(3) Gerektiğinde dönüşüm faaliyetlerinde kullanılmak üzere Bakanlık bütçe-
sinde özel ödenek dışındaki mevcut veya yeni açılacak tertiplere, genel bütçenin 
diğer tertiplerinden ödenek aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. Bu tertiplerde 
yılı içinde kullanılmayan tutarlar, ertesi yıla devredilemez.

(4) Bu madde kapsamındaki ödenekler, Bakanlığın merkez muhasebe birimi 
adına açılacak dönüşüm projeleri özel hesabına aktarılmak suretiyle kullanılır. 
Bakanlığın dönüşüm faaliyetlerine ilişkin giderleri, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması-
na dair hükümlerine bağlı kalınmaksızın çalıştırılacak sözleşmeli personel gider-
leri de dâhil olmak üzere, dönüşüm projeleri özel hesabından karşılanır. Bu mad-
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de kapsamındaki ödenekler ile dönüşüm projeleri özel hesabından yapılacak kul-
lanımlar yılı yatırım programı ile ilişkilendirilmez. 

(5) Bu Kanunda öngörülen amaçlar için kullanılmak üzere; 
a) Bu Kanunda öngörülen uygulamalar sonucunda elde edilecek her türlü ge-

lir ve hasılat, 
b) Bakanlığa tahsis veya devredilen taşınmazlardan imar uygulamasına tabi 

tutulması sonucunda tapuda Hazine adına tescil edilenlerin satışından elde edile-
cek gelirler,

c) Dönüşüm projeleri özel hesabından kullandırılan krediler kapsamında ilgi-
li kişi veya kuruluşlarca yapılan geri ödemeler ile bu kapsamda tahsil edilen ge-
cikme zamları, 

ç) Her türlü şartlı veya şartsız bağış ve yardımlar ile sair gelirler, 
dönüşüm projeleri özel hesabına gelir olarak kaydedilir. Birinci fıkranın (c) 

bendinde belirtilen tutar, hesap dönemini takip eden yılın mayıs ayı sonuna ka-
dar Bakanlığın merkez muhasebe birimine aktarılır. Bu Kanun kapsamındaki uy-
gulamalara yönelik olarak Bakanlık tarafından sağlanacak kredilerin vadesi geç-
tiği hâlde geri ödenmeyen kısımları, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Ala-
caklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre vergi dairelerince ta-
kip ve tahsil edilir. 

(6) Bu Kanun kapsamında sağlanması öngörülen krediler ile dönüşüm faa-
liyetleri kapsamında yapılacak konutlara ilişkin, hak sahiplerince bankalardan 
kullanılacak kredilere dönüşüm projeleri özel hesabından karşılanmak üzere faiz 
desteği verilebilir. Bu işlemlere ve verilecek desteğe ilişkin usul ve esaslar Ha-
zine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulun-
ca belirlenir.

(7) Bakanlık, dönüşüm projeleri özel hesabı gelirlerinin elde edilmesi, tahsi-
li ve takibi ile bu hesaba bütçeden aktarılan tutarların dönüşüm faaliyetleri kapsa-
mında yürütülecek hibe veya borç verme programlarında kullanımı, her türlü ya-
pım, mal ve hizmet alımına ilişkin taahhütlere girişilmesi, giderleştirilmesi, mu-
hasebeleştirilmesi, denetimi ve özel hesabın işleyişine ilişkin diğer usul ve esasla-
rı, Maliye Bakanlığının uygun görüşünü alarak belirlemeye yetkilidir.

(8) Bu Kanun kapsamında uygulamada bulunacak olan belediyeler, yatırıma 
ilişkin yıllık bütçelerinin yüzde beşi ile 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye 
Gelirleri Kanununun 80 inci maddesi uyarınca tahsil edilen harç gelirlerinin yüz-
de ellisini, bu Kanunda öngörülen uygulamalara ayırmak zorundadır.

(9) Bu Kanun uyarınca yapılacak olan işlem, sözleşme, devir ve tesciller ile 
uygulamalar, noter harcı, tapu harcı, belediyelerce alınan harçlar, damga vergisi, 
veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti ve diğer ücretlerden; kullandırı-
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lan krediler sebebiyle lehe alınacak paralar ise banka ve sigorta muameleleri ver-
gisinden müstesnadır. 

(10) Gerçek kişilerce ve özel hukuk tüzel kişilerince uygulamada bulunulan 
riskli alanlardaki yapıların mevcut alanları için daha önce belediyelerce alınan 
harç ve ücretlere ilave olarak, sadece kullanım maksadı değişiklikleri ile yapı ala-
nındaki artışlar için hesaplanan harç ve ücret farkları alınır.

(11) Bu Kanunda belirtilen iş, işlem ve hizmetlere tahsis edilmiş olan taşınır 
ve taşınmazlar ile her türlü hak ve alacaklar, para ve para hükmündeki kıymet-
li evrak, kamu yararı amacına tahsis edilmiş sayılır ve bunlar hakkında haciz ve 
tedbir uygulanamaz.

(12) Bakanlık, bu Kanun kapsamındaki uygulamalarda kullanılmak üzere dö-
nüşüm projeleri özel hesabından TOKİ, İdare ve İller Bankası Anonim Şirketi-
ne kaynak aktarabilir. İller Bankası Anonim Şirketine aktarılan kaynak, Bankanın 
gelir ve gider hesapları ile ilişkilendirilmeksizin Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı-
nın işleyişine ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde kullanılır. 

(13) Bu maddede öngörülen gelirler, bu Kanunun amaçları dışında kullanıla-
maz.

Çeşitli hükümler
MADDE 8- (1) (İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 1/3/2014 tarihli ve 

27/2/2014 tarihli E.: 2012/87 ve K.:2014/41 sayılı Kararı ile.) 
 (2) Bakanlık, TOKİ ve İdare; danışmanlık, yazılım, araştırma, her tür ve öl-

çekte harita, etüt, proje, kadastro, kamulaştırma, mikro bölgeleme, risk yönetimi 
ve sakınım planı çalışmalarını, her tür ve ölçekte plan yapımı ve imar uygulaması 
işlerini ve dönüşüm uygulamalarını, 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idareler ile 
akdedecekleri protokoller çerçevesinde 4734 sayılı Kanuna tabi olmaksızın ortak 
hizmet uygulamaları suretiyle de gerçekleştirebilirler.

(3) Riskli yapıların tespiti, tahliyesi ve yıktırma iş ve işlemleri ile değerleme 
işlemlerini engelleyenler hakkında, işlenen fiil ve hâlin durumuna göre 26/9/2004 
tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uyarınca Cumhuri-
yet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Riskli yapıların tespiti, bu yapıla-
rın tahliyesi ve yıktırılması iş ve işlemlerine dair görevlerinin gereklerini yerine 
getirmeyen kamu görevlileri hakkında, tabi oldukları ceza ve disiplin hükümle-
ri uygulanır.

(4) Bakanlık, TOKİ ve İdare; bu Kanun kapsamındaki uygulamalarda, uygu-
lama süresini aşmamak kaydı ile 657 sayılı Kanun ile diğer kanunların sözleşme-
li personel çalıştırılmasına dair hükümlerine bağlı kalmaksızın, özel bilgi ve ih-
tisas gerektiren konularda sözleşmeli personel çalıştırabilir. Bu suretle çalıştırıla-
cakların unvanı, sayısı, ücretleri ile diğer hususlar Bakanlar Kurulunca belirlenir. 
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(5) Bu Kanun kapsamındaki işler ile ilgili olarak valilikler, belediyeler ve di-
ğer kamu kurumları personelinden Bakanlık emrinde geçici olarak görevlendi-
rilenler hakkında 657 sayılı Kanunun ek 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) 
bendinde yer alan süre sınırlaması uygulanmaz.

(6) Bu Kanun uyarınca yapılacak anlaşmaların usul ve esasları Bakanlıkça be-
lirlenir.

(7) Riskli yapıların tespit edilmesine veya ettirilmesine dair usul ve esaslar, 
risklilik kriterleri, riskli yapıların tespitinde ve itirazların değerlendirilmesinde 
görev alacak teknik heyet ve diğer komisyonlar ile bu Kanunun uygulanmasına 
dair diğer usul ve esaslar, Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikler ile düzenlenir.

(8) Riskli yapı tespitlerine karşı yapılacak itirazları inceleyip karara bağlaya-
cak teknik heyetlerde üniversiteler tarafından görevlendirileceklere, fiilen görev 
yaptıkları her gün için, (4.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çar-
pımı sonucunda bulunacak tutarda huzur hakkı ödenir. Bir ayda fiilen görev ya-
pılan gün sayısının beşi aşması hâlinde, aşan günler için huzur hakkı ödenmez.

(9) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu ile ulusal, bölgesel ve yerel yayın ya-
pan özel televizyon kuruluşları ve radyolar, ayda en az doksan dakika afet, afet 
risklerinin azaltılması ve kentsel dönüşüm konularında uyarıcı ve eğitici mahi-
yette yayınlar yapmak zorundadır. Bu yayınlar, asgari otuz dakikası 17:00-22:00 
saatleri arasında olmak üzere, 08:00-22:00 saatleri arasında yapılır ve yayınların 
kopyaları her ay düzenli olarak Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna teslim edilir. 
Bu saatler dışında yapılan yayınlar, aylık doksan dakikalık süreye dâhil edilmez. 
Bu programlar, Bakanlık, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile ilgili diğer kamu 
kurum ve kuruluşları ile bilimsel kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşları veya sivil toplum kuruluşları tarafından hazırlanır veya hazırlatılır. 
Hazırlanan programların, Bakanlığın olumlu görüşü alındıktan sonra Radyo ve 
Televizyon Üst Kurulu tarafından radyo ve televizyonlarda yayınlanması sağlanır. 
Bu fıkra kapsamında yapılan yayınlar için herhangi bir bedel ödenmez. Bu yayın-
ların ve sürelerinin denetimi Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca yapılır. 

Uygulanmayacak mevzuat
MADDE 9- (1) (İptal birinci cümle: Anayasa Mahkemesi’nin 1/3/2014 ta-

rihli ve 27/2/2014 tarihli E.: 2012/87 ve K.:2014/41 sayılı Kararı ile.) (…) Bu 
Kanuna tabi riskli yapılar, riskli alanlar ve rezerv yapı alanları hakkında 7269 sa-
yılı Kanunun uygulanıyor olması bu Kanunun uygulanmasına engel teşkil etmez. 

(2) (İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 1/3/2014 tarihli ve 27/2/2014 tarihli 
E.: 2012/87 ve K.:2014/41 sayılı Kararı ile.) 

 (3) 2863 sayılı Kanun ve 5366 sayılı Kanun kapsamındaki alanlarda uygula-
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mada bulunulması hâlinde alanın sit statüsü de gözetilerek Kültür ve Turizm Ba-
kanlığının görüşü alınır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Mevzuatta Yapılan Değişiklikler ve Son Hükümler

MADDE 10- (31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine 
işlenmiştir.)

MADDE 11- (20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine iş-
lenmiştir.)

MADDE 12- (4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine 
işlenmiştir.)

MADDE 13- (2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ile ilgi-
li olup yerine işlenmiştir.)

MADDE 14- (3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine iş-
lenmiştir.)

MADDE 15-16 - (16/6/2005 tarihli ve 5366 sayılı Kanun ile ilgili olup ye-
rine işlenmiştir.)

MADDE 17- (3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu ile ilgili olup 
yerine işlenmiştir.)

MADDE 18- (19/9/2006 tarihli ve 5543 sayılı İskân Kanunu ile ilgili olup 
yerine işlenmiştir.)

MADDE 19- (29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlı-
ğının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile ilgi-
li olup yerine işlenmiştir.)

MADDE 20- Ekli (1) sayılı listedeki kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarih-
li ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
eki (I) sayılı cetvelin Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait bölümüne eklenmiştir. (1)

MADDE 21- (26/1/2011 tarihli ve 6107 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine 
işlenmiştir.)

MADDE 22- (23/9/1980 tarinli ve 2302 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine 
işlenmiş ve 11/8/1983 tarihli ve 2876 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yük-
sek Kurumu Kanununun 104 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.)

1 Bu	maddede	 yer	 alan	 kadrolarla	 ilgili	 olarak	 31/5/2012	 	 tarihli	 ve	 28309	 sayılı	 Resmi	
Gazete’ye	bakınız.
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MADDE 23- 24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına 
Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

Devir ve tahsislerin iptali
GEÇİCİ MADDE 1- (1) 775, 5366 ve 5393 sayılı kanunlar ile 29/6/2001 ta-

rihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma 
Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve diğer kanun-
lar kapsamındaki dönüşüm ve iyileştirme uygulamaları için TOKİ’ye, İdareye ve 
diğer kamu idarelerine tahsis ve devredilmiş olup da tahsisin yapıldığı veya mül-
kiyetin devredildiği tarihten itibaren iki yıl içinde dönüşüm ve iyileştirme uygula-
ması başlatılmayan taşınmazların tahsisleri resen kaldırılır ve devir işlemi de ip-
tal edilmiş sayılarak, tapuda resen Hazine adına tescil ve Bakanlığın talebi üzeri-
ne bu Kanunun öngördüğü amaçlar için kullanılmak üzere Maliye Bakanlığınca 
Bakanlığa tahsis edilir. 

Gerçekleşen dönüşüm gelirleri
GEÇİCİ MADDE 2- (1) 7 nci maddede belirtilen dönüşüm gelirlerinden 

2012 yılında gerçekleşen tutarlar, genel bütçenin (B) işaretli cetveline özel gelir 
kaydedilir. Gelir kaydedilen bu tutarlar karşılığında Bakanlık bütçesine özel öde-
nek kaydetmeye Çevre ve Şehircilik Bakanı yetkilidir.

Yürürlük
MADDE 24- (1) Bu Kanunun;
a) 19 uncu maddesinin (a) bendi ile değiştirilen 644 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamenin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ile 23 üncü maddesi 
yayımı tarihinden üç yıl sonra,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 25- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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6306 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN
MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL 

EDİLEN HÜKÜMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ
GÖSTERİR LİSTE

Değiştiren Kanunun/ 
İptal Eden Anayasa 

Mahkemesinin 
Kararının  Numarası

6306 sayılı Kanunun değişen veya iptal 
edilen maddeleri

Yürürlüğe 
Giriş     
Tarihi

Anayasa Mahkemesi’nin 
27/2/2014 tarihli E.: 

2012/87 ve K.: 2014/5 
(Yürürlüğü Durdurma) 

sayılı Kararı

6, 9 1/3/2014

Anayasa Mahkemesi’nin 
1/3/2014 tarihli ve 

27/2/2014 tarihli E.: 
2012/87 ve K.:2014/41 

sayılı Kararı

3 üncü maddenin birinci fıkrasının yedinci 
ve sekizinci cümleleri, 4 üncü maddenin 
birinci fıkrası, 5 inci maddenin beşinci 
fıkrasının birinci ve ikinci cümleleri

3 üncü  maddenin dördüncü, yedinci 
fıkraları, 6 ncı maddenin dokuzuncu 

fıkrasının ikinci cümlesi ve 10 uncu fıkrası, 
8 inci maddenin birinci fıkrası, 9 uncu 

maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesi 
ve ikinci fıkrası

26/7/2014 
tarihinden 
başlayarak 
üç ay sonra

26/7/2014
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Kanun Numarası : 4539
Kabul Tarihi    : 29/02/2000
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 3/3/2000   Sayı : 23982
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5   Cilt : 39   

 

DOĞAL AFET BÖLGELERİNDE AFETTEN 
KAYNAKLANAN HUKUKİ UYUŞMAZLIKLARIN 

ÇÖZÜMÜNE VE BAZI İŞLEMLERİN 
KOLAYLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN KANUN 

HÜKMÜNDE KARARNAMENİN KABULÜ 
HAKKINDA KANUN
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Madde 1 – Doğal afet bölgelerinde afete maruz kalanların, afetten kaynakla-
nan hukuki uyuşmazlıkların çözümü amacıyla delillerin tespitine ilişkin istemleri, 
ispat olunacak  olay ile tanıklar ve bilirkişiye sorulacak sorulara ilişkin konuları 
belirten ve üç nüshadan oluşan bir dilekçenin verilmesi veya mahkeme kalemine 
yapılacak sözlü başvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle yapılır.

Ölüm, gaiplik veya yaralanma gibi nedenlerle delil tespiti yaptıramayacak du-
rumda olanların eşleri ile üçüncü dereceye kadar kan veya sıhri hısımları da delil 
tespiti isteminde bulunabilirler.

Delil tespitine ilişkin başvurular, mahkemece öncelikle incelenir ve karara 
bağlanır.

Madde 2 – Doğal afet bölgelerinde avukatlar, vekaletname verme şartı aran-
maksızın, istem sahiplerince verilen yetki belgesi ile kayıtlı bulundukları baro ta-
rafından düzenlenen kimlik belgesini ibraz etmek suretiyle bu Kanunun 1 ve 4 
üncü maddelerinde öngörülen işlemleri yapabilirler.

Madde 3 – Doğal afete maruz kalanların istemleri halinde, afetten kaynakla-
nan hukuki uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin her türlü dava ve işlemlerde adli 
müzaheret hükümleri uygulanır.

Ancak, doğal afete maruz kaldığını beyan edenler bakımından 1086 sayılı Hu-
kuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 465 ve 468 inci maddelerindeki delil gös-
terme ve şahadetname verme şartları aranmaz.

Doğal afete maruz kalanlardan, afet tarihinden itibaren altı ay müddetle 3454 
sayılı Adalet Teşkilatını  Güçlendirme Fonu Kurulmasına Dair Kanunun 3 üncü 
maddesinin (e) bendinde belirtilen ücretler alınmaz.

Madde 4 – Doğal afete maruz kalanları ilgilendiren veraset belgelerinin alın-
masında öncelikle resmi kayıtlar esas alınır. Resmi kayıt bulunmaması halinde di-
ğer muteber deliller ikame edilir.

Madde 5 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 6 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 31/1/2011 No : 2011/1377
Dayandığı Kanunun Tarihi               : 29/5/2009 No : 5902
Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi     : 19/2/2011 No : 27851
Yayımlandığı Düsturun Tertibi         : 5        Cilt : 50      

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM
MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ
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Amaç ve kapsam 
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yurtiçinde ve yurtdışında meydana 

gelen afet ve acil durumlara ulusal ve yerel düzeyde müdahalenin ve buna ilişkin 
hazırlık faaliyetlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesine yönelik, Başba-
kanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi ile afet ve acil durum yönetim mer-
kezlerinin kuruluşu, görev ve sorumlulukları ile bunlar arasındaki koordinasyon ve 
işbirliğine ilişkin esasları belirlemektir. 

Dayanak 
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil 

Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükümleri-
ne dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte yer alan;
a) Acil durum: Toplumun tamamının veya belli kesimlerinin normal hayat ve 

faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan ve acil müdahaleyi gerektiren olayla-
rı ve bu olayların oluşturduğu kriz halini, 

b) Afet: Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sos-
yal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye 
uğratan doğal, teknolojik veya insan kaynaklı olayları, 

c) Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu: 5902 sayılı Kanunun 4 üncü mad-
desinde düzenlenen Kurulu, 

ç) Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu: 5902 sayılı Kanunun 3 üncü maddesin-
de düzenlenen Kurulu, 

d) Başkan: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanını, 
e) Başkanlık: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığını, 
f) Hazırlık: Afet ve acil durumlara etkin müdahale amacıyla önceden yapılan her 

türlü faaliyeti, 
g) Müdahale: Afet ve acil durumlarda can ve mal kurtarma, sağlık, iaşe, ibate, 

güvenlik, mal ve çevre koruma, sosyal ve psikolojik destek ve benzeri hizmetlerin 
verilmesine yönelik çalışmaları, 

ifade eder. 

Afet ve acil durum yönetim merkezleri ve görevleri 
MADDE 4- (1) Afet ve acil durum hizmetlerini yürütmek üzere, bakanlıklarda 

müsteşar veya yetkilendirecekleri yardımcılarının, illerde valinin, kurulması vali-
lerce gerekli görülen ilçelerde ise kaymakamın başkanlığında afet ve acil durum 
yönetim merkezleri kurulur. 
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(2) Bağlı ya da ilgili kurum ve kuruluşlarda afet ve acil durum yönetim merkez-
leri kurmaya bakanlar yetkilidir. 

(3) Afet ve acil durum yönetim merkezlerinin haberleşme, erken uyarı ve bilgi 
sistemleri ile her türlü araç, gereç, teknik donanım ve personel ihtiyaçları kurumla-
rın en üst yöneticileri ile valiler ve kaymakamlar tarafından karşılanır. 

(4) İl ve ilçe afet ve acil durum yönetim merkezleri yeterli sayıda personeli ile 
yirmidört saat esasına göre çalışmalarını yürütür. Diğer afet ve acil durum yöne-
tim merkezleri ise üst yöneticilerinin talimatı veya Başkanın talebi üzerine faali-
yete geçer ve aynı usule göre faaliyetlerini sona erdirir. 

(5) Bakanlıklar ile bağlı ve ilgili kuruluşlarda kurulan afet ve acil durum yö-
netim merkezlerinin idaresinden ve faal halde bulundurulmasından sorumlu, asga-
ri daire başkanı düzeyindeki en az iki yetkilinin ismi ve her an ulaşılabilecek gün-
cel iletişim bilgileri Başkanlığa bildirilir. 

(6) Afet ve acil durum yönetim merkezlerinin denetim, hizmet ve donanım stan-
dartları Başkanlıkça belirlenir. 

(7) Afet ve acil durumlarda, il ve ilçelerde ilgili kuruluş amirleri de afet ve acil 
durum yönetim merkezine dahil edilir. 

(8) Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezinin bir afet nedeniy-
le faaliyete geçmesi halinde, il ve ilçe afet ve acil durum yönetim merkezleri, 
1/4/1988 tarihli ve 88/12777 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konu-
lan Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetme-
lik hükümleri çerçevesinde personelini tamamlar, yürütülecek faaliyetlerin koor-
dinasyonunu sağlar. 

(9) Afet ve acil durum yönetim merkezlerinin görevleri şunlardır: 
a) Olayın meydana geldiği bölgede en hızlı şekilde tarama yapmak ve olayın 

büyüklüğü, etkilenen alan ve nüfus gibi bilgileri içeren ilk değerlendirmeleri Baş-
kanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezine ivedi olarak bildirmek. 

b) Olay bölgesine sağlık, arama ve kurtarma ile ilk yardım ekiplerinin sorunsuz 
ve süratli bir şekilde ulaşabilmesi için trafik, emniyet ve çevre güvenliği tedbirle-
rini almak. 

c) Olay bölgesinde yapılan tespitler, ölü ve yaralı sayıları, hasar durumları ve 
acil ihtiyaçlar gibi bilgileri ve bunlara ilişkin gelişmeleri Başkanlık Afet ve Acil Du-
rum Yönetim Merkezine ivedilikle bildirmek. 

ç) Bakanlık veya bağlı ya da ilgili kurum afet ve acil durum yönetim merkez-
lerince; görev ve sorumluluk alanlarına ilişkin olaylarda, sorunların çözülmesi ve 
ihtiyaçların karşılanmasına yönelik çalışmaları öncelikle kurum imkânları ile yü-
rütmek, imkânlarını aşan ihtiyaçları Başkanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merke-
zine bildirmek. 
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d) İl afet ve acil durum yönetim merkezlerince; sorumluluk bölgelerinde olu-
şan olaylarda, sorunların çözülmesi ve ihtiyaçların karşılanmasına yönelik çalış-
maları öncelikle il imkânları ile yürütmek; hazırlık ve müdahale faaliyetlerinde il 
düzeyinde kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak. 

e) İlin imkân ve kapasitesini aşan olaylarda, ihtiyaç duyulan ekip, ekipman ve 
benzeri yardım malzemelerini; cinsi, miktarı ve nitelikleri açık olarak belirtilmek 
suretiyle, Başkanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinden talep etmek. 

(10) Afet ve acil durum yönetim merkezlerinin çalışma usul ve esasları, Baş-
kanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde ilgili kurumlar tarafından hazırlanacak 
yönergelerle belirlenir. 

Başkanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ve görevleri 
MADDE 5- (1) Yurtiçinde ve yurtdışında meydana gelen afet ve acil durumlar-

la ilgili olarak, hazırlık ve müdahale faaliyetlerinde, kamu kurum ve kuruluşları, 
afet ve acil durum yönetim merkezleri ile sivil toplum kuruluşları arasında, Baş-
bakan adına koordinasyon ve işbirliğini sağlamak amacıyla Başkanlık personelinden 
oluşan ve yirmidört saat esasına göre çalışan Başkanlık Afet ve Acil Durum Yöne-
tim Merkezi kurulur. Merkezin idari işleri ile sekreterya hizmetleri Müdahale Da-
iresi Başkanlığınca yürütülür. 

(2) Başkanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinin görevleri şunlardır: 
a) Yurtiçinde ve yurtdışında meydana gelen afet ve acil durumlarla ilgili bilgi-

ler toplamak, değerlendirmek ve bu bilgileri gerektiğinde ilgili makamlara iletmek. 
b)  Müdahale uygulamalarını takip etmek, yönetmek, afet ve acil durum yöne-

tim merkezleri arasındaki koordinasyon ve işbirliğini sağlamak. 
c) Ulusal ve uluslararası insani yardım ve müdahale faaliyetlerini koordine et-

mek. 
ç) Afet ve acil durum esnasında yürütülen faaliyetler ve sonuçları ile ilgili ola-

rak kamuoyunu bilgilendirmek ve kamuoyunun doğru ve sağlıklı bilgilendirilmesi 
için gerekli tedbirleri almak. 

d) Diğer devletlerin ve uluslararası kuruluşların ilgili organlarıyla gerekli gö-
rüldüğünde koordinasyon ve işbirliği yapmak. 

e) Afet ve acil durum yönetim merkezlerinde görevli personelin eğitimi ve ha-
berleşme şebekelerinin denenmesi için tatbikatlar planlamak ve icra etmek. 

f) Afet ve acil durum yönetim merkezlerinde incelemeler yapmak ve gerekli gö-
rülen hususlarda önerilerde bulunmak. 

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi ve görevleri 
MADDE 6- (1) Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi, meydana 

gelen veya gelmesi muhtemel büyük ölçekli; 
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a) Deprem, sel, fırtına, toprak kayması, çığ, 
b) İltica ve nüfus hareketleri, 
c) Yangınlar ve kazalar,  
ç) Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer madde kazaları veya olayları, 
d) Tehlikeli ve salgın hastalıklar 
gibi doğal, teknolojik ve insan kaynaklı afet ve acil durumlar ile Başbakan ta-

rafından acil durum veya afet olarak değerlendirilen diğer olay ve durumlarda 
ulusal düzeyde etkin ve yoğun müdahale ve koordinasyonu sağlamak üzere Baş-
bakanın talimatıyla faaliyete geçer. 

(2) Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi; Başkanın başkanlığın-
da, afet ve acil durumun boyutları, ihtiyaç duyulan tedbirlerin özellikleri ve acil 
durumun nitelikleri dikkate alınarak, ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen kurum ve ku-
ruluşların asgari daire başkanı düzeyindeki yetkililerinin ve Başkanlık Afet ve Acil 
Durum Yönetim Merkezi personelinin katılımıyla Başkanlıkça belirlenen yerde çalış-
malarına başlar. Gerektiğinde Başkanlığın bağlı olduğu Bakanın onayı ile diğer kamu 
kurum ve kuruluşlarının temsilcileri de çalışmalara dahil edilir. 

(3) Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezinin idari işleri ile sek-
reterya hizmetleri Müdahale Dairesi Başkanlığınca yürütülür. 

(4) Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezinin görevleri şunlardır: 
a) Yurtiçinde ve yurtdışında meydana gelen afet ve acil durumlarla ilgili bilgi-

leri toplamak, değerlendirmek, bilgileri gerektiğinde ilgili makamlara iletmek veya 
Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kuruluna sunmak. 

b) Müdahale uygulamalarını yönetmek, takip etmek, afet ve acil durum yönetim 
merkezleri arasındaki koordinasyon ve işbirliğini sağlamak, yetkisi dâhilinde olan-
ları çözüme kavuşturmak, yetkisini aşanları Afet ve Acil Durum Koordinasyon Ku-
ruluna sunmak. 

c) Afet ve acil durum esnasında yürütülen faaliyetler ve sonuçları ile ilgili ola-
rak kamuoyunu bilgilendirmek ve kamuoyunun doğru ve sağlıklı bilgilendirilmesi 
için gerekli tedbirleri almak. 

ç) Ulusal ve uluslararası insani yardım ve müdahale faaliyetlerini koordine et-
mek. 

d) Diğer devletlerin ve uluslararası kuruluşların ilgili organlarıyla gerekli gö-
rüldüğünde koordinasyon ve işbirliği yapmak. 

(5) Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu bu Yönetmelik kapsamında acil du-
rumlara ilişkin olarak her konuda karar almaya yetkilidir. Afet ve Acil Durum Ko-
ordinasyon Kurulu Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu kararlarının uygulanması-
nı takip eder. 

(6) Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezinin faaliyetleri, afet ve 
acil duruma neden olan olayın etkilerinin ortadan kalkması halinde Başbakanın ta-
limatı ile sona erer. 
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Sorumluluk ve yetki devri 
MADDE 7- (1) Bu Yönetmelikte öngörülen görevlerin yerine getirilmesinden 

kamu kurum ve kuruluşlarının en üst yöneticileri ile valiler ve kaymakamlar so-
rumludur. 

(2) Başkanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinin sürekli faal halde ve 
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezinin her an faaliyete geçirile-
cek şekilde hazır tutulmasından, ilgili makam ve merkezlerin bilgilendirilmesin-
den, afet ve acil durumlarda Başbakan adına koordinasyon ve işbirliğini sağlamak-
tan Başkan sorumludur.

(3) Kamu kurum ve kuruluşları, afet ve acil durum yönetim merkezleri ile si-
vil toplum kuruluşları, hazırlık ve müdahale hizmetleri bakımından görev alanları 
ile ilgili olarak Başkanlığa karşı sorumludur. Bu hizmetlerin yerine getirilmesinde 
gözetilecek ilke ve esasları Başkanlık belirler. 

(4) Başbakan ihtisas gerektiren müdahale faaliyetlerinin koordinasyonunu yü-
rütmek üzere ilgili bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarına görev verebilir. 

(5) Başbakan, bu Yönetmelikle ilgili yetkilerini Başkanlığın bağlı olduğu Bakan 
aracılığı ile kullanabilir. 

Bütçe 
MADDE 8- (1) Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezinin ihtiyaç-

ları Başkanlık bütçesinden, afet ve acil durum yönetim merkezlerinin ihtiyaçları 
kendi kurumlarının ve il özel idarelerinin bütçelerinden karşılanır. 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 
MADDE 9- (1) 30/9/1996 tarihli ve 96/8716 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 

yürürlüğe konulan Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi Yönetmeliği ile bu Yönet-
melik uyarınca ilgili kurumlar tarafından yürürlüğe konulan yönerge, genelge, ta-
limat ve diğer düzenlemeler yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük 
MADDE 10- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 11- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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(I) SAYILI CETVEL
AFET VE ACİL DURUMLARDA GÖREV ALACAK BAKANLIK,

KURUM VE KURULUŞLAR

BAKANLIK, 
KURUM VE 

KURULUŞLAR

DOĞAL 
AFETLER

İLTİCA VE 
BÜYÜK NÜFUS 
HAREKETLERİ

BÜYÜK  
YANGINLAR

TEHLİKELİ 
VE SALGIN 

HASTALIKLAR

RADYASYON TEH. 
VE HAVA KİRLİLİĞİ 
GİBİ KİM. VE TEK. 
OLAYLAR (KBRN)

GENELKURMAY 
BAŞKANLIĞI + + + + +

ADALET 
BAKANLIĞI + + - + -

MİLLİ SAVUNMA 
BAKANLIĞI + + + + +

İÇİŞLERİ 
BAKANLIĞI + + + + +

DIŞİŞLERİ 
BAKANLIĞI + + - + +

MALİYE 
BAKANLIĞI + + + + -

MİLLİ EĞİTİM 
BAKANLIĞI + + + + -

BAYINDIRLIK 
VE ISKAN 
BAKANLIĞI

+ + + - -

SAĞLIK 
BAKANLIĞI + + + + +

ULAŞTIRMA 
BAKANLIĞI + + + + +

TARIM VE KÖY 
İŞLERİ BAKANLIĞI + + - + +

ÇALIŞMA  
VE SOSYAL 
GÜVENLİK 
BAKANLIĞI

+ + - + -

SANAYİ VE 
TİCARET 
BAKANLIĞI

+ - + + -

ENERJİ VE TABU 
KAYNAKLAR 
BAKANLIĞI

+ + + - +

ÇEVRE VE ORMAN 
BAKANLIĞI + - + + +
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Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 26/8/2013        No : 2013/5703
Dayandığı Kanunun Tarihi              : 29/5/2009        No : 5902
Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi    : 18/12/2013     No : 28855
Yayımlandığı Düsturun Tertibi        : 5                      Cilt : 53

AFET VE ACİL DURUM MÜDAHALE
HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
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BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; afet ve acil durumlara müdahalede 

ihtiyaç duyulacak tüm güç ve kaynakları ulusal ve yerel düzeyde planlamak, bu 
güç ve kaynakların olay bölgesine hızlı ve etkin bir şekilde ulaştırılmasını sağla-
mak, müdahale hizmetlerini ve bu hizmetlerin koordinasyonundan sorumlu ana 
ve destek çözüm ortaklarının ve yerel düzeyde sorumlu birimlerin görev ve so-
rumlulukları ile planlama esaslarını belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, afet ve acil durumlarda müdahale hizmetleri-

ni yürütecek bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, valilikler, kaymakamlıklar, 
özel ve özerk kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ile gerçek kişilerin görev ve so-
rumluluklarım, bunlar arasındaki işbirliği, koordinasyon ye karşılıklı yardımlaş-
ma esaslarını kapsar.

Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve 

Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 
15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Âfetler Dolayısiyle Alı-
nacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Acil durum: Toplumun tamamının veya belli kesimlerinin normal hayat ve 

faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan ve acil müdahaleyi gerektiren olay-
ları ve bu olayların oluşturduğu kriz halini,

b) Acil yardım: Afet ve acil durum hallerinde; arama, kurtarma, tıbbi ilk yar-
dım ve tedavi, defin, salgın hastalıkları önleme, yiyecek, içecek ve giyecek temi-
ni, acil barındırma, ısıtma, aydınlatma, acil hizmet ve ihtiyaçların karşılanması ve 
bu konularda yapılacak her türlü iş, işlem, tahsis, kiralama, satın alma, hibe, ka-
mulaştırma ve benzeri faaliyetleri,

c) Acil yardım süresi: Afetin meydana gelmesi ile başlayıp, afetin sona erme-
sinden itibaren onbeş gün devam eden ve gerektiğinde Başkanlıkça uzatılabilen 
acil yardımlar ile bununla ilgili harcamaların yapıldığı süreyi,

ç) Afet: Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sos-
yal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesinti-
ye uğratan, etkilenen toplumun başetme kapasitesinin yeterli olmadığı doğal, tek-
nolojik veya insan kaynaklı olayları,
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d) Afet ve acil durum faaliyetleri ödeneği: 5902 sayılı Kanunun 23 üncü mad-
desine göre Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bütçesinde yer alan ödeneği,

e) Afet ve acil durum hizmetleri: Afet ve acil durum haberinin duyurulması, 
ön değerlendirme, haberleşme, güvenlik ve trafik, arama-kurtarma, tahliye, yan-
gın söndürme ve ikincil afetler, altyapı, ulaşım altyapısı, enerji, sağlık, defin, ba-
rınma, beslenme, enkaz kaldırma, hasar ve zarar tespit, ayni ve nakdi bağış yöne-
timi, uluslararası destek ve işbirliği, satın alma, kiralama, gıda, tarım ve hayvan-
cılık, tehlikeli maddelerle ilgili arındırma faaliyetleri ve psiko-sosyal destek gibi 
çalışmaları,

f)Afet ve acil durum yönetim merkezleri: Afet ve acil durumlarda müdahale-
nin koordine edildiği, 24 saat esasına göre çalışan, kesintisiz ve güvenli bilgi iş-
lem ve haberleşme sistemleri ile donatılan merkezleri,

g) Ana çözüm ortağı: Hizmet grubunun yürüteceği hizmetlere ilişkin koordi-
nasyondan sorumlu olan bakanlık, kurum ve kuruluşları,

ğ) Başkanlık: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığım,
h) Destek çözüm ortağı: Hizmet gruplarında ana çözüm ortağı olarak görev 

alan bakanlık, kurum ve kuruluşların çalışmalarında destek olarak görev alan pay-
daşları,

ı) Destek iller: Başkanlık tarafından olay bölgesine destek olmak üzere belir-
lenecek il gruplarını,

i) Ekip: Hizmet gruplarının görevlerini yerine getirmek amacıyla oluşturulmuş 
alt hizmet birimini,

j) Hizmet grubu: Afet ve acil durumlarda, ana çözüm ortağı ve destek çözüm 
ortaklarının yürüttükleri hizmetlerin niteliğine göre oluşturulan grupları,

k) İkincil afet: Afete sebep olan olay türünün neden olduğu yangın, heyelan, 
baraj yıkılması, patlama, KBRN olayları gibi meydana gelen afetleri,

1) KBRN: Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleeri,
m) Müdahale: Afet ve acil durumlarda can ve mal kurtarma, sağlık, iaşe, iba-

te, güvenlik, mal ve çevre koruma, sosyal ve psikolojik destek hizmetlerinin ve-
rilmesi gibi çalışmaları,

n) Ön iyileştirme: Afet ve acil durum nedeniyle bozulan yaşam şartlarının nor-
malleştirilmesine yönelik olayın meydana gelmesinden hemen sonra başlayarak 
yapılacak kısa dönem iyileştirme faaliyetlerini,

o) Servis: Müdahale organizasyonu içerisinde yer alan hizmet gruplarının bağ-
lı olduğu ana yönetim birimlerini,

ö) Sivil savunma: Düşman saldırılarına karşı halkın can ve mal kaybının en az 
seviyeye indirilmesi, hayati önem taşıyan her türlü resmi ve özel tesis ve kuruluş-
ların korunması ve faaliyetlerinin devamını sağlayacak iyileştirmenin yapılması, 
savunma gayretlerinin halk tarafından en yüksek seviyede desteklenmesi ve hal-
kın moralini yüksek tutmak için alınacak her türlü silahsız koruyucu ve kurtarıcı 
tedbir ve faaliyetleri,
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p) Ulusal Afet Müdahale Sistemi: Türkiye Afet Müdahale Planı ile ulusal ve 
yerel düzey planların oluşturduğu sistemi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Ulusal ve Yerel Düzeyde Planlama ve Hazırlık Çalışmaları

Planlama
MADDE 5 - (1) Afet ve acil durum hizmetleri; hazırlık, müdahale ve ön iyi-

leştirme çalışmalarını kapsayacak şekilde planlanır. Hizmetlerin tam ve eksik-
siz olarak yapılması, hizmet bütünlüğünün korunması, hizmetler arası etkileşimin 
dikkate alınması esastır. Yapılacak planlarda afet ve acil durum hallerinde yürü-
tülecek tüm hizmetler dikkate alınarak müdahale modelleri oluşturulur. Modeller 
ulusal düzeyde koordinasyon ve saha destek ekip ve alt ekiplerini, yerel düzeyde 
ise operasyon ve lojistik ekip ve alt ekiplerini içerir.

(2) Planlama, model oluşturma ve kapasite geliştirme çalışmaları; ulusal ve 
yerel düzeyde, muhtemel afet türlerine, afetlere müdahale çalışmalarında karşıla-
şılabilecek operasyon risklerine ve yaşanabilecek en kötü şartlar dikkate alınarak 
oluşturulacak varsayımlara göre yapılır. Planlama ve model oluşturma çalışmala-
rında gelişen teknoloji dikkate alınır.

Türkiye Afet Müdahale Planı
MADDE 6 - (1) Başkanlık tarafından bakanlık, kurum ve kuruluşların katı-

lımıyla afet ve acil durumlara ilişkin müdahale çalışmalarında görev alacak hiz-
met grupları ve koordinasyon birimlerine ait görev ve sorumlulukları tanımlamak 
amacıyla afet ^öncesi, sırası ve sonrasına ait müdahale planlamasının temel pren-
siplerini içeren Türkiye Afet Müdahale Planı hazırlanır. Plan, Afet ve Acil Du-
rum Yüksek Kurulunun karan ile Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girer.

(2) Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında ulusal ve yerel düzeyde müda-
hale organizasyon sistemi oluşturulur ve bu sistem operasyon, bilgi planlama, lo-
jistik ve bakım, finans ve idari işler olmak üzere dört servis olarak yapılandırılır. 
Servislerin altında müdahale hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla hizmet grupla-
rı oluşturulur ve bu hizmet gruplarından sorumlu ana çözüm ve destek çözüm or-
taklarının sorumluluk ve görevleri belirlenir. Ulusal düzey hizmet grubunun ko-
ordinasyonundan ana çözüm ortağı olan bakanlık, kurum veya kuruluş sorumlu-
dur. Hizmet gruplarının ana çözüm ortakları, hizmetin yürütülmesinde yarar sağ-
layacak destek çözüm ortaklarını belirler.

(3)Afet ve acil durumlarda uygulamaya konulmak üzere, Türkiye Afet Müda-
hale Planı ile entegre olacak şekilde ulusal düzey hizmet grubu planlan ve ulusal 
düzey olay türü planlan hazırlanır. Hangi afet türleri için olay türü planı hazırla-
nacağı Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu tarafından belirlenir.
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Ulusal düzey hizmet grubu planları
MADDE 7 - (1) Ulusal düzey hizmet grubu planları, ana çözüm ortağı bakan-

lık, kurum ve kuruluşlar ile destek çözüm ortakları tarafından birlikte hazırlanır. 
Ulusal düzey hizmet grubu planlarının birbirleri arasındaki uyum ve standartla-
rın sağlanabilmesi için Başkanlık tarafından incelenerek onay aşamasına getirilir, 
Başbakan veya Başkanlığın bağlı olduğu Başbakan Yardımcısının onayı ile yü-
rürlüğe girer. Ulusal düzey hizmet grubu planlan Türkiye Afet Müdahale Planın-
da öngörülen veya hizmet grubunun niteliğine göre Başkanlıkça belirlenecek for-
mata uygun ve ayrıntılı olarak hazırlanır.

(2) Ulusal düzey hizmet grubu planlarında müdahale hizmetlerinde ihtiyaç du-
yulabilecek tüm kaynakların mevcut durumu ülke düzeyinde tespit edilir.

İl afet müdahale planı
MADDE 8 - (1) Valinin başkanlığında il afet ve acil durum müdürlüğü koor-

dinasyonunda bakanlık, kurum ve kuruluşların taşra teşkilatlan ve mahalli idare-
lerin katılımıyla afet ve acil durumlara ilişkin müdahale çalışmalarında görev ala-
cak, hizmet grupları ve koordinasyon birimlerine ait görev ve sorumlulukları ta-
nımlamak amacıyla afet öncesi, sırası ve sonrasına ait müdahale planlamasının te-
mel prensiplerini içeren Türkiye Afet Müdahale Planı ile entegre il afet müdahale 
planı hazırlanır. İl afet müdahale planları, birbirleri arasındaki uyum ve standart-
ların sağlanabilmesi için Başkanlık tarafından incelenerek verilecek uygun gö-
rüş sonrası, valiler tarafından onaylanarak yürürlüğe girer. Afet ve acil durum yö-
netim merkezi kurulan ilçelerde kaymakamlıklarca il afet müdahale planı dikka-
te alınarak ilçe afet müdahale planlan hazırlanır. Afet ve acil durum yönetim mer-
kezi olmayan ilçelerde ise il afet müdahale planları bu ilçeler de dikkate alınarak 
hazırlanır.

(2) İl afet müdahale planı kapsamında yerel düzeyde müdahale organizasyon 
sistemi oluşturulur ve bu sistem operasyon, bilgi planlama, lojistik ve bakım ile fi-
nans ve idari işler olmak üzere dört servis olarak yapılandırılır. Servislerin altında 
müdahale hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla ulusal düzeyde teşekkül eden hiz-
met gruplan ile entegre şekilde yerel düzey hizmet grupları oluşturulur ve bu hiz-
met gruplarından sorumlu ana çözüm ve destek çözüm ortaklarının sorumluluk ve 
görevleri belirlenir. Yerel düzey hizmet grubunun koordinasyonundan ulusal dü-
zeyde görevlendirilen ana çözüm ortağı bakanlık, kurum veya kuruluşun il düze-
yindeki bağlı ya da ilgili örgütü sorumludur.

(3) Afet ve acil durumlarda uygulamaya konulmak üzere il afet müdahale pla-
nı ile entegre olacak şekilde yerel düzey hizmet grubu operasyon planları ve yerel 
düzey olay türü planlan hazırlanır. Hangi afet türleri için ayrıca olay türü planı ha-
zırlanacağı vali veya vali yardımcısının başkanlığında il afet ve acil durum müdü-
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rü, garnizon komutanı, belediye başkanı, il özel idaresi genel sekreteri ve hizmet 
gruplarından sorumlu il yöneticileri ile ihtiyaç duyulan diğer il yöneticilerinden 
oluşan il afet ve acil durum koordinasyon kurulları tarafından belirlenir.

 
Yerel düzey hizmet grubu operasyon planları
MADDE 9 - (1) Yerel düzey hizmet grubu operasyon planlan, ana çözüm or-

tağı bakanlık, kurum ve kuruluşların taşra teşkilatı, bağlı ve ilgili birimleri tara-
fından destek çözüm ortaklarının da katılımıyla hazırlanır ve il kurtarma ve yar-
dım komitesinin görevlerini de yerine getirecek olan il afet ve acil durum koordi-
nasyon kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe girer. Taşra teşkilatı olmayan ana 
çözüm ortağı bakanlık, kurum ve kuruluşların operasyon planları bağlı ve ilgili 
birimleri tarafından bir vali yardımcısının başkanlığında Türkiye Afet Müdahale 
Planında öngörülen formata uygun ve ayrıntılı olarak hazırlanır. Gerekli görülme-
si halinde bölge teşkilatı olan kurumların bölge müdürlüklerinden de destek alınır.

(2) Yerel düzey hizmet grubu operasyon planlarında olay bölgesinde ihtiyaç 
duyulabilecek tüm kaynakların mevcut durumu il düzeyinde tespit edilir. Operas-
yon planlarında müdahale çalışmalarında görevlendirilecek personel, ekipman, 
araç, gereç gibi kaynakları kapsayan envanterler yer alır. Bu envanterler oluştu-
rulurken destek illerden temin edilebilecek kaynaklar da ayrı bir cetvelde dikka-
te alınır.

(3) Afet ve acil durum yönetim merkezinin mobil olarak oluşturulabileceği 
alan, hizmet gruplarının konuşlanma alanları, hizmetlerin verileceği alanlar, ça-
dır kent alanları, konteyner kent alanları, geçici barınmaya uygun kamu binaları 
ve spor tesisleri, toplu konut alanları, yardım ve çadır depolama ve dağıtım alan-
ları, heliport alanları, garaj alanları, sahra hastanesi ve mobil aşevi yerleri, alter-
natif hasta bakım alanları, soğuk hava depoları, geçici morg alanları, toplu mezar-
lık alanları, telef olan hayvanlar için toplu gömü alanları, enkaz döküm alanları ile 
ihtiyaç duyulacak diğer alanlar tespit edilir ve kapasiteleri ile birlikte koordinatlı 
olarak haritalara ve kullanıma açılan veri tabanlarına işlenir.

Acil durum planı
MADDE 10 - (1) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlara ait bina ve 

tesisler için acil durum planları 18/6/2013 tarihli ve 28681 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçe-
vesinde hazırlanır.

Medya iletişimi
MADDE 11 - (1) Afet ve acil durumlarda medya ve halkla ilişkilerin sağlıklı 

yürütülmesini sağlamak amacıyla Başkanlık tarafından medya iletişim planı ha-
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zırlanır. Bakanlık, kurum ve kuruluşların basın ve halkla ilişkiler müşavirlikleri 
ile valiliklerin ilgili büroları hazırlanan plan çerçevesinde Başkanlıkla koordine-
li olarak çalışır.

(2) Bütün resmî, özel radyo ve televizyon kuruluşları ile yazılı basın, internet 
medyası afet ve acil durum hallerinde vatandaşların doğru bilgilendirilmesini sağ-
lamak üzere gerekli hassasiyet ve özeni göstermekten sorumludur. Kamuoyunun 
bilgilendirilmesi, afet ve acil durum halinin duyurulması ulusal düzeyde Başkan-
lık tarafından yerel düzeyde ise valiler tarafından yapılır.

(3) Haberleşme alanında faaliyetleri bulunan tüm kamu, özel kurum ve kuru-
luşlar, müdahale süresince yardım talepleri için yapılacak telgraf, telefon, telsiz, 
faks ve benzeri iletişim taleplerini ücretsiz kabul eder ve ilgililere ulaştırır.

Planların güncellenmesi
MADDE 12 - (1) Afet ve acil durumlara ilişkin yapılacak plan ve eklerin-

de yer alan personel, malzeme, araç, gereç gibi ihtiyaçlar takip edilir. Bu konu-
larda eksiklik veya değişiklikler meydana geldiğinde plan ve ekleri, planı hazır-
layan kurum tarafından güncellenir. Plan üzerinde etkisi olmayan ekler planı ha-
zırlayan kurumun en üst yöneticisi tarafından, plan değişiklikleri ile plân üzerin-
de değişiklik yapan ek değişiklikleri planı onaylamaya yetkili makam tarafından 
onaylanır. Onaylanan planların birer sureti Başkanlığa ve sorumlu bakanlık, ku-
rum ve kuruluşlara gönderilir. Yapılan güncellemeler asli değişiklikleri içeriyor-
sa onaya tabidir.

(2) Tüm kurum ve kuruluşlar, afet müdahale organizasyon sistemi ile ilgili dü-
zenli veri girişini ve güncellemesini Başkanlıkça oluşturulacak ortak bilişim alt-
yapısını kullanarak yapar.

Eğitim ve tatbikatlar
MADDE 13 - (1) Afet müdahale planları kapsamında ulusal ve yerel düzey-

de eğitim ve tatbikatlar düzenlenir. Hizmet grubu planlarında belirtilen sayıda tat-
bikat gerçekleştirilir. Başkanlık tarafından tekli yıllarda ulusal afet tatbikatı dü-
zenlenir.

Ulusal düzeyde afet ve acil durum hazırlık çalışmaları
MADDE 14 - (1) Afet ve acil durumlara müdahale ile sorumlu bakanlık, ku-

rum ve kuruluşlar Başkanlıkla koordineli olarak afet ve acil durum hazırlıkları-
nı eksiksiz bir şekilde yapar, yeterli sayıda personeli görevlendirir, eğitir ve ha-
zır halde bulundurur.

(2) Ulusal düzeyde servislerin yönetimine Başkanlığın belirleyeceği yönetici-
ler, yerel düzeyde servislerin yönetimine İçişleri Bakanlığı tarafından belirlene-
cek mülki idare amirleri

görevlendirilir.
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(3) Afet ve acil durum hazırlıkları bakanlıklarda görevli bir müsteşar yardım-
cısı, diğer kurum ve kuruluşlarda ise görevlendirilecek üst düzey yönetici tara-
fından Başkanlıkla koordinasyon halinde tüm imkânlar dikkate alınarak yapılır.

(4) Seviyelere göre hazırlanan senaryolar dikkate alınarak ihtiyaç duyulacak 
kapasite geliştirme çalışmaları yapılır. Bakanlıkların, kurum ve kuruluşların afet 
ve acil durum hallerine yönelik 

personel, araç, ekipman ve malzeme gibi konularda kapasite geliştirmeleri 
esastır.

(5) Başkanlık, sorumlu bakanlık, kurum ve kuruluşlar gerektiğinde özel sek-
törle, gerekirse Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile diğer ülkelerle yeni tedarik zinci-
ri oluşturmak ve hizmet alımı gerçekleştirmek üzere uyuyan sözleşme yapabilir.

(6) Halkın can ve mal güvenliğini ilgilendiren düşman hava saldırılan, kimya-
sal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditler, doğal, teknolojik veya insan kay-
naklı afet ve acil durumlar, genel hayatı etkileyen kazalar gibi her türlü olaya iliş-
kin erken uyarı haberi üreten kurum ve kuruluşlar, ürettikleri kıymetlendirilmiş 
erken uyarı haberlerini, Başkanlığa, ilgili bakanlıklara ve valiliğe ya da kayma-
kamlığa derhal bildirir.

(7) Afet ve acil durumlara yönelik coğrafi bilgi, uzaktan algılama ve karar des-
tek sistemlerinin kurulması veya kurdurulması ve etkin bir şekilde kullanılması 
ile ilgili çalışmalar 

Başkanlıkça yürütülür. Tüm kurum ve kuruluşlar, afet ve acil durumlar için ge-
rekli olan kendi çalışma alanlarına ilişkin verileri Başkanlığın belirleyeceği for-
matta Başkanlığa gönderir.

Afet ve acil durum yönetim merkezleri
MADDE 15 - (1) Afet ve acil durumlara müdahale ile sorumlu bakanlık, ku-

rum ve kuruluşlar, valilikler ve valilerce gerekli görülmesi halinde kaymakamlık-
lar, bünyelerinde kurulan afet ve acil durum yönetim merkezlerince 7 gün 24 saat 
esasına göre afet ve acil durum hizmetlerinin yürütülmesini sağlar.

(2) Ulusal düzey hizmet grubu sorumlusu olan kurum ve kuruluşlarda afet ve 
acil durum yönetim merkezleri oluşturulur. Merkezin yöneticisi bakanlıklarda gö-
revlendirilecek bir müsteşar yardımcısı, diğer kurum ve kuruluşlarda üst yöneti-
cinin görevlendireceği bir yöneticidir. Hizmet grupları afet ve acil durum yöne-
tim merkezleri altında yer alır ve her hizmet grubuna bir yönetici görevlendirilir. 
Bu yöneticiye bağlı olarak hizmet grubu sekretaryası, koordinasyon ekipleri ve 
saha destek ekipleri oluşturulur. Koordinasyon ekipleri; hizmet grubunun planla-
dığı çalışmaların afet anında hayata geçirilmesini sağlamak üzere bakanlık afet ve 
acil durum yönetim merkezinde hizmet grubunun ana çözüm ortağı ve destek çö-
züm ortaklarının katılımı ile oluşturulan ve süreci yönetecek idari ekiplerdir. Saha 
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destek ekipleri hizmet grubunu oluşturan bakanlık, kurum ve kuruluşların merkez 
ve taşra teşkilatlarından afet bölgesine giderek destek olacak uzman personelden 
oluşan ekiplerdir. Saha destek ekipleri görev alacakları alanda düzenli olarak eği-
time tabi tutulur. Koordinasyon ekipleri afet haberi ile saha destek ekiplerinin ve 
ekipmanlarının ivedilikle afet bölgesine intikallerini sağlar.

(3) Bakanlık, kurum ve kuruluşlar ile valilik ve lüzum üzerine kaymakamlık-
larda kurulan afet ve acil durum yönetim merkezleri afet bölgesinde çalışan ekip-
lere ihtiyaç duyulması halinde ekipman desteği, ek personel desteği ve teknik des-
tek verir, yapılan çalışmaları düzenli olarak Başkanlığa bildirir.

Yerel düzeyde afet ve acil durum hazırlık çalışmaları
MADDE 16 - (1) Yerel düzeyde afet ve acil durum hazırlıkları illerde valile-

rin, ilçelerde ise kaymakamların koordinasyonunda tüm kurum ve kuruluşların 
desteği ile yapılır.

(2) Yerel düzeyde il afet ve acil durum yönetim merkezi altında hizmet grupla-
rı oluşturulur. Hizmet grubu yöneticisi; ana çözüm ortağı bakanlık, kurum ve ku-
ruluşun taşra teşkilatında afet ve acil durumlar konusunda sorumlu bir birim bu-
lunmadığı durumlarda, ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşun taşra teşkilatındaki üst 
yöneticileri arasından vali tarafından görevlendirilir. Hizmet grubu yöneticilerine 
bağlı olarak hizmet grubu sekretaryası, operasyon ve lojistik ekipleri oluşturulur. 
Ekiplerin görev alacakları alanda düzenli eğitilmeleri esastır. Hizmet grubu yöne-
ticisinin görevi afet ve acil durum hallerine hizmet grubunu hazırlamak, afet anın-
da ise hizmet grubu çalışmalarını başlatmaktır. Hizmet gruplarının afet anında yö-
netimi için İçişleri Bakanlığı, Başkanlık ile koordineli olarak yeterli sayıda mül-
ki idare amiri görevlendirir. Hizmet grubu yöneticisi, görevlendirilen mülki İdare 
amirine destek olmakla sorumludur.

(3) Sorumluluk alanlarına göre büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve il özel 
idareleri tarafından afet ve acil durumlar göz önüne alınmak suretiyle yeterli bü-
yüklükte, afet risk değerlendirmesi yapılmış geçici barınma alanları belirlenerek 
olanaklar dâhilinde bu yerlerin altyapısı hazır hale getirilir. Geçici barınma alanı 
olarak belirlenen yerler hiçbir şekilde başka amaçla kullanılamaz. Belediyelerce 
geçici iskân alanı olarak kullanılabilecek mevcut pazaryeri, park, bahçe ve yeşil 
alanların altyapıları afetlerde kullanılabilir hale dönüştürülür.

(4) Sorumluluk alanlarına göre büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve il özel 
idareleri tarafından afet ve acil durumlar göz önüne alınmak suretiyle ihtiyaç du-
yulabilecek yapı stoğu envanteri, güncel cadde ve sokak isimleri, toplu kullanım 
alanları gibi her türlü veri kent bilgi sistemlerine işlenir ve güncel tutulur. Bu ve-
riler Başkanlığın kullanımına açık tutulur.

(5) Seviyelere göre hazırlanan yerel afet ve acil durum senaryoları dikkate alı-
narak ihtiyaç duyulacak kapasite geliştirme çalışmaları yapılır.
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(6) Öncelikle insan kaynaklı kazalar ve teknolojik kazalara müdahalede gö-
revli olmak üzere, afetlerde destek arama kurtarma personeli olarak da çalışacak 
personelden oluşan, standartlara uygun yeterli alet ve ekipmanla donatılmış ara-
ma kurtarma ekipleri organize sanayi bölgeleri nezdinde kurulur ve Başkanlıkla 
koordinasyon halinde eğitilmeleri sağlanır.

(7) Olmuş veya olması muhtemel afet ve acil durumlarda can ve mal emniyeti 
açısından tehlikeli yerlerde yaşayanlar vali ve kaymakamlar tarafından geçici ola-
rak tahliye edilir. Tahliye edileceklerin sevk, iskân, beslenme, sıhhi bakım ve yer-
lerine iade masrafları ile üretici hale getirilmeleri için gereken harcamalar afet ve 
acil durum faaliyetleri ödeneğinden karşılanır.

(8) Düşman saldırılarına maruz kalabilecek bölgeler ile kimyasal, biyolojik, 
radyolojik ve nükleer tehlike ve tehdide maruz bölgelerdeki halkın can kaybını 
azaltmak ve buralardaki savunma gücünü destekleyen, taşınabilir milli servetlerin 
düşman eline geçmesine engel olmak üzere, gerektiğinde bunların tamamı veya 
bir kısmı güvenli bölgelere geçici olarak Bakanlar Kurulu Karan ile tahliye edi-
lebilir. Tahliyenin uygulanmasından il ve ilçe sınırları içerisinde vali ve kayma-
kamlar sorumludur.

(9) Ülke düzeyinde erken uyan, haber alma, yayma, ikaz ve alarm sistemleri; 
düşman hava saldırıları ile kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlere 
karşı ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte Başkanlık tarafından kurulur.

(10) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar; yangınla mücadele için 
mevcut personelden ekiplerini kurmak, yangın önleme ve söndürme planlarını ha-
zırlamak, kuruluşun özelliğine göre gerekli araç, gereç ve malzemeyi hazır bulun-
durmak zorundadır. 

Bölgesel işbirliği
MADDE 17 - (1) Başkanlık tarafından ülke genelinde, bölgesel olarak plan-

lama, işbirliği ve yardımlaşma, lojistik kapasitesi oluşturma, eğitim çalışmaları 
ve tatbikatlar düzenleme amacıyla birden fazla ili kapsayan bölgeler oluşturulur. 
Bölge merkezleri, İstanbul, Bursa, İzmir, Antalya, Adana, Diyarbakır, Van, Erzu-
rum, Trabzon, Samsun, Ankara, Kayseri. Elazığ, Konya, Sakarya illeri olup bu il-
lerin İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri bölge koordinatörü olarak görev yapar.

(2) Başkanlık tarafından afet riskleri dikkate alınarak ülke genelinde lojistik 
üsler, bölge lojistik depolan, il merkezlerinde ve riskli ilçelerde cep depolar kuru-
lur veya kurdurulur.

(3) Bölgesel düzeyde afet ve acil durum halleri öncesi; hazırlık, planlama, bil-
gi paylaşımı, ortak eğitim, tatbikat ve karşılıklı yardımlaşma çalışmaları için böl-
ge merkezi olan ilde yılda en az bir defa olmak üzere bölge kapsamında bulunan 
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valilerin, büyükşehir veya il belediye başkanlarının, il özel idareleri, üniversite-
ler, kalkınma ajansları, il afet ve acil durum müdürlükleri, Türkiye Kızılay Derne-
ği, sivil toplum kuruluşları ve uygun görülen diğer kurum ve kuruluş temsilcileri-
nin katılımıyla düzenli istişare toplantıları yapılır. Alman kararlar ilgililerince uy-
gulanır, Başkanlığa bilgi verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Müdahale Hizmetleri

Afet ve acil durum hali
MADDE 18 - (1) Afet ve acil durum hallerinde hem ulusal hem de yerel dü-

zeyde hazırlanan planlar çerçevesinde hareket edilir. Afet ve acil durum hallerin-
de düzenli ve sürekli raporlama yapılması esastır. Tüm çalışmalar Başkanlık ile 
iletişim halinde yürütülür.

(2) Afet ve acil durum yönetim merkezi yöneticileri ve teşkil edilen koordi-
nasyon ekipleri afet haberi ile birlikte ivedilikle görevli oldukları afet ve acil du-
rum yönetim merkezinde toplanır ve koordinasyon çalışmalarını Başkanlık ile ile-
tişim halinde yürütür.

(3) Saha destek ekipleri afet haberini alır almaz ivedilikle intikal noktalarında 
toplanır. Saha destek ekipmanlarının afet bölgesine ulaştırılması için önceden be-
lirlenen sorumlu kişi ve birimler afet haberi ile birlikte ivedilikle harekete geçer. 
Olay bölgesine görevlendirilen saha destek ekipleri en az 72 en çok 120 saat ken-
dini idame ettirecek şekilde personel, araç, gereç, barınma, beslenme, hijyen mal-
zemesi gibi lojistik ihtiyaçları karşılayabilecek şekilde kurulur.

(4) il afet ve acil durum yönetim merkezi yöneticileri ve il afet ve acil durum 
koordinasyon kurulu üyeleri afet ve acil durum hallerinde ivedilikle il afet ve acil 
durum yönetim merkezinde valinin başkanlığında toplanır ve il afet müdahale 
planları uygulamaya konulur. Müdahale çalışmalarının planlarda yer alan adımlar 
üzerinden yürütülmesi esastır.

(5) Hizmet grubu yöneticileri ise afet haberiyle birlikte hizmet grubu çalışma-
larına başlamak üzere daha önceden belirledikleri veya afet ve acil durum yöne-
tim merkezi bünyesinde oluşturulan hizmet grubu karargâhında ekipleriyle bir-
likte yerlerini alır. Müdahale çalışmalarını hizmet grubu operasyonel planlarında 
yer alan adımlar üzerinden yürütmeleri esastır. Havadan keşif dâhil devletin tüm 
imkân ve kabiliyetleri kullanılarak ve gezici saha tespit ekipleri önceden belirlen-
miş sorumlu oldukları bölgeleri dolaşarak il afet ve acil durum yönetim merkezi 
bünyesinde kurulan ihbar takip masasına ilk durum tespitlerini ivedilikle bildirir. 
Toplanan bilgiler haritalar ve kullanımda olan veri tabam üzerine işlenir.

(6) Toplu nüfus hareketleri, büyük yangınlar, tehlikeli ve salgın hastalıklar, 
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kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehlikeler, hava ve deniz aracı kazala-
rı, teknolojik kazalar gibi afet ve acil durum hallerinde tüm kurum ve kuruluşlar 
yetkili oldukları konularda Başkanlık ile koordineli olarak acil müdahaleyi etkin 
bir şekilde sağlar.

(7) Deprem ve bölgesel olarak etkili olan sel, heyelan ve benzeri afet hâllerinde; 
inşaatların ikincil afetlerden etkilenmemesi için, devam etmekte olan inşaatların 
durdurulması da dâhil olmak üzere, valilik tarafından geçici olarak inşaat yapma 
yasağı getirilebilir. Yasağın konulmasına gerekçe teşkil eden tehlikenin ortadan 
kalkması halinde inşaat yasağı kaldırılır.

Acil yardım
MADDE 19 - (1) Acil yardımlar için ihtiyaç duyulan kaynak öncelikle ye-

rel olanaklar ile sağlanır. Yerel kaynakların yetersiz olması durumunda valiliğin 
talebi üzerine veya gerektiğinde re’sen Başkanlık bütçesinin afet ve acil durum 
faaliyetleri ödeneğinden valilikler adına açılacak afet ve acil durum hesapları-
na kaynak aktarımı yapılır. Afet ve acil durum hesabından yapılacak harcamalar 
6/3/2011 tarihli ve 27866 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Afet ve Acil Durum 
Harcamaları Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

Nakdi bağışlar
MADDE 20 - (1) Afet ve acil durumlar nedeniyle yurt içinden ve yurt dışın-

dan Başkanlıkça kabul edilecek nakdi bağışlar bu amaçla bankalarda Başkanlık 
adına açılacak hesaplarda toplanır.

Gönüllü çalışma
MADDE 21 - (1) Başkanlık, valilik, kaymakamlık ve belediyeler gönüllülüğü 

özendirici ve teşvik edici çalışmalar yapar, gönüllülere eğitim, teçhizat gibi ihti-
yaçları konusunda destek verir, farklı toplumsal grupların afet ve acil durum yö-
netimine katılımını sağlar.

Müdahale hizmetlerinde kayıt
MADDE 22 - (1) Müdahale çalışmalarında kullanılan tüm kaynaklar için 

mümkün olduğu ölçüde kayıt tutulması esastır. Afetler sonrası kaynak israfının 
önlenmesi amacıyla afet bölgesinde yapılan tüm çalışmalar gözden geçirilerek 
satın alınan, bağış olarak gelen tüm taşınır ve taşınmazların tasfiye işlemleri ilgi-
li mevzuatı çerçevesinde yapılır.

Müdahale çalışmalarının sonlandırılması
MADDE 23 - (1) Müdahale çalışmalarının sonlandırılması ve afet bölgesin-

de görevlendirilen ekiplerin ilden ayrılışları Başkanlığın uygun görüşü alınarak il 
valileri tarafından kararlaştırılır.
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(2) Müdahale çalışmaları sonrası yaşanan sıkıntılar ve çözümleri ile tecrübe 
analizini içeren raporlar hizmet gruplarınca hazırlanır ve Başkanlığa iletilir. Baş-
kanlık tarafından tecrübe analizlerinin ulusal afet müdahale sistemine aktarılma-
sı esastır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Afet ve Acil Durum Hallerinde İş Bölümü, Görev ve Sorumluluklar

Afet ve acil durumlara müdahalede işbölümü
MADDE 24 - (1) Afet ve acil durumlarla ilgili afet öncesi hazırlık, afet sırası 

müdahale ve afet sonrası ön iyileştirme çalışmaları çerçevesinde;
a) Haberleşme, ulaştırma altyapısı, nakliye, teknik destek ve ikmal hizmetleri 

için Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı,
b)Yangın, defin, tahliye ve yerleştirme, güvenlik ve trafik hizmetleri için İçiş-

leri Bakanlığı,
c) Sağlık hizmetleri için Sağlık Bakanlığı,
ç) Hasar tespit, altyapı, enkaz kaldırma hizmetleri için Çevre ve Şehircilik Ba-

kanlığı,
d)Psiko-sosyal destek, ayni bağış, depo ve dağıtım hizmetleri için Aile ve Sos-

yal Politikalar Bakanlığı,
e) Gıda, tarım ve hayvancılık hizmetleri için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-

kanlığı,
f) Zarar tespit hizmetleri için Maliye Bakanlığı,
g)Enerji hizmetleri için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,
ğ) Beslenme hizmetleri başta Türkiye Kızılay Derneği olmak üzere bakanlık-

lar, valilikler ve sivil toplum örgütleri,
tarafından ulusal düzeyde hazırlık yapılır.

Koordinasyon birimleri
MADDE 25 - (1) Ulusal düzeyde koordinasyon birimleri şunlardır:
a) Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu.
b) Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu.
c) Başkanlık ve Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi.
ç) Bakanlık ve diğer kurum ve kuruluşların afet ve acil durum yönetim mer-

kezleri.
(2) Yerel düzeyde koordinasyon birimleri şunlardır:
a) İl afet ve acil durum koordinasyon kurulu.
b) İl afet ve acil durum yönetim merkezi.
c) İlçe afet ve acil durum yönetim merkezi.
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Başkanlığın görev ve sorumlulukları
MADDE 26 - (1) Başkanlık; barınma, KBRN, arama ve kurtarma, bilgi yöne-

timi, değerlendirme ve izleme, hizmet grupları lojistiği, uluslararası destek ve iş-
birliği, kaynak yönetimi, satın alma ve kiralama, muhasebe, bütçe ve mali rapor-
lama, ulusal ve uluslararası nakdi bağış hizmetlerinden ulusal düzeyde sorumlu-
dur. Başkanlık sorumlu olduğu hizmet gruplarında ulusal düzeyde hazırlık yapar, 
yaptırır, kapasite oluşturur ve afet anında bu kapasiteyi afet bölgesine ulaştırır.

(2) Başkanlık, yerel, bölgesel ve ulusal kapasitenin yeterli olup olmayacağı 
kriterlerini dikkate alarak gelen bilgiler doğrultusunda müdahale koordinasyon 
seviyelerini belirler ve ilan eder. Olay türü ve ölçeğine göre, olay sonrası devam 
eden bilgi akışı doğrultusunda müdahale seviyesi değişikliği yapabilir. Hizmet 
grupları ilan edilen müdahale seviyeleri doğrultusunda hizmet grubu planlarını 
uygulamaya koyar.

(3) Başkanlık;
a) Afet ve acil durumlara müdahale için yapılacak planların hazırlatılmasın-

dan, afet anında uygulanmasını takip etmekten, afet sonrası planların geliştiril-
mesinden,

b) Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezini 24 saat esasına göre 
çalıştırmaktan,

c) Gerektiğinde Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu ile Afet ve Acil Durum 
Koordinasyon Kurulunu toplantıya çağırmaktan,

ç) Afet ve acil durumlarda bakanlık, kurum ve kuruluşlar, valilikler, özel ve 
özerk kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve gerçek kişilerin yürütecekleri faali-
yetlerin koordinasyonunu sağlamaktan,

d) Afet ve acil durumlarda müdahale uygulamalarını takip etmek, afet ve acil 
durum yönetim merkezleri arasındaki koordinasyon ve işbirliğini sağlamaktan,

e) Ulusal ve uluslararası insani yardım ve müdahale faaliyetlerini koordine et-
mekten,

f) Afet ve acil durumlarda yürütülen faaliyetler ve sonuçları ile ilgili olarak ka-
muoyunu bilgilendirmekten, 

g) Diğer devletlerin ve uluslararası kuruluşların ilgili organlarıyla koordinas-
yon ve işbirliği sağlamaktan,

ğ) Yurt içinde ve yurt dışında meydana gelen afet ve acil durumlarla ilgili bil-
gileri toplamak, değerlendirmek ve gerektiğinde ilgili makamlara iletmekten,

h) Afet ve acil durum bölgesindeki ihtiyaca göre 5902 sayılı Kanunun 23 üncü 
maddesi çerçevesinde kullanılan özel hesaptan ilgili özel hesaplara aktarma yap-
maktan,

ı) Olay bölgesinde valiye destek ve danışman olarak görev yapacak üst düzey 
bir Başkanlık yetkilisi ile hizmet gruplarına destek ve danışmanlık yapmak üzere 
saha destek personelini görevlendirmekten,
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i) Yapılacak yurt içi ve yurt dışı bağışlar için bankalarda yardım hesapları aç-
tırmak ve bu konuda gerekli koordinasyonu sağlamaktan,

j) Afetin nedenlerini, etki sahasını, sonuçlarını, sınırlarını ve bölgede afet za-
rarlarını azaltacak tedbirleri belirlemek ve ilgili yerlere duyurmaktan,

k) Ulusal afet müdahale sistemi ile ilgili olarak ortak bilişim altyapısı oluştur-
maktan, sorumludur.

(4) Başkanlık ulusal düzeyde afet ve acil durumlara etkin müdahaleyi; tüm ba-
kanlık, kamu kurum ve kuruluşları, Türkiye Kızılay Derneği başta olmak üzere 
tüm sivil toplum kuruluşlarını, üniversiteleri ve yardıma gelen yabancı kuruluşla-
rı, gönüllü birlikleri koordine ederek sağlar, işbölümü yapar ve yapılan çalışma-
ları denetler.

(5) Etkin ve zamanında müdahale amacıyla Başkanlığın talebi üzerine aske-
ri kargo uçakları ve helikopterleri dâhil olmak üzere tüm kurum ve kuruluşların 
hava, deniz ve kara araçları ve diğer yardımcı âlet ve ekipmanları herhangi bir ge-
cikmeye mahal verilmeksizin görevlendirilir.

(6) Başkanlık kamu kurum ve kuruluşlarının müdahale kapasitesini gerekli 
dikkat ve özeni göstererek kullanmakla sorumludur. Tüm resmî ve özel kuruluş-
lar ile gerçek ve tüzel kişiler; kendilerinden istenecek veya yükümlülük konula-
cak her türlü taşıt, araç ve sürücülerini, makine, alet ve edevatı, arazi, arsa, bina, 
tesis, yiyecek, ilaç ve tıbbi malzeme ile halkın ihtiyacı olan diğer maddeleri, kar-
şılığı rayiç bedel üzerinden sonradan ödenmek şartıyla ilgili mevzuat hükümleri-
ne göre vermekle yükümlüdür. Ancak hazinenin özel mülkiyetinde veya Devle-
tin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınır ve taşınmazlar ilgili kamu idarelerince du-
ruma göre geçici veya sürekli olarak Başkanlığa bedelsiz olarak öncelikle tahsis 
veya gerekmesi halinde devir edilir.

Ana çözüm ortaklarının görev ve sorumlulukları
MADDE 27 - (1) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı; haberleş-

me hizmet grubu, ulaşım alt yapı, nakliye hizmet grubu ve teknik destek ve ik-
mal hizmet grubu ana çözüm ortağıdır. Afet ve acil durumlarda ulusal ve yerel dü-
zeyde kesintisiz ve güvenli haberleşmenin sürdürülmesine yönelik koordinasyon-
dan, personel, afetzede ve kaynakların nakliye hizmetlerine yönelik koordinas-
yondan, afet bölgesine en hızlı ve güvenli ulaşımın sağlanmasından ve seyrüse-
fer düzenlenmesine yönelik koordinasyondan, afet ve acil durumlarda kullanılan 
her tür makine ve araçların bakım, onarım, yakıt ikmali ve iş makineleri desteği-
ne yönelik koordinasyondan sorumludur. Afet ve acil durum haberleşmesine ön-
celik tanınmasını temin etmek üzere Başkanlığın talebi üzerine gerekli önlemle-
ri alır. Afet ve acil durum haberleşmesini sağlamak üzere alternatif sistemler ku-
rar ve işletir.
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(2) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, enerji hizmet grubu ana çözüm orta-
ğıdır. Afet bölgesinde elektrik, doğalgaz gibi enerji hatlarının acil onarımını ya-
parak veya yaptırarak en kısa sürede bu hizmetlerin, normale dönmesini sağlama-
ya yönelik koordinasyondan sorumludur.

(3) Sağlık Bakanlığı, sağlık hizmet grubu ana çözüm ortağıdır. Afet ve acil du-
rumlarda olay yerindeki ilk müdahale, halk sağlığı ve tıbbi bakım ihtiyaçlarının 
karşılanması ile çevre sağlığı hizmetlerinin aksamadan en hızlı şekilde normale 
dönmesini sağlamaya yönelik koordinasyondan sorumludur.

(4) İçişleri Bakanlığı; tahliye, yerleştirme ve planlama hizmet grubu, güven-
lik ve trafik hizmet grubu, yangın hizmet grubu ve defin hizmet grubu ana çözüm 
ortağıdır. Afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak tahliyenin planlaması, uygu-
laması ve yerleştirme işlemlerinin yapılmasına, afet ve acil durumlarda meydana 
gelen yangınlara müdahale çalışmalarının yürütülmesine, afet ve acil durumlarda 
güvenlik ve trafiğin sağlanmasına, afet ve acil durumlarda vefat edenlerin defin iş-
lemlerinin yerine getirilmesine yönelik koordinasyondan sorumludur.

(5) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı; enkaz kaldırma hizmet grubu, alt yapı hiz-
met grubu, hasar tespit hizmet grubu ana çözüm ortağıdır. Afet bölgesinde enka-
zın kaldırılmasına yönelik koordinasyondan, afet bölgesinde su, kanalizasyon ve 
arıtma tesisi gibi hatların acil onarımını yaptırarak en kısa sürede bu hizmetlerin, 
normale dönmesini sağlamaya yönelik koordinasyondan, afet bölgesinde, su, ka-
nalizasyon, arıtma gibi alt yapı ve yapı stoğunda meydana gelen yaklaşık ön ha-
sar boyutunu ivedilikle belirlemek ve hasar tespit hizmetlerini yapmaya yönelik 
koordinasyondan sorumludur.

(6) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, psiko-sosyal destek hizmet grubu ve 
ayni bağış depo yönetimi ve dağıtım hizmet grubu ana çözüm ortağıdır. Afet böl-
gesinde afetzedelerin ve afet çalışanlarının psiko-sosyal destek hizmetlerine yö-
nelik koordinasyondan, afetzedelere yapılan ayni bağışların depo hizmetleri ve 
dağıtımına yönelik koordinasyondan sorumludur.

(7) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı; gıda, tarım ve hayvancılık hizmet 
grubu ana çözüm ortağıdır. Afet ve acil durumlarda gıda güvenliğini sağlamak, 
afetzede çiftçilerin bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretiminde meydana gelen 
zararları ile afet ve acil durumdan etkilenen tarım alanlarının hasar tespitini yap-
mak, hayvan kaynaklı her türlü salgın hastalığın önlenmesi için gerekli tedbirleri 
almak, hayvanlarda ortaya çıkabilecek hastalıklarla mücadele için aşılama ve te-
davi çalışmalarını yapmak, ölen ya da itlaf edilmesi gereken hayvanlarla ilgili ge-
rekli çalışmaları yürütmeye yönelik koordinasyondan sorumludur.

(8) Maliye Bakanlığı, zarar tespit hizmet grubu ana çözüm ortağıdır. İlgili ku-
rum ve kuruluşların katkısıyla afet ve acil durumların sebep olduğu zararların 
mali ve iktisadi boyutunun tespitinden sorumludur.
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(9) Türkiye Kızılay Derneği, beslenme hizmet grubu ana çözüm ortağıdır. Afet 
bölgesinde afetzedelerin beslenme hizmetlerine yönelik koordinasyonu görevli 
vali yardımcısı yönetiminde yapmakla sorumludur.

(10)Başkanlık; barınma, bilgi yönetimi, değerlendirme ve izleme, hizmet 
grupları lojistiği, uluslararası destek ve işbirliği, kaynak yönetimi, satın alma ve 
kiralama, muhasebe, bütçe ve mali raporlama, ulusal ve uluslararası nakdi bağış, 
KBRN hizmet gruplarının ana çözüm ortağıdır. Afet bölgesinde afetzedelerin acil 
ve geçici barınma hizmetlerine yönelik koordinasyondan, afet ve acil durumlara 
ilişkin her tür bilginin toplanması, kayıt altına alınması ve raporlanması hizmet-
lerine yönelik koordinasyondan ve müdahale çalışmalarında elde edilen bilgile-
ri değerlendirmek, izlemek ve ilgili birimlere bilginin iletilmesinden, tüm hizmet 
gruplarının beslenme ve barınma hizmetlerine lojistik destek sağlamaya yönelik 
koordinasyondan, yapılacak malzeme, personel gibi uluslararası desteklerin ko-
ordinasyonundan, afet ve acil durumlarda çalışacak ilave personel, teknik uzman, 
malzeme ve ekipman temini ve izlenmesine yönelik koordinasyondan, afet ve acil 
durumlarda ihtiyaç duyulacak kaynakları acil yardım harcamaları kapsamında sa-
tın alma ve kiralama hizmetlerine yönelik koordinasyondan, afet ve acil durum-
larda muhasebe, bütçe ve mali raporlama hizmetlerine yönelik koordinasyondan, 
ulusal ve uluslararası nakdi bağış hizmetlerine yönelik koordinasyondan, KBRN 
olayları ile ilgili müdahale çalışmalarını yürütmeye yönelik koordinasyondan, 
tehlikeli maddelerle ilgili müdahale çalışmalarına destek olmaktan sorumludur. 
Yerel düzeyde bu hizmetler il afet ve acil durum müdürlükleri eliyle yürütülür.

Bakanlık, kurum ve kuruluşların görev ve sorumlulukları
MADDE 28 - (1) Tüm bakanlık, kurum ve kuruluşlar Başkanlığın koordinas-

yonunda afet ve acil durum hizmetlerine ilişkin yapılacak her türlü çalışmada va-
lilere ivedilikle destek olmakla yükümlüdür. Ana çözüm ortağı olan bakanlık, ku-
rum ve kuruluşlar; afet ve acil durum yönetim merkezlerini kurmak ve 7 gün 24 
saat esasına göre yürütülmesini sağlamaktan sorumludur. Destek çözüm ortağı 
bakanlık, kurum ve kuruluşlar personel, araç, alet, ekipman desteği sağlamakla 
sorumludur.

(2) Bakanlık, kurum ve kuruluşlar; afet ve acil durum hallerine yönelik ha-
zırlık ve planlama çalışmaları yapmak, yapılan çalışmalara destek olmak, afetle-
re yönelik kapasite geliştirme çalışmaları yapmak, ülke düzeyinde kaynaklan tes-
pit etmek, afetlerde görevlendireceği personeli eğitmek ve sürekliliğini sağlamak-
la sorumludur.

(3) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı, afet ve acil durum hal-
lerinde Başkanlık veya valiliğin talebi üzerine sinyal bilgilerinden elde edilen yer 
tespiti ve konum belirleme bilgilerini ve ihtiyaç duyulan diğer sinyal analizlerini 
ilgili mevzuatı çerçevesinde vermekle yükümlüdür.
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(4) Cep telefonu ve sabit telefon operatörleri kendilerine ulaşan talepleri yeri-
ne getirmek ve afet bölgesinde yeterli kapasitede mobil ve yedek haberleşme sis-
temlerinin ivedilikle kurulmasını sağlamakla sorumludur.

(5) Haberleşme aracı ve ulaştırma imkânları bulunan sivil ve askerî tüm kurum 
ve kuruluşlar, afet ve acil durumlarla ilgili haber ve gelişmeleri valilik ve kayma-
kamlıklara derhal bildirir. Tüm sivil ve askeri haberleşme birimleri; afetin mey-
dana gelmesini müteakip acil yardım süresince yardım taleplerini karşılamak için 
gerçekleştirilecek haberleşmeyi öncelikle ve bedelsiz olarak ilgililere sağlamak-
la sorumludur.

(6) Afet ve acil durumlar dolayısıyla hizmete girecek geçici barınma merkez-
lerine içme suyu getirilmesi, kanalizasyon, bağlantı yolları ve elektrik tesisleri 
yapılması, bu yeri tehdit eden dere ve sel yataklarının ıslahı gibi işler, Başkanlık 
ve valinin talebi üzerine ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlarca öncelikle yapılır.

(7)İlgili kurum ve kuruluşlar, ikincil afetlere sebep olabilecek elektrik, doğal-
gaz, temiz su ve atık su sistemleri ile diğer ikincil afet riskleri için gerekli acil ön-
lemleri almak zorundadır.

(8) Afet ve acil durum hallerinde adalet hizmetlerinin aksamaması ve gecik-
mesine sebebiyet verilmeksizin yürütülmesi için gerekli tedbirler alınır.

(9)İçişleri Bakanlığının mülki idare amirleri içerisinden yeterli sayıda perso-
neline afet anında bölgeye intikal ettirilmek üzere afet ve acil durumlar öncesi 
Başkanlık ile işbirliği içerisinde oryantasyon eğitimi verilir.

(10) Millî Eğitim Bakanlığı;
a)Afet öncesi her okulun afet ve acil durum planları yapmasını sağlamaktan,
b) Afet sırasında; denetlemekle sorumlu olduğu tüm yurtlarda barınan öğren-

cilerin ve okullarda eğitimde olan öğrencilerin tahliyesinden, tahliye edilen öğ-
rencilerin sağlık, beslenme, barınma gibi ihtiyaçlarının diğer hizmet grupları tara-
fından karşılanmasını sağlamaktan,

c)Afet sonrasında ise ivedilikle eğitim ve öğretim hizmetlerinin sürekliliğini 
sağlamaktan, sorumludur.

(11) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı;
a)Afet öncesi her üniversitenin ve bağlı birimlerinin afet ve acil durum planla-

rı yapmasını sağlamaktan, üniversitelerde afet gönüllüsü gençler yetiştirmek üze-
re çalışmalar yapmaktan,

b) Afet sırasında; üniversite yurtlarında barınan ve üniversitelerde eğitimde 
olan öğrencilerin tahliyesinden, tahliye edilen öğrencilerin sağlık, beslenme, ba-
rınma gibi ihtiyaçlarının diğer hizmet grupları tarafından karşılanmasını sağla-
maktan,

c)Afet sonrasında ise ivedilikle eğitim ve öğretim hizmetlerinin sürekliliğini 
sağlamaktan, sorumludur.
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(12) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, bünyesi-
ne bağlı yurtların afet ve acil durum planlarını yapmaktan, yurtlarında barınan 
öğrencilerin tahliyesinden, tahliye edilen öğrencilerin sağlık, beslenme, barınma 
gibi ihtiyaçlarının diğer hizmet grupları tarafından karşılanmasını sağlamaktan 
sorumludur.

(13) Orman ve Su İşleri Bakanlığı afet bölgesinde alt yapı çalışmaları tamam-
lanıncaya kadar kullanma suyu teminine, nakline, gerektiğinde yeterli sayıda su 
kuyularının açılmasına ilişkin çalışmalardan sorumludur. Bakanlık, meydana ge-
len afet nedeniyle su kaynaklarının kaybolması veya yer değiştirmesi durumunda 
gerekli çalışmaları yaparak yeni kaynakları belirler ve su proje taslağını ivedilik-
le hazırlayarak ilgili valiliğe ulaştırır.

(14) Tüm bakanlık, kurum ve kuruluşlar kendi hizmet binalarının acil durum 
planlamasını yapmaktan sorumludur.

(15) Her ölçekteki işletmelerin afet ve acil durum ile iş sürekliliği planları-
nın oluşturulması, başta Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme 
İdaresi Başkanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olmak üzere ilgili kurum 
ve kuruluşlar tarafından desteklenir ve teşvik edilir. Bu işletmelerin afet ve acil 
durum ile iş sürekliliği planlarının esasları ilgili kurum ve kuruluşların katılımıy-
la Başkanlık tarafından belirlenir.

(16) Türkiye İş Kurumu, afetin meydana gelmesinden sonra Başkanlığın tale-
bi üzerine öncelikle afet bölgesinden olmak üzere işçi temin eder.

(17) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü afetin meydana 
gelmesinden sonra Başkanlık ile işbirliği içerisinde afet bölgesindeki vatandaş-
ları düzenli bilgilendirmek üzere radyo ve televizyon yayını yapar. Afet ve acil 
durumlarda Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü ve Anadolu 
Ajansı; Başkanlığa teknik destek ve personel desteği sağlar.

(18) Afet sonrası, Maliye Bakanlığı tarafından mali analiz, Aile ve Sosyal Po-
litikalar Bakanlığı tarafından psiko-sosyal analiz, Ekonomi Bakanlığı tarafından 
ekonomik analiz ve Başkanlık tarafından müdahale sistemi performans analiz ra-
poru hazırlanır.

(19) Afet ve acil durum hallerinde din hizmetlerinin eksiksiz yapılabilmesi 
için gerekli tedbirler alınır.

Mülki idare amirlerinin görev ve sorumlulukları
MADDE 29 - (1) İllerde afet ve acil durumların yönetiminden valiler sorum-

ludur. Valiler, illerde ve gerek duyulan ilçelerde afet ve acil durum yönetim mer-
kezlerini kurmak ve 7 gün 24 saat esasına göre çalıştırılmasını sağlamaktan so-
rumludur.



148

YÖ
NE

TM
EL

İK
LE

R

(2)Vali ve kaymakamlar; il ve ilçe sınırları içinde afet ve acil durum hizmetle-
ri ile ilgili tedbirlerin aldırılmasından, acil yardımların gerektirdiği harcamaların 
yapılmasından, kamu kurum ve kuruluşlarının personelinden geçici veya sürek-
li olarak ekiplerin oluşturulmasından, yerel düzeydeki servislerin yönetiminden, 
yükümlüler ile gönüllü gerçek ve tüzel kişilerin bölgelerindeki afet ve acil durum 
hizmetlerine katılımlarının sağlanmasından sorumludur.

(3) Afet ve acil durum hallerinde vali ve kaymakamlar tarafından verilen tali-
matlar ivedilikle ve geciktirilmeksizin yerine getirilir. Afet ve acil durum hallerin-
de, vali ve kaymakamlar çevre il ve ilçelerden yardım isteyebilir. Kendilerinden 
yardım istenilen vali ve kaymakamlar ilgili kanunlarda varolan yetkilerini kulla-
narak bütün imkân ve araçlarla yardıma mecburdur.

(4) Vali ve kaymakamların, afet ve acil durum hallerinde talep edecekleri alet 
ve ekipmanlar, araç gereçler, makine ve teçhizat ile teknik personel ilgili bakan-
lık, kurum ve kuruluşlarca ivedilikle temin edilerek afet bölgesine ulaştırılır.

(5) Vali ve kaymakamlar, afet ve acil durum hallerinde gerekli tedbirlerin alın-
ması ve zamanında müdahalenin sağlanabilmesi için Başkanlığı ivedilikle bilgi-
lendirmekle yükümlüdür.

(6) Valilik gerektiğinde afet bölgesine giriş çıkış yasağı koyabilir ya da giriş 
çıkışın  kontrollü olarak sağlanmasına yönelik tedbirlerin alınmasına karar vere-
bilir.

(7) Vali ve kaymakamlar; taşıt, makine, alet ve ekipman, arazi, arsa, bina, te-
sis, yiyecek, giyecek, ilaç ve tıbbi malzeme ile tedavi, kurtarma, barındırma, ısıt-
ma, aydınlatma, beslenme, giyim gibi ihtiyaçların karşılanması ve yaralıların ba-
kımı için gerekli acil mal ve hizmetlere ilişkin ihtiyaçların ivedilikle yerine geti-
rilmesi için 7269 sayılı Kanun ve diğer mevzuatta yer alan yetkilerini kullanır ve 
gerekli tedbirleri alır.

Askeri birlik ve komutanlıkların görev ve sorumlulukları
MADDE 30 - (1) Afet ve acil durumun meydana geldiği veya muhtemel oldu-

ğu yerde veya civarında bulunan en yakın askeri birlik ve komutanlıklar, seferber-
lik ve savaş hâli dışında acil yardım süresince kendilerinden vali ve kaymakam-
lar tarafından istenecek yardımları üstlerinden emir beklemeksizin ve gecikmek-
sizin 7269 sayılı Kanun kapsamındaki mükellefiyetin bir gereği olarak yerine ge-
tirirler. Acil hâllerde sözlü olarak yapılan bu talepler, sonradan usulüne göre ya-
zılı şekle dönüştürülür.

(2) Askeri birlik ve komutanlıklar, bu Yönetmelik gereğince düzenlenecek afet 
müdahale planlarında verilen görevleri eksiksiz yerine getirmekten, kendilerin-
den istenilen her türlü personel, araç, gereç ve teçhizatı zamanında vermekten so-
rumludur.
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(3) Garnizon dışına askeri birlik görevlendirmelerinde bu birliklerin görev 
bölgesine nakli için öncelikle askeri imkânlar kullanılır, zorunlu olduğunda ildeki 
kamu kuruluşlarından veya özel sektörden yardım sağlanır.

(4) Askeri birlik ve komutanlıklar müdahale hizmetlerinde görev aldıkların-
da görev bölgesinden ayrılışları, afet bölgesinin sorumlu mülki amirinin onayıy-
la gerçekleşir. Askeri birlikler tarafından ilk müdahalenin yapılması durumunda 
asıl sorumlu sivil kurum ve kuruluşlar olay bölgesine geldiğinde görevin yöneti-
mi devredilir.

(5) Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından afet ve acil durum hallerine yönelik 
oluşturulan planlamalar bu Yönetmelik hükümleri ile uyumlu olacak şekilde ye-
niden düzenlenir.

İl afet ve acil durum müdürlüğünün görev ve sorumlulukları
MADDE 31 - (1) İl afet ve acil durum müdürlüğünün görev ve sorumluluk-

ları şunlardır:
a) İl afet müdahale planını, planda görevi bulunan kurum ve kuruluşlarla işbir-

liği ve koordinasyon sağlayarak hazırlamak.
b) Vali adına planlama çalışmalarını takip etmek.
c) Planlarda yapılacak güncellemeleri izlemek ve ilgili yerlere bildirmek.
ç) İl afet ve acil durum koordinasyon kurulunun sekretaryasını yapmak.
d) Afet ve acil durum halleri için iletişim rehberi oluşturmak.
e) Afet ve acil durum yönetim merkezini çalışır halde tutmak.
f) İl afet ve acil durum yönetim merkezinin acil durum planını hazırlamak ve 

uygulamak.
g) Afet ve acil durum yönetim merkezinin muhtemel bir afet sonrası kullanıla-

maz hale gelmesi ihtimaline karşı gerekli tedbirleri almak.
ğ) Yılda en az iki kez valinin başkanlığında toplanmak.
h) 27 nci maddenin beşinci fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla afet ve 

acil durumlarda meydana gelen kayıp ve hasan tespit etmek.
ı) Afet ve acil durum hallerine ilişkin Başkan ve vali tarafından verilecek di-

ğer görevleri yerine getirmek.

İl afet ve acil durum koordinasyon kurulunun görev ve sorumlulukları
MADDE 32 - (1) İl afet ve acil durum koordinasyon kurulunun görev ve so-

rumlulukları şunlardır:
a) İl afet müdahale planının incelenmesini, uygun bulunması durumunda kurul 

kararı ile birlikte Başkanlığa onaya sunulmasını sağlamak.
b) İl hizmet grubu operasyon planlarını hazırlatmak ve onaylamak.
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c) Hizmet grubu planlarının il afet müdahale planına entegrasyonunu gerçek-
leştirmek.

ç) Afet ve acil durum hazırlıklarını yapmak veya yaptırmak ve alınacak ön-
lemleri belirlemek.

d)Yerel düzey olay türü planı hazırlanmasına karar vermek ve hazırlamak 
veya hazırlatmak.

e) Kritik tesislerin oluşturduğu riskleri önleme çalışmaları yapmak veya yap-
tırmak.

f) Eğitimler düzenlemek ve planların uygulanabilirliğini tatbikatlarla değer-
lendirmek.

g) Afet ve acil durum hallerinde; bilgileri değerlendirmek, alınacak önlemleri 
belirlemek, il afet müdahale planının uygulanmasını sağlamak.

ğ) Yılda en az iki kez valinin başkanlığında toplanmak.
h) Afet ve acil durum hallerinde talimat beklemeksizin il afet ve acil durum 

yönetim merkezinde toplanmak.

Bireylerin görev ve sorumlulukları
MADDE 33 - (1) Afet ve acil durumlarda asker ve hâkim sınıfından olanlar 

hariç olmak üzere, 18-65 yaş arasındaki bütün erkek vatandaşlar, afet ve acil du-
rum hizmetleri sebebiyle vali ve kaymakamlarca kendilerine verilen görevleri ye-
rine getirmekle yükümlüdür. Bu yükümlüler, yükümlülükleri süresince iş yerle-
rinden izinli sayılır ve her türlü mali ve sosyal hakları korunur.

(2) Görevlendirilmelerde; iş mevzuatının çalıştırma yasağı ile ilgili hükümle-
ri, çalıştırılacak kişilerin yaşları, cinsiyetleri, sağlıkları, meslekleri, meşguliyetle-
ri ve sosyal durumları ile aile ve bakıma muhtaç yakınları gözönünde bulunduru-
lur. Afet bölgesine görevlendirmelerde, görevli personelin maaş, ücret, yevmiye 
ve benzeri hakları kendi kurum, kuruluşlarınca ödenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Görevlendirme
MADDE 34 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında kurumlara verilmiş olan görev-

lerle ilgili olarak gerektiğinde diğer kurum veya kuruluşları görevlendirmeye ve 
Yönetmelik kapsamında düzenlenmemiş olan diğer acil durum hallerinde görev 
yapacak kurum ve kuruluşları belirlemeye Başbakan yetkilidir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında taşrada kurumlara verilmiş olan görevlerle il-
gili olarak gerektiğinde diğer kurum veya kuruluşları görevlendirmeye vali ve 
kaymakamlar yetkilidir.
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Gizlilik esasları
MADDE 35 - (1) Hazırlanacak afet müdahale planları ile bu planlarda yer ala-

cak envanterlerin ve kişisel verilerin paylaşılmasında ilgili mevzuatında öngörü-
len gizlilik esaslarına riayet edilir.

İzleme
MADDE 36 - (1) Başkanlık ulusal ve yerel düzeyde planlama, eğitim ve afet-

lere hazırlık konularında tüm bakanlık, kurum ve kuruluşları koordine eder, hiz-
met grupları ile afet ve acil durum yönetim merkezlerinin hazırlıklarını ve olay 
bölgesi çalışmalarını izler ve yönlendirir.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 37 - (1) 1/4/1988 tarihli ve 88/12777 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 

ile yürürlüğe konulan Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esasları-
na Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Planlar
GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Bu Yönetmelik çerçevesinde hazırlanacak planlar, 

Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren sekiz ay içinde hazırlanır. Hazırlanan 
planlar yürürlüğe girinceye kadar mevcut planların uygulanmasına devam edilir.

Yürürlük
MADDE 38 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 39 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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Yayımlandığı R.Gazete     : Tarih : 06/03/2011   Sayı : 27866

AFET VE ACİL DURUM HARCAMALARI 
YÖNETMELİĞİ
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BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; afet ve acil durum faaliyetleri öde-

neğinin özel hesaba aktarılmasına ve bu hesaplardan yapılacak harcamaların mu-
hasebeleştirilmesine, denetlenmesine ve alımlarda kullanılacak ihale yöntemleri-
ne ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.  

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, 

kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerin afet ve acil durum faaliyetleri 
kapsamında özel hesaplardan yapacakları mal ve hizmet alımları ile yapım işleri-
ni, afet ve acil durum mahallinde ve işlerinde çalıştırılanlara yapılacak ödemeler 
ile diğer giderler ve bunlara ilişkin iş ve işlemleri kapsar. 

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 25/9/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil 

Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 23 üncü 
maddesi ile 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi  Hayata   Müessir  Afetler Do-
layısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun 33 üncü mad-
desine dayanılarak hazırlanmıştır.

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

faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan ve acil müdahaleyi gerektiren olay-
ları ve bu olayların oluşturduğu kriz halini,

b) Afet: Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sos-
yal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesinti-
ye uğratan doğal, teknolojik veya insan kaynaklı olayları,

c) Afet ve acil durum faaliyetleri: Afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya 
ilişkin hizmetlerin ülke düzeyinde etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerek-
li önlemlerin alınması ve olayların meydana gelmesinden önce hazırlık ve zarar 
azaltma, olay sırasında yapılacak müdahale ve olay sonrasında gerçekleştirilecek 
iyileştirme çalışmalarını,

ç) Afet ve acil durum faaliyetleri ödenekleri: 5902 sayılı Kanunun 23 üncü 
maddesine göre Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bütçesinde yer alan 
ödenekleri,
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d) Başkan: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanını,
e) Başkanlık: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığını,
f) Kanun: 25/9/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Baş-

kanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu,
g) Mülki amir: Vali ve kaymakamı,
ğ) Özel hesap: Kanunun 23 üncü maddesine göre Başkanlık, kamu kurum ve 

kuruluşları ile mahalli idareler tarafından Kanun kapsamındaki faaliyetlerin ifası 
amacıyla kullanılmak üzere bankalarda açılacak hesapları,  

h) Yetkili merci: Başkanlık ve Başkanlığın yetki verdiği birimleri,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Mali Hükümler

Özel hesap
MADDE 5 – (1) Başkanlık bütçesinde tefrik edilen afet ve acil durum faali-

yetleri ödeneği bütçeye gider kaydedilmek suretiyle özel hesaba aktarılarak kul-
lanılır. Başkanlıkça uygun görülen hâllerde, özel hesaba aktarılan bu tutarlardan 
kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idareler tarafından açılacak özel hesapla-
ra da aktarma yapılabilir.

(2) Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idareler de, Başkanlık özel 
hesabına aktarma yapabilir. 

(3) Özel hesap, Kanunun belirlediği amaçlar doğrultusunda kullanılır. Sarf 
belgeleri Sayıştay denetimine uygun saklanır. Kamu kurum ve kuruluşları ile ma-
halli idareler özel hesaplardan mali yıl içerisinde yaptıkları harcamaları, gerçek-
leştirdikleri faaliyetleri ve mali yılsonu itibarıyla hesap bilgilerini bir sonraki yı-
lın Ocak ayı sonuna kadar Başkanlığa bildirmekle yükümlüdürler. 

(4) Özel hesaplarda kalan tutarlar, bir sonraki yıl hesaplarına devredilir.  
(5) Başkanlık özel hesabından kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idare-

lerin özel hesaplarına aktarılan tutarlardan kullanım amacı gerçekleştikten sonra 
kalan tutarlar ile kullanım amacı kalmadığı Başkanlıkça değerlendirilen tutarlar 
Başkanlık özel hesabına iade edilir ve bu konuda Başkanlığa bilgi verilir.

Başkanlık özel hesabının kullanımı
MADDE 6 – (1) Başkanlık özel hesabından yapılacak harcamalar Başkanlık 

bünyesinde oluşturulacak bir komisyon tarafından gerçekleştirilir. Harcama önce-
sinde, harcamanın konusunu gösterir Başkan onayı alınır.

(2) Komisyon, Başkanlığın ilgili dairelerinden Başkan tarafından belirlenecek 
biri başkan olmak üzere en az üç kişiden oluşur. Başkanlık özel hesabından yapı-
lacak harcamalar için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütmek üzere 
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komisyon başkanı tarafından sorumlulukları belirlenmek kaydıyla komisyon üye-
lerinden bir veya daha fazla personel görevlendirilir.

(3) Başkanlık özel hesabından yapılan harcamalar konusunda komisyon, Baş-
kana karşı sorumludur.

Kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerin özel hesaplarının kul-
lanımı

MADDE 7 – (1) Kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerin özel hesap-
larından yapılacak harcamalar bu idareler bünyesinde oluşturulacak afet ve acil 
durum komisyonları tarafından gerçekleştirilir. Harcama öncesinde, harcamanın 
konusunu gösterir üst yönetici onayı alınır. 

(2) Komisyonlar, üst yönetici tarafından belirlenecek biri başkan olmak üze-
re en az üç kişiden oluşur. Komisyon başkanı, komisyon üyelerinden birini mute-
met olarak tayin eder. Afet ve acil durum hâllerinde harcamalar bu mutemet eliy-
le yaptırılır.

(3) Özel hesaplardan yapılan harcamalar konusunda komisyon, üst yönetici-
ye karşı sorumludur.

(4) (Değişik:RG-7/2/2015-29260) Özel hesaptan yapılacak harcamalarda yet-
ki süresi üst yönetici onayının alındığı tarihten itibaren otuz gündür. Bu süre, ge-
rektiğinde Başkanlıkça uzatılabilir. 

Afet ve acil durum komisyonlarının görev ve yetkileri
MADDE 8 – (1) Afet ve acil durum komisyonlarının görev ve yetkileri aşağı-

da belirtilmiştir.
a) Mutemede verilecek avansın miktarını tespit etmek.
b) Başkanlık veya ilgili Valilik tarafından belirlenen afet ve acil durum hâlinin 

başlangıç ve bitiş tarihleri içerisinde harcamaları yapmak.
c) Alınan her türlü yardım malzemesini bir tutanakla, afetin meydana geldiği 

yerdeki mahalle veya köy ihtiyar heyetlerine teslim etmek.
ç) İhtiyar heyetlerince afetzedelere dağıtılan bu malzemelere ait listeleri tes-

lim almak.
d) Mal ve hizmet bedellerine ait sarf evrakı ve dağıtım listelerini üst yönetici-

nin onayına sunmak.

Harcamalar
MADDE 9 – (1) Özel hesaptan karşılanabilecek harcama çeşitleri aşağıda 

gösterilmiştir.
a) Afet ve acil durum zararını önleme, gerekli tedbirleri araştırma, keşif, etüt 

ve proje işleri, kiralama, taşıma, yıktırma, enkaz kaldırma ve geçici iskân gider-
leri. 
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b) Afet ve acil yardım hizmetlerinin planlanmasına ilişkin olarak ilgili kuru-
luşlarla işbirliği amacıyla yapılacak müşterek giderler.

c) Sivil savunma mükelleflerine ödenecek gündelik ücret ve tazminatlar ile 
7269 sayılı Kanunun 12 nci maddesine göre verilecek tazminat ve ikramiyeler.

ç) Afet ve acil durum faaliyetleri kapsamındaki hizmetlerde geçici olarak gö-
revlendirilecek personelin 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hü-
kümlerine göre ödenecek avans ve yollukları.

d) Afet mahallinden temin edilerek fiilen afet mahallinde ve işlerinde kısa sü-
reli olarak çalıştırılanlara yapılacak ödemeler. 

e) Afet sebebiyle yeniden inşa edilecek ve onarılacak yapılarla bunlara ait yol, 
su, elektrik ve kanalizasyon tesisleri, kadastro, harita ve imar planı yapımı, imar 
uygulamaları, tapuya tescil işleri ve her türlü kamulaştırma giderleri.

f) Afet ve acil durum hâllerinde ortaya çıkacak her tür taşıma giderleri.
g) Afet ve acil durum hâllerinde ihtiyaç duyulacak her türlü kara, deniz ve 

hava araçlarına ilişkin kiralama giderleri.
ğ) Çadır, baraka ve benzeri geçici barınma araçları ile yapı malzemesi, her tür-

lü makine, motorlu taşıt, araç, gereç, alet edevatın alınması, kiralanması ve itha-
li, işletme, bakım ve akaryakıt giderleri, sigorta giderleri ile büro malzemesi gi-
derleri.

h) Afet ve acil durum hâllerinde ihtiyaç duyulacak gayrimenkullerin kiralan-
ması, kiralama imkânı bulunmaması hâlinde satın alınması veya kamulaştırılma-
sına ilişkin giderler ile geçici iskân tedbirlerini kendileri almak isteyenlere yapı-
lacak nakdi yardım giderleri.

ı) Acil yardım ve kurtarma hizmetleri için kullanılacak depoların kiralanması, 
inşası ve bunlara ilişkin kamulaştırma giderleri.

i) Geçici ölçüm istasyonları kurulması ve işletilmesine ilişkin giderler.
j) Afet ve acil durum hâllerinde görevli tüm personel ile hizmetinden fayda-

lanılanlara verilecek her türlü giyim eşyası ile koruyucu güvenlik malzemesi gi-
derleri. 

k) Afetzedeler ile hizmetinden faydalanılanların beslenme, barınma, ısıtma, 
aydınlatma ve haberleşme giderleri. 

l) Afet ve acil durumdan etkilenenlerden, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sos-
yal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre genel sağlık sigortalısı 
veya bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsünde bulunmayanların genel sağlık si-
gortasına ilişkin esas ve usuller çerçevesinde karşılanacak sağlık hizmeti gider-
leri.

m) 23/7/1995 tarihli ve 4123 sayılı Tabii Afet Nedeniyle Meydana Gelen Ha-
sar ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Kanunun ek 4 üncü mad-
desi uyarınca ödenecek fazla çalışma ücretleri.
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n) Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehlikelere karşı alınacak tedbir-
ler ve yapılacak faaliyetlere ilişkin giderler.

o) 7269 sayılı Kanunun 6 ncı ve 11 inci maddeleri ile 9/6/1958 tarihli ve 7126 
sayılı Sivil Savunma Kanununun 41 inci maddesi gereğince yapılacak ödemeler.

ö) 7269 sayılı Kanunun 3 üncü ve 13 üncü maddeleri gereğince yapılacak yı-
kım giderleri.

p) İlaç, aşı, serum, anti-serum, kan ve kan ürünleri ile ortez, protez gibi uygu-
lama esnasında hastaya göre belirlenebilen ve hastaya özgü tıbbi sarf malzemele-
ri, test ve tetkik sarf malzemeleri alımları. 

r) (Ek:RG-7/2/2015-29260)(1) Ülkelerinde yaşanan iç karışıklık nedeniyle 
Türkiye sınırlarına gelen veya sınırlardan geçen yabancı nüfusunun artması so-
nucu bir ilde kamu hizmetlerinin yürütülmesinde güçlük çekilmesi halinde hiz-
metlerin yürütülmesini sağlamak amacıyla ilgili belediyelere yapılacak ödemeler.

s) (Ek:RG-7/2/2015-29260) (1)  İl afet ve acil durum müdürlüklerinin acil mü-
dahale için gerekli olan temel ihtiyaçlarının anında karşılanması amacıyla 30.000 
TL’yi geçmemek üzere sürekli olarak kullanıma hazır bulundurulacak ve Başkan-
lık tarafından her il müdürlüğü için belirlenecek miktardaki ödemeler.

t)(1) Bu maddede sayılanlar haricinde kalıp da afet ve acil durum hâllerinde ya-
pılacak hizmetler için harcanmasına mevzuatın imkân verdiği diğer yardım ve gi-
derler.

Muhasebe hizmetleri
MADDE 10 – (1) (Değişik fıkra:RG-7/2/2015-29260) Özel hesaptan yapı-

lan harcamaların muhasebeleştirilmesinde, işlemin çeşidine göre 3/12/2014 tarih-
li ve 2014/7052 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Genel Yöne-
tim Muhasebe Yönetmeliği ve 27/12/2014 tarihli ve 29218 sayılı mükerrer Resmî 
Gazete’de yayımlanan Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde yer alan he-
saplar kıyasen uygulanır.

Özel hesabın nemalandırılması
MADDE 11 – (1) Başkanlık özel hesabı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Banka-

sı, T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası veya Vakıflar Bankası T.A.O. vası-
tasıyla mali piyasaların ekonomik şartlarına uygun olarak nemalandırılabilir. Bu 
şekilde elde edilen gelirler ile promosyon veya başka isimler altında bankalarca 
sağlanan kaynaklar da bu Yönetmelik çerçevesinde kullanılır.

Borçlandırma
MADDE 12 – (1) 9 uncu madde gereği yapılan giderler borçlandırmaya tabi 

değildir. Ancak, geçici iskân olarak yapılan barınakların daimi iskân olarak kulla-
nılması uygun görüldüğü takdirde, 7269 sayılı Kanunun ilgili hükümleri çerçeve-
sinde borçlandırmaya tabi tutulur.
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Nakdi ödeme şartı
MADDE 13 – (1) Beslenme, giyim, geçici barınma ve acil onarım için afetze-

delere nakdi ödemede bulunulması Başkanlığın iznine bağlıdır.
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İhtiyaçların Karşılanması

Temel ilkeler
MADDE 14 – (1) Afet ve acil durum halleri dışında özel hesaplardan harcama 

yapılamaz. Özel hesaplardan yapılacak harcamalar, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sa-
yılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı 
Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir. 

(2) Birden fazla ili ilgilendiren afet ve acil durum hâllerinde, koordinasyonun 
sağlanması yetkisi Başkanlığa aittir.  

(3) Başkanlık, görevleriyle ilgili konularda kamu kurum ve kuruluşları, üni-
versiteler, yerel yönetimler, Türkiye Kızılay Derneği ve konu ile ilgili diğer sivil 
toplum kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği ve koordi-
nasyonu sağlamakla yetkilidir.

(4) (Değişik:RG-7/2/2015-29260) Afet ve acil durum hallerinde ortaya çıka-
cak ihtiyaçların karşılanması amacıyla yapılacak mal ve hizmet alımları ile acil 
nitelikteki yapım işleri, afet veya acil durum hallerinden itibaren otuz günlük süre 
ile sınırlı olmak üzere bu Yönetmelikte düzenlenen ihale usulleri çerçevesinde ya-
pılır. Başkanlık tarafından gerekli görüldüğünde bu süre uzatılabilir.

 (5) Bu kapsamda yapılacak ihalelerde; saydamlık, rekabet, eşit muamele, gü-
venirlik, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların 
verimli kullanılması sağlanır.

(6) Başkanlık görevleri ile ilgili konularda yerli ve yabancı gerçek ve tüzel ki-
şilere yaptırılacak araştırma, etüt ve projeler, Kanunun 15 inci maddesi gereğince 
çıkarılan yönetmelik çerçevesinde gerçekleştirilir. 

İhale komisyonu
MADDE 15 – (1) Afet ve acil durum komisyonları, biri başkan olmak üzere, 

en az üç ve tek sayıdan oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dâhil olmak 
üzere görevlendirir. Başkanlık bünyesindeki komisyon aynı zamanda ihale ko-
misyonu görevini de yürütebilir.

(2) İhaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması 
hâlinde, diğer idarelerden de komisyona üye alınabilir.

(3) İhale komisyonu üye tamsayısıyla olarak toplanır. Komisyon kararları ço-
ğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy 
ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini ko-
misyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.
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(4) İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon 
başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.

Doğrudan temin yöntemi
MADDE 16 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçlar, teminat alınmaksızın 

doğrudan temin yöntemiyle karşılanabilir.
a) 50.000 TL’yi aşmayan ihtiyaçlar.
b) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin 

tespit edilmesi.
c) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip 

olması.
ç) İdarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı veya kiralanması.
d) Özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayı stok-

lanması ekonomik olmayan veya acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, aşı, se-
rum, anti-serum, kan ve kan ürünleri ile ortez, protez gibi uygulama esnasında 
hastaya göre belirlenebilen ve hastaya özgü tıbbi sarf malzemeleri, test ve tetkik 
sarf malzemeleri alımları.

(2) Birinci fıkranın (a) bendindeki limit, Başkanlıkça gerekli görüldüğünde ar-
tırılabilir.

(3) Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve yeterlik 
kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, Başkanlık bünyesindeki komisyon 
ile afet ve acil durum komisyonlarınca görevlendirilecek en az iki kişi tarafından 
piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilir.

Pazarlık usulü
MADDE 17 – (1) Mal veya hizmet alımları ile acil yapım işlerinin ihalelerin-

de teminat alınmaksızın pazarlık usulü uygulanır.  
(2) İhaleye katılacak isteklilerden; ilgili mevzuat gereği ilgili odaya kayıtlı ola-

rak faaliyette bulunduğunu ve imza sirküleri, imza beyannamesi ve vekâletname 
gibi teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler istenir. An-
cak, zorunlu nedenlerle bu belgelerin temin edilememesi hâlinde isteklilerden 
buna ilişkin yazılı beyan alınır. Acil yapım işlerinde isteklilerden ayrıca iş dene-
yim belgesi istenebilir.  

(3) İhalelerde, ilan yapılmaksızın en az üç istekli davet edilerek, gerekli bel-
geleri ve fiyat tekliflerini birlikte vermeleri istenir. Teklifler, ihale komisyonu ta-
rafından değerlendirilerek ihale ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istek-
linin üzerine bırakılır.



161

YÖ
NE

TM
EL

İK
LE

R

Yasak fiil ve davranışlar
MADDE 18 – (1) İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulun-

mak yasaktır.
a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet 

suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna 
teşebbüs  etmek. 

b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma 
teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek 
davranışlarda bulunmak.

c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşeb-
büs etmek. 

ç) Alternatif teklif verebilme hâlleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafın-
dan kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da 
vekâleten birden fazla teklif vermek.

(2) Birinci fıkrada belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit 
edilen istekliler komisyon tarafından ihale dışı bırakılır.

(3) İhale ve alım sürecinde yer ve görev alanların ikinci dereceye kadar kan ve 
birinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenlerden zorun-
lu hâller dışında alım yapılamaz.

İhalenin onaylanması ve sözleşmenin yapılması
MADDE 19 – (1) Başkanlık bünyesindeki komisyon ile afet ve acil durum 

komisyonları, karar tarihini izleyen en geç üç gün içinde ihale kararını onaylar 
veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. İhale, kararın onaylanması 
hâlinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

(2) Yapılan ihaleler bir sözleşmeye bağlanır. Sözleşmeler idarece hazırlanır ve 
ihale komisyonu başkanı ile yüklenici tarafından aynı süre içinde imzalanır. Baş-
kanlık tarafından yapılan ihalelerde, sözleşme Başkanlık bünyesindeki komisyon 
başkanı ile yüklenici tarafından imzalanır. 

Sözleşmelerde yer alması gereken hususlar
MADDE 20 – (1) Düzenlenecek sözleşmelerde aşağıdaki hususların belirtil-

mesi zorunludur.
a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı.
b) İdarenin adı ve adresi.
c) Yüklenicinin adı veya ticaret unvanı, tebligata esas adresi.
ç) Sözleşmenin bedeli ve süresi.
d) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartla-

rı ve miktarı.
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e) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin sözleşme be-
deline dâhil olacağı.

f) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşmeyle ilgili diğer giderlerin kimin tarafın-
dan ödeneceği.

g) Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım-onarım, yedek parça gibi destek hiz-
metlerine ait şartlar.

ğ) Garanti istenilen hâllerde süresi ve garantiye ilişkin şartlar.
h) İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları.
ı) Gecikme halinde alınacak cezalar.
i) Mücbir sebepler ve süre uzatımı verilebilme şartları, sözleşme kapsamında 

yaptırılacak iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler.
j) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar.
k) Acil yapım işlerinde iş ve işyerinin sigortalanması ile yapı denetimi ve so-

rumluluğuna ilişkin şartlar.
l) Sözleşmede değişiklik yapılma şartları.
m) Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar.
n) Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin so-

rumlulukları.
o) İhale dokümanında yer alan bütün belgelerin sözleşmenin eki olduğu.
ö) Anlaşmazlıkların çözüm yöntemleri.

Denetim, muayene ve kabul işlemleri
MADDE 21 – (1) Teslim edilen mal, hizmet, yapım veya yapılan işin muaye-

ne ve kabul işlemleri, Başkanlık, kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idareler-
ce kurulacak en az üç kişilik muayene ve kabul komisyonları tarafından yapılır. 
Mal veya yapılan iş yüklenici tarafından idareye teslim edilmedikçe muayene ve 
kabul işlemleri yapılamaz. Ancak, Taahhüdün tamamlanan ve müstakil kullanıma 
elverişli bölümleri için kısmi kabul yapılabilir.

Sözleşmenin feshi
MADDE 22 – (1) Yüklenicinin sözleşme yapıldıktan sonra ölümü, ağır hasta-

lığı, tutukluluğu veya mahkûmiyeti hâli ile mali acz içinde bulunması durumunda 
sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. 

(2) Yüklenicinin taahhüdünü sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getir-
memesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, sözleşmede belirlenen oranda ge-
cikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az üç gün süreli ve nedenleri açıkça 
belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde sözleşme feshedi-
lerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. 
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Yüklenicilerin sorumluluğu
MADDE 23 – (1) Acil yapım işlerinde yüklenici, yapının fen ve sanat kuralla-

rına uygun olarak yapılmaması, hileli malzeme kullanılması ve benzeri nedenler-
le ortaya çıkan zarar ve ziyandan, yapının tamamı için işe başlama tarihinden iti-
baren kesin kabul tarihine kadar sorumlu olacağı gibi, kesin kabul onay tarihinden 
itibaren de en fazla beş yıl süreyle müteselsilen sorumludur. Bu zarar ve ziyan ge-
nel hükümlere göre yükleniciye ikmal ve tazmin ettirilir. 

Tedarikçilerin sorumluluğu
MADDE 24 – (1) Tedarikçiler, taahhütleri çerçevesinde kusurlu veya stan-

dartlara uygun olmayan malzeme verilmesi veya kullanılması,  taahhüdün sözleş-
me hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya 
çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümle-
re göre tedarikçiye ikmal ve tazmin ettirilir. 

Hizmet sunucularının sorumluluğu
MADDE 25 – (1) Hizmet sunucuları, taahhütleri çerçevesinde kusurlu veya 

standartlara uygun olmayan malzeme seçilmesi, verilmesi veya kullanılması, ta-
sarım hatası, uygulama yanlışlığı,  denetim eksikliği, taahhüdün sözleşme hüküm-
lerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar 
ve ziyandan doğrudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre hiz-
met sunucusuna ikmal ve tazmin ettirilir. 

İhtiyaçların kamu kuruluşları, Kızılay ve akredite edilmiş sivil toplum ör-
gütlerinden temini 

MADDE 26 – (1) Afet ve acil durum hâllerinde, ihtiyaç duyulan mal ve hiz-
metler protokol yapılmak suretiyle kamu kurum ve kuruluşları, Türkiye Kızılay 
Derneği ile akredite edilmiş sivil toplum örgütlerinden sağlanabilir. 

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerden temin olunan araç ve ge-
reçler

MADDE 27 – (1)  (Değişik ibare:RG-7/2/2015-29260) Afet ve acil durum 
sebebiyle geçici olarak (Değişik ibare:RG-7/2/2015-29260) afet ve acil durum 
hizmetlerinde kullanılmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tü-
zel kişilerden temin olunan her türlü motorlu araç, gereç, alet ve edevatın bu hiz-
metlerde kullanımı sırasındaki akaryakıt ve onarım masrafları özel hesaplardan 
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ödenebilir. Bu akaryakıt ve onarım masraflarının afet sırasında yapıldığının afet 
mahallinin mülki amirinin yazılı onayı ile gidere ilişkin fatura veya benzeri kanıt-
layıcı belgelerin ödeme evrakına eklenmesi gerekir. Bu araç ve gereçlere ilişkin 
vergi, resim, harç ve diğer masraflar ilgili idareden karşılanır.

Afet ve acil durum mahallinde görevlendirilecek personele verilecek 
avans (1)

MADDE 28 – (1) (Değişik:RG-7/2/2015-29260) Afet ve acil durum hizmet-
lerinin yerine getirilmesini teminen yapılacak araştırma, eğitim, afet etüdü, hasar 
tespiti, hak sahipliği, harita, imar planı, imar uygulaması, kamulaştırma, kadast-
ro, tapuya tescil, kontrolörlük ve her türlü afet ve acil durum hizmetleri için afet 
ve acil durum mahallinde geçici olarak görevlendirilecek personele acil ihtiyaç-
larını karşılamak ve mahsubu özel hesaplardan yapılmak üzere geçici görev yol-
luğu avansı verilir.

(2) Avans almadan (Değişik ibare:RG-7/2/2015-29260) afet ve acil durum 
mahalline hareket eden personelin avansını bulunduğu yerde almasını sağlayacak 
işlemler ilk beş iş gününde tamamlanır.

Artan malzeme 
MADDE 29 – (1) Özel hesap kullanılmak suretiyle temin edilen malzemeler-

den arta kalanlar genel hükümlere göre tasfiye olunur. 

Kredi işlemleri
MADDE 30 – (1) 7269 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi ve 36 ncı maddesi-

nin birinci fıkrasının (f) bendi uyarınca, orta hasardan hak sahibi olanlar ile Evini 
Yapana Yardım Metoduna göre hak sahibi olan afetzedelere verilecek kredi dilimi 
inşaat seviyesine göre konutlarda beş, ahır ve işyerlerinde iki dilim hâlinde, ha-
zır konut satın almak isteyen hak sahibi afetzedelere ise kredileri defaten ödenir.

Borç taksitleri
MADDE 31 – (1) 7269 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi gereğince afetzede-

lerin borçlandırılması ve ilgili mevzuata göre borçların tahsil edilmesi nedeniyle 
yapılacak hizmetler için ilgili banka ile Başkanlık arasında protokol yapılır.

Kredi geri dönüşleri
MADDE 32 – (1) 7269 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının 

(a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan gelirler, Başkanlığın muhasebe hizmetlerini yü-
rüten muhasebe biriminin banka hesabına yatırılır. 

(2) Borçlandırma taksitlerinin takip ve tahsili borçlandırmayı yapan banka ta-
rafından kendi usul ve esaslarına göre yürütülür.
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Ücretsiz haberleşme
MADDE 33 – (1) Uydu haberleşme, telgraf ve telefon merkezleri ile kara, 

deniz ve hava yolu işletmeleri, askeri muhabere teşkilleri ve benzeri haberleşme 
araçlarına sahip her türlü teşkilat; acil yardım süresi içinde afete ilişkin ihbar veya 
yardım taleplerini ve bununla ilgili direktifler ile afetin seyrinin bildirilmesi için 
yapılacak telgraf, telefon, telsiz, faks, elektronik posta haberleşmelerini öncelikle 
ve ücretsiz olarak ulaştırmaya mecburdurlar.

Tedavi ve sağlık giderleri
MADDE 34 – (1) Afet ve acil durumlar sırasında her türlü kurtarma, barındır-

ma, yardım, söndürme, sevk ve tevzii işlerinde çalışanlardan yaralanan sakatlanan 
veya hastalananlar en yakın sağlık hizmet sunucusuna sevk edilir. Sağlık hizmet 
sunucuları, bu kişileri hemen kabul ve tedavi etmekle yükümlüdürler. 

(2) Birinci fıkra kapsamında bulunanlardan genel sağlık sigortası veya bak-
makla yükümlü olduğu kişilere sunulan sağlık hizmeti giderleri 5510 sayılı Ka-
nun kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanır. 5510 sayılı Ka-
nun kapsamında, genel sağlık sigortası veya bakmakla yükümlü olduğu kişi sta-
tüsünde bulunmayanların sağlık hizmeti gideri ise genel sağlık sigortasına ilişkin 
esas ve usuller çerçevesinde 7269 sayılı Kanun kapsamında karşılanır.

Denetim
MADDE 35 – (1) Özel hesaplar Sayıştay denetimine tabidir. Başkanlık özel 

hesabı, kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerin özel hesapları,  iç dene-
tim birimlerince de ayrıca denetlenir.

(2) Başkanlık özel hesabı kullanılmak suretiyle yapılan işlemlerin kamuoyun-
ca takip edilmesini temin etmek üzere bir sonraki yılın Ocak ayı sonuna kadar 
Başkanlık tarafından rapor hazırlanarak Başkanlığın kurumsal internet sitesinde 
yayımlanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 36 – (1) 25/9/2005 tarihli ve 25947 sayılı Resmî Gazete’de yayımla-

nan Afet Harcamaları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Taahhüde bağlanmış ve devam etmekte olan işler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 7269 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi kapsamında 

olup bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce 25/9/2005 tarihli ve 25947 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afet Harcamaları Yönetmeliği hükümlerine 
göre taahhüde bağlanmış ve devam etmekte olan işlere ilişkin giderler özel hesap-
lardan karşılanır.
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Yürürlük
MADDE 37 – (1) Maliye Bakanlığı ile müştereken hazırlanan ve Sayıştayın 

görüşü alınan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Afet ve Acil Durum Yönetimi 

Başkanlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.  

(1) Bu değişiklik ile 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (p) bendinden sonra gel-
mek üzere (r) ve (s) bentleri  eklenmiş ve diğer bent buna göre teselsül ettirilmiş 
ve 28 inci maddesinin başlığında yer alan “Afet bölgesinde” ibaresi “Afet ve acil 
durum mahallinde” olarak değiştirilmiş ve yerine işlenmiştir.
 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

6/3/2011 27866

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi Sayısı

1.       7/2/2015 29260

2.         
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Yayımlandığı R.Gazete Tarihi : 03.05.2012   Sayısı: 28281

KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE 
NÜKLEER TEHLİKELERE DAİR GÖREV 

YÖNETMELİĞİ
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BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yurt içinde veya dışında meyda-

na gelip ülkemizi etkileyebilecek olan kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükle-
er tehdit ve tehlikelere karşı halkın sağlığının ve çevrenin korunması, can ve mal 
kaybının en aza indirilmesi için gerekli tedbirlerin aldırılması amacıyla ilgili ba-
kanlık, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları, valilikler, üniversiteler, sivil 
toplum kuruluşları ve gönüllüler ile sivil asker işbirliği çerçevesinde Türk Silah-
lı Kuvvetlerinin tehlike öncesi, tehlike sırası ve sonrasına ilişkin görev ve sorum-
luluklarını belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer 

tehdit ve tehlikelere karşı alınacak önlemler ve yapılacak hizmetleri yürütmekle 
görevli bakanlık, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları, valilikler, üniversite-
ler ve askeri birlikler ile sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin tehlike öncesin-
de yapılması gereken planlama ve hazırlık çalışmaları, tehlike sırasında ve tehlike 
sonrasında acil müdahale ve iyileştirme faaliyetlerine ilişkin işbirliği, koordinas-
yon ve karşılıklı yardımlaşma esaslarını kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil 

Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 11, 17 
ve 18 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başkanlık: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığını,
b) Ilık bölge: Risk başlangıcının tespit edildiği sıcak bölge sınırından itibaren, 

rüzgar üstündeki arındırma faaliyetlerinin yürütüldüğü ve bu faaliyetler nedeniyle 
kirlenme riski bulunan sıcak ve soğuk bölge arasındaki çalışma alanını,

c) İlk müdahale ekipleri: Olay bölgesinde tespit, bomba imha, kurtarma, arın-
dırma, itfaiye, acil tıbbi müdahale, ilk yardım ve ambulans gibi acil müdahale hiz-
metlerini yürüten ekipleri,

ç) KBRN: Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleeri,
d) KBRN riski: Kitle imha silahları, KBRN harp maddeleri ve tehlikeli en-

düstriyel maddeler ile bu nitelikteki tehlikeli atıkların kasten veya hataen çevre ve 
insan sağlığına zarar verme olasılığını ve zararın ciddiyet derecesini,
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e) KBRN risk analizi: Kitle imha silahları, KBRN harp maddeleri ve tehlike-
li endüstriyel maddeler ile bu nitelikteki zararlı atıkların, ülkenin bir bölümü veya 
bütünü üzerinde, kasten veya hataen kullanılma veya yayılma olasılığının değer-
lendirilmesi faaliyetlerini,

f) KBRN tehdit ve tehlikeleri: Petrol kirlenmeleri ve salgın hastalıklar hariç 
olmak üzere; kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddeler, KBRN harp 
maddeleri ve tehlikeli endüstriyel maddeler ile bu nitelikteki tehlikeli atıkların 
araştırılması, üretimi, işlenmesi, depolanması, nakledilmesi, kullanılması ve atık 
olarak işlem görmesi sırasında gerekli önlemler alınmadığında, çevre ve insan 
sağlığını tehdit eden tehlike durumlarını, kitle imha silahlarının etkileri ile bu si-
lah ve maddelerle yapılan kaçakçılık, terör ve sabotaj eylemlerini,

g) Kimyasal tehlike eşik değeri: Ortamda tespit edilen kimyasalın özelliğine 
göre çevrenin veya yaşamın olumsuz olarak etkilenmeye başladığı minimum de-
ğeri,

ğ) KİS: Kitle imha silahlarını,
h) Korunma düzeyi: Tehdidin türüne ve yoğunluğuna göre ekip personelinin 

kullanacağı “A”, “B”, “C” düzeyi koruyucu giysi ve donanımın seviyesini,
ı) Radyolojik ve nükleer tehlike eşik değeri: Sıcak bölge sınırının belirlenece-

ği, kabul edilmiş en küçük doz sınırını,
i) Sıcak bölge: Risk başlangıcının tespit edildiği eşik değerden itibaren, rüzgar 

altında kalan, çevreyi ve yaşamı tehdit eden tehlikeli bölgeyi,
j) Soğuk bölge: Ilık bölge sınırından itibaren, rüzgâr üstünde, ilk müdahale 

ekiplerinin konuşlandığı, acil tıbbi müdahale ve ambulans hizmetlerinin verildi-
ği bölgeyi,

k) Tehlikeli madde: 26/12/2008 tarihli ve 27092 (mükerrer) sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılma-
sı, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelikte belirtilen tehlike-
li maddeleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Görev ve Sorumluluklar

Görev ve sorumluluklar
MADDE 5 – (1) Bakanlıklar, kamu ve özel kurum ve kuruluşları, valilikler, 

üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler bu Yönetmelikle kendilerine 
verilen görevleri yerine getirmekten ayrı ayrı sorumludur. Genelkurmay Başkan-
lığı ve askeri birlikler, sivil asker işbirliği çerçevesinde asli görevlerini aksatma-
yacak şekilde kendilerinden talep edilen her türlü desteği yerine getirirler.
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(2) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının görev ve sorumlulukları:
a) KBRN tehlikelerine karşı alınacak önlemler ve yapılacak çalışmaları ilgili 

kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak belirler.
b) Tehdit veya tehlikenin ülke genelini veya birden fazla ilin bulunduğu böl-

geyi etkilemesi durumunda, ilgili afet ve acil durum yönetimi merkezleri ile Ge-
nelkurmay Başkanlığı, bakanlıklar, kamu ve özel kurum ve kuruluşlar, valilikler, 
üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları arasındaki koordinasyonu sağlar, gerek-
li hallerde bölgeye ilgili kurumlardan veya Başkanlıktan bölge koordinatörü gö-
revlendirir.

c) Genelkurmay Başkanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji, Çevre ve Şehircilik, 
Dışişleri, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret, İçişleri, Orman ve Su 
İşleri, Sağlık bakanlıkları, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı ve valilik-
ler ile koordineli olarak, “Ulusal KBRN Risk Analizi”nin yapılmasını takip ve ko-
ordine eder.

ç) KBRN ekipman ve diğer malzemelerinin teknik özelliklerini, ilgili kuruluş-
ların görüşleri doğrultusunda belirler; teknolojik gelişmeleri takip eder ve talepte 
bulunan kurumlara bilgi desteği sağlar.

d) Tehlike haberlerinin ilgili valiliklere ve halka duyurulması için gerekli olan 
Haber Alma ve Yayma, İkaz ve Alarm Sistemi ile KBRN İkaz ve Rapor Verme 
sistemlerini kurar ve faal halde bulundurur.

e) Sanayi ve nüfusun yoğun olduğu yerler ile stratejik önemi bulunan bölge ve 
şehirlerde, belirlenecek alanlarda radyasyon doz ve şiddetini ölçen, kimyasal kir-
lenmeyi tespit eden sensor, erken uyarı ve alarm sistem veya cihazlarının kurul-
ması ve bu cihazlardan alınacak tehlike haberlerinin afet ve acil durum merkezle-
rine iletilmesi hususunda ilgili bakanlıklar, kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile 
valilikler arasında koordinasyonu sağlar.

f) KBRN tehdit ve tehlikelerine yönelik Başkanlığa doğrudan yapılabilecek 
ihbar ve bildirimlerin değerlendirilmesi ve müdahalede bulunması için ilgili vali-
liklere direktif verir.

g) Rüzgâr altında tehlike sınırları içinde kalabilecek bölgelerin gerektiğinde 
boşaltılması veya tahliye edilmesi iş ve işlemlerini koordine eder.

ğ) KBRN konularıyla ilgili genel ve özel kurslar düzenler, sertifikalı eğitici 
eğitimleri verilmesini sağlar.

h) KBRN teçhizat ve donanımın yerli imkânlarla üretilmesi amacıyla, ihtiyaç 
sahibi kurumlar ile araştırma, geliştirme ve üretim yapan kurum ve kuruluşlar ara-
sında gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlar.

(3) Genelkurmay Başkanlığının görev ve sorumlulukları:
a) KBRN maddelerinin tespiti, kurtarma, numune alma ve arındırma faaliyet-

lerinin yürütülmesiyle ilgili olarak, askeri makamlardan yardım talebinde bulu-
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nulması durumunda, askeri KBRN ekiplerinin olay yeri koordinatörünün belirle-
yeceği bölgede görevlendirilmesini sağlar.

b) KBRN risk analizlerinin çıkarılması hususunda askeri makamlardan talep 
edilen bilgilerin verilmesini sağlar.

c) KBRN silah ve maddeleri veya bu nitelikteki tehlikeli atıklarla yapılabile-
cek kaçakçılık, terör ve sabotaj eylemlerine ilişkin duyum, ihbar ve istihbari bil-
gilerin Başkanlığa ve ilgili valiliğe bildirilmesini sağlar.

ç) Türk Silahlı Kuvvetleri KBRN Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı ile 
Başkanlık arasında KBRN konuları ile ilgili eğitici personelin yetiştirilmesi ve 
bilgi değişimi hususlarında, karşılıklı yardım ve işbirliğinin geliştirilmesini sağ-
lar.

(4) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının görev ve sorumlulukları:
a) İllerin risk analizlerinin çıkarılması için valilikçe yapılacak bilgi ve belge 

taleplerinin karşılanmasını sağlar.
b) Riskli bölgelerdeki kritik öneme haiz sanayi tesisleri ile herhangi bir KBRN 

tehdidinde tehlike oluşturabilecek diğer sanayi tesislerinin tespit edilmesini ve en 
kısa zamanda valiliklerin uyarılmasını sağlar.

c) KBRN olaylarından hasar gören kamu ve özel sanayi tesislerinin yeniden 
çalışır hale getirilmesi ve kirliliğe neden olan atıkların bertarafı amacıyla kredi 
desteklemesi çalışmalarını yürütür.

ç) Talep edilmesi halinde tehlikeli endüstriyel kimyasallar ve atıklar konusun-
da ilgili kurum ve kuruluşlara uzman desteği sağlar.

(5) Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanlığı; kimyasal, biyolojik ve radyolojik 
maddeleri üreten veya bu maddelerle üretim yapan, bunları bulunduran, depola-
yan işyerlerinde, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu ve iş güvenliği ile il-
gili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde alınan önlemleri denetler, tespit edilen 
eksik ve aksaklıkların giderilmesini sağlar.

(6) Çevre ve Şehircilik Bakanlığının görev ve sorumlulukları:
a) Valiliklerce hazırlanacak il risk analizlerine temel teşkil etmesi amacıyla; il 

sınırları dahilinde veya komşu il sınırları dahilinde olup il içinde tedbir gerekti-
ren kimyasal veya biyolojik içerikli tehdit veya tehlike yaratabilecek üretim, de-
polama, araştırma ve atık tesisi ve işletmeleri ile laboratuar ve benzerlerine yöne-
lik risk değerlendirmelerinin il çevre ve şehircilik müdürlükleri tarafından hazır-
lanmasını sağlar.

b) Kimyasal ve biyolojik tehdit ve tehlike durumlarında, il çevre ve şehirci-
lik müdürlükleri bünyesinde eğitimli ve donanımlı personelden oluşmuş numune 
alma ekiplerinin kurulmasını sağlar.
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c) Kirlenmeye neden olan kaynakların, atıkların ve işlevi biten numunelerin 
kontrolü ve imhası ile iyileştirme ve kalıcı etkilerin araştırılması ve yaşamın nor-
male dönmesi çalışmalarında ilgili kurum ve kuruluşlar ile valiliklere destek sağ-
lar.

ç) Çevredeki kalıcı etkileri araştırarak kurumsal mevzuatı çerçevesinde gerek-
li çalışmaları yapar.

d) 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Büyük En-
düstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik gereği, tehlikeli madde risk-
lerine karşı ilgili kurumlar tarafından “Acil Durum Planları”nın hazırlanmasını 
sağlar.

(7) Dışişleri Bakanlığının görev ve sorumlulukları:
a) Ülkemizce yapılan uluslararası yardım taleplerinin NATO, Avrupa Birliği 

ülkeleri, uluslararası kuruluşlar veya ikili ilişkiler kapsamında doğrudan diğer ül-
kelere duyurulması hususunda Başkanlığa destek sağlar.

b) Başkanlıkça, insani yardım kapsamında yurtdışına gönderilecek malzeme, 
personel, araç ve ekipmanın ilgili ülkelere sevk edilmesi ve irtibat noktalarının 
belirlenmesi konularında gerekli desteği sağlar.

(8) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının görev ve sorumlulukları:
a) Tehlike bölgesindeki tarım alanları ve meralarda, su ürünleri istihsal saha-

larında, gıda, tohum, gübre ve yem stoklarının bulunduğu yer ve bölgelerde etki-
lenen ve zarar gören yerler ile bu yörelerdeki güvenli bölgelerin tespit edilmesini, 
kirliliğin yayılmasının önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar.

b) Kirlilikten etkilenen insan ve hayvanlardan, kirlenen tarım arazileri ve me-
ralardan, su ürünleri istihsal sahalarından, çiftlik ve köylerden, canlı ve cansız 
üretim araçları ve tesislerinden kurtarılabilecek olanların arındırılmasını, hasar 
durum tespitinin yapılmasını, numune alınıp analizlerin yapılmasını ilgili kurum, 
kuruluş ve valiliklerle koordineli olarak sağlar.

c) Tehlikeden etkilenmesi muhtemel bölgelerdeki insan ve hayvanların, gıda, 
tohum, gübre ve yem stoklarının, canlı ve cansız üretim ve tarım araçları ile tesis-
lerinin korunması, insan ve hayvan sağlığı için her türlü hijyen şartlarının sağlan-
ması, salgın ve paraziter hayvan hastalıklarına karşı gerekli tedbirlerin alınması 
konularında eğitim verilmesini sağlar.

ç) Yetki alanına giren konularda, riskli ürün ve çift kullanımlı malzemelerin ta-
kibini yapar, hazırlanan izleme programlarının gerçekleştirilmesini sağlar.

d) Görev alanına giren konularda, KBRN tehdit ve tehlikelerine karşı aşı üre-
tim merkezlerinin kurulması ve geliştirilmesini sağlar.

(9) Gümrük ve Ticaret Bakanlığının görev ve sorumlulukları:
a) Yurt dışından bağış ve yardım amaçlı gönderilen KBRN malzemeleri ile 

kurtarma ve iyileştirmede ihtiyaç duyulacak diğer malzemelerin yurt içine giri-
şiyle ilgili işlemlerin bekletilmeden yapılmasını sağlar.
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b) Son kullanıcı olarak ithal edilen, KBRN araç gereç ve malzemelerinin yurt 
içine girişiyle ilgili işlemlerin bekletilmeden yapılmasını sağlar.

c) KBRN silah ve maddeleri ile bu nitelikteki tehlikeli maddelerle yapılabi-
lecek kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve takibi ile sınır giriş ve çıkışlarının 
kontrolü hususlarında gümrüklerde gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar, diğer 
kolluk kuvvetleriyle işbirliği yapar.

ç) Gümrüklerde görev yapan personelin KBRN eğitimi almalarını sağlar.
d) İthalatta yasal yetki alanına giren konularda, riskli ürün, riskli ülke ve ben-

zerleri için, KBRN tehdit ve tehlikeleri bazında izleme programları düzenler, çift 
kullanımlı malzemelerin takibini yapar, ilgili kurum, kuruluş ve bu kurumlara 
ait laboratuarlarla, birlikte hazırlanan izleme programlarının gerçekleştirilmesi-
ni sağlar.

(10) İçişleri Bakanlığının görev ve sorumlulukları:
a) KBRN tehdit ve tehlikelerine yönelik bilgi toplama ve istihbarat faaliyet-

lerinin, önleyici ve caydırıcı tedbirlerin, şüpheliler ile kaçakçılığın men ve taki-
bi faaliyetlerinin ilgili kolluk kuvvetlerince yürütülmesini, operasyonel faaliyet-
lerde veya riskli görülen durumlarda ilk müdahale ekiplerine ve ilgili makamla-
ra bilgi verilmesini sağlar.

b) Kimyasal, biyolojik ve radyolojik maddelerin bulundurulduğu, kullanıldı-
ğı veya nakledildiği yerler ile ulusal ve uluslararası karayolu ağlarının bulunduğu 
bölgelerde KBRN konularında eğitimli ve donanımlı personelden trafik, güven-
lik kontrol ve çevre emniyet ekiplerinin kurulmasını sağlar ve gerekli hallerde bu 
ekipleri göreve sevk eder.

c) Tahliye veya boşaltma kararı alınan bölgelerde, belediye ve güvenlik kuv-
vetleri imkânlarıyla halka gerekli duyuru ve yönlendirme işlemlerinin yapılması-
nı, panik ve kargaşanın önlenmesini, halkın güvenli ve emin bölgelere taşınma-
sını sağlar.

ç) KBRN tehdit ve tehlikesi nedeniyle, diğer ülkelerden yurdumuza yönelik 
muhtemel nüfus hareketlerine karşı gerekli tedbirleri alır.

d) İlgili kurumlarla işbirliği içinde KBRN silah ve maddeleriyle bu nitelikteki 
tehlikeli atıkların ve çift kullanımlı malzemelerin yurda kaçak giriş ve çıkışlarının 
engellenmesini, bu tür faaliyette bulunan şahıs veya grupların izlenmesini ve ön-
leyici tedbirlerin alınmasını sağlar.

e) Stratejik açıdan önemli ve nüfusun yoğun olduğu şehirler ile tehlikeli en-
düstriyel maddeleri üreten sanayi tesislerinin yoğun olarak bulunduğu bölgeler-
de, valiliklerin talebi doğrultusunda, itfaiye birimleri bünyesinde tespit, kurtarma 
ve arındırma faaliyetlerini yürütmek üzere KBRN Timlerinin kurulmasını sağlar.

f) KBRN olayları nedeniyle meydana gelen ölüm ve kayıplarla ilgili nüfus ha-
reketlerini takip eder.

(11) Maliye Bakanlığının görev ve sorumlulukları:
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a) KBRN tehdit ve tehlikelerine karşı bu Yönetmelik gereği kurulacak ekipler, 
alınacak önlemler ve yapılacak diğer faaliyetler için kamu kurum ve kuruluşların-
ca ihtiyaç duyulacak ödeneğin tahsisine yönelik gerekli tedbirleri alır.

b) Valiliklerin talebi üzerine uzun süreli boşaltma veya tahliye durumların-
da, hazineye ait arsa, arazi ve gayrimenkullerin geçici veya daimi olarak tahsisi-
ni sağlar.

(12) Milli Eğitim Bakanlığının görev ve sorumlulukları:
a) Eğitim müfredatlarında KBRN tehdit ve tehlikelerine ve korunma konula-

rına yer verilmesini sağlar.
b) Tahliye nedeniyle ihtiyaç duyulacak hallerde eğitim öğretim dönemi dışın-

da, okul ve yurtların geçici barınma için tahsisini sağlar.
(13) Orman ve Su İşleri Bakanlığının görev ve sorumlulukları:
a) Riskli bölgelerdeki kirlenme ihtimali bulunan kıta içi yüzeysel ve yer altı 

su kaynaklarının kullanılmaması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile koordine-
li olarak gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar.

b) Açık su kaynaklarının kirlenme nedeniyle kullanılmaması durumunda, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile koordineli olarak yöredeki yeraltı su kaynakları-
nın tespit edilmesini ve gerektiğinde kullanıma arz edilmesini sağlar.

c) KBRN etkisi ile kirlenen su havzalarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile 
koordineli olarak temizlenmesi ve arındırılması işlemlerinin yürütülmesini sağlar.

ç) Yöreye ilişkin rüzgâr hızı, yönü, yağış miktarı, atmosferin kararlılık durumu 
ve karışım yüksekliği hakkındaki bilgilerin periyodik aralıklarla ve talep edilme-
si halinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezine, il afet ve acil durum yönetim 
merkezlerine ve sahadaki olay yeri koordinatörüne verilmesini sağlar.

d) Hava koşulları nedeniyle KBRN tehlikesinden etkilenen veya etkilenmesi 
muhtemel bölgelere ait risk dağılım haritalarının, Afet ve Acil Durum Yönetimi 
Merkezine, il afet ve acil durum yönetim merkezine ve sahadaki olay yeri koordi-
natörüne belirli aralıklarla veya gerektikçe verilmesini sağlar.

(14) Sağlık Bakanlığının görev ve sorumlulukları:
a) KBRN tehdit ve tehlikelerine karşı ilk yardım ve ambulans servislerinin, 

acil tıbbi müdahale ekiplerinin, seyyar hastanelerin kurulmasını sağlar.
b) KBRN tehlikelerinden etkilenenler için illerde belirleyeceği hastanelerde 

müdahale kliniklerinin ve arındırma ünitelerinin kurulmasını sağlar.
c) Başkanlık ve valiliklerle koordineli olarak, görevli personelin KBRN tehdit 

ve tehlikelerine karşı eğitilmesini sağlar.
ç) Biyolojik tehdit ve tehlike durumunda sıcak, ılık ve soğuk bölge sınırlarının 

belirlenmesinde ekiplere bilgi desteği sağlar.
d) Valiliklerce gönderilen kimyasal ve biyolojik numunelerin analizlerinin ya-

pılmasını sağlar.
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e) Olay bölgesinden kontrolsüz olarak hastanelere gelebilecek kişilerin arın-
dırılması için il bazında belirlenecek hastanelerde gerekli düzenlemelerin yapıl-
masını sağlar.

f) KBRN tehlikelerinden etkilenen hasta ve yaralıların tedavi edilmelerini sağ-
lar.

g) Kara, deniz ve hava hudut kapıları ile karasularımızda bulaşıcı ve salgın 
hastalık riski taşıyan şüpheli kişi ve maddelerle ilgili gerekli tedbirlerin alınma-
sını sağlar.

ğ) KBRN tehdit ve tehlikelerine karşı halkın hijyen ve arındırma kurallarına 
uyması, gıda maddelerinin saklanması ve korunması hususunda bilgilendirme fa-
aliyetlerinin yürütülmesini sağlar.

h) KBRN tehdit ve tehlikelerine karşı bağışıklık sisteminin geliştirilmesi ama-
cıyla aşı üretir, önleyici ve tedavi edici ürün veya ilaçları önceden temin eder, 
stoklar ve ihtiyaç bölgelerine sevk edilmesini sağlar.

(15) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının görev ve sorumluluk-
ları:

a) Olaylardan etkilenen haberleşme sistemlerinin en kısa zamanda hizmete so-
kulmasını sağlar.

b) Tehlike bölgesi ile yapılan haberleşmeye öncelik tanınmasını sağlar.
c) Tehlike bölgesine sevk edilen ekip ve malzemelerin süratle bölgeye ulaştı-

rılması için ihtiyaç duyulan araçların temin edilmesini sağlar.
ç) Ulaşıma kapalı olan veya hasar gören yol ve güzergâhların ulaşıma açılma-

sını sağlar.
d) Tehlike bölgesi ile yurt içi ve yurt dışı ulaşım merkezleri arasındaki en ya-

kın ulaşım hatlarını belirler. Yurt dışından hava yoluyla gelecek yardımların han-
gi hava alanlarına, hangi tip uçaklarla, hangi şartlarda inmesi gerektiğini Başkan-
lığa ve Dışişleri Bakanlığına bildirir.

e) Tehlike bölgesinden tahliye edilenlerin güvenli bölgelere naklini sağlar.
f) Uluslararası yolcu ve yük taşımacılığı yapılan hava ve deniz limanlarında, 

KBRN tehdit ve tehlikelerine karşı hazırlıklı bulunmak için il afet ve acil durum 
müdürlükleri ile koordineli olarak ilk müdahaleyi sağlamak amacıyla liman gü-
venlik, itfaiye ve diğer teknik personelinden oluşan ilk müdahale ekiplerinin ku-
rulmasını sağlar.

(16) Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığının görev ve sorumlulukları:
a) Nükleer ve radyolojik tehdit ve tehlike durumunda alınacak tedbirleri, rad-

yolojik açıdan kirlenmiş gıda ve diğer ürünlerin tüketimi ve dağıtımıyla ilgili sı-
nırlandırmayı gerektirecek radyoaktif kirlilik limitlerini ve müdahale seviyelerini 
belirler, ilk müdahale ekiplerine bilgi desteği sağlar.
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b) Nükleer ve radyolojik tehdit veya tehlike durumuyla ilgili ihbar ve bildi-
rimleri değerlendirir, tehlike durumunda Başkanlığa, ilgili bakanlık ve kuruluş-
lara bilgi verir.

c) Nükleer ve radyolojik risk analizleri için talep edilen bilgi, belge ve verile-
rin valiliklere verilmesini sağlar.

ç) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait radyasyon ölçüm cihazlarının kalibrasyon 
işlemlerini ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ücretsiz yapar.

d) Tehdit veya tehlike durumunda, ölçüm ekip ve cihazlarını bölgeye sevk 
eder.

e) İlgili kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak, tehlike bölgesindeki nükle-
er ve radyolojik madde ve kaynaklardan ve kolluk kuvvetlerince delil olarak ni-
telendirilen radyoaktif maddelerden numune alınmasını, Türkiye Atom Enerjisi 
Kurumu Başkanlığı laboratuarlarında analiz edilmesini ve olay bölgesindeki sa-
hipsiz kaynakların müdahale ekipleri tarafından kontrol altına alınmasını sağlar.

f) Ulusal seviyede nükleer ve radyolojik tehdit ve tehlike durumuyla ilgili er-
ken uyarı sistemleri kurar, radyolojik izlemeleri yapar ve verileri değerlendirir.

g) Nükleer ve radyolojik tehdit ve tehlike durumuyla ilgili bilgi ve eğitim ta-
lebinde bulunan bakanlık, kurum ve kuruluşlara mevzuat hükümleri çerçevesin-
de ücretsiz destek sağlar.

ğ) Nükleer güç santrallerinde meydana gelebilecek tehlikelere karşı ulusal ve 
uluslararası hükümlere göre gerekli önlemlerin alınmasını, olası bir tehlike duru-
munda ilgili kurum ve kuruluşların ivedilikle uyarılmasını sağlar.

h) Nükleer güç santrallerindeki radyoaktif ve zararlı kimyasal atıkların ulu-
sal ve uluslararası mevzuata uygun olarak, bir atık yönetimi programı kapsamın-
da kontrol altına alınmasını ve bertaraf edilmesi işlemlerinin yürütülmesini koor-
dine eder.

(17) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığının görev 
ve sorumlulukları:

a) İhtiyaç duyulan KBRN araç, gereç ve malzemelerinin ülke içinde üretilebil-
mesi için araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütür.

b) KBRN ile ilgili konularda Başkanlığa ve ilgili kurumlara bilimsel destek 
sağlar.

(18) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının görev ve sorumlulukları:
a) KBRN tehdit ve tehlikelerine karşı eğitim, araştırma, geliştirme ve analiz 

çalışmalarıyla ilgili olarak üniversitelerin veya üniversite hastanelerinin bilimsel 
ve akademik destek sağlaması hususunda gerekli düzenlemeleri yapar.

b) Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak bünyelerinde seyyar ve sabit labora-
tuarı bulunan üniversite ve üniversite hastanelerinin imkânlarından yararlanılma-
sı ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapar.
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c) Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak, olaylardan etkilenen veya yaralanan 
şahısların üniversite hastanelerinde bakım ve tedavileri için gerekli düzenlemele-
ri yapar.

(19) Valiliklerin görev ve sorumlulukları:
a) KBRN tehdit ve tehlikelerine karşı tespit, teşhis ve arındırma hizmetlerini, 

il afet ve acil durum müdürlüğü koordinatörlüğünde il bünyesindeki kamu ve özel 
kurum ve kuruluşlarla yürütür.

b) Afet ve Acil Durum Planında KBRN tehdit ve tehlikelerine karşı yürütüle-
cek görevlere yer verilmesini sağlar.

c) İl bazında, KBRN tehdit ve tehlikeleriyle ilgili olarak;
1) KİS’e yönelik risk analizinin çıkarılması için garnizon komutanlıkları, il 

emniyet müdürlükleri, il jandarma komutanlıkları, sahil güvenlik bölge komutan-
lıkları ve gümrük muhafaza başmüdürlüklerinden,

2) İl sınırları içinde veya komşu il sınırları içinde olup, tedbir gerektiren kim-
yasal veya biyolojik içerikli tehdit veya tehlike yaratabilecek üretim, depolama, 
laboratuar ve atık tesisi ve benzeri işletmelere yönelik risk analizlerinin çıkarıl-
ması için garnizon komutanlıkları ile ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşların-
dan,

3) Nükleer ve radyolojik tehdit veya tehlike yaratabilecek madde, kaynak, 
tesis ve laboratuarlara yönelik risk analizlerinin çıkarılması için Türkiye Atom 
Enerjisi Kurumu Başkanlığından,

alınacak bilgi ve verilerin, il afet ve acil durum müdürlüklerince toplanarak 
ilin risk analizinin çıkarılmasını sağlar.

ç) İl sınırları içinde KBRN tehlikesinin halka duyurulmasını ve gerekli önlem-
lerin aldırılmasını sağlar.

d) KBRN tehdit ve tehlikelerini değerlendirerek, ilk müdahale ekiplerinin gö-
reve sevk edilmesini sağlar.

e) Olay bölgesindeki müdahale faaliyetlerinin yönlendirilmesi için bir olay 
yeri koordinatörü görevlendirir.

f) Görevliler dışındaki korunmasız kişilerin tehlikeye maruz kalmaması için 
genel kolluk kuvvetleri tarafından olay bölgesinde güvenlik çemberi oluşturul-
masını sağlar.

g) Tehdidin büyüklüğüne risk durumuna göre Başkanlıktan ve diğer illerden 
yardım talep eder.

ğ) Adli tahkikat gerektiren olaylarda Cumhuriyet Savcısına bilgi verilmesi-
ni sağlar.

h) Tehlikenin kaynağını oluşturan maddelerin tespit ve teşhisi için; kimyasal 
tehdit ve tehlike durumunda il çevre ve şehircilik müdürlüğü ekiplerince, biyolo-
jik tehlike durumunda il sağlık müdürlüğü ekiplerince, nükleer ve radyolojik teh-
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like durumunda TAEK Başkanlığı ekiplerince numuneler alınarak bu ekiplerce 
yeterli korunma önlemleri ve uygun taşıma koşulları altında laboratuarlara sevk 
edilmesini sağlar.

ı) Kimyasal ve biyolojik numune analizlerinin il halk sağlığı, kamu ve özel ku-
rum ve kuruluş, üniversite laboratuarları veya Sağlık Bakanlığınca belirlenen la-
boratuarlarda yaptırılmasını sağlar.

i) Nükleer ve radyolojik numune analizlerinin Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 
Başkanlığı araştırma ve inceleme laboratuarlarında yaptırılmasını sağlar.

j) Kirli bölgeden kurtarılan kişiler ile araç gereç ve malzemelerin il afet ve 
acil durum müdürlüğü ve itfaiye KBRN ekipleri tarafından arındırılmasını sağlar.

k) İlgili makamların, medyanın ve halkın olay hakkında bilgilendirilmesini 
sağlar.

l) Olaylardan etkilenen hasta ve yaralıların il sağlık müdürlüğünce belirlenen 
hastane veya sağlık merkezlerinde tedavi ve bakımlarının yapılmasını sağlar.

m) Tehlikenin meydana gelmesine neden olan kimyasal ve biyolojik madde 
ve kaynaklar ile atık ve işlevi biten numunelerin, il çevre ve şehircilik müdürlüğü 
ekiplerince imha edilmesi veya ettirilmesini sağlar.

n) Tehlikenin meydana gelmesine neden olan nükleer ve radyolojik madde ve 
kaynaklar ile sahipsiz atıkların, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı ekip-
leri tarafından kontrol altına alınmasını sağlar.

o) Tehlike durumunun kontrol altına alınmasını müteakip sıcak bölgedeki;
1) Yerleşim bölgelerindeki bina ve alanların itfaiye teşkilleri tarafından arın-

dırılmasını,
2) Tarım alanları ve su havzalarının arındırılma çalışmalarının il gıda, tarım ve 

hayvancılık müdürlükleri ile orman ve su işleri bölge müdürlükleri tarafından ya-
pılmasını,

sağlar.
ö) Tehdit veya tehlikenin türüne göre, il sağlık müdürlüklerinin koordinatörlü-

ğünde il afet ve acil durum müdürlükleri ile işbirliği içinde, yöre halkı için gerek-
li olabilecek önleyici ve tedavi edici aşı ve ilaçların temini ve dağıtımını sağlar.

p) Tehlikeli bölgelerdeki halkın, yöreyi emniyetli bir şekilde boşaltması veya 
tahliyesi için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar.

r) Kirlenme ihtimali bulunan açık su kaynaklarının, meraların ve tarım arazi-
lerinin kullanılmaması için orman ve su işleri bölge müdürlüğü, il çevre ve şehir-
cilik müdürlüğü, il gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğü tarafından gerekli ted-
birlerin alınmasını sağlar.

s) İyileştirme ve kalıcı etkilerin araştırılması ve normal yaşama dönülmesi için 
il afet ve acil durum müdürlüğü koordinesinde ilgili kurum ve kuruluşlarla çalış-
maların başlatılmasını sağlar.
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(20) Kızılay Genel Başkanlığının görev ve sorumlulukları:
a) İhtiyaç halinde Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak, yöreye kan ve kan 

ürünleri ile tıbbi malzeme gönderilmesini sağlar.
b) İlgili kuruluşlarla işbirliği içinde, tahliye veya boşaltma nedeniyle ortaya çı-

kacak geçici barınma, yeme ve içme ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlar.
c) Uluslararası acil yardım ihtiyaçlarının organizasyonu konusunda, Başkan-

lık ve Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Der-
nekleri Federasyonu ile Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Komitesiyle temasa geçer 
ve gerekli işbirliğini sağlar.

(21) Basın ve yayın kuruluşlarının görev ve sorumlulukları:
a) KBRN tehdit ve tehlikelerine karşı, Başkanlık ve valiliklerce belirlenecek 

konularda yayınlar yaparak halkın bilgilendirilmesini sağlar.
b) Bir KBRN tehlikesi durumunda, radyo ve televizyon kurum ve kuruluşları 

o andaki yayınlarını keserek, Başkanlık, valilik veya ilgili makamlarca verilecek 
tehlike haberlerinin yayınlanmasını sağlar.

(22) Sivil toplum kuruluşlarının görev ve sorumlulukları:
a) Düzenlenecek protokol çerçevesinde il afet ve acil durum müdürlüklerinin 

gözetim ve denetiminde çalışmalara katılırlar.
b) Sivil toplum kuruluşlarına sıcak ve ılık bölgelerde görev verilemez. Ancak, 

özel uzmanlık alanlarına giren konularda, il afet ve acil durum müdürlüğünün gö-
rüşü ve olay yeri koordinatörünün izni ile şahsi koruyucu donanımı sağlanarak sı-
cak ve ılık bölgelerde görev verilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Malzeme ve Mali Hükümler

Araç ve malzeme
MADDE 6 – (1) KBRN hizmetlerinde kullanılacak araç, gereç ve malzeme 

listesi ilgili kurumların görüşü alınarak Başkanlıkça belirlenir ve yayınlanır.
(2) İlgili kurumlarca ihtiyaç duyulan özel görev ekipman ve malzemeleri ku-

rumlarınca belirlenir.
(3) Bu Yönetmelikle belirlenen görevlerin yerine getirilmesinde ihtiyaç duyu-

lan araç, gereç ve malzemeler, ihtiyaç sahibi kurumlarca temin edilir.

Bütçe
MADDE 7 – (1) Kurum ve kuruluşlar ile üniversiteler, bu Yönetmelikte ken-

dilerine verilen görevlerle ilgili ihtiyaç duyacakları harcamalar için bütçelerine 
gerekli ödeneği koymaktan sorumludur.

(2) KBRN tehlikesi içeren acil durumlarda, ihtiyaç duyulacak malzemelerin 
alımı ve yapılacak harcamalar 6/3/2011 tarihli ve 27866 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan Afet ve Acil Durum Harcamaları Yönetmeliğinde belirtilen usul ve 
esaslara göre yapılır.
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Hibe ve yardımlar
MADDE 8 – (1) KBRN tehdit ve tehlikeleri kapsamında bu Yönetmelikte be-

lirtilen görevleri yürütecek olan kurum ve kuruluşlara hibe edilen veya gönderi-
len her türlü malzeme ve teknik ekipmanın geçici veya kati ithali 27/10/1999 ta-
rihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 128 ila 131 inci ve 167 nci maddelerinde 
belirtilen usul ve esaslara göre yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Eğitim ve tatbikatlar
MADDE 9 – (1) KBRN tehdit ve tehlikelerine karşı görev alacak ekip ve per-

sonelin eğitici eğitimleri Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile si-
vil savunma arama ve kurtarma birlik müdürlüklerinde yaptırılır. Diğer persone-
lin eğitimi ise kurumların eğitici personeli tarafından yapılır.

(2) Bakanlıklar, ilgili kurum ve kuruluşlar ile valilikler ekiplerin ve persone-
lin eğitimi için KBRN tatbikatları düzenler, bu alanda düzenlenen tatbikatlara ka-
tılım sağlar.

Bilgi ve belgeler
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilen ve gerçekleşti-

rilecek tüm çalışmalarda; Genelkurmay Başkanlığı, ilgili bakanlık, kurum ve ku-
ruluşlar ve valilikler ile sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler Başbakanlık adına 
talep edilecek her türlü bilgi, belge ve dokümanı Başkanlığa vermek zorundadır.

Denetim
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik gereğince ilgili bakanlık, kurum ve kuruluş-

larca yürütülmesi öngörülen görevler; kurumların kendi denetim birimlerince, il-
lerde ise vali veya görevlendireceği personel tarafından denetlenir. Görevli aske-
ri birliklerin denetimi askeri denetim sistemine göre yapılır.

Yönerge hazırlanması
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte ve kurumların kendi özel mevzuatında be-

lirtilen KBRN görevlerinin yerine getirilmesi için ilgili bakanlık, kurum ve kuru-
luşlarca, bu Yönetmeliğin yayımını müteakip bir yıl içinde “Kimyasal Biyolojik 
Radyolojik ve Nükleer Tehlikelere İlişkin Görev Yönergesi” hazırlanır. Yönerge, 
merkezde kurumların en üst amirlerince, illerde ise valilerce onaylanarak yürür-
lüğe konulur. Değişen şartlara göre güncelliği sağlanır.
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Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Afet ve Acil Durum Yönetimi 

Başkanlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
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Yayımlandığı R. Gazete Tarihi: 10/01/2012 Sayısı: 28169

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 
ARAŞTIRMA, ETÜT VE PROJE YAPTIRMA USUL 

VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK
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BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet 

ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 
15 inci maddesi uyarınca Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından gö-
revleri ile ilgili olarak ihtiyaç duyduğu konularda yerli ve yabancı gerçek ve tüzel 
kişilere araştırma, etüt ve proje yaptırılmasına dair usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi 

Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 15 inci maddesine daya-
nılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Ara Rapor: Başkanlık tarafından ihtiyaç duyulan konularda şartnamede be-

lirtilen dönemler itibarıyla, belirlenen rapor formatına uygun olarak yüklenici ta-
rafından araştırma, etüt ve proje uygulama süresince hazırlanan ve sunulan bel-
geyi,

b) Araştırma: Başkanlık tarafından bir gerçeği ortaya çıkarmak, bir sorunu çö-
zümlemek, eldeki verileri arttırmak, sonuçlarını ilgililere aktarmak için bilimsel 
yöntemlere uygun olarak hazırlanan konusu, kapsamı, süresi, özel şartları ve be-
deli belli olan sosyal, psikolojik, fenni, mühendislik ve benzeri çalışmaları,

c) Bakan: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının bağlı olduğu Bakanı,
ç) Başkan: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanını,
d) Başkan Yardımcısı: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkan Yardımcılarını,
e) Başkanlık: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığını,
f) Birim: Araştırma, etüt ve proje yaptırmak isteyen birimi,
g) Birim Başkanı: Başkanlıktaki birim amirlerini, Daire Başkanlarını, I. Hu-

kuk Müşavirini ve Özel Kalem Müdürünü,
ğ) Çerçeve anlaşma: Başkanlık ile bir veya birden fazla istekli arasında, belirli 

bir zaman aralığında gerçekleştirilecek alımların özellikle fiyat ve mümkün olan 
hallerde öngörülen miktarlarının tespitine ilişkin şartları belirleyen anlaşmayı,

h) Değerlendirme Kurulu: Başkanlığın ihtiyaç duyduğu konularda yaptırıla-
cak olan araştırma, etüt ve proje çalışmalarının ilgili birim başkanlığı tarafından, 
bilgilendirilmek üzere inceleme ve değerlendirmesine sunulan; Başkan, Başkan 
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Yardımcıları, Birim Başkanları, I. Hukuk Müşaviri ve Özel Kalem Müdüründen 
oluşan kurulu,

ı) Etüt: Başkanlık tarafından ihtiyaç duyulan konularda; yerinde yapılan ince-
leme, tespit ve raporlama çalışmalarını,

i) İstekli: Araştırma, etüt ve proje ihalesine teklif veren tedarikçi veya hizmet 
sunucusunu,

j) İhale Yetkilisi: Başkanlığın ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna 
sahip kişi veya usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevliyi,

k) Kamu Hizmet Sunucusu: Ulusal ve uluslararası alanda araştırma, etüt ve 
proje faaliyetlerinden herhangi birini veya tamamını yürüten kamu kurum, kuru-
luşları, kamu iştirakleri, üniversiteler ile üniversitelere bağlı araştırma merkezle-
rini ve enstitüleri,

l) Nihai Rapor: Sonuçlanan araştırma, etüt veya projelere ait, şartnamede ön-
görülen usul ve esaslar çerçevesinde belirlenen rapor formatına uygun olarak yük-
lenici tarafından çalışma süresinin sonunda düzenlenmesi gereken belgeyi,

m) Ortak Girişim: İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişi-
nin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı veya konsorsiyumları,

n) Proje: Başkanlığın mevcut politika ve stratejilerinin uygulamaya konulma-
sında ihtiyaç duyulan; bilimsel ve teknolojik alanlarda ulusal ve uluslararası ölçü-
lerde katkı sağlaması beklenen önerileri, kararları ve uygulamaları ortaya koymak 
üzere bilimsel yöntem ve tekniklerden yararlanılarak yapılan çalışmaları,

o) Proje Koordinatörü: İlgili birim başkanının önerisi üzerine Başkan tarafın-
dan görevlendirilen araştırma, etüt ve projenin yürütülmesini takip eden persone-
li,

ö) Proje Yürütücüsü: Araştırma, etüt ve proje hazırlama, yürütme beceri ve de-
neyimine sahip, çalışma sonuçlarını bilimsel yöntemlerle değerlendirip, uygula-
maya dönüştürebilecek düzeydeki kişiyi,

p) Protokol: Başkanlığın araştırma, etüt ve proje yaptırmak üzere Kamu Hiz-
met Sunucusu ile imzaladığı ilke ve kurallarını, ödeme usul ve esaslarını, tarafla-
rın hak ve yükümlülüklerini ve bu yükümlülüklerin ihlalinin sonuç ve müeyyide-
lerini düzenleyen anlaşmayı ve eklerini,

r) Sözleşme: Başkanlık ile yüklenici arasında imzalanan, ilke ve kurallarını, 
ödeme usul ve esaslarını, tarafların hak ve yükümlülüklerini ve bu yükümlülükle-
rin ihlalinin sonuç ve müeyyidelerini düzenleyen anlaşmayı ve eklerini,

s) Yerli istekli: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan gerçek kişiler ile bunların 
kurduğu tüzel kişilikleri,

ş) Yüklenici: Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Başkanlığın ihtiyaç duy-
duğu araştırma, etüt ve projeyi gerçekleştirmeyi kabul eden gerçek veya tüzel, 
yerli ve yabancı kişi ve kuruluşlar ile üniversiteleri,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Temel Esaslar

Temel ilkeler ve etik kurallar
MADDE 4 – (1) Başkanlık bu esaslar kapsamındaki araştırma, etüt ve proje 

alımlarında saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, gizliliği, güvenilirliği, kamuo-
yu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanmasını, kaynak-
ların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

(2) Bu esaslar kapsamında bütünlük arz eden araştırma, etüt ve proje alımla-
rı kısımlara bölünemez.

(3) Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece araştırma, 
etüt ve proje alımı bir arada ihale edilemez.

(4) Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için araştırma, etüt ve proje alımı yapıla-
maz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Araştırma, Etüt ve Projelerin İzlenmesi,

Denetlenmesi ve Sonuçlandırılması

Araştırma, etüt ve projelerin izlenmesi, denetlenmesi ve sonuçlandırılması
MADDE 5 – (1) Araştırma, etüt ve projeler, aşağıdaki usullere göre izlenir, 

denetlenir ve sonuçlandırılır.

İzleme ve denetleme
MADDE 6 – (1) Araştırma, etüt ve projeler, yürütme sürecinde aşağıdaki şe-

kilde izlenir ve denetlenir:
a) Yüklenici, araştırma, etüt ve proje aşamalarını gösteren ara ve nihai rapor-

larını sözleşmede belirtilen tarihlerde; şartnamede belirlenen formata uygun ola-
rak ilgili birim başkanlığına sunmakla yükümlüdür.

b) İlgili birim başkanlığı, araştırma, etüt ve proje gelişimini bilimsel, teknik, 
idari ve mali açılardan izlemek ve denetlemek üzere belirleyeceği kişi veya kişi-
leri proje koordinatörü olarak görevlendirebilir. Gerekli görülen hallerde, araştır-
ma, etüt ve proje ile ilgili çalışmaları yerinde izler veya denetler.

c) Araştırma, etüt ve projelerin uygulama takviminde ortaya çıkan bütçeyi et-
kilemeyecek ihtiyaç ve iş paketi değişiklikleri; yüklenici ve/veya proje yürütücü-
sünden gelen teklifler; proje koordinatörünün uygun görmesi ve birim başkanının 
onayı ile ayrıca proje koordinatörü tarafından şartnamede öngörülmeyen bütçe-
yi etkilemeyecek durumlara ilişkin değişiklikler ise ilgili birim başkanının ona-
yı ile gerçekleştirilir.
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ç) Araştırma, etüt ve projelerde, proje yürütücüsünün ve proje koordinatörü-
nün değiştirilmesi gerektiği veya kendilerinin ayrılmayı talep ettiği hallerde araş-
tırma, etüt ve projenin durumu, ilgili birim başkanı tarafından değerlendirilerek, 
yeni bir proje yürütücüsünün ve proje koordinatörünün görevlendirilmesi konusu, 
Başkan tarafından karara bağlanır.

Araştırma, etüt ve projelerin sonuçlandırılması
MADDE 7 – (1) Araştırma, Etüt ve Projelerin sonuçlandırılmasında aşağıda-

ki esaslara uyulur:
a) Araştırma, Etüt ve Proje yürütücüleri, şartnamede belirtilen formata uygun 

olarak hazırladıkları nihai raporu, araştırma, etüt ve projenin tamamlanmasından 
itibaren şartnamede belirtilen süre içerisinde birim başkanlığına sunarlar.

b) Yürütülen araştırma, etüt ve projelerle ilgili nihai rapor proje koordinatö-
rünce hazırlanan değerlendirme raporu ile birlikte birim başkanına tevdii edilir. 
Birim başkanı tarafından incelenen nihai ve değerlendirme raporları kendi görü-
şü ile birlikte Başkana sunulur. Başkanın onay vermesi üzerine araştırma, etüt ve 
proje sonuçlandırılmış olur.

c) Başkanlıkça yürütülen araştırma, etüt ve projeler esnasında veya sonucun-
da ortaya çıkan eser, buluş, tasarım, proje, harita, plan, patent, kılavuz ve teknik 
bilgi gibi her türlü fikrî ve sınai ürünün mülkiyet hakkının Başkanlığa ait olması 
esastır. Bu nedenle Başkanlık bedelsiz bir lisans hakkına sahip olur. Projenin ge-
liştirilmesi amacıyla Başkanlık bu hakkını devredebilir. 5/12/1951 tarihli ve 5846 
sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında bir eserin ortaya çıkması duru-
munda da yüklenici veya proje yürütücüsü, Başkanlığa 5846 sayılı Kanunda dü-
zenlenen işleme, çoğaltma, temsil, basım, yayım, dağıtım gibi bütün mali hakları 
kapsayan basit ruhsatı sağlamakla yükümlüdür.

ç) Yüklenici veya proje yürütücüsü araştırma, etüt ve projeler esnasında veya 
sonucunda ortaya çıkan eser, buluş, tasarım, proje, harita, plan, patent, kılavuz ve 
teknik bilgi gibi her türlü fikrî ürünlerin sonuçlarını elde edilen bulguları bir kop-
yasını önceden Başkanlığa göndererek, gerekli izin alındıktan sonra; “Bu çalış-
ma Başkanlık tarafından ….No.lu proje kapsamında gerçekleştirilmiştir.” ibaresi-
ni kullanmak şartıyla yayımlayabilir veya yayımlatabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İhale Süreci ve Alım

İhale komisyonu
MADDE 8 – (1) İhale yetkilisi; biri başkan olmak üzere, konusunda uzman, 

en az beş ve tek sayıdan oluşan ihale komisyonunu ve yedek üyelerini görevlen-
dirir.
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(2) İhaleyi yapan birim başkanlığında yeterli sayıda personel bulunmaması ha-
linde, diğer birim başkanlıkları ile ilgili bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarından 
da komisyona üye alınabilir.

(3) İhale yetkilisi ile ihale komisyonu başkanlığı görevi aynı kişide birleşe-
mez.

(4) İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla 
alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve karar-
larından sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon 
kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.

(5) Gerekli incelemeyi yapmak üzere ihale işlem dosyasının bir örneği ilan ve 
daveti izleyen üç gün içinde komisyon üyelerine gönderilir.

(6) İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon 
başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.

(7) İhale komisyonu başkan ve üyeleri kararlarından sorumludur.

Onay belgesi
MADDE 9 – (1) İhale yetkilisinden alınan onay belgesinde araştırma, etüt ve 

projenin niteliği, cinsi, miktarı, yaklaşık maliyeti, ödeneğin mevcut olduğu ve uy-
gulanacak ihale yöntemi belirtilir.

İhale işlem dosyası
MADDE 10 – (1) İhalesi yapılacak her bir araştırma, etüt ve proje için ilgili 

proje sahibi birim başkanlığı tarafından bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada 
onay belgesi, yaklaşık maliyeti, ihale dokümanı, davet mektupları veya yapılmış 
ise ilan, duyuru, davet metinleri, adaylar veya istekliler tarafından yapılan başvu-
rular, ihale teklifleri ve varsa diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararları 
gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur.

Yaklaşık maliyet
MADDE 11 – (1) Araştırma, etüt ve proje alımı yapılmadan önce araştırma, 

etüt ve proje sahibi ilgili birim tarafından, her türlü fiyat araştırması yapılarak kat-
ma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla 
birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Yaklaşık maliyete ihale ilanlarında yer ve-
rilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açık-
lanmaz.

(2) Afet ve acil durumlar ile sınaî ve teknolojik zorunlulukların gerektirdiği 
haller ile yabancı ülkelere yaptırılacak araştırma, etüt ve projelerde Başkan onayı 
alınmak suretiyle yaklaşık maliyet tespit edilmeden gerçekleştirilebilir.

(3) Yaklaşık maliyetin tespitinde;
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a) Kamu idareleri tarafından belirlenmiş fiyatlar,
b) Başkanlık tarafından gerçekleştirilmiş aynı ve benzer işlere ait fiyatlar ve 

ücretler,
c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hususların tespit edilememesi halinde, araş-

tırma, etüt ve projeye ilişkin alınacak fiyat tekliflerinin ortalaması alınmak sure-
tiyle veya konusunda uzman bilirkişi ve ekspertizlerden temin edilerek oluşturu-
lan fiyatlar esas alınır. Bunlardan herhangi biri öncelik sırası olmadan da kulla-
nılabilir.

(4) Fiyat araştırması için yapılan çalışmalarda fiyat sorulacak kişi ve kuruluş-
lara, araştırma, etüt ve projenin ayrıntılı tarifi yapılır. Fiyatlar katma değer vergi-
si hariç olmak üzere alınır. Farklı tarihlerde elde edilen yaklaşık maliyet fiyatları 
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen her bir iş kalemi için yayımlanan 
Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) rakamları baz alınarak güncellenir.

(5) Yapılan her türlü araştırmaya rağmen, gerçek fiyatları yansıtmadığı düşü-
nülen durumlarda, fiyatlar araştırma, etüt ve proje sahibi birim başkanlığınca ge-
rekçesi açıklanarak re’sen belirlenir.

(6) Birim başkanlığının, yapılacak araştırma, etüt ve projeye ilişkin gider ka-
lemlerinden bir kısmını kendisinin karşılaması durumunda, yaklaşık maliyet he-
sabında bu gider kalemlerine ilişkin maliyet rakamları yaklaşık maliyet rakamın-
dan düşülür.

(7) Araştırma, etüt ve projenin özgün niteliği veya ileri teknoloji nedeniyle 
özel uzmanlık gerektiren ve sadece belirli hizmet sunucularından temin edilmesi 
durumunda ihale yetkilisinin onayı alınmak suretiyle, yaklaşık maliyet hesabı ya-
pılmadan ihaleye çıkılabilir.

Doğrudan temin yöntemi
MADDE 12 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçlar, ilan yapılmaksızın ve 

teminat alınmaksızın doğrudan temin yöntemiyle karşılanabilir.
a) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) 

bendinde belirlenmiş parasal limitin iki katını aşmayan ihtiyaçlar,
b) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi ile üniversiteler ve kamu kuru-

luşlarından karşılanabileceğinin tespit edilmesi,
c) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip 

olması.
(2) Birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen hallerde tekliflerin hazır-

lanması için yeterli süre tanımak suretiyle davet edilecek istekli ile Başkanlığın 
ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılamak amacıyla teknik şartlar ve fiyat üzerin-
de görüşme yapılarak ihtiyaçlar temin edilir.



190

YÖ
NE

TM
EL

İK
LE

R

(3) Birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen hallerde araştırma, etüt ve 
proje alımları piyasa araştırması yapılmak suretiyle istekli ile Başkanlığın ihtiyaç-
larını en uygun şekilde karşılamak amacıyla teknik şartlar ve fiyat üzerinde görüş-
me yapılarak ihtiyaçlar temin edilir.

(4) Bu alımlarda düzenlenen fatura ve diğer belgeler, proje yürütücüsü, proje 
koordinatörü ile satın alma birim yetkilisi tarafından imzalanır ve bedeli ödenir.

İhalelerde uygulanacak usuller
MADDE 13 – (1) Araştırma, etüt ve proje yaptırılmasına ilişkin ihalelerde 

aşağıdaki usuller uygulanır.
a) Açık ihale usulü,
b) Belli istekliler arasında ihale usulü,
c) Pazarlık usulü.

Açık ihale usulü
MADDE 14 – (1) Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

Belli istekliler arasında ihale usulü
MADDE 15 – (1) Belli istekliler arasında ihale usulü, Başkanlıkça yapılacak 

ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda davet edilen isteklilerin; ihale edilen işin 
teknik detaylarının, gerçekleştirme yöntemlerinin ve bedelinin görüşülerek teklif 
verebildiği usuldür.

(2) Bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesine uygun olarak belirlenen ve ön ye-
terlik dokümanı ile ön yeterlik ilanında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre 
adayların ön yeterlik değerlendirmesi yapılır. Belirtilen asgari yeterlik koşullarını 
sağlayamayanlar yeterli kabul edilmez. Ön yeterlik ilanında ve dokümanında be-
lirtilmek kaydıyla; yeterlikleri tespit edilenler arasından dokümanda belirtilen kri-
terlere göre sıralanarak listeye alınan belli sayıda istekli veya yeterli bulunan is-
teklilerin tamamı teklif vermeye davet edilebilir.

(3) Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterli bulunmayan adaylara da 
yeterli bulunmama gerekçeleri yazılı olarak bildirilir. İşin niteliğine göre rekabeti 
engellemeyecek şekilde ihale dokümanı ile davet mektubunda belirtilen değerlen-
dirme kriterlerine göre tekliflerin değerlendirmesi yapılarak ihale sonuçlandırılır. 
İhaleye davet edilebilecek aday sayısının üçten az olması veya teklif veren istek-
li sayısının ikiden az olması halinde ihale iptal edilir.

Pazarlık usulü
MADDE 16 – (1) Pazarlık usulü, aşağıda belirtilen hallerde kullanılabilen ve 

proje sahibi ilgili birim başkanlığının ihale edilen işin teknik detayları ile gerçek-
leştirme yöntemlerini ve/veya fiyatı isteklilerle görüştüğü usuldür.
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(2) Araştırma, etüt ve projeler;
a) Özgün niteliği veya ileri teknoloji nedeniyle özel uzmanlık gerektiren ve sa-

dece belirli hizmet sunucularından temin edilebilecek olması,
b) İhalenin, araştırma sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan 

nitelikte olması,
c) Afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya yönelik, uluslararası ikili ve çok 

taraflı anlaşmaların, ilişkilerin gerektirdiği faaliyetleri içermesi,
ç) Afet ve acil durum halinin ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak ya-

pılmasının zorunlu olması,
d) Açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü yöntemiyle yapılan 

ihale sonucunda teklif çıkmaması,
e) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve 

beklenmeyen veya Başkanlık tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya 
çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması,

f) Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihale-
nin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması,

g) İhale konusu araştırma, etüt ve proje alımlarının özgün nitelikte ve karma-
şık olması nedeniyle teknik ve mali özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlene-
memesi,

ğ) Proje sahibi ilgili birim başkanlığının, yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kamu 
İhale Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirlenmiş 
parasal limitin iki katına kadar olan araştırma, etüt ve proje alımlarında

pazarlık usulü uygulanır.
(3) Pazarlık usulüne göre yapılacak ihalelerde, işin nitelik ve gereğine göre, bu 

maddenin ikinci fıkrasının (d) ve (e) bentleri hariç olmak üzere, proje sahibi ilgi-
li birim başkanlığı tarafından davet edilen istekli sayısının ikiden az olmaması ge-
rekir. Pazarlığın yapılışı, teklifler ve üzerine ihale yapılanın tercih nedenleri ko-
misyon kararında gösterilir.

(4) Pazarlık usulüne göre geçerli teklif fiyatları alındıktan sonra katılımcıların 
son bir fiyat teklifi vermesi istenir.

(5) Bu maddeye göre yapılacak araştırma, etüt ve proje alımlarında sözleşme 
yapılması ve kesin teminat alınması zorunludur.

İhaleye katılamayacak olanlar
MADDE 17 – (1) Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici 

olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar:
a) 4734 sayılı Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya 

sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 ta-
rihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya ör-
gütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlile-
rine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar.
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b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.
c) İhaleyi yapan Birim Başkanlığının ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sa-

hip kurullarda görevli kişiler.
ç) İhaleyi yapan Birim Başkanlığının ihale konusu işle ilgili her türlü ihale iş-

lemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.
d) (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar 

kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.
e) (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri, bu kişilerin 

yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10’undan faz-
lasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç.

(2) İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin iha-
lesine katılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danış-
manlık hizmeti ihalelerine katılamazlar. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim 
ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip ol-
dukları şirketleri için de geçerlidir.

(3) İhaleyi yapan Birim Başkanlığı bünyesinde bulunan veya Başkanlık ile il-
gili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuru-
luşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler bu idarelerin ihalelerine katıla-
mazlar.

(4) Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici 
teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşa-
masında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, te-
minatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

Yasak fiil ve davranışlar
MADDE 18 – (1) İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulun-

mak yasaktır:
a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet 

suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna 
teşebbüs etmek.

b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma 
teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek 
davranışlarda bulunmak.

c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşeb-
büs etmek.

ç) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından 
kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekale-
ten birden fazla teklif vermek.

d) Bu Yönetmeliğin 17 nci maddesine göre ihaleye katılamayacağı belirtildi-
ği halde ihaleye katılmak.
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(2) Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında bu Yönetmeliğin 19, 
20, 21 ve 22 nci maddelerinde belirtilen hükümler uygulanır.

İhalelere katılmaktan yasaklama
MADDE 19 – (1) 18 inci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulunduk-

ları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az 
olmamak üzere iki yıla kadar, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri 
dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar hakkında ise altı aydan az olmamak 
üzere bir yıla kadar bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan 
yasaklama kararı verilir.

(2) Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması ha-
linde şirket ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde ise ser-
mayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkın-
da birinci fıkra hükmüne göre yasaklama kararı verilir. Haklarında yasaklama ka-
rarı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şir-
ketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında da, sermaye şirketinde or-
tak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla 
bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verilir.

(3) İhale sırasında veya sonrasında bu fiil veya davranışlarda bulundukları tes-
pit edilenler, idarelerce o ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi yasaklama kararı-
nın yürürlüğe girdiği tarihe kadar aynı idare tarafından yapılacak sonraki ihalele-
re de iştirak ettirilmezler.

(4) Yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit 
edildiği tarihi izleyen en geç kırkbeş gün içinde verilir. Verilen bu karar Resmî 
Gazete’de yayımlanmak üzere en geç onbeş gün içinde gönderilir ve yayımı tari-
hinde yürürlüğe girer.

(5) İhaleyi yapan idareler, ihalelere katılmaktan yasaklamayı gerektirir bir du-
rumla karşılaştıkları takdirde, gereğinin yapılması için bu durumu ilgili veya bağ-
lı bulunulan bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.

İsteklilerin ceza sorumluluğu
MADDE 20 – (1) Taahhüt tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan son-

ra tespit edilmiş olsa dahi, 18 inci maddede belirtilen fiil veya davranışlardan 
26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil 
veya davranışlarda bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile o işteki ortak veya vekil-
leri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak 
üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Hükmolunacak 
cezanın yanısıra, idarece 19 uncu maddeye göre verilen yasaklama kararının bitiş 
tarihini izleyen günden itibaren uygulanmak şartıyla bir yıldan az olmamak üze-
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re üç yıla kadar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yer alan bütün kamu 
kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan mahkeme kararıyla 19 uncu mad-
denin ikinci fıkrasında sayılanlarla birlikte yasaklanırlar.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan ihalelerden dolayı haklarında birinci 
fıkra gereğince ceza kovuşturması yapılarak kamu davası açılmasına karar veri-
lenler ve 19 uncu maddenin ikinci fıkrasında sayılanlar yargılama sonuna kadar 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşla-
rının ihalelerine katılamaz. Haklarında kamu davası açılmasına karar verilenler, 
Cumhuriyet savcılıklarınca sicillerine işlenmek üzere Kamu İhale Kurumuna bil-
dirilir.

(3) Bu Yönetmelikte belirtilen yasak fiil veya davranışları nedeniyle hakların-
da mükerrer ceza hükmolunanlar ile bu kişilerin sermayesinin yarısından fazla-
sına sahip olduğu sermaye şirketleri veya bu kişilerin ortağı olduğu şahıs şirket-
leri, mahkeme kararı ile sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanır.

(4) Bu madde hükümlerine göre; mahkeme kararı ile yasaklananlar ve ceza 
hükmolunanlar, Cumhuriyet savcılıklarınca sicillerine işlenmek üzere Kamu İha-
le Kurumuna, meslek sicillerine işlenmek üzere de ilgili meslek odalarına bildi-
rilir.

(5) Sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlara ilişkin 
mahkeme kararları, Kamu İhale Kurumunca, bildirimi izleyen onbeş gün içinde 
Resmî Gazete’de yayımlanmak suretiyle duyurulur.

Görevlilerin ceza sorumluluğu
MADDE 21 – (1) İhale yetkilisi ile ihale komisyonlarının başkan ve üyeleri 

ile ihale işlemlerinden sözleşme yapılmasına kadar ihale sürecindeki her aşama-
da görev alan diğer ilgililerin; 18 inci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda 
bulunduklarının, görevlerini kanuni gereklere uygun veya tarafsızlıkla yapmadık-
larının, taraflardan birinin zararına yol açacak ihmalde veya kusurlu hareketler-
de bulunduklarının tespiti halinde, haklarında ilgili mevzuatları gereğince disiplin 
cezası uygulanır. Ayrıca, fiil veya davranışlarının özelliğine göre haklarında ceza 
kovuşturması da yapılır ve hükmolunacak ceza ile birlikte tarafların uğradıkları 
zarar ve ziyan genel hükümlere göre kendilerine tazmin ettirilir. Bu Yönetmeliğe 
aykırı fiil veya davranışlardan dolayı hüküm giyen idare görevlileri, bu Yönetme-
lik kapsamına giren işlerde görevlendirilemezler.

(2) Bu Yönetmelik kapsamına giren işlerden dolayı yargı organlarınca herhan-
gi bir ceza verilmiş olanlar, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamına giren bü-
tün kamu kurum ve kuruluşlarınca, Kamu İhale Kanunu, bu Yönetmelik ve ilgi-
li diğer mevzuatın uygulanması ile görevli ve yetkili kadrolara atanamaz ve gö-
rev alamazlar.
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(3) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen temel ilkeler ve etik kural-
lara aykırı olarak ihaleye çıkılmasına izin verenler ve ihale yapanlar hakkında da 
yukarıda belirtilen müeyyideler uygulanır.

Bilgi ve belgeleri açıklama yasağı
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında görevliler ile danışman-

lık hizmeti sunanlar; ihale süreci ile ilgili bütün işlemlere, isteklilerin iş ve işlem-
leri ile tekliflerin teknik ve malî yönlerine ilişkin olarak gizli kalması gereken bil-
gi ve belgelerle işin yaklaşık maliyetini ifşa edemezler, kendilerinin veya üçüncü 
şahısların yararına kullanamazlar. Aksine hareket edenler hakkında ilgisine göre 
19 ve 21 inci maddelerde belirtilen müeyyideler uygulanır.

İş deneyimi
MADDE 23 – (1) Yaklaşık hizmet maliyeti 4734 sayılı Kanunun 21 inci mad-

desinin (f) bendinde belirtilen parasal limitin 4 katı ve üzeri işlerde, iş deneyimi-
ni gösterir belge istenebilir. Ancak, bu bedelin altında olan işlerle, ilk defa gerçek-
leştirilecek işlerde aranmayabilir.

İhaleye katılımda yeterlik kuralları
MADDE 24 – (1) İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve tek-

nik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla araştırma, etüt ve proje sahibi bi-
rim başkanlığı tarafından istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlen-
dirme kriterleri, rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemez. Ayrı-
ca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler, ihale konusu işin özelliğine 
göre söz konusu hizmetin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nite-
likte olmalıdır.

(2) İhaleye katılacak isteklilerden yeterliliğe ilişkin olarak aşağıdaki belgeler 
istenebilir:

a) İsteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğu 
ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler.

b) İsteklinin yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelinin eğitimi ve 
mesleki niteliklerini gösteren belgeler.

c) İsteklinin, araştırma, etüt ve proje faaliyetlerine ve kaliteyi sağlamasına yö-
nelik belgeler.

(3) İlk defa gerçekleştirilecek yeni bir araştırma, etüt ve proje türünün ortaya 
çıkması durumunda, daha önce bu araştırma, etüt ve projeyi yerine getirmiş yeter-
li sayıda istekli bulunamaması nedeniyle rekabet koşullarının oluşmayacağı araş-
tırma, etüt ve proje alımı ihalelerinde, ilgili birim başkanlığınca iş deneyimi aran-
mayabilir.

(4) Kamu hizmet sunucularına yaptırılacak araştırma, etüt ve projelerde yuka-
rıda sayılan belgeler istenmeyebilir.
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(5) Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır:
a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, kon-

kordato ilân eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümle-
rine göre benzer bir durumda olan.

b) İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçların-
dan dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hü-
kümlerine göre benzer bir durumda olan.

c) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş 
sosyal güvenlik prim borcu olan.

ç) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş 
vergi borcu olan.

d) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yar-
gı kararıyla hüküm giyen.

e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sı-
rasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafın-
dan ispat edilen.

f) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesle-
ki faaliyetten men edilmiş olan.

g) Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/
veya sahte belge verdiği tespit edilen.

ğ) Bu Yönetmeliğin 17 nci maddesine göre ihaleye katılamayacağı belirtildi-
ği halde ihaleye katılan.

h) Bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışlar-
da bulundukları tespit edilen.

İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi
MADDE 25 – (1) Başkanlığın gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer 

alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulun-
mayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde ihale saatinden önce ihale 
iptal edilebilir. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edil-
diği isteklilere hemen yazıyla duyurulur. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş 
olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade 
edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce Başkanlıktan herhangi bir hak 
talebinde bulunulamaz.

İhale dokümanının içeriği ve idari şartnamede yer alması zorunlu hususlar
MADDE 26 – (1) İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari 

şartnameler, teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgi-
ler bulunur.
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(2) İdari şartnamede ihale konusuna göre asgari aşağıdaki hususların belirtil-
mesi zorunludur:

a) Araştırma, etüt ve projelerde işin adı, niteliği, türü, miktarı ve işin tanımı.
b) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası.
c) İhale usulü, ihale tarih ve saati ile tekliflerin nereye verileceği.
ç) İsteklilere talimatlar.
d) İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri.
e) İhale dokümanında açıklama isteme ve yapılma yöntemleri.
f) Tekliflerin geçerlilik süresi.
g) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin teklif fiyatı-

na dahil olacağı.
ğ) Tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesinde uygulanması gereken 

ve bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar.
h) İhale kararının alınmasından sözleşmenin imzalanmasına kadar uygulan-

ması gereken ve bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar.
ı) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine 

fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı.
i) Teklif ve sözleşme türü.
j) Geçici ve kesin teminat oranları ile teminatlara ait şartlar.
k) İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde Başkanlığın serbest olduğu.
l) Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde Başkanlığın ser-

best olduğu.
m) İhale konusu araştırma, etüt ve projeye başlama ve bitirme tarihi, yapılma 

yeri, teslim şartları ve gecikme halinde alınacak cezalar.
n) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartla-

rı ve miktarı.
o) Süre verilebilecek haller ve şartları ile sözleşme kapsamında yaptırılabile-

cek iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler.
ö) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşme ile ilgili diğer giderlerin kimin tarafın-

dan ödeneceği.
p) Sigorta sorumluluğuna ilişkin şartlar.
r) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar.
s) Anlaşmazlıkların çözüm yöntemleri.

İhale dokümanının temin edilmesi
MADDE 27 – (1) İhale dokümanı Başkanlık ilgili biriminde görülebilir. An-

cak, ihaleye katılmak isteyen istekliler, bu dokümanı idareden temin etmek zo-
rundadır.



198

YÖ
NE

TM
EL

İK
LE

R

İhale dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması
MADDE 28 – (1) İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapıl-

maması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zo-
runluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve araştır-
ma, etüt ve proje alımı yeniden aynı şekilde ilan olunur.

(2) İlan yapıldıktan veya ihaleye çıkıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını 
veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya ek-
sikliklerin Başkanlıkça tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilme-
si halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişiklikle-
re ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif ver-
me gününden en az üç iş günü öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şe-
kilde ihale dokümanını satın alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapı-
lan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç du-
yulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün ze-
yilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenle-
meden önce vermiş olan istekliler tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme 
imkânı sağlanır.

(3) Ayrıca, istekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına 
ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden üç gün öncesi-
ne kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu talebin Başkanlıkça uygun gö-
rülmesi halinde yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihale dokümanını satın alan 
bütün isteklilere son teklif verme gününden önce bilgi sahibi olmalarını temin 
edecek şekilde ve açıklama talebinde bulunan istekli belirtilmeksizin yazılı ola-
rak gönderilir.

İhale ilanlarında bulunması zorunlu hususlar
MADDE 29 – (1) İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer ve-

rilemez. İhale ilanlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:
a) Başkanlığın adı, adresi, telefon ve faks numarası.
b) Araştırma, etüt ve projelerde işin adı, niteliği, türü, miktarı.
c) Araştırma, etüt ve projenin yapılacağı yer.
ç) İhale konusu araştırma, etüt ve projeye başlama ve bitirme tarihi.
d) İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu.
e) Yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler.
f) İhale dokümanının nerede görülebileceği ve bedel alınıp alınmayacağı.
g) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı.
ğ) Tekliflerin ihale saatine kadar nereye verileceği.
h) Teklif ve sözleşme türü.
ı) Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, isteklice belirlenecek tu-

tarda geçici teminat verileceği.
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i) Tekliflerin geçerlilik süresi.
j) İhaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği.

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması
MADDE 30 – (1) Açık ve belli istekliler arasında ihale usulünde, teklif mek-

tubu, geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen 
bütün belgeler zarfa konulur. Teklifler istekliler tarafından adı-soyadı, ticaret un-
vanı belirtilmek suretiyle imzalanır. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ti-
caret unvanı, tebligat adresi, Başkanlığın adı ve teklifin hangi işe ait olduğu yazı-
lır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve kaşelenir.

(2) Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin 
belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça 
yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması zorunludur.

(3) Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı 
alındılar karşılığında İdareye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edil-
mez ve açılmaksızın iade edilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale doküma-
nında belirtilen ihale saatine kadar Başkanlığa ulaşması şarttır. Postadaki gecik-
me nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla 
tespit edilir.

(4) Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple 
geri alınamaz ve değiştirilemez.

Tekliflerin geçerlilik süresi
MADDE 31 – (1) Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. 

Başkanlıkça ihtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme koşulları de-
ğiştirilmemek kaydıyla en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik sü-
resi kadar uzatılabilir.

Teminat olarak kabul edilecek değerler
MADDE 32 – (1) Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir:
a) Tedavüldeki Türk Parası.
b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları.
(2) Teminat mektupları ihale komisyonlarınca teslim alınır. Tedavüldeki Türk 

Parasının Başkanlığın mali hizmetlerini yürüten Saymanlık Müdürlüğüne yatırıl-
ması zorunludur.

(3) İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif 
sahibi istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra Başkanlığın mali hizmetle-
rini yürüten Saymanlık Müdürlüğüne teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar 
ise hemen iade edilir. İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması halin-
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de, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat sözleşme imza-
landıktan hemen sonra iade edilir.

(4) Her ne suretle olursa olsun, Başkanlıkça alınan teminatlar haczedilemez ve 
üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Teminat mektupları
MADDE 33 – (1) 31 inci maddeye göre belirlenen tekliflerin geçerlilik süre-

sinden en az otuz gün fazla süreli olmak kaydıyla, geçici teminat mektuplarında 
süre belirtilir. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde, geçici teminat mek-
tuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır. Kesin teminat mektuplarının süresi ihale 
konusu işin bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle Başkanlıkça belirlenir.

Teminat
MADDE 34 – (1) Açık ve belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacak 

alımlarda, teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekli tarafından 
verilecek tutarda geçici teminat alınması ve ihale bedelinin % 6’sı oranında kesin 
teminat alınması zorunludur.

(2) İhale dokümanında belirtilmek kaydıyla Başkanlıkça uygun görülen ihale-
lerde geçici ve kesin teminat aranmayabilir.

Tekliflerin alınması ve açılması
MADDE 35 – (1) İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç 

teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek hazır bulunanlara duyurulur ve 
hemen ihaleye başlanır. Bu çerçevede, ihale komisyonu tarafından teklif zarfla-
rının incelenmesinin ardından, teklif zarfları açılmadan önce yaklaşık maliyet is-
teklilere açıklanır.

(2) İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici te-
minatların usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif 
mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler bir tutanakla tespit 
edilir. İstekliler ile teklif fiyatları açıklanır. Bu işlemlere ilişkin olarak hazırlanan 
tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya 
kabulüne karar verilemez. Teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez veya tamam-
lanamaz. Teklifler ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.

Tekliflerin değerlendirilmesi
MADDE 36 – (1) İhale komisyonunun talebi üzerine Başkanlıkça teklifle-

rin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere, net 
olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını is-
teyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması 
veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale 
getirilmesi amacıyla istenilemez ve yapılamaz.
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(2) Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya 
teklif mektubu ile geçici teminatın usulüne uygun olmadığı 35 inci maddeye göre 
ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılma-
sına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıy-
la, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde Başkanlıkça belirlenen sürede is-
teklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sü-
rede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici temi-
natları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri ek-
siksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin teklif-
lerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu 
araştırma, etüt ve projeyi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine 
ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir.

Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali
MADDE 37 – (1) İhale komisyonu kararı üzerine Başkanlık verilmiş olan bü-

tün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi ha-
linde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. Başkanlık bütün tekliflerin red-
dedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, Başkanlık is-
teklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden 
isteklilere bildirir.

İhalenin karara bağlanması ve onaylanması
MADDE 38 – (1) 35 inci ve 36 ncı maddelere göre yapılan değerlendirme so-

nucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bı-
rakılır.

(2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece en düşük fiyat esasına göre 
belirlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda; maliyet etkinliği, verimlilik, kali-
te ve teknik ile teknolojik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınarak eko-
nomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin 
fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale dokü-
manında bu unsurların parasal değerler olarak ifade edilmesi zorunludur. Parasal 
değerler olarak ifade edilmesi mümkün olmayan unsurlar için ihale dokümanın-
da nispi ağırlıklar belirlenir.

(3) En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendiril-
diği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunla-
rın da ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, ikinci fıkrada 
belirtilen fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınmak suretiyle ekonomik açıdan en avan-
tajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır.

(4) Yeterlik kriterleri için öngörülen belgeler fiyat dışı unsur olarak belirlenemez.
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(5) İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayı-
na sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedel-
ler, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale ya-
pılmamış ise nedenleri belirtilir.

(6) İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş gün içinde ihale kararını 
onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

(7) İhale kararı, onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hüküm-
süz sayılır. İhale yetkilisince onaylanmayan ihale kararları ve yeniden yapılacak 
işlem yazılı olarak açıklanabilir.

(8) İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce ihale üzerinde kalan 
isteklinin Bu Yönetmeliğin 19 uncu ve 20 nci maddelerine göre yasaklı olup ol-
madığı araştırılır.

Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi
MADDE 39 – (1) İhale sonucu, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından 

onaylandığı günü izleyen en geç üç iş günü içinde, ihale üzerinde bırakılan dâhil 
ihaleye teklif veren bütün isteklilere elden veya tebligat adresine iadeli taahhütlü 
posta, faks ve e-tebligat yoluyla bildirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Sözleşmeye Davet, Sorumluluk, Değişiklik ve Sözleşmenin Feshi

Sözleşmeye davet
MADDE 40 – (1) İhale üzerinde kalan istekli, ihale kararının ihale yetkilisi 

tarafından onaylandığının kendisine tebliğ edildiği günden başlayarak en çok on 
gün içinde kesin teminat şartını yerine getirip, sözleşme imzalar. Bu süre içinde 
Başkanlık ile sözleşme yapmaktan kaçınan istekli için, bu Yönetmeliğin 19 uncu 
ve 41 inci maddeleri hükümleri uygulanır.

(2) Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale üzerinde kalan isteklinin ihalelere 
katılmaktan yasaklı olup olmadığının bu Yönetmeliğin 19 uncu ve 20 nci madde-
lerine göre teyit edilmesi zorunludur.

Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu
MADDE 41 – (1) İhale üzerinde kalan istekli 40 ıncı maddede belirtilen süre 

sonuna kadar kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme 
imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir.

(2) Bu zorunluluğa uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya 
gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. 
Bu durumda Başkanlıkça ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının iha-
le yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekli ile de bu Yönet-
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melikte belirtilen hükümlere göre sözleşme imzalayabilir. Ancak ekonomik açı-
dan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için, 40 
ıncı maddede belirtilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç gün içinde ekono-
mik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye 39 uncu maddede belirtilen 
şekilde tebligat yapılır.

(3) Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzala-
maması durumunda, bu teklif sahibinin de geçici teminatı gelir kaydedilerek iha-
le iptal edilir.

Sözleşme yapılmasında başkanlığın görev ve sorumluluğu
MADDE 42 – (1) Başkanlık, 40 ıncı maddede yazılı süre içinde sözleşme ya-

pılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmakla yükümlüdür. Başkanlı-
ğın bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde, istekli sürenin bitmesini izleyen 
günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile bil-
dirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde geçici teminat geri veri-
lir.

(2) Başkanlığa bu konuda her hangi bir sorumluluk atfedilemez.

İhalenin sözleşmeye bağlanması
MADDE 43 – (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihaleler sözleşmeye bağla-

nır. Sözleşmeler Başkanlıkça hazırlanır ve ihale yetkilisi ile yüklenici tarafından 
imzalanarak yürürlülüğe girer. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleş-
meler ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır.

(2) İhale dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve 
onaylattırılması zorunlu değildir.

Sözleşmede değişiklik yapılması
MADDE 44 – (1) Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılma-

ması ve idare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belir-
tilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:

a) İşin yapılma veya teslim yeri.
b) İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve 

bu süreye uygun olarak ödeme şartları.

Sözleşmede yer alması zorunlu hususlar
MADDE 45 – (1) Bu Yönetmeliğe göre düzenlenecek sözleşmelerde, ihale 

konusu işin özelliğine ve gereğine göre aşağıdaki hususların belirtilmesi zorun-
ludur:

a) Araştırma, etüt ve projenin tanımı.
b) Başkanlığın adı ve adresi.
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c) Yüklenicinin adı veya ticaret unvanı, tebligata esas adresi.
ç) Varsa alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumlulukları.
d) Sözleşmenin bedeli, türü ve süresi.
e) Ödeme yeri, şartları ve miktarı.
f) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin sözleşme be-

deline dahil olacağı.
g) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşmeyle ilgili diğer giderlerin kimin tarafın-

dan ödeneceği.
ğ) Kesin teminat miktarı ile kesin teminatın iadesine ait şartlar.
h) Araştırma, etüt ve projenin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil 

ve şartları.
ı) Gecikme halinde alınacak cezalar.
i Mücbir sebepler ve süre uzatımı verilebilme şartları.
j) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar.
k) Sözleşmede değişiklik yapılma şartları.
l) Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar.
m) Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin so-

rumlulukları.
n) İhale dokümanında yer alan bütün belgelerin sözleşmenin eki olduğu.
o) Anlaşmazlıkların çözüm yöntemleri.

Denetim, muayene ve kabul işlemleri
MADDE 46 – (1) Teslim edilen araştırma, etüt ve proje işinin muayene ve ka-

bul işlemleri, ihaleyi yapan birim başkanlığınca oluşturulan en az üç kişilik mua-
yene ve kabul komisyonları tarafından yapılır. Yapılan iş yüklenici tarafından ida-
reye teslim edilmedikçe muayene ve kabul işlemleri yapılamaz.

(2) Ancak sözleşmesinde hüküm bulunması halinde; belli süreci gerektiren iş-
ler, muayene ve kabul komisyonlarının yetki ve sorumluluğunu kaldırmaması şar-
tıyla, ihale dokümanında belirtilen kalite ve özelliklere göre yapılıp yapılmadığı 
hususunda, ilgili idare tarafından belirli aşamalarda ve aralıklarla denetlenebilir.

(3) Taahhüdün tamamlanan ve müstakil kullanıma elverişli bölümleri için 
kısmî kabul yapılabilir.

Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya mahkumiyeti
MADDE 47 – (1) Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya 

özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde aşağıdaki hükümler uy-
gulanır:

a) Yüklenicinin ölümü halinde, sözleşme feshedilmek suretiyle hesabı genel 
hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminatları ve varsa diğer alacakları varis-
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lerine verilir. Ancak, aynı şartları taşıyan ve talepte bulunan varislere idarenin uy-
gun görmesi halinde, ölüm tarihini izleyen otuz gün içinde varsa ek teminatlar da-
hil taahhüdün tamamı için gerekli kesin teminatı vermeleri şartıyla sözleşme dev-
redilebilir.

b) Yüklenicinin iflas etmesi halinde, sözleşme feshedilerek yasaklama hariç 
hakkında 50 nci ve 52 nci maddeye göre işlem yapılır.

c) Ağır hastalık, tutukluluk veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiye-
ti nedeni ile yüklenicinin taahhüdünü yerine getirememesi halinde, bu durumun 
oluşunu izleyen otuz gün içinde yüklenicinin teklif edeceği ve ilgili idarenin ka-
bul edeceği birinin vekil tayin edilmesi koşuluyla taahhüde devam edilebilir. An-
cak, yüklenicinin kendi serbest iradesi ile vekil tayin edecek durumda olmaması 
halinde, yerine ilgililerce aynı süre içinde genel hükümlere göre bir yasal temsilci 
tayin edilmesi istenebilir. Bu hükümlerin uygulanmaması halinde, sözleşme fes-
hedilerek yasaklama hariç haklarında 50 nci ve 52 nci maddeye göre işlem yapılır.

Yüklenicinin ortak girişim olması halinde ölüm, iflas, ağır hastalık, tutuk-
luluk veya mahkumiyet

MADDE 48 – (1) Ortak girişimlerce yerine getirilen taahhütlerde, ortak giri-
şimi oluşturan kişilerden birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu, özgür-
lüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkum olması veya dağılması sözleşmenin devamı-
na engel olmaz. Ancak, bunlardan biri idareye pilot veya koordinatör ortak ola-
rak bildirilmiş ise, pilot veya koordinatör ortağın gerçek veya tüzel kişi olmasına 
göre iflas, ağır hastalık, tutukluluk, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyet 
veya dağılma hallerinde, sözleşme feshedilerek yasaklama hariç haklarında 50 nci 
ve 52 nci maddeye göre işlem yapılır. Pilot veya koordinatör ortağın ölümü halin-
de ise sözleşme feshedilmek suretiyle yapılmış olan işler tasfiye edilerek kesin te-
minat iade edilir. Bu durumların oluşunu izleyen otuz gün içinde diğer ortakların 
teklifi ve idarenin uygun görmesi halinde de, teminat dahil o iş için pilot veya ko-
ordinatör ortağın yüklenmiş olduğu sorumlulukların üstlenilmesi kaydıyla sözleş-
me yenilenerek işe devam edilebilir.

(2) Pilot veya koordinatör ortak dışındaki ortaklardan birinin ölümü, iflası, 
ağır hastalığı, tutukluluğu, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkum olması veya 
dağılması halinde, diğer ortaklar teminat dahil işin o ortağa yüklediği sorumluluk-
ları da üstlenerek taahhüdü yerine getirirler.

Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi
MADDE 49 – (1) Sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında 

yüklenicinin mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeye-
ceğini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak bildirmesi halinde, ayrıca protesto çek-
meye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedi-
lir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
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İdarenin sözleşmeyi feshetmesi
MADDE 50 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde idare sözleşmeyi fesheder:
a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun 

olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale doküma-
nında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün 
süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,

b) Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 18 inci maddede sayılan 
yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi,

hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve var-
sa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hü-
kümlere göre tasfiye edilir.

Sözleşmeden önceki yasak fiil veya davranışlar nedeniyle fesih
MADDE 51 – (1) Yüklenicinin, ihale sürecinde bu Yönetmelik hükümlerine 

göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tes-
pit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve 
sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

(2) Ancak, taahhüdün en az % 80’inin tamamlanmış olması ve taahhüdün ta-
mamlattırılmasında kamu yararı bulunması kaydıyla;

a) İvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden ihale edilmesi için 
yeterli sürenin bulunmaması,

b) Taahhüdün başka bir yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması,
c) Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını en-

gelleyecek nitelikte olmaması,
hallerinde, idare sözleşmeyi feshetmeksizin yükleniciden taahhüdünü tamam-

lamasını isteyebilir ve bu takdirde yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadır. 
Ancak bu durumda, yüklenici hakkında 17 nci madde hükmüne göre işlem yapı-
lır ve yükleniciden kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı kadar ceza 
tahsil edilir. Bu ceza hak edişlerden kesinti yapılmak suretiyle de tahsil edilebilir.

Sözleşmenin feshine ilişkin düzenlemeler
MADDE 52 – (1) 49 uncu maddeye göre yüklenicinin fesih talebinin idareye 

intikali, 50 nci maddenin (a) bendine göre belirlenen sürenin bitimi, 49 uncu mad-
denin (b) bendi ile 50 nci maddeye göre ise tespit tarihi itibariyle sözleşme feshe-
dilmiş sayılır. Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde idare tarafından fesih kararı alı-
nır. Bu karar, karar tarihini izleyen beş gün içinde yükleniciye bildirilir.

(2) 49, 50 ve 51 inci maddelere göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, ke-
sin teminat ve varsa ek kesin teminatlar alındığı tarihten gelir kaydedileceği tari-
he kadar Devlet İstatistik Enstitüsünce yayımlanan aylık toptan eşya fiyat endek-
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sine göre güncellenir. Güncellenen tutar ile kesin teminat ve varsa ek kesin temi-
natların tutarı arasındaki fark yükleniciden tahsil edilir.

(3) Hak edişlerden kesinti yapılmak suretiyle teminat alınan hallerde, alıkonu-
lan tutar gelir kaydedileceği gibi, sözleşmenin feshedildiği tarihten sonra yapıl-
mayan iş miktarına isabet eden teminat tutarı da birinci fıkra hükmüne göre gün-
cellenerek yükleniciden tahsil edilir.

(4) Gelir kaydedilen teminatlar, yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.
(5) 49, 50 ve 51 inci maddelere göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, yük-

leniciler hakkında 17 ve 19 uncu madde hükümlerine göre işlem yapılır. Ayrıca, 
sözleşmenin feshi nedeniyle idarenin uğradığı zarar ve ziyan yükleniciye tazmin 
ettirilir.

Mücbir sebepler
MADDE 53 – (1) Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda be-

lirtilmiştir:
a) Doğal afetler.
b) Kanuni grev.
c) Genel salgın hastalık.
d) Kısmî veya genel seferberlik ilânı.
e) Gerektiğinde Başkanlık tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.
(2) Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak 

üzere, idare tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edi-
lebilmesi için; yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, ta-
ahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli orta-
dan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği 
tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bu-
lunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.

Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshi
MADDE 54 – (1) Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halin-

de, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek, kesin teminat ve varsa ek kesin 
teminatlar iade edilir.

Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi
MADDE 55 – (1) Araştırma, etüt ve proje alım sözleşmelerinde, öngörülme-

yen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde ihale yetkililerinin 
onayı ile sözleşme bedelinin yüzde 20’sine kadar iş artışı yapılabilir.

(2) Sözleşme bedelinin daha düşük bedelle tamamlanacağı anlaşılan işlerde 
yüklenici işi bitirmek zorundadır. Bu durumda yükleniciye yapmış olduğu gerçek 
giderler ve yüklenici kârına karşılık olarak herhangi bir bedel ödenmez.
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(3) Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde 22/4/1926 tarihli ve 818 sayılı 
Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM
Kamu Hizmet Sunucusu

Kamu hizmet sunucusundan protokol ile alım
MADDE 56 – (1) Kamu hizmet sunucularından her bir araştırma, etüt ve proje 

bedeli ayrı hesaplanmak üzere; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci mad-
desinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirlenmiş parasal limitin en fazla dört ka-
tına kadar olan araştırma, etüt ve proje alımları proje sahibi Başkanlık ile kamu 
hizmet sunucusu arasında düzenlenecek protokolle gerçekleştirilir.

Protokol düzenlenmesi
MADDE 57 – (1) Her bir araştırma, etüt ve proje için ayrı ayrı protokol dü-

zenlenebileceği gibi, birden fazla araştırma, etüt ve proje için de ortak protokol 
düzenlenebilir.

(2) Protokol karşılıklı mutabakat sonucu hazırlanır ve taraf olan birimlerin 
harcama yetkilileri tarafından imzalanır.

(3) Araştırma, etüt ve proje alımına ilişkin hususlar, her alım konusunun özel-
liğine göre araştırma, etüt ve proje sahibi ilgili birim başkanlıklarınca protokol-
de belirlenir.

(4) Protokolün feshine ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin hükümler proto-
kolde belirlenir.

(5) Kamu hizmet sunucularına yaptırılacak araştırma, etüt ve projelerde ön ye-
terlilik aranmaz.

Fiyatlandırma
MADDE 58 – (1) Araştırma, etüt ve proje alımlarının bedeli, maliyetinin al-

tında kalmamak kaydıyla Başkanlık ile kamu hizmet sunucusu arasında yapıla-
cak protokolle belirlenir. Protokol bedelleri iş artışları da dahil olmak üzere hiç-
bir zaman 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrası-
nın (f) bendinde belirlenmiş parasal limitin dört katının üzerinde olamaz. Belirle-
nen parasal limitin altında kalmak amacıyla araştırma, etüt ve proje yaptırılması 
işleri kısımlara bölünemez.

Teminat ve sözleşme
MADDE 59 – (1) 56 ncı madde kapsamında yapılacak alımlar için geçici ve 

kesin teminat alınması zorunlu değildir.
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(2) 56 ncı madde kapsamında alınacak araştırma, etüt ve proje işleri için bu 
Yönetmelikte belirtilen sözleşme hükümleri uygulanmaz.

Kamu hizmet sunucularının sorumluluğu
MADDE 60 – (1) Kamu hizmet sunucuları, taahhütleri çerçevesinde kusurlu 

veya standartlara uygun olmayan malzeme seçilmesi, verilmesi veya kullanılma-
sı, tasarım hatası, uygulama yanlışlığı, denetim eksikliği, protokol hükümlerine 
uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve zi-
yandan doğrudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre kamu hiz-
met sunucusuna ikmal ve tazmin ettirilir.

Devir
MADDE 61 – (1) Protokol ile yaptırılan araştırma, etüt ve proje işleri devre-

dilemez.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Bildirim ve tebligat esasları
MADDE 62 – (1) Başkanlık tarafından Bu Yönetmeliğe göre yapılacak her 

türlü bildirim ve tebligatlar aşağıdaki yöntemler kullanılarak yapılabilir:
a) İmza karşılığı elden.
b) İadeli taahhütlü mektupla.
c) Elektronik ortamda.
d) Faksla.
(2) İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatlarda mektubun postaya veril-

mesini takip eden yedinci gün istekliye tebliğ tarihi sayılır. Tebligatın bu tarihten 
önce muhataba ulaşması halinde ise fiili tebliğ tarihi esas alınır.

(3) Başkanlık tarafından elektronik ortamda veya faks ile yapılan tebligatlar 
ile çerçeve anlaşmaya dahil olan istekliler tarafından elektronik ortamda sunu-
lan fiyat tekliflerinin aynı gün teyit edilmesi zorunludur. Elektronik ortamda veya 
faks ile yapılan bildirimlerde bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır.

(4) Elektronik haberleşmede kullanılacak araçlar ile bunların teknik özellikle-
ri, yaygın olarak kullanılan haberleşme ve bilgi teknolojisi ürünleri ile uyumlu ve 
kolay erişilebilir olmalı ve eşit muamele ilkesini sağlamalıdır.

(5) Her türlü bilgi alışverişi ile bilginin muhafazasında; verilerin bütünlüğü ile 
tekliflerin ve başvuru belgelerinin gizliliğinin sağlanması esastır.

(6) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yapılacak tebliğler hakkın-
da 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.
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Yürürlük
MADDE 63 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 64 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Afet ve Acil Durum Yönetimi 

Başkanlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
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SİVİL SAVUNMA UZMANLARININ İDARİ 
STATÜLERİ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL 
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BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Dayanak

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kamu kurum ve kuruluşlarının sivil 

savunma uzmanlarının idari statüleri, görevleri, denetimleri ve eğitimlerine iliş-
kin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan 

sivil savunma uzmanlarını kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – Bu Yönetmelik; 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil 

Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 25 inci 
maddesinin beşinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

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

faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan ve acil müdahaleyi gerektiren olay-
ları ve bu olayların oluşturduğu kriz halini,

b) Afet: Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sos-
yal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesinti-
ye uğratan doğal, teknolojik veya insan kaynaklı olayları,

c) Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi: Afet ve acil durumlarda müdaha-
lenin koordine edildiği, 24 saat esasına göre çalışan, kesintisiz ve güvenli bilgi-
işlem ve haberleşme sistemleri ile donatılan merkezi,

ç) Başkan: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanını,
d) Başkanlık: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığını,
e) Koruyucu güvenlik: Kamu kurum ve kuruluşlarının personelinin, evrak ve 

dökümanının, haberleşme sistemleri ile araç, gereç, bina ve tesislerinin espiyona-
ja, sabotajlara ve yangınlara karşı ilgili mevzuat çerçevesinde korunması ile özel 
güvenlik hizmetlerini,

f) Sivil savunma: Düşman saldırılarına karşı halkın can ve mal kaybının en az 
seviyeye indirilmesi, hayati önem taşıyan her türlü resmi ve özel tesis ve kuruluş-
ların korunması ve faaliyetlerinin devamını sağlayacak iyileştirmenin yapılması, 
savunma gayretlerinin halk tarafından en yüksek seviyede desteklenmesi ve hal-
kın moralini yüksek tutmak için alınacak her türlü silahsız koruyucu ve kurtarıcı 
tedbir ve faaliyetleri,
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g) Sivil Savunma Hizmetleri Yetkilisi: Birden fazla sivil savunma uzmanı bu-
lunan kurum ve kuruluşlarda Sivil Savunma Hizmetleri Yetkilisi olarak görevlen-
dirilen uzmanı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Sivil Savunma Uzmanlarının İdari Statüleri

Sivil savunma uzmanlarının idari statüsü
MADDE 5 – (1) Kamu kurum ve kuruluşlarının sivil savunma, seferberlik 

ve savaş hali hizmetleri ile afet ve acil durum hizmetlerinin koordinasyonu; ku-
rum ve kuruluşların merkez teşkilatlarında idari ve mali işler, destek hizmetleri 
veya bu amaçla kurulmuş hizmet birimleri bünyesinde birim yöneticisine doğru-
dan bağlı olarak, kurum ve kuruluşların taşra teşkilatlarında ise teşkilatın üst yö-
neticisine doğrudan bağlı olarak sivil savunma uzmanlarınca yürütülür. Sivil sa-
vunma uzmanları kurum ve kuruluşlarda şube müdürü görev, yetki ve sorumlu-
luklarına sahiptir.

(2) Birden fazla sivil savunma uzmanı bulunan kamu kurum ve kuruluşların-
daki uzmanlardan biri sivil savunma hizmet yetkilisi olarak görevlendirilir.

(3) Sivil savunma uzmanı olabilmek için 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununda belirtilen genel koşullara ek olarak ilgili kamu kurum veya 
kuruluşunun açacağı görevde yükselme sınavında başarılı olma koşulu aranır.

(4) Sivil savunma uzmanları kurumlarının ilgili mevzuatına göre yer değişti-
rebilir.

Kurum üst yöneticisinin görevi
MADDE 6 – (1) Sivil savunma, afet, acil durum, seferberlik ve koruyucu gü-

venlik hizmetlerinin düzenli ve etkin bir şekilde yürütülmesinden kurumun üst 
yöneticisi yetkilidir. Üst yönetici bu görevleri sivil savunma uzmanları eliyle ye-
rine getirir.

(2) Sivil savunma hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesi için büro, yeterli sa-
yıda personel, gerekli araç, gereç ve malzeme ilgili kamu kurum ve kuruluşun-
ca sağlanır.

Sivil savunma uzmanlarının görevlendirilmesi
MADDE 7 – (1) Sivil savunma uzmanları, kamu kurum ve kuruluşun üst yö-

neticisinin de uygun görüşü alınarak Başkanlıkça, Başkanlıkta ve illerde; afet, acil 
durum ve sivil savunma hizmetlerinde geçici olarak görevlendirilebilir.

(2) İllerde görev yapan sivil savunma uzmanları afet, acil durum, sivil savun-
ma ve seferberlik hizmetlerinde vali tarafından İl Afet ve Acil Durum Müdürlük-
lerinde geçici olarak görevlendirilebilir.
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Sivil savunma amiri
MADDE 8 – (1) Sivil savunma uzmanı kadrosu bulunmayan kamu kurum ve 

kuruluşlarında kurumun üst yöneticisi tarafından bir personel 5/6/1964 tarihli ve 
6/3150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sivil Savunma ile İl-
gili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler 
Tüzüğünün 67 nci maddesi gereğince sivil savunma amiri olarak görevlendirilir. 
Bu Yönetmelik hükümlerince sivil savunma, seferberlik ve savaş hali hizmetle-
ri ile afet ve acil durum hizmetlerinin koordinasyonu sivil savunma amirince yü-
rütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sivil Savunma Uzmanlarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Sivil savunma uzmanlarının görevleri
MADDE 9 – (1) Sivil savunma uzmanları bulundukları kurum ve kuruluşlar-

da aşağıdaki görevleri yapar:
a) Sivil savunma planlarını hazırlamak ve bu planları güncellemek,
b) Kamu kurum ve kuruluşlarının tahliyeye ilişkin planlamasını koordine et-

mek,
c) Sivil savunma servislerinin kuruluşunu sağlamak ve eğitimlerini yaptırmak,
ç) Afet, sivil savunma ve acil durum hizmetleri için gerekli olan araç, gereç ve 

malzemenin tedarik ve teminini ilgili birimlerle koordine ederek planlamak, mev-
cutların bakım ve korunmalarının takibini yapmak,

d) Afet, sivil savunma, acil durum ve seferberlik hizmetleri için gerekli ödene-
ği ilgili birimlerle koordine ederek belirlemek ve bütçeye konulmasını sağlamak,

e) Afet ve acil durum hallerinde müdahaleyi koordine etmek ve üst yönetici-
leri bilgilendirmek,

f) Hizmetlerle ilgili mevzuat, yayın ve direktifleri izlemek, incelemek ve bun-
ların gereklerini yerine getirmek,

g) Bu Yönetmelikte belirtilen görevlerin yerine getirilmesi amacıyla; Kurumu 
ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve 
diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

ğ) Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer savunma ile ilgili iş ve işlemle-
ri yürütmek,

h) 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürür-
lüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri-
nin kurumunda uygulanmasını takip etmek ve yangın önleme tedbirlerini denet-
lemek,

ı) Kurum içerisinde ikaz ve alarm haberlerinin alınıp verilmesi ve siren siste-
minin işletilmesine ilişkin işlemleri yürütmek,
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i) Kurumun sığınaklarla ilgili hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek,
j) Afet, sivil savunma, acil durum, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer 

tehdit ve tehlikeler, koruyucu güvenlik ve ilk yardım konularında kurum persone-
li ile kurumun denetimine tabi özel kuruluş personeline eğitim vermek,

k) Afet, sivil savunma, acil durum ve seferberlikle ilgili düzenlenen tatbikat-
larda kurumu adına sekretarya hizmetlerini yapmak, bu konularla ilgili kurumda 
tatbikatlar düzenlenmesini ve yürütülmesini sağlamak,

l) Kurumun denetimine tabi kamu kurum ve kuruluşlarında yürütülen afet, si-
vil savunma, acil durum, seferberlik ve koruyucu güvenlik hizmetlerini denetle-
mek,

m) Seferberlik ve savaş hali hazırlıkları ile ilgili iş ve işlemlerini yapmak ve 
yaptırılmasını sağlamak,

n) Kurumun Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinin sekretarya hizmetini 
yapmak, İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ile koordinasyonu sağlamak,

o) Koruyucu güvenlik hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak, kamu kurum 
ve kuruluşlarının üst amiri adına hizmetin takip ve denetimini yapmak,

ö) İlgili mevzuat uyarınca kurumun üst yöneticisi tarafından verilen görevle-
ri yapmak.

(2) Sivil savunma uzmanlarına ilgili mevzuatta yer almayan herhangi bir gö-
rev verilmez.

Sivil savunma uzmanlarının yetki ve sorumluluğu
MADDE 10 – (1) Sivil savunma uzmanları, bu Yönetmelikte belirtilen görev-

leri; ilgili mevzuat çerçevesinde yapmaya, yaptırmaya, denetlemeye, takip ve ko-
ordine etmeye yetkili ve sorumludur.

(2) Sivil savunma uzmanları kamu kurum ve kuruluşlarının diğer birimleri ile 
işbirliği ve koordine içinde çalışır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sivil Savunma Uzmanlarının ve Sivil Savunma Amirlerinin

Eğitimi ve Denetimi

Sivil savunma uzmanlarının ve sivil savunma amirlerinin eğitimi
MADDE 11 – (1) Sivil savunma uzmanlarının eğitimi 25/7/1983 tarihli ve 

83/6854 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları 
Eğitimi Genel Planı esas alınarak aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Bu göreve ilk defa atananların eğitimleri Afet ve Acil Durum Yönetimi Eği-
tim Merkezinde yapılır.
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b) Halen görevde bulunanların hizmet içi eğitimleri ise Başkanlıkça yayımla-
nacak eğitim programı çerçevesinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Eğitim Mer-
kezinde veya Başkanlığın uygun göreceği yerlerde yapılır.

c) Eğitim programına yasal mazeretler dışında katılım zorunludur.
(2) Sivil savunma amirleri, Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi, il afet ve acil 

durum müdürlükleri ile kurumların sivil savunma uzmanlarınca açılan sivil sa-
vunma amirleri kurslarında eğitilir.

Sivil savunma uzmanlarının denetimi
MADDE 12 – (1) Kurum ve kuruluşlardaki sivil savunma uzmanları;
a) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı veya Başkanın görevlendireceği per-

sonel,
b) Vali veya görevlendireceği personel,
c) Kurum ve kuruluşun üst yöneticisi, müfettişleri veya denetçileri,
tarafından denetlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Afet ve Acil Durum Yönetimi 

Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.
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Yayımlandığı R. Gazete Tarihi: 21/09/1968  Sayısı: 13007

AFETLERİN GENEL HAYATA ETKİLİLİĞİNE 
İLİŞKİN TEMEL KURALLAR HAKKINDA 

YÖNETMELİK
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KAPSAM:
Madde 1- Olmuş veya olması muhtemel afetlerin o yerin genel hayatına etki-

li olup olmadığı, 7269 sayılı Afetler Kanununun 1051 sayılı Kanunla değiştirilen 
1 nci maddesi uyarınca hazırlanan bu Yönetmelik esaslarına göre tespit olunur.

 
ZARAR DURUMU:
Madde 2- Meydana gelen bir afetten:
a) 100 haneye kadar olan köylerde ve bucaklarda mevcut konutlardan en az 

1/10 ununun,
b) l00 haneden fazla olan köylerde ve bucaklarda en az 10 konutun,
c)  Nüfusu, 5 bine kadar olan ilçe ve illerde en az 20 binanın,
d)        „      5-10    „      „         „    „    „      „        „    25     „
e)        “     10-30   “      “         “    “    “      “         “   30
f)        “      30-50   “       “         “    “    “      “        “   40     “
g)        “     50 binden fazla       “    “    “      “        “    50     “ 
Yıkılması veya bir daha oturulamayacak veya kullanamayacak derecede ağır 

hasar görmesi halinde afet o yerin genel hayatına etkilidir.
 
Madde 3- Nüfusu 15 binden fazla olan il ve ilçelerin mahalle (Yani muhtar-

lık) teşkil eden kesimlerinde en az 10 binanın yıkılması veya onarımı mümkün ol-
mayacak derecede ağır hasar görmesi halinde de afet o yerin genel hayatına etki-
li sayılabilir.

                                                                                                                               
AFETİN MUHTEMEL BULUNMASI HALINDE:
Madde 4- Muhtemel afetlerin genel hayata etkili olup olmadığının tayin ve 

tespitinde, bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde olmuş afetler için verilen ölçü ve 
sayılar aynen esas alınır.

 
GENEL HAYATA ETKİLİLİĞİN TESPİTİNDE GÖZÖNÜNDE TUTU-

LACAK DİĞER HUSUSLAR:
Madde 5- Aşağıda (a-f) fıkralarında belirtilen hallerde, durum imar ve Iskan 

Bakanlığınca takdir edilmek suretiyle afet genel hayata etkili sayılabilir.
a)  Afet sebebiyle ölü veya ağır yaralıların bulunması,
b)  Tarım ürünlerinden en az l/3unun zarar görmüs olması,
c)  Büyük ve küçük baş hayvanın telef olması,
d)  O yerde kışların çok şiddetli ve inşaat mevsiminin kısa süreli olması,
e) O yerdeki kamu tesislerinin (Yol, su, elektrik, kanalizasyon v.s.) kullanıla-

mayacak veya çalışamayacak derecede hasar görmüş olması,
f) Ulaşım imkanlarının çok sınırlı olması,
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 GENEL HAYATA ETKİLİLİK KARARI:
Madde 6- Meydana gelen veya gelmesi muhtemel olan afetlerin genel hayata 

etkili olup olmadığına, bu Yönetmelikte belirtilen ölçü ve esaslara dayanarak imar 
ve Iskan Bakanlığınca karar verilir.

 
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER:
Madde 7- Alt kısmında veya başka bir bolümde ticaret yeri bulunan konut-

ların zarar görmesi halinde konut ve ticaret yerleri ayrı ayrı sayıma tabi tutulur.
 
Madde 8- Nüfus miktarının tespitinde, en son yapılan ve sonuçları belli olan 

resmi nüfus sayımı rakamları dikkate alınacaktır.
 
Madde 9- Bu Yönetmeliğin yayımından önce, meydana gelen veya gelmesi 

muhtemel olan afetlere ilişkin olarak hasar tespitleri ve rapor değerlendirmeleri 
tamamlanan yerlerde yeniden değerlendirme yapılmaz.

 
Madde 10-   Bu Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
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Yayımlandığı R. Gazete Tarihi: 28.08.1968    Sayısı: 12988

AFET SEBEBİYLE HAK SAHİBİ OLANLARIN 
TESPİTİ HAKKINDAKİ YÖNETMELİK
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Kapsam:
Madde 1- Bu Yönetmelik 7269 sayılı Afetler Kanununun 1051 sayılı Kanun-

la değiştirilen 29 uncu maddesi gereğince hazırlanmıştır.

Madde 2- Afet sebebiyle, kendilerine bina yapılacak veya inşaat kredisi veri-
lecek malik ve hissedarlarla, ebeveyni ile birlikte oturan evli kişilerin hak sahipli-
ği yönünden tayin ve tespitleri bu Yönetmelik esaslarına göre yapılır.

Madde 3- Bu Yönetmelikte yer alan “Hak sahibi” deyimi, afetzedelerin, yı-
kılan veya ağır hasar gören binalarla olan mülkiyet ilişkilerini ve yeniden yapıla-
cak binalardan veya verilecek inşaat kredisinden yararlanabilme durumlarını ifa-
de eder.

Kendilerine ait konutları zarar görenlerin durumu:
Madde 4- a) Afet sebebiyle, kendilerine ait bulunan konutları yıkılan, yanan 

veya oturulamayacak derecede ağır hasar gören afetzede aileler,
b) Kendilerine ait konutları muhtemel bir afete maruz bulunan aileler,
c) Afet gören yerlerin bitişiğinde veya yakınında, üzerinde bina yaptırılmak 

üzere İmar ve İskan Bakanlığınca tespit edilip imar planına dahil edilen veya bu 
konutları için kıymet belgesi verilen aileler,

Hak sahibi sayılırlar ve bu ailelere yeniden konut yapılır veya konut kredi-
si verilir.

Ebeveynine ait konutta oturan evli kişilerin durumu:
Madde 5- Hak sahibi ebeveyni ile birlikte oturan evli kişilerin bulunması ha-

linde, sadece ebeveyne ait olmak üzere bir konut verilir.

Madde 6- Ebeveynine ait başka bir konutta ebeveyninden ayrı olarak otur-
makta olan evli kişilerden her biri, ayrı ayrı olmak üzere hak sahibi sayılırlar.

Müşterek konutları zarar görenlerin durumu:
Madde 7- a) Afet sebebiyle, iştirak veya müşterek mülk halindeki konutları 

yıkılan, yanan veya oturulamayacak derecede ağır hasar görenlere,
b) İştirak veya müşterek mülk halindeki konutları muhtemel bir afete maruz 

bulunanlara,
c) Afet gören yerlerin bitişiğinde veya yakınında, üzerinde bina yaptırılmak 

üzere İmar ve İskan Bakanlığınca tespit edilip imar planına dahil edilen kısımlar 
içindeki iştirak veya müşterek mülkiyet halindeki konutları istimlak edilen veya 
bu konutları için kıymet belgesi verilenlere,
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Yine aynı şekilde hisseli olmak üzere sadece bir konut yapılır veya bir konut 
için kredi verilir.

Madde 8- 7 nci maddede belirtilen iştirak veya müşterek mülk halindeki ko-
nutlarda birden fazla hissedar “aile” birlikte oturmakta ise, bu aileler ayrı ayrı hak 
sahibi sayılırlar.

Başka konutu olanların durumu:
Madde 9- Yukarıdaki maddelere göre, afetten doğrudan doğruya veya dolaylı 

olarak zarar gördükleri tespit edilen veya zarar görmeleri muhtemel bulunan kim-
selerden, kendisine veya eşine ait o yerde müstakil başka konutu veya dairesi bu-
lunanlar hak sahibi sayılmazlar ve bu gibilere yeniden konut yapılmaz ve konut 
kredisi verilmez. 

Bu tespitin yapılmasında, talep ve taahhütnamelerin incelenme tarihi esas alı-
nır.

Birden fazla konutu zarar görenler veya görmesi muhtemel olanlar, sadece bir 
konut için hak sahibi olabilirler.

İşyerlerinin zarar görmesi halinde: 
Madde 10- Afet sebebiyle, dükkan ve fırın gibi işyerleri yıkılan, yanan veya 

kullanılmayacak derecede ağır hasar gören kimseler hak sahibi sayılabilir; bu 
kimselere yine aynı neviden işyeri yapmaları için inşaat kredisi verilebilir.

İşyeri iştirak veya müşterek mülk halinde ise, hissedarlara yine aynı şekilde 
hisseli olmak üzere aynı neviden bir işyeri için inşaat kredisi verilebilir.

O yerde kendisine veya eşine ait müstakil başka bir işyeri bulunanlar bu kre-
diden faydalanamazlar.

Hak sahipliğinin devir ve tebdil edilemeyeceği:
Madde 11- Hak sahipliği, ilişkin bulunduğu konut, ya da işyeri için hüküm 

ifade eder; konuta ilişkin hak sahipliğin işyerine, işyerine ilişkin hak sahipliğin de 
konuta tebdili mümkün değildir.

Afetzedelik ve buna ilişkin hak sahipliği üçüncü şahıslara devrolunamaz. 
Afetten zarar gören bir taşınmaz malı, afetten sonra satış veya başka şekillerle 
devralan üçüncü şahıslar da hak sahibi niteliğini kazanamazlar.

Konutu ve işyeri birlikte zarar görenler:
Madde 12- Bir kimse, konut ve işyerinin birlikte zarar görmesi halinde, hem 

konut ve hem de işyeri için ayrı ayrı hak sahibi olabilir.
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Ölen afetzedelerin durumu:
Madde 13- (Değişik:RG-26/01/2006-26061)
Ölen bir kimsenin afetzedeliğe ve hak sahipliğine ilişkin hakları mirasçılarına 

geçer. Mirasçılar birden fazla ise, kendilerine ve eşlerine ait konutu olup olmadı-
ğına bakılmaksızın birlikte hak sahibi sayılırlar.

Mirasçılar birlikte borçlandırılır. Ancak; mirasçılar istekleri halinde bu hakla-
rından feragat edebilirler.

Mülkiyet durumunun tevsiki:
Madde 14- Konut ve işyerlerine ilişkin mülkiyet rabıtası sırasıyla, tapu sene-

di, tasarruf belgeleri, vergi kayıtları ve diğer resmi belge ve kayıtlarla tevsik olunur.
Bu belge ve kayıtların bulunmaması halinde mahalle veya köy muhtarlıkla-

rından alınacak ilgili mülkiye amirine tasdik ettirilmiş ilmühabere istinat edilir.

Kiracı ve misafir durumu:
Madde 15- Kiracı ve misafir durumunda olanlar, bu nitelikleri sebebiyle, hak 

sahibi olamazlar.

Talep ve taahhütname alınmasına ilişkin ilan:
Madde 16- Bu Yönetmelikte belirtilen esaslara ve kıstaslara göre hak sahibi 

niteliğini taşıyanların, talep ve taahhütname vermelerini sağlamak üzere durum 
mahallinde ilan olunur. İlanın şekli ve süresi mahallin şartlarına ve imkanlarına 
göre ilgili mülkiye amirlerince tespit ve takdir olunur.

İlan metninde, yapılacak inşaat yardımının amacı, mahiyeti, şekli, şartları, 
kimlerin hak sahibi olabilecekleri, talep ve taahhütname verme süresi ve benzer 
hususlar belirtilir.

İlanın yapıldığı, bir tutanakla belgelendirilir.

Talep ve taahhütname verilmesi:
Madde 17- Hak sahibi durumunda olanlardan, inşaat kredisi verilmesini yada 

bina yaptırılmasını isteyenlerin16 ncı maddede belirtilen ilanın yapıldığı günden 
itibaren iki aylık süre içinde mahallin en büyük mülkiye amirine yazılı olarak ta-
lep ve taahhütname vermeleri şarttır.

Afet gören yerlerin bitişiğinde veya yakınında, üzerinde bina yaptırılmak üze-
re tespit edilip imar planına dahil edilen kısımlar içinde binaları kamulaştırılanlar 
için bu süre, kamulaştırma kararının kendilerine bildirilmesinden veya bu duru-
mun ilanından itibaren hesaplanır.

Hastalık, askerlik ve benzer sebeplerle, süresinde talep ve taahhütname verme 
imkanı bulamayanların durumları İmar ve İskan Bakanlığınca takdir edilir.
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Talep ve taahhütname kapsamı:
Madde 18- Talep ve taahhütname metninde: Afet yerinin il, ilçe, bucak, ma-

halle ve köy itibariyle adı, hak sahibinin kimliği ve adresi, olmuş veya muhtemel 
afetin türü, talebin mahiyeti ve konusu, kanundan ve ilgili yönetmelikten doğan 
yükümlülük ve şartlarla İmar ve İskan Bakanlığınca uygulama metodu, yapı tip-
leri, yapı kısımları ve boyutları, yerleşme yeri, inşaat süresi, borçlandırma şekil 
ve süresi ve diğer konularda tespit edilecek şartlara ve esaslara uyulacağı belirtilir.

Talep ve taahhütname bir tek metin halinde düzenlendikten sonra hak sahibi 
tarafından imza edilir ve ilgili mahalle ve köy muhtarlığınca tasdik olunur.

Talep ve taahhütnameyi kimlerin vereceği:
Madde 19- Talep ve taahhütname, bu Yönetmelikte nitelikleri belirtilen hak 

sahibi kimseler veya bunların vekilleri tarafından verilir. Reşit olmayanları, tem-
yiz kudreti bulunmayanları veli ve vasileri temsil ederler.

Maddi ve usulü hatalar ve noksanlıklar talep ve taahhütnameyi hükümsüz kıl-
maz; ancak bu hataların ve noksanlıkların ilgililerce giderilmesi sağlanır.

Bir bina için birlikte hak sahibi sayılanlar talep ve taahhütnamelerini müştere-
ken verebilecekleri gibi, ayrı ayrı da verebilirler.

İnceleme komisyonu:
Madde 20- Talep ve taahhütnameler, ilgili mülkiye amirinin veya tevkil ede-

ceği bir memurun başkanlığında:
a) İmar ve İskan Bakanlığı mahalli kuruluşundan bir,
b) Mahalli tapu dairesinden bir,
c) Belediye teşkilatı olan yerlerde Belediye encümeninden bir, köylerden ise 

ihtiyar kurulundan bir,
temsilcinin katılmasıyla kurulacak bir komisyon tarafından incelenerek değer-

lendirilir.
İmar ve İskan Bakanlığı kuruluşu bulunmayan yerlerde ilgili mülkiye amirinin 

tayin edeceği şahıs İmar ve İskan Bakanlığını temsilen Komisyona katılır.
İlgili mülkiye amirleri, bilgi ve görgüsünden istifade edilecek kimseleri de ko-

misyon çalışmalarına iştirak ettirebilirler.

Hak sahibi listelerinin düzenlenmesi:
Madde 21- Komisyon, talep ve taahhütnameleri en kısa zamanda inceleyip 

değerlendirerek hak sahipleri listesini düzenler. İnceleme sırasında, hasar tespit, 
jeolog ve DSİ raporlarından da yararlanılır. Hak sahipleri listesinde afetzedelerin 
adı, soyadı, doğum tarihi ve baba adları belirtilir.
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Talep ve taahhütname verenler arasında, bu Yönetmelikte tespit olunan esas-
lara ve kıstaslara göre hak sahibi niteliğini taşımayanlar varsa, bunlar gerekçele-
riyle birlikte ayrı bir listede gösterilir.

Listeler düzenlendikten sonra, komisyon üyeleri tarafından imzalanır ve du-
rum ayrıca bir tutanakla belgelendirilir.

Hak sahipleri listesi ile tutanaktan birer nüsha İmar ve İskan Bakanlığına gön-
derilir.

Hak sahibi olmayanlara tebligat yapılması:
Madde 22- Hak sahibi olmadıkları anlaşılanlara durum yazılı olarak tebliğ 

olunur. Bu tebligattan itibaren 15 günlük süre içinde ilgililer itirazda bulunabilir-
ler. İtiraz komisyonca incelenerek karara bağlanır. 

Hak sahipleri ve itiraz konusunda nihai karar İmar ve İskan Bakanlığınca ve-
rilir.

Hak sahipliğinden feragat:
Madde 23- Talep ve taahhütname verenlerden hak sahibi oldukları tespit olu-

nan afetzedelerden:
a) İhale suretiyle yapılacak inşaatlarda ihale tarihinden,
b) Emanet usulü ile yapılacak inşaatlarda emanet kararının alınması tarihin-

den,
c) Evini yapana yardım metodu uygulaması yapılacak yerlerde ise, arsaların 

elde edilmesi işlemlerinin sonuçlanmasından,
Önce yazılı olarak baş vurmak suretiyle hak sahipliğinden feragat edebilirler.
Belirtilen tarihlerden sonra feragat edenler hakkında, Afetler Kanununun 28 

inci maddesinde durumlarına karşılık olan müeyyideler uygulanır.

Çeşitli hükümler:
Madde 24- Bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili yazışma, haberleşme ve 

her türlü muamelat işleri İmar ve İskan Bakanlığı İl İmar Müdürlükleri ve Afet 
İşleri Amirlikleri tarafından, bunların bulunmadığı yerlerde ise Toprak ve İskan 
Müdürlüğü veya Memurluğunca yürütülür.

Madde 25- Bu Yönetmelik esaslarının uygulanabilmesi için, olmuş veya muh-
temel afetin, kanunda ve ilgili Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre genel haya-
ta etkili bulunduğunun tespit edilmiş olması şarttır.

Madde 26- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
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Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 25.3.1972, No: 7/4123 
Dayandığı Kanunun Tarihi   : 15.5.1959, No: 7269 
Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi  : 8.4.1972, No: 14153 
Yayımlandığı Düsturun Tertibi   : 5, Cildi: 11, S. 2016 

AFET SEBEBİYLE YAPILAN VE YAPILACAK OLAN 
BİNALARIN BORÇLANDIRMA BEDELLERİNDEN 

YAPILACAK İNDİRİMLER HAKKINDA 
YÖNETMELİK
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Kapsam:	
Madde 1 – Bu Yönetmelik, 7269 sayılı Kanuna 1051 sayılı Kanunla eklenen 

ek 4 üncü madde gereğince hazırlanmıştır.

Madde 2 – 5663, 6409, 6610, 7010, sayılı özel afetler kanunlarına, 7269 sa-
yılı Afetler Kanununa ve bu Kanunun bazı maddelerini tadil eden ve bu Kanu-
na bazı maddeler eklenmesini öngören 1051 sayılı Kanuna göre emanet, ihale ve 
evini yapana yardım yoluyla yapılan, yapılmakta olan ve yapılacak olan binalarla 
7269 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesi kapsamına giren binaların borçlandır-
ma bedellerinin yarısına kadar yapılacak indirimlerin tespiti bu yönetmelik esas-
larına göre yapılır ve uygulanır. 

İstisnalar:	
Madde 3 – Dükkan ve fırın gibi işyerleriyle, Afetler Fon’undan yardım gör-

mek suretiyle inşa olunan belediyelere ait binalarla, 7269 - 1051 sayılı Kanunun 
31/c, d, e fıkraları uyarınca değerlendirilen konutların borçlandırma bedellerin-
den indirim yapılmaz. 

Madde 4 – Evini yapana yardım uygulamasına göre inşa olunan binalar için 
indirim borçlandırmaya esas olan miktar üzerinden yapılır.

Yapılan onarım yardımlarından indirim yapılmaz. 

Kıstaslar:
Madde 5 – Borçlandırma bedellerinden yapılacak indirimlerde afetzede hak 

sahibi ailelerin geçim durumları bakmakla yükümlü bulundukları nüfus sayısı ile 
o mıntıkanın bina maliyetini artırıcı yöndeki özellikleri gözönünde tutulur.

Geçim durumlarının tayin ve tespitinde afetzede hak sahiplerinin yıllık safi ge-
lir miktarları esas alınır.

Gelir	kaynakları:	
Madde 6 – Yıllık safi gelirin hesabında taşınmaz mallardan, tarım bağ, bahçe 

ve hayvan ürünlerinden, ticarethane ve imalathanelerden, el sanatlarından, ortak-
lıktan ve iştiraklerden, komisyonculuktan, serbest mesleklerin icrasından, işçilik-
ten, taşıma iş ve araçlarından, maaş, ücret ve yevmiye olarak resmi veya özel ku-
rumlardan sağlanan bütün gelirlerle paraya çevrilmesi mümkün olan hertürlü hak-
lar ve menfaatlar gözönünde tutulur.

Gelirlerin tespitinde, duruma ve konuların mahiyetine göre resmi veya özel 
kayıt ve belgelerden de yararlanılır. 
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Yöresel	özellikler:	
Madde 7 – İnşaat maliyetini artırıcı yöndeki unsurlar tespit olunurken, o yer-

de başlıca yapı malzemesinin ve inşaatlarla ilgili iş gücü sağlıyabilme imkanları, 
ulaşım durumu, coğrafi ve tabii şartlara göre inşaat mevsimi süresi ve benzer hu-
suslar gözönünde tutulur. 

Gelir	tespit	komisyonu:
Madde 8 – Bu yönetmeliğe göre uygulama yapılacak illerde ilgililerin yıllık 

safi gelirlerini, nüfus sayılarını maliyeti artırıcı yöndeki mahalli şart ve özellikleri 
tespit ve takdir etmek üzere “Gelir Tespit Komisyonları” kurulur. 

Bu komisyonlar ilgili mülkiye amirinin veya görevlendireceği bir kimsenin 
başkanlığında tapu sicil, mal, ziraat, veteriner, toprak ve iskan, nüfus, özel idare, 
(Varsa) T. Emlak Kredi Bankası Müdürü veya memurları ile İmar ve İskan Bakan-
lığı temsilcisinden meydana gelir. 

İl ve ilçe merkezindeki çalışmalarda, belediye meclisinden bir, köylerdeki ça-
lışmalarda ise köy ihtiyar kurulundan bir kişi komisyona üye olarak katılır.

Komisyon başkanı, bilgi ve görgüsünden istifade edebilecek resmi ve özel di-
ğer bazı kişilerin de istişari olarak komisyon çalışmalarına katılmalarını sağlaya-
bilir. 

Komisyonlar safi gelirin tespitini yaparlarken ilgililerden bu tespitin yapıldığı 
andaki durumlarını gözönünde tutarlar.

Toplantı	ve	karar	nisabı:
Madde 9 – Gelir tespit komisyonları üye tam sayısının en az üçte ikisi ile top-

lanır ve çalışır. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

 Maliyet	hesabı:	
 Madde 10 – Bir binanın inşaası için yapılan harcamalarla arsasının bedeli o 

binanın maliyetini teşkil eder. 
Harita alımı, kadastro yapımı, imar planı ve proje düzenlenmesi gibi işler için 

yapılan harcamalarla kamu tesisleri giderleri maliyet hesabına dahil edilmez.

İlan:	
Madde 11 – Gelir Tespit Komisyonu Başkanlığınca gelirlerin tespitine başla-

nacağı, gün, tespitin amacı, tespit sırasında ilgililerin hazır bulunmaları gerektiği, 
15 gün evvelden mahallinde uygun yerlere asılmak suretiyle ilan edilir ve durum 
bir tutanakla belgelendirilir.

Cetvel	düzenlenmesi:
Madde 12 – Gelir tespit komisyonları safi gelirlerin tespitine esas olacak bil-

gi ve belgeleri topladıktan sonra, indirimden yararlanacakların yıllık safi gelirle-
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rini bunların kanunen bakmakla yükümlü bulundukları nüfus sayılarını, maliyeti 
artırıcı unsurların toplam ve tesir derecesini, bir cetvelle tesbit ederler. Bu cetvel-
ler Komisyon Başkan ve üyeleri tarafından imza edilir.

İtiraz:
Madde 13 – 12. maddede sözü edilen cetveller Komisyon Başkanlığınca ma-

hallinde uygun yerlere 7 gün süre ile asılarak ilan olunur ve durum bir tutanak-
la belgelendirilir.

Bu süre içinde veya bu sürenin bitiminden itibaren 5 gün içinde ilgillerce ya-
zılı olarak yapılacak itirazlar Komisyonca incelenerek en geç 10 gün içinde ka-
rara bağlanır.

Tutanak:
Madde 14 – İtiraz süresinin bitiminden veya itiraz yapılmamışsa incelenerek 

karara bağlanmasından sonra durum bir tutanakla belgelendirilir.
Cetvellerle tutanaklardan üçer nüsha İmar ve İskan Bakanlığınca yapılacak iş-

leme esas olmak üzere, ilgili valiliklerce merkeze gönderilir.

Safi	gelirlere	göre	indirim:
Madde 15 – İmar ve İskan Bakanlığınca, mahallinden gelen cetveller üzerin-

de gerekli incelemeler yapılarak, afetzede hak sahibi ailelerin yıllık safi gelirleri-
ne göre borçlandırma bedellerinden yapılacak indirim miktarları aşağıda belirti-
len oranlar dairesinde tespit olunur.

Yapılacak indirimlerin miktarı maliyet ve borçlandırma bedelinin % 50 sini 
geçemez.

Yıllık safi gelirler (TL.)                     İndirim oranları 
 
3000 e Kadar                                     Borçlandırma bedelinin %50 si
3001 – 4000    ”                 ”  % 45 i
4001 – 5000    ”                 ”  % 40 ı
5001 – 6000    ”                 ”  % 35 i
6001 – 7000    ”                 ”  % 30 u
7001 – 8000    ”                 ”  % 25 i
8001 – 9000    ”                 ”  % 20 si 
9001 – 10000   ”                 ”  % 15 i
10001 – 11000   ”                 ”  % 10 u
11001 – 12000   ”                 ”  %5 i
12001 – daha fazla                              İndirim yok. 
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 İndirimin	diğer	hususları	:
Madde 16 – 15. maddede belirtilen ölçüleregöre tespit olunan indirimler dı-

şında İmar ve İskan Bakanlığınca ayrıca,
a) İlgililerin (Eşler hariç) kanunen bakmakla yükümlü bulundukları beher nü-

fus için borçlandırma bedelinin % 2 si oranında,
 b) 7. maddede belirtilen o yerde inşaat maliyetini artırıcı yöndeki unsurların 

toplam tesir derecesine göre borçlandırma bedelinin % 10 una kadar, 
 İndirimler yapılarak bu indirimler toplamı sözü geçen maddede durumlarına 

karşılık olarak indirim oranlarına eklenir. 
 Bu şekilde yapılan eklemelerle birlikte toplam indirim oranı borçlandırma be-

delinin % 50 sini aşarsa % 50 den fazla olan kısım dikkate alınmaz. 

Madde 17 – 15 ve 16 ncı maddelerde belirtilen esaslara göre borçlandırma be-
dellerinden yapılacak indirim miktarları tespit ve takdir edildikten sonra, İmar ve 
İskan Bakanlığınca Bakanlar Kurulundan bu konuda gerekli kararnamenin alın-
ması sağlanır.

İpotek:	
Madde 18 – Bu yönetmelik hükümlerinden yararlanacak afetzede hak sa-

hiplerinin (Gerek evini yapana yardım metoduna göre gerekse toplu inşaatlar-
da) borçlandırma işlemleri yapılmadan indirim konusunda bir çalışma yapılmaz.

Borçlandırılması yapılan afetzedenin indirim miktarı ipotek veya borçlandır-
ma bedelinden düşülerek kayıtlar tashih edilir. 

Hisseli	binalar:	
Madde 19 – Hisseli olarak veya müşterek mülk halinde inşa olunan binalarda 

indirim miktarları, hissedarın borçlandırıldığı miktar esas alınmak suretiyle ayrı 
ayrı tespit olunur,

Muamelat	İşleri:
Madde 20 – Bu yönetmeliğin uygulanması ile ilgili her türlü yazışma haber-

leşme ve muamelat işleri, İmar ve İskan Bakanlığı il imar müdürlükleri ve afet iş-
leri amirlikleri ile il imar şefliklerince yürütülür. 

Madde 21 – 8. maddede belirtilen gelir tespit komisyonu üyeleri, bu yönet-
melikte yer alan görevlerde çalışmak üzere bulundukları mahal dışına çıkarlarsa 
6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre yolluk ödenir. Bu yolluklar, İmar 
ve İskan Bakanlığı bütçesinden karşılanır. 

Ancak, komisyon çalışmalarına iştirak eden belediye meclisi Üyesiyle, köy ih-
tiyar kurulu üyesine yolluk ödenmez.
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Yürürlükten	kalkan	hükümler:	
Madde 22 – 28/8/1968 gün ve 12988 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Ma-

liyet ve Borçlandırma Bedellerinden Yapılacak İndirimler Hakkındaki eski Yö-
netmelik yürürlükten kaldırılmıştır. 

 Madde 23 – Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 Madde 24 – Bu yönetmeliği, Bakanlar Kurulu yürütür.
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Yayımlandığı R. Gazete Tarihi: 13/10/1985  Sayısı: 18897

AFETLER SEBEBİYLE EDİNİLEN BİNA ARSA 
VE ARAZİLERDEN ARTA KALANLARIN 

DEĞERLENDİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK
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Amaç ve Kapsam
Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; 7269 Sayılı Kanun veya afete dair hüküm-

ler taşıyan diğer kanunlara göre iktisap olunan arsa veya araziler ile yapılan veya 
yaptırılan binalardan türlü sebeplerle artakalanların değerlendirilmesi olup buna 
ait uygulamanın esaslarını kapsar.

Dayanak
Madde 2- Bu yönetmeliğin dayanağı 15/5/1959 tarih ve 7269 Sayılı Umu-

mi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara 
Dair Kanunun 4/4/1985 tarih ve 3177 Sayılı Kanunla değiştirilen 31. maddesidir.

Tanımlar ve Kısaltmalar
Madde 3-  Bu yönetmelikte anılan tanımlar aşağıdadır;
a) Bina: Bir veya birden fazla konut veya işyeri ihtiva eden yapıdır.
b) Yer: Olmuş veya olması muhtemel genel hayata etkili afete maruz, köy mül-

ki hudutları veya şehir ve kasabalarda belediye ve mücavir alan hudutları dahilin-
de kalan yerleşme birimidir. İç iskan mahalleri de aynı tanıma girer,

c)  Bakanlık : Bayındırlık İskan Bakanlığı’dır.
d)  Banka: T. Emlak Kredi Bankası’dır.
e)  Fon: T. Emlak Kredi Bankasındaki Afetler Fon’udur.
f)  Kanun: 1051 ve 3177 Sayılı unlarla değişik 15/5/1959 tarih ve 7269 Sayılı 

Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yar-
dımlara Dair Kanun’ dur.

Artakalan Bina, Arsa, ve Arazilerin Tespiti ve Değerlendirilmesi Madde4-  
Valiliğince;

a)  Artakalan bina, arsa ve arazilerin yerleri,
b) Harita, plan, kadastro, altyapı, vb. hizmet ve tesislerin mevcudiyeti,
c)  Artakalış sebepleri ve hangi amaçlarla kullanılabileceği,
d) Afetler sebebiyle o yerde hak sahibi olan veya hak sahibi olmasI muhtemel 

afetzedelere ait bilgiler,
e) Satılamadığı veya devredilemediği takdirde, bu gayrimenkullerin kiralan-

ma imkanlarının varlığı,
Konularında tespitler yapılarak;
1-  İlgili teknik elemanlardan teşekkül eden en az 2 kişilik heyet tarafından ha-

zırlanacak “Gayrimenkullerin halihazır durum tespit tutanağı”,
2- Gayrimenkullerin, ilçesini, köyünü, pafta, ada, parsel numaralarını, alanla-

rını, maliklerini ve cinslerini gösterir tapu kayıt örnekleri,
3-   Gerekli diğer belgeler,
Eklenerek bir yazıyla Bakanlığa bildirilir.
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Bakanlık, bu tespitleri ve belgeleri değerlendirerek öncelik sırasına göre gay-
rimenkullerin satış, devir veya kiralanmasına dair karar verir.

Rayiç Bedelin Tespiti
Madde 5- Bakanlık değerlendirme kararı Valiliğine ulaştıktan sonra Valiliğin-

ce kıymet takdiriyle ilgili ihtisaslara sahip kişilerden teşekkül eden komisyon ku-
rulur.

a) Arazi, arsa veya bina yapılmış arsanın, devir veya satış yılındaki, onaylı yer-
leşme veya imar planı olmayan ve iskan edilmemiş bos arazi durumuna ait olmak 
üzere arazi, metrekare rayiç bedelleri bu komisyonca belirlenir.

b) Arsa veya bina yapılmış arsanın, devir veya satış yılındaki arsa rayiç be-
delleri bu komisyonca belirlenir. Ancak, bu bedel, (a) fıkrasındaki arazi rayiç, be-
delleri; yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil alan, okul, mabet, vb. 
hizmetlere ayrılan saha kaybı; harita, plan, aplikasyon, yol, kanalizasyon, su ve 
elektrik gibi kamu hizmet ve tesislerinin satış yılındaki resmi birim fiyatlara göre 
tespit edilecek bedeli dikkate alınarak hesaplanacak metrekare bedelden az ola-
maz.

Hak sahiplerine devir veya satışlarda, saha kaybı ile kamu hizmet ve tesisle-
rine yapılan harcamalar karşılığı hesaba katılmadan, arazi rayiç bedeli üzerinden 
arsa rayiç bedeli hesaplanır.

c) Arazi ve arsadan ayrı; bina veya konutların, varsa eksiklikleri zikrolunarak 
ve satış veya devir yılındaki resmi birim fiyatlarla hesaplanacak bedelden az ol-
mamak kaydıyla, rayiç bedelleri bu komisyonca belirlenir.

Bina veya konutun bittiği tarih ile devir veya satış tarihi arasında bir yıldan 
fazla sure geçmesi halinde her yıl için resmi birim fiyatlarla hesaplanacak bina 
veya konut bedelinin % 2 nispeti yıpranma payı olarak düşülerek bulunan bedel 
rayiç bedelin tayininde göz önünde tutulur. Bina veya konutun rayiç bedeline, (b) 
fıkrasına göre belirlenmiş rayiç bedel üzerinden devir veya satış amacına uygun 
olarak hesaplanacak arsa payı da eklenmek suretiyle bina veya konutun toplam 
rayiç bedeli bulunur.

Yukarıda zikrolunan rayiç bedeller, her yerleşme mahalli için, aynı komisyon-
ca bir defada tespit olunur.

Rayiç bedellerinin tayininde emlak vergisi beyanına esas Maliye ve Gümrük 
Bakanlığınca yayımlanan asgari değerler ile Toptan Eşya Fiyatlan Genel indek-
sindeki artış veya düşüşler alım satım değerleri, Kamulaştırma Kanunu kıymet 
takdiri esasları göz önünde tutulur.

Bakanlık, Valilikçe tespit edilecek rayiç bedelleri aynen, artırarak veya azalta-
rak onaylayabilir. Bakanlık, bedeli tespit edilmiş ve tasdik edilmiş gayrimenkul-
lerin, sonraki yıllarda yapılacak devir ve satışları için tasdikli fiyatlardaki genel 
artışlar veya azalmalar göz önünde bulundurularak tasdikli bedeli değiştirebilir. 
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Satışın mümkün olmadığıyerlerde, Bakanlık rayiç bedelde indirim yapılarak sa-
tış çaresi aranabilir.

Öncelik Sıralaması
Madde 6- Artakalan gayrimenkullerin satış, veya devredilmesi aşağıdaki ön-

celik sıralamasına göre yapılır:
a)  Afetten zarar gören veya zarar görmesi muhtemel bulunanlardan hak sahi-

bi olanlara,
b)  Kamu kurum ve kuruluşlarına,
c)  Mahalli Belediyeler, İl Özel idareleri, Koy Tüzel kişilerine,
d)  Gerçek ve tüzel kişilere.
(a) (a) fıkrası kapsamındaki  işlemler bitmeden diğer  fıkraların uygulanması-

na geçilmez.

Hak Sahiplerine Devir
Madde 7- Hak sahibi olması muhtemel olanların hak sahipliği işlemleri önce-

likle tamamlanır ve aşağıdaki sıra dahilinde borçlandırma işlemleri yapılır:
a) Binaların yapılmasını gerektiren afetten etkilenip çeşitli sebeplerle kendi-

lerine inşaat yardımı yapılmamış hak sahipleri dahil, o yerdeki hak sahiplerine 
borçlandırma ilanı yapılır. Borçlanmasını yapanlar, gayrimenkul sayısından faz-
la olursa kur’a çekilir.

İlan tarihinden itibaren kanuni suresi olan 2 ay içinde borçlanmalarını yapma-
yanların hak sahipliği kendiliğinden sona erer.

b) (a) fıkrasının uygulanması sonucu köy hudutları içinde kalan gayrimenkul-
ler olursa o yer dışındaki hak sahiplerine devir, ilgili mülki amirin muvafakatıyla 
yapılır. O yer dışındaki hak sahiplerinden istekli olanların belirlemek üzere, Vali-
likçe gerekli görüldüğünde duyuru yapılabilir.

Belirlenmiş rayiç bedel üzerinden gayrimenkulün hak sahibine devri işlemleri 
Kanunun 40 ma maddesine göre yapılır.

Kamu Kurum ve Kuruluşları, Belediyeler, İl Özel İdareleri İle Köy Tüzel 
Kişiliklerine Satış veya Devir

Madde 8- Kamu kurum ve kuruluşları, Belediyeler, İl Özel İdareleri ile köy 
tüzel kişiliklerine gayrimenkullerin satış, veya devri için Valilikçe ilgili idarele-
re duyuru yapılır.

İstekli idareler arasında 6 nci maddedeki öncelik sırasına göre yapılacak de-
ğerlendirmede gayrimenkullerin hangi idarelere verileceği belirlenir. Öncelik sı-
rasına uygun olarak, bu satış veya devir için ödeneği hazır olan veya kısa sürede 
para ödemeyi taahhüt eden idareler tercih olunur.



237

YÖ
NE

TM
EL

İK
LE

R

Kamu kurum ve kuruluşlarına, faizsiz ve en çok iki yıl vade; Belediyeler, İl 
Özel İdareleri ve köy tüzel kişilerine % 25 (Yüzde yirmibeş) peşin alınmak kay-
dıyla % 20 (Yüzde yirmi) faiz ve en çok beş yıl vade uygulanır. Arsa veya arazi-
lerin satış veya devirlerinde bedel tercihen peşin alınır.

Vadeli satışlarda, genel ve katma bütçeli kuruluşlar dışında kalan koy tüzel ki-
şilikleri, belediyeler, il özel idareleri ve diğer kamu kuruluşlarına satışlar, ipotek 
tesis edilerek veya banka kefaleti sağlanarak yapılır. İpotekli satışlarda, Bakanlık-
ça onaylanmış tip borçlanma sözleşmesinin akdi ve gayrimenkul satış bedelinin 
peşin alınan miktarı düşüldükten sonra kalan tutarı % 20 (Yüzde yirmi) fazlasıy-
la ipotek tesisi Bankaca yapılır. Peşin ve kefalet alınarak yapılan satışlar ile ge-
nel ve katma bütçeli kuruluşlara yapılan satışlarda protokol akdolunur ve son tak-
sit ödendikten sonra gayrimenkul mülkiyetinin alıcı adına tescili veya tahsis yo-
luyla devri yapılır.

Alıcılar, borçlanma sözleşmesini, Bankaya satış duyurulduğu tarihten itibaren 
60 gün zarfında yapmak ve kamu- kurum ve kuruluşları dışındaki alıcılar peşinatı 
yatırmak zorundadır. Aksi takdirde Bakanlık satıştan vazgeçebilir ve diğer istek-
lilere satış yoluna gidebilir.

Gayrimenkul; Kamu kurum ve kuruluşlarına satış protokolü akdedildikten 
sonra, diğer idarelere ise peşinatı yatırdıktan sonra teslim olunur.

Kamu kurum ve kuruluşları gayrimenkul bedellerini iki yıllık süre içinde 
mümkün göreceği şartlarda; köy tüzel kişilikleri, il özel idareleri ve belediyeler 
faiz dahil borçlarını üçer aylık eşit taksitler halinde, fonhesabına öder. Taksit öde-
me süresi, protokol veya borçlanma sözleşmesinin akdolunduğu tarihten başlar. 
Dört taksitini süresinde ödemeyen alıcının borcu muaccel kılınır.

Gerçek ve Tüzel Kişilere Satış
Madde 9- 7 nci ve 8 inci maddelere göre satılmayan veya devredilmeyen gay-

rimenkuller gerçek veya tüzel kişilere arttırma yoluyla satılır.
Bu satışlarda, % 25 (Yüzde yirmibeş) peşin alınmak kaydıyla, % 20 (Yüz-

de yirmi) faiz ve en çok beş yıl vade uygulanabilir. Vadeli satışlarda, Bakanlıkça 
onaylanmış tip borçlanma sözleşmesinin akdi ve gayrimenkul satış bedelinin pe-
şin alınan miktarı düşüldükten sonra kalan tutarı % 20 (Yüzde yirmi) fazlasıyla 
ipotek tesisi Bankaca yapılır.

Alıcı, Bankaya satışın duyurulduğu tarihten itibaren Bakanlığın uygun görece-
ği süre zarfında borçlanma sözleşmesini yapmak ve peşinatı yatırmak zorundadır. 
Aksi takdirde satış iptal edilerek teminatı fon’a gelir kaydolunur.

Gayrimenkul; Peşin satışlarda bedelin tamamı, vadeli satışlarda ise peşinat 
ödendikten sonra alıcıya teslim olunur.
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Alıcı, faiz dahil borcunu, tanınan süre içinde aylık taksitler halinde fon hesabı-
na öder. Taksit ödeme süresi, borçlanma sözleşmesinin akdolunduğu tarihten baş-
lar. Dört taksitini süresinde ödemeyen alıcıların borcu muaccel kılınır.

Satılmayan veya devredilmeyen gayrimenkullerin kiralanması
Madde 10- Bakanlıkça kiralanmasına karar verilen gayrimenkuller, emsal 

kira bedeli üzerinden ve Bakanlıkça onaylı tip kira sözleşmesi akdedilerek Vali-
likçe kiraya verilir. Sözleşme akdolunduktan ve depozito yatırıldıktan sonra gay-
rimenkul kiracıya teslim edilir. Depozito, zarar ve ziyan tazmini amacıyla üç ay-
lık kira tutan kadar alınır. Talep sayısı gayrimenkul sayısından fazla olursa kirala-
yacak olanlar kur’ a çekilerek belirlenir. Konutların kiralanmasında, o yerde ko-
nutu olmayan memurlara öncelik tanınır.

Yıllık emsal kira bedeli, gayrimenkul rayiç bedelinin % 3 (Yüzde üçünden (% 
2 amortisman, % 1 isletme masrafı olmak üzere) az olmamak kaydıyla Valilikçe 
komisyon marifetiyle belirlenir ve Bakanlıkça onaylanır. Kiralama imkanı az olan 
yerlerde (Köyler vb Bakanlık bu bedeli indirebilir.

Kira sözleşmeleri bir yıllık yapılır. Sözleşme süresinin bitimine en az bir ay 
kala, idare tahliye duyurusunda bulunmazsa sözleşme süresi bir yıl daha uzamış 
olur. Kiracı gayrimenkulu başkasına hiçbir şekilde devredemez, kiralayamaz, ki-
ralama amacı dışında kullanamaz ve kullandıramaz.

Gayrimenkulün, satılması halinde, kiracı sözleşmesi sona erinceye kadar otur-
maya devam edebilir.

Gayrimenkul, bütün muhteviyatıyla, tutanak tanzim olunarak, kiracıya teslim 
edilir veya kiracıdan tahliye sırasında aynı şekilde teslim alınır. Normal kullanı-
mın tevlit ettiği eskime, aşınma dışında meydana gelen hasar tahliye eden kiracı-
ya ödettirilir.

Kira sözleşmesinin uzatılması halinde, Bakanlık, takibeden yılın Ocak ayın-
dan geçerli olmak üzere, geçim indeksleri ve genel kira artışlarını da dikkate ala-
rak, takdir edeceği oranda kiraları artırmaya yetkilidir.

Her ayın kirası, o ayın ilk on günü içinde peşin ödenir. Kira döneminde üç 
aylık kiranın ödenmemesi halinde idare gayrimenkulu tahliye ettirir. Kiracının, 
gayrimenkulu tahliye etmemesi halinde, 4/12/ 1984 tarih ve 3091 Sayılı Taşın-
maz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun hüküm-
leri uygulanır.

Depozito ve kiralar fon hesabına yatırılır. Tahliye sırasında depozito (varsa za-
rar, ziyan bedeli düşüldükten sonra) iade olunur. Zarar, ziyan bedeli depozitodan 
fazla çıktığı takdirde, depozitonun mahsubundan artakalan miktar genel hüküm-
lere göre tahsil olunur.
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Yürürlük
Madde 11-  Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 12-  Bu yönetmeliği Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.
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Yayımlandığı R. Gazete Tarihi: 21/07/2000  Sayısı: 24116

SİVİL SAVUNMA ARAMA VE KURTARMA 
BİRLİKLERİ VE EKİPLERİNİN KURULUŞU, 

GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA 
DAİR YÖNETMELİK
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BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak,Tanımlar

 
Amaç
Madde 1 — Bu Yönetmelik, İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdür-

lüğüne bağlı sivil savunma arama ve kurtarma birlikleri ile illerde kurulan arama 
ve kurtarma ekiplerinin kuruluşu, görevleri, çalışma usul ve esaslarını belirlemek 
amacıyla düzenlenmiştir.

Kapsam
Madde 2 — Bu Yönetmelik; sivil savunma arama ve kurtarma birlikleri ile si-

vil savunma arama ve kurtarma ekiplerini kapsar.

Hukuki Dayanak
Madde 3 — Bu Yönetmelik, 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununun 8/10/1999 

tarihli ve 586 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 32 nci maddesine 
dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

a) Bakanlık   İçişleri Bakanlığını,
b) Genel Müdürlük  Sivil Savunma Genel Müdürlüğünü,

c) Birlik   İllerde doğrudan merkeze bağlı olarak kurulan sivil savunma 
arama ve kurtarma birliklerini,

d) Müdür   
Sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürü ile 
bünyesinde arama ve kurtarma ekibi kurulan il sivil savunma 
müdürünü,

e) Sivil Savunma Arama ve                         
Kurtarma Ekibi   

İl sivil savunma müdürlüğü bünyesinde kurulan sivil 
savunma arama ve kurtarma ekibini,

f) Gönüllü Kişi ve Kuruluşlar   Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde sivil savunma 
hizmetlerine katılacak gönüllü kişi ve kuruluşları,

 
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş ve Görev

 
Birliklerin Kuruluşu
Madde 5 — Sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürlüğü; birlik müdü-

rü, ana hizmet birimleri ve yardımcı birimlerden oluşur. Teşkilat şeması (EK-1), 
birlik kurulacak iller ve kadro çizelgesi (EK-2) dedir.
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Ekiplerin Kuruluşu
Madde 6 — Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birliği kurulmayan iller, nü-

fus yoğunluğu ve hassasiyeti dikkate alınarak; 3 grup olarak sınıflandırılmış olup, 
birinci grup illerde 10, ikinci grup illerde 20, üçüncü grup illerde 30 kadrolu per-
sonelden il sivil savunma müdürlükleri bünyesinde sivil savunma arama ve kur-
tarma ekipleri oluşturulmuştur. Ekip kurulacak illerin grupları ve kadro çizelge-
si (EK-3) dedir.

Birlik ve Ekiplerin Görevleri
Madde 7 — Sivil savunma arama ve kurtarma birlikleri ile il arama ve kurtar-

ma ekiplerinin görevleri şunlardır.
a) Savaşta, afetlerde, büyük yangınlarda ve önemli kazalarda; arama, kurtar-

ma, ilk yardım ve sosyal yardım hizmetlerini yürütmek,
b) Savaşta, afetlerde ve kazalarda; nükleer, biyolojik, kimyasal (NBC) mad-

delerin ölçüm hizmetlerini imkanlar ölçüsünde yürütmek, ilgili birimlere ulaş-
tırmak, (NBC) maddelerinin temizlenmesine (Dekontaminasyon) yardım etmek,

c) (Ek:RG-5/9/2000-24161)(1) Ülkemize gelen sığınmacılara sosyal yardım 
hizmeti vermek, bunların geçici barındırılma hizmetlerine yardım etmek,

d) Arama ve kurtarma faaliyetlerine katılan yerli ve yabancı, kamu ve özel ku-
ruluşların arama ve kurtarma ekipleri ile gönüllü kişi ve kuruluşların çalışmaları-
nı koordine etmek,

e) Birlik ve ekip personelinin nazari, tatbiki, bilgi ve becerileri ile fiziki kabili-
yetlerini arttırmak ve göreve heran hazırlıklı bulunmaları için haftalık, aylık, yıl-
lık eğitim programları hazırlamak, uygulanmasını sağlamak,

e) Kamu ve özel kuruluşların arama ve kurtarma hizmetlerinde görevlendiri-
len ekipleri ile gönüllü kuruluş ve kişilerin eğitimlerini Bakanlık veya valiliğin 
uygun görüşü ile yapmak,

g) Gece ve gündüz tatbikatları planlamak ve uygulamak,
h) Eğitim amacı ile yurtiçi ve yurtdışında yapılacak eğitim ve tatbikatlara, is-

tek yapılması halinde veya gerektiğinde yurtdışında meydana gelecek afetlerde de 
kurtarma ve yardım faaliyetlerine katılmak,

i) Sivil savunma koleji ve valiliklerce açılan kursların kurtarma, ilk yardım ve 
sosyal yardım konularındaki tatbiki bölümlerine yardımcı olmak,

j) Afet bölgelerine en seri şekilde ulaşabilmek için haberleşme, toplanma, yük-
leme ve intikal tatbikatları yapmak,

k) Bakanlık ve Valilikçe verilecek diğer görevleri yapmak.
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Müdürün Görevleri
Madde 8 — Müdür; mevzuat ve verilecek emirler doğrultusunda birliğin veya 

ekibin yönetiminden sorumlu olup, aşağıda belirtilen görevleri yapar:
a) Hizmet birimlerini oluşturarak bunların donatımını, eğitimini ve denetimi-

ni yaptırmak,
b) Yıllık çalışma planını hazırlamak,
c) Yıllık bütçe tekliflerini hazırlamak,
d) Sivil Savunma Fonundan yapılacak ödemelere ait tahakkuk müzekkeresi-

ni düzenlemek ve sayman mutemetliği görevini yapmak, ayniyat ve demirbaş iş-
lemlerini yürütmek,

e) Genel Bütçe harcamalarında tahakkuk memurluğu görevini yapmak,
f) Eksik ve noksanlıkların zamanında giderilmesi için iş ve işlemleri takip et-

mek,
g) Hizmet binası ve tesislerinin iç ve dış güvenliğini sağlamak,
h) Bina ve tesisler ile hizmet malzeme ve araçlarının bakımını, temizliğini 

yaptırarak her an kullanılabilir halde bulundurulmasını sağlamak,
i) Mevzuatına uygun olarak personelin disiplin ve sicil amirliğini yapmak,
j) Personelin taltifi, tecziyesi ve izinleri için teklifte bulunmak,
k) Kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla gerekli koordinasyonu sağlamak,
l) İl Valisi, Genel Müdür veya Bakan tarafından verilecek diğer görevleri yap-

mak.

Yönerge
Madde 9 — Birlik ve ekiplerin eğitimlerinin usul ve esasları ile ana hizmet ve 

yardımcı birim personelinin görev ve sorumluluklarının ayrıntıları Bakanlıkça çı-
karılacak bir yönerge ile düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Göreve Sevk ve Protokol

 
Göreve Sevk Yetkisi
Madde 10 — Sivil savunma arama ve kurtarma birliğinin sorumluluk bölge-

si içinde göreve sevki vali, bölge dışına göreve sevki Genel Müdürlükçe yapılır. 
Ankara Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birliğinin bölge içi ve bölge dışı gö-
reve sevki Genel Müdürlükçe yapılır. Birliklerin yurt dışı göreve sevki ise Bakan-
lıkça yapılır.

İntikal Planı
Madde 11— Afet haberlerinin alınması, personelin toplanması, araç gereç ve 

malzemenin hazırlanması ve görev yerine intikali esasları; hazırlanacak intikal 
planı ile düzenlenir. İntikal planları Genel Müdürlüğün onayı ile yürürlüğe girer.
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Afet Bölgesinde Sevk ve İdare Sorumluluğu
Madde 12 — Afet bölgesine birden fazla birlik intikal etmişse; birliklerin 

sevk ve idaresi bölgeden sorumlu olan birlik müdürü tarafından, sorumlu müdü-
rün bölgede bulunmaması halinde en kıdemli birlik müdürü tarafından yapılır. 
Birliklerin sorumlu olduğu iller listesi (EK-4) dedir.

Protokol
Madde 13 — Bir afet vukuunda birliklerin afet bölgesine havadan acil intikali 

için, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Ge-
nel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türk Hava Kurumu uçak ve he-
likopterlerinden, denizden intikal için ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Sahil 
Güvenlik Komutanlığı deniz ulaştırma araçlarından bu kuruluşlarla yapılan pro-
tokoller çerçevesinde yararlanılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Denetim

 
Denetim
Madde 14 — Birliklerin denetimi, 29/5/1962 tarihli ve 6/624 sayılı Bakan-

lar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “107 sayılı Kanuna Göre İhdas Edilen Si-
vil Savunma Kadrolarına Tayin Olunan Personelin Terfi, Nakil, Cezalandırma ve 
Denetlenmeleri Hakkında Tüzük” ün 28 ve 29 uncu maddeleri uyarınca yapılır.

 
BEŞİNCİ BÖLÜM

Haberleşme, Koordinasyon ve İşbirliği
 
Haberleşme
Madde 15 — Birliklerde afet haberlerinin alınması, ilgililere ulaştırılması ve 

değerlendirilmesi amacıyla 24 saat esasına göre çalışan bir haber merkezi oluştu-
rulur. Haber merkezi ihtiyaç duyulan haberleşme araç, gereç ve malzemeleri ile 
donatılır. Afet bölgesinde aynı nitelikte seyyar haberleşme merkezi kurulur.

Haber merkezinin çalışma usul ve esasları birlik müdürlüklerince hazırlanacak 
ve Genel Müdürlükçe onaylanacak bir talimatla belirlenir.

Koordinasyon
Madde 16 — Birliklerin tatbikat ve görev amaçlı intikallerinde, intikal edilen 

ilin imkanlarından mülki idare amirlerinin koordinatörlüğünde yararlanılır.
Arama ve kurtarma amacıyla afet bölgesine yurtiçi ve yurtdışından gelen ekip-

lerin koordinasyonu krizmerkezi başkanının (mülki idare amiri) gözetiminde sivil 
savunma arama ve kurtarma birlik müdürlerince sağlanır.
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İşbirliği
Madde 17 — Sivil savunma müdürlükleri ile askeri makamlar, belediye itfa-

iye teşkilatı, il sağlık müdürlükleri bünyesindeki 112 acil sağlık hizmetleri biri-
mi, kamu ve özel kuruluşlara ait kurtarma ve yardım ekipleri ile Kızılay ve sivil 
toplum örgütleri arasındaki işbirliği ve koordinasyon mülki idare amirleri tarafın-
dan sağlanır.

 
ALTINCI BÖLÜM
Donatım ve Kıyafet

 
Donatım
Madde 18 — Sivil savunma arama ve kurtarma birliği malzeme listesi (EK-

5), araç listesi (EK-6), il arama ve kurtarma ekiplerinin malzeme ve araç listesi 
(EK-7) dedir.

Kıyafet
Madde 19 — Sivil savunma arama ve kurtarma birlik personeli, 5/6/1964 ta-

rihli ve 6/3150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sivil Savun-
ma ile İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer    
Hizmetler Tüzüğü”nün 123 üncü maddesine göre yürürlüğe konulan yönetmelik-
te belirtilen kıyafeti giyer, tanıtma ve rütbe işaretlerini taşır.

İl sivil savunma müdürlükleri bünyesinde oluşturulan arama ve kurtarma ekip 
personelinin giyeceği kıyafet ile tanıtma işaretleri Genel Müdürlükçe belirlenir.

 
YEDİNCİ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme
 
Yürürlük
Madde 20 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 21 — Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
 
 
(1)	:	5/9/2000	tarihli	ve	24161	sayılı	Resmi	Gazete’de	yayımlanan	Yönetme-

likle,	bu	fıkraya	(c)	bendi	eklenmiş	ve	diğer	bentler	buna	göre	teselsül	ettirilmiştir.



247

YÖ
NE

TM
EL

İK
LE

R



248

YÖ
NE

TM
EL

İK
LE

R



249

YÖ
NE

TM
EL

İK
LE

R



250

YÖ
NE

TM
EL

İK
LE

R

(EK - 5)

SİVİL SAVUNMA ARAMA ve KURTARMA BİRLİKLERİ

MALZEME LİSTESİ

ÖZEL ŞAHSİ TEÇHİZAT

1.       DEPREM İÇİN (x)

S.NO MALZEMENİN CİNSİ MİKTARI

1 İş Elbisesi (Yazlık-Kışlık) 2 Adet
2 Lambalı Baret 1 Adet
3 Toz Gözlüğü 1 Adet
4 Toz Maskesi Yeteri Kadar
5 Palaska 1 Adet

6 Bot (Uzun Konçtu) 1 Adet
7 El Feneri 1 Adet
8 Düdük 1 Adet
9 Çakı - Bıçak 1 Adet
10 Battalı Kazma 1 Adet
11 Matara 1 Adet
12 Yün Fanila (Uzun Kollu) 2 Adet
13 Yün Don (Uzun Kollu) 2 Adet
14 Yün Çorap 2 Çift
15 Yün Kar Başlığı 1 Adet
18 Yün Eldiven 1 Adet
17 İş Eldiveni Yeteri Kadar
18 Havlu (Banyo-Yüz) 1 “er Adet
19 Görev Çantası 1 Adet

2.       ÇIĞ İÇİN (xx)

S.NO MALZEMENİN CİNSİ MİKTARI 

1 Kar Elbisesi 1 Takım
2 Mont 1 Adet
3 Bot (Kar Tipi) 1 Çift

4 Yağmurluk 1 Adet
5 Rüzgarlık 1 Adet
6 Tozluk 1 Çift
7 Eldiven 1 Çift
8 Emniyet Kemeri 1 Adet
9 Kar Gözlüğü 1 Adet
10 Tur Kayağı 1 Adet
11 Sırt Çantası 1Âdet
12 Çakar Lamba Yeteri Kadar
13 Leken 1 Takım
14 Kayak Vaksı 1 Adet
15 Kar Küreği 1 Adet
16 Kar Kazması 1 Adet
17 Kayak Sileceği (Eğe) 1 Adet
18 Emniyet Ekipmanları (Karabina, bh/aks, ip. 8 demiri makara, vb.) 1 Takım
19 Termos 1 Adet
20 Uyku Tulumu 1 Adet
21 Mat Yatak 1 Adet
22 Çadır (Tek Kişilik) 1 Adet
23 Cep Sobası 1 Âdet
24 GPS Cihazı 1 Adet
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3.      SEL İÇİN (xxx)

S.NO MALZEMENİN CİNSİ MİKTARI

1 Su Giysisi (Komple) 1 Takım
2 Can Yeleği 1 Adet
3 Kapalı Devre Solunum Sistemi 1 Takım
4 Palet 1 Takım
5 Gözlük ve Şinorker 1’er Adet

6 Su Altı Feneri 1 Adet
7 Kemer 1 Adet
8 Ağırlık Yeteri Kadar
9 Askılı Bahçıvan Pantolonu 1 Adet
10 Uzun Konçlu Çizme 1 Adet
11 Kasık Çizme 1 Adet

2.       NBC İÇİN (xxxx)

S.NO MALZEMENİN CİNSİ MİKTARI 

1 Koruyucu Elbise (Karton esaslı, tek kullanımlık) komple 1 Takım
2 Koruyucu Maske ve Filitre 1 Takım
3 Şahsi Korunma (İlkyardım) Kiti 1 Takım

4 Dozimetre 1 Adet
5 Turnusol Kağıdı 1 Takım

EKİP MALZEMESİ

1. GENEL

S.NO MALZEMENİN CİNSİ MİKTARI 

1 Kulaklıklı Telsiz 1 Takım

2. DEPREM İÇİN

S.NO MALZEMENİN CİNSİ MİKTARI 

1 Yaralı Arama Cihazı Yeteri Kadar
2 Kesme - Ayırma Cihazı (Komple) 1 Takım
3 Beton Kesme Makinesi 1 Adet
4 Beton Kırma Makinası 1 Adet
5 Demir Kesme Makinası 1 Adet
6 Ağaç Kesme Makinası 1 Adet
7 Kaldırma Seti (Havalı-Hidrolik-Manuel) 1 Takım
8 Çekme Kaldırma Seti 1 Takım
9 Oksi-Asetilen Cihazı 1 Takım
10 Triport (Mekanik Komuta ile) Komple 1 Takım
11 Liberatör (Komple) 1 Takım
12 Fren Tertibatlı İniş Takımı (Komple) 1 Takım
13 Matkap (Çeşitli) Yeteri Kadar
14 Jeneratör 1 Adet
15 Aydınlatma Takımı 1 Takım
16 Kurtarma Sırt Çantası 1 Takım
17 Manuel Enkaz Çalışma Aletleri (Çeşitli) 1 Takım
18 Enkaz Destek Seti Yeteri Kadar
19 Sedye 1 Adet
20 Merdiven (Çeşitli) Yeteri Kadar
21 Kapalı Devre Solunum Cihazı 1 Adet
22 Manivela Demiri Yeteri Kadar
23 Halat (Çelik, Keten, İpek, PVC, Kuşak, Zincir vb.) Yeteri Kadar
24 Emniyet Ekipmanları (Karabina, Makara, Palanga, Fırdöndü, 8 Demiri, Bivaks, Emn. Kem.) Yeteri Kadar
25 Balyoz (Çeşitli Boy) 3 Adet
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S.NO MALZEMENİN CİNSİ MİKTARI 

26 Murç 5 Adet
27 Kazma 5 Adet
28 Kürek 5 Adet
29 Demir Makası (Manuel) 2 Adet

30 El Testeresi 2 Adet
31 Tamir Takımı 1 Takım
32 Çivi Tabancası 1 Adet
33 Pilli Megafon 1 Adet
34 Hava Komprasörü 1 Adet
35 İlkyardım Çantası 5 Adet

2.       ÇIĞ İÇİN

S.NO MALZEMENİN CİNSİ MİKTARI 

1 Kar Motorsikleti 1 Adet
2 Merdiven 1 Adet
3 Kızak Sedye 2 Adet

4 Atel Seti Yeteri Kadar
5 Arama Çubuğu (Sondası) Yeteri Kadar
6 Buz Çivisi (Sikke) Yeteri Kadar
7 Çadır Isıtıcısı Yeteri Kadar
8 Fren Tertibatlı İniş Takımı (Komple) 2 Adet
9 Şişme Çadır (Genel Maksat) 2 Adet
10 Portatif Yemek Seti Yeteri Kadar

3. SEL İÇİN

S.NO MALZEMENİN CİNSİ MİKTARI 

1 Su Motoru (Jet Sky) 1 Adet
2 Şişme Bot (Motorlu - 6-8 Kişilik) 1 Adet
3 Can Yeleği - Can Simidi 10 Adet
4 İp Fırlatma Tüfeği 1 Takım
5 Emniyet Ekipmanları (Karabina, Makara, Fırdöndü, 8 Demiri, Emniyet Kemeri vb.) Yeteri Kadar
6 Halat (Çelik, Keter, İpek, PVC, Kuşak, Zincir vb.) Yeteri Kadar
7 Motopomp (Hortumları ile) 2 Adet
8 Arama Çapası 5 Adet
9 Dalgıç Tüpü Hava Komprasörü 1 Adet

4. NBC İÇİN
S.NO MALZEMENİN CİNSİ MİKTARI 

1 Tespit Cihazları Yeteri Kadar
2 Numune Alma Kiti Yeteri Kadar
3 Dozimetre Şarz Cihazı 2 Adet
4 Dekontaminasyon Seti 1 Adet
5 Kapalı Devre Solunum Cihazı 2 Adet
6 İlkyardım Malzemeleri Yeteri Kadar
7 Dürbün (Gece ve Gündüz Görüşü) 2 Adet
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S.NO MALZEMENİN CİNSİ MİKTARI 
1  İş Önlüğü Yeteri Kadar
2 Bulaşık Önlüğü Yeteri Kadar
3 Seyyar Ocak 1 Takım
4 LPG Uyarıcı Cihazı 1 Adet
5 Yemek Pişirme Kazanı 1 Takım
6 Tencere 1 Takım
7 Kepçe Takımı (Yemek Pişirmek İçin) 1 Takım
8 Çay Pişirme Seti 1 Takım
9 Tepsi (Muhtelif) Yeteri Kadar
10 Tava (Muhtelif) Yeteri Kadar
11 Bıcak Takımı Yeteri Kadar
12 Satır 2 Adet
13 Masat 2 Adet
14 Sebze Soyacağı 5 Adet
15 Et Dövme Demiri 2 Adet
16 Rende 2 Adet
17 Çırma Teli 2 Adet
18 Süzgeç (Muhtelif) 1 Takım
19 Elek (Muhtelif) 1 Takım
20 Et Kütüğü 1 Adet
21 Kızartma Teli 2 Adet
22 Konserve Açacağı 2 Adet
23 Sebze Doğrama Tahtası 2 Adet
24 Havan 1 Adet
25 Hamur Karma Makinası 1 Adet
26 Taşıma Kabı (Termos Tertibatlı) 10 Adet
27 Self Servis Tepsisi 250 Adet
28 Çatal - Kaşık - Bıçak 250’şer Adet
29 Ekmek Sepeti 50 Adet
30 Metal Bardak 250 Adet
31 Metal Sürahi 50 Adet
32 Tuzluk Takımı 50 Adet
33 Baharatlık Takımı  1 Takım
34 Plastik Çatal - Kaşık - Bıçak - Tabak Yeteri Kadar
35 Portatif Sandalye 100 Adet
36 Portatif Masa Yeteri Kadar
37 Su Termosu (Muhtelif) 5 Adet
38 Meyve Sıkacağı 2 Adet
39 Tost Makinası 1 Adet
40 Su Arıtma Cihazı (Komple) Yeteri Kadar
41 Su Tankı Yeteri Kadar
42 Su Bidonu 1 Adet
43 Buz Dolabı 1 Adet
44 Çamaşır Makinası 1 Adet
45 Şofben 1 Adet
46 Termosifon 1 Adet
47 Hidrofor 1 Adet
48 Et Kıyma Makinası 1 Adet
49 İbreli Terazi 1 Adet
50 Televizyon - Video 1’er Adet
51 Kantar 1 Adet
52 Robot 1 Adet
53 Su Isıtıcısı Yeteri Kadar

C. BİRLİK GENEL MALZEMELERİ
S.NO MALZEMENİN CİNSİ MİKTARI 

1 Çadır ve Isıtıcısı Yeteri Kadar
2 Uyku Tulumu Yeteri Kadar
3 Kampet Yeteri Kadar
4 Telli - Telsiz - Uydu Haberleşme Vasıtaları Yeteri Kadar
5 Arazi Duş Sistemi Yeteri Kadar
6 Arazi Çamaşır Ünitesi 1 Adet
7 Arazi Su Arıtma Ünitesi 1 Adet
8 Arazi Aydınlatma Sistemleri Yeteri Kadar
9 Arazi WC Sistemleri Yeteri Kadar

Not : (x) Tüm Birlik Personeli İçin
(xx) Çığ için ayrılan personel sayısı kadar

(xxx) Sel için ayrılan personel sayısı kadar
(xxxx) NBC için ayrılan personel sayısı kadar
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(EK - 6)

SİVİL SAVUNMA ARAMA ve KURTARMA BİRLİĞİ
ARAÇ LİSTESİ

S.NO NİTELİK CİNS ADET

1 Hizmet Aracı Binek    1

2 Komuta-Muhabere Aracı Panelvan 1

3 Kurtarma Aracı Station-Römork-Panelvan veya Kurtarma 
Kamyonu 5

4 Sel-Çığ Kurtarma Aracı Kamyon 3,5 ton 1

5 Kurtarma Malzeme Aracı Kamyon 3,5 ton 1

6 (x) Ambulans 5

7 Seyyar Mutfak Kamyon 9 ton veya Seyyar Konteynır 1

8 Sosyal Yardım Malzeme 
Aracı Kamyon 3.5 ton 1

9 Barınma Malzeme Aracı Kamyon 9 ton 1

10 Hijyen Aracı Kamyon 9 ton veya Seyyar Konteynır 1

11 (xx) Dekontaminasyon Aracı Kamyon 9 ton veya Seyyar Konteynır 1

12 Arama Aracı Minibüs 2

13 Tamir Bakım Aracı Minibüs 1

14 İkmal Aracı Pick-Up 2

15 NBC Ölçüm - Tespit Aracı Jeep 1

16 Personel Nakil Otobüs 1

17 (xxx) Akaryakıt Aracı Tanker 1

18 Forklift 6 ton 1

19 Su Arıtma Römorku 500 lt / sa 1

20 Çamaşırhane Römorku 1

21 Aydınlatma Römorku 1

22 Dekontaminasyon Römorku 1

 

NOT :

x       Ankara, İstanbul, İzmir, Erzurum, Diyarbakır’da 5’er adet, diğer Birliklerde 2’şer adet.
xx     Ankara, İstanbul, İzmir, Erzurum, Diyarbakır’da araç üzerinde seyyar konteynırlı.
          diğer Birliklerde 22 nci sıradaki seyyar römorklu Dekontaminasyon Cihazı.
xxx   Ankara. İstanbul, Erzurum, Diyarbakır’daki Blrliklerde.



255

YÖ
NE

TM
EL

İK
LE

R

(EK - 7)

SİVİL SAVUNMA ARAMA ve KURTARMA EKİPLERİ

MALZEME ve ARAÇ LİSTESİ

ÖZEL ŞAHSİ TEÇHİZAT

1.       DEPREM İÇİN (x)

S.NO MALZEMENİN CİNSİ MİKTARI

1 İş Elbisesi (Yazlık-Kışlık) 2 Adet
2 Lambalı Baret 1 Adet
3 Toz Gözlüğü 1 Adet
4 Toz Maskesi Yeteri Kadar
5 Palaska 1 Adet

6 Bot (Uzun Konçtu) 1 Adet
7 El Feneri 1 Adet
8 Düdük 1 Adet
9 Çakı - Bıçak 1 Adet
10 Battalı Kazma 1 Adet
11 Matara 1 Adet
12 Yün Fanila (Uzun Kollu) 2 Adet
13 Yün Don (Uzun Kollu) 2 Adet
14 Yün Çorap 2 Çift
15 Yün Kar Başlığı 1 Adet
18 Yün Eldiven 1 Adet
17 İş Eldiveni Yeteri Kadar
18 Havlu (Banyo-Yüz) 1 “er Adet
19 Görev Çantası 1 Adet

2.       ÇIĞ İÇİN (xx)

S.NO MALZEMENİN CİNSİ MİKTARI 

1 Kar Elbisesi 1 Takım
2 Mont 1 Adet
3 Bot (Kar Tipi) 1 Çift

4 Yağmurluk 1 Adet
5 Rüzgarlık 1 Adet
6 Tozluk 1 Çift
7 Eldiven 1 Çift
8 Emniyet Kemeri 1 Adet
9 Kar Gözlüğü 1 Adet
10 Tur Kayağı 1 Adet
11 Sırt Çantası 1Âdet
12 Çakar Lamba Yeteri Kadar
13 Leken 1 Takım
14 Kayak Vaksı 1 Adet
15 Kar Küreği 1 Adet
16 Kar Kazması 1 Adet
17 Kayak Sileceği (Eğe) 1 Adet
18 Emniyet Ekipmanları (Karabina, bh/aks, ip. 8 demiri makara, vb.) 1 Takım
19 Termos 1 Adet
20 Uyku Tulumu 1 Adet
21 Mat Yatak 1 Adet
22 Çadır (Tek Kişilik) 1 Adet
23 Cep Sobası 1 Âdet
24 GPS Cihazı 1 Adet
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3.      SEL İÇİN (xxx)

S.NO MALZEMENİN CİNSİ MİKTARI

1 Su Giysisi (Komple) 1 Takım
2 Can Yeleği 1 Adet
3 Kapalı Devre Solunum Sistemi 1 Takım
4 Palet 1 Takım
5 Gözlük ve Şinorker 1’er Adet

6 Su Altı Feneri 1 Adet
7 Kemer 1 Adet
8 Ağırlık Yeteri Kadar
9 Askılı Bahçıvan Pantolonu 1 Adet
10 Uzun Konçlu Çizme 1 Adet
11 Kasık Çizme 1 Adet

2.       NBC İÇİN (xxxx)

S.NO MALZEMENİN CİNSİ MİKTARI 

1 Koruyucu Elbise (Karton esaslı, tek kullanımlık) komple 1 Takım
2 Koruyucu Maske ve Filitre 1 Takım
3 Şahsi Korunma (İlkyardım) Kiti 1 Takım

4 Dozimetre 1 Adet
5 Turnusol Kağıdı 1 Takım

EKİP MALZEMESİ

1. GENEL

S.NO MALZEMENİN CİNSİ MİKTARI 

1 Kulaklıklı Telsiz 1 Takım

2. DEPREM İÇİN

S.NO MALZEMENİN CİNSİ MİKTARI 

1 Yaralı Arama Cihazı Yeteri Kadar
2 Kesme - Ayırma Cihazı (Komple) 1 Takım
3 Beton Kesme Makinesi 1 Adet
4 Beton Kırma Makinası 1 Adet
5 Demir Kesme Makinası 1 Adet
6 Ağaç Kesme Makinası 1 Adet
7 Kaldırma Seti (Havalı-Hidrolik-Manuel) 1 Takım
8 Çekme Kaldırma Seti 1 Takım
9 Oksi-Asetilen Cihazı 1 Takım
10 Triport (Mekanik Komuta ile) Komple 1 Takım
11 Liberatör (Komple) 1 Takım
12 Fren Tertibatlı İniş Takımı (Komple) 1 Takım
13 Matkap (Çeşitli) Yeteri Kadar
14 Jeneratör 1 Adet
15 Aydınlatma Takımı 1 Takım
16 Kurtarma Sırt Çantası 1 Takım
17 Manuel Enkaz Çalışma Aletleri (Çeşitli) 1 Takım
18 Enkaz Destek Seti Yeteri Kadar
19 Sedye 1 Adet
20 Merdiven (Çeşitli) Yeteri Kadar
21 Kapalı Devre Solunum Cihazı 1 Adet
22 Manivela Demiri Yeteri Kadar
23 Halat (Çelik, Keten, İpek, PVC, Kuşak, Zincir vb.) Yeteri Kadar
24 Emniyet Ekipmanları (Karabina, Makara, Palanga, Fırdöndü, 8 Demiri, Bivaks, Emn. Kem.) Yeteri Kadar
25 Balyoz (Çeşitli Boy) 3 Adet
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S.NO MALZEMENİN CİNSİ MİKTARI 

26 Murç 5 Adet
27 Kazma 5 Adet
28 Kürek 5 Adet
29 Demir Makası (Manuel) 2 Adet

30 El Testeresi 2 Adet
31 Tamir Takımı 1 Takım
32 Çivi Tabancası 1 Adet
33 Pilli Megafon 1 Adet
34 Hava Komprasörü 1 Adet
35 İlkyardım Çantası 5 Adet

2.       ÇIĞ İÇİN

S.NO MALZEMENİN CİNSİ MİKTARI 

1 Kar Motorsikleti 1 Adet
2 Merdiven 1 Adet
3 Kızak Sedye 2 Adet

4 Atel Seti Yeteri Kadar
5 Arama Çubuğu (Sondası) Yeteri Kadar
6 Buz Çivisi (Sikke) Yeteri Kadar
7 Çadır Isıtıcısı Yeteri Kadar
8 Fren Tertibatlı İniş Takımı (Komple) 2 Adet
9 Şişme Çadır (Genel Maksat) 2 Adet
10 Portatif Yemek Seti Yeteri Kadar

3. SEL İÇİN

S.NO MALZEMENİN CİNSİ MİKTARI 

1 Su Motoru (Jet Sky) 1 Adet
2 Şişme Bot (Motorlu - 6-8 Kişilik) 1 Adet
3 Can Yeleği - Can Simidi 10 Adet
4 İp Fırlatma Tüfeği 1 Takım
5 Emniyet Ekipmanları (Karabina, Makara, Fırdöndü, 8 Demiri, Emniyet Kemeri vb.) Yeteri Kadar
6 Halat (Çelik, Keter, İpek, PVC, Kuşak, Zincir vb.) Yeteri Kadar
7 Motopomp (Hortumları ile) 2 Adet
8 Arama Çapası 5 Adet
9 Dalgıç Tüpü Hava Komprasörü 1 Adet

4. NBC İÇİN
S.NO MALZEMENİN CİNSİ MİKTARI 

1 Tespit Cihazları Yeteri Kadar
2 Numune Alma Kiti Yeteri Kadar
3 Dozimetre Şarz Cihazı 2 Adet
4 Dekontaminasyon Seti 1 Adet
5 Kapalı Devre Solunum Cihazı 2 Adet
6 İlkyardım Malzemeleri Yeteri Kadar
7 Dürbün (Gece ve Gündüz Görüşü) 2 Adet
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S.NO MALZEMENİN CİNSİ MİKTARI 

1  İş Önlüğü Yeteri Kadar
2 Bulaşık Önlüğü Yeteri Kadar
3 Seyyar Ocak 1 Takım
4 LPG Uyarıcı Cihazı 1 Adet
5 Yemek Pişirme Kazanı 1 Takım
6 Tencere 1 Takım
7 Kepçe Takımı (Yemek Pişirmek İçin) 1 Takım
8 Çay Pişirme Seti 1 Takım
9 Tepsi (Muhtelif) Yeteri Kadar
10 Tava (Muhtelif) Yeteri Kadar
11 Bıcak Takımı Yeteri Kadar
12 Satır 2 Adet
13 Masat 2 Adet
14 Sebze Soyacağı 5 Adet
15 Et Dövme Demiri 2 Adet
16 Rende 2 Adet
17 Çırma Teli 2 Adet
18 Süzgeç (Muhtelif) 1 Takım
19 Elek (Muhtelif) 1 Takım
20 Et Kütüğü 1 Adet
21 Kızartma Teli 2 Adet
22 Konserve Açacağı 2 Adet
23 Sebze Doğrama Tahtası 2 Adet
24 Havan 1 Adet
25 Hamur Karma Makinası 1 Adet
26 Taşıma Kabı (Termos Tertibatlı) 10 Adet
27 Self Servis Tepsisi 250 Adet
28 Çatal - Kaşık - Bıçak 250’şer Adet
29 Ekmek Sepeti 50 Adet
30 Metal Bardak 250 Adet
31 Metal Sürahi 50 Adet
32 Tuzluk Takımı 50 Adet
33 Baharatlık Takımı  1 Takım
34 Plastik Çatal - Kaşık - Bıçak - Tabak Yeteri Kadar
35 Portatif Sandalye 100 Adet
36 Portatif Masa Yeteri Kadar
37 Su Termosu (Muhtelif) 5 Adet
38 Meyve Sıkacağı 2 Adet
39 Tost Makinası 1 Adet
40 Su Arıtma Cihazı (Komple) Yeteri Kadar
41 Su Tankı Yeteri Kadar
42 Su Bidonu 1 Adet
43 Buz Dolabı 1 Adet
44 Çamaşır Makinası 1 Adet
45 Şofben 1 Adet
46 Termosifon 1 Adet
47 Hidrofor 1 Adet
48 Et Kıyma Makinası 1 Adet
49 İbreli Terazi 1 Adet
50 Televizyon - Video 1’er Adet
51 Kantar 1 Adet
52 Robot 1 Adet
53 Su Isıtıcısı Yeteri Kadar
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C. EKİP GENEL MALZEMELERİ

S.NO MALZEMENİN CİNSİ MİKTARI 

1 Çadır ve Isıtıcısı Yeteri Kadar

2 Uyku Tulumu Yeteri Kadar

3 Kampet Yeteri Kadar

4 Telli - Telsiz - Uydu Haberleşme Vasıtaları Yeteri Kadar

5 Arazi Duş Sistemi Yeteri Kadar

6 Arazi Çamaşır Ünitesi 1 Adet

7 Arazi Su Arıtma Ünitesi 1 Adet

8 Arazi Aydınlatma Sistemleri Yeteri Kadar

9 Arazi WC Sistemleri Yeteri Kadar

Not 1
10 Kişi bir ekip olarak değerlendirilecek, malzeme miktarı oluşturulacak ekip sayısına
göre bulundurulacaktır.

Not : (x) Tüm Birlik Personeli İçin

(xx) Çığ için ayrılan personel sayısı kadar

(xxx) Sel için ayrılan personel sayısı kadar

(xxxx) NBC için ayrılan personel sayısı kadar

ARAÇ LİSTESİ

S.NO NİTELİK CİNS ADET

1 Kurtarma Aracı Kamyon   Ekip Sayısı 
Kadar

2 Personel Nakil Aracı Otobüs 1

3 Malzeme Nakil Aracı Kamyon 1
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Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 13/10/2014 No : 2014/6883
Dayandığı Kanunun Tarihi   : 4/4/2013 No : 6458
Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi  : 22/10/2014 No : 29153
Yayımlandığı Düsturun Tertibi   : 5 Cilt : 55

GEÇİCİ KORUMA YÖNETMELİĞİ
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BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ay-

rıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve geçici koruma amacıyla kitlesel olarak sı-
nırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen yabancılardan, 4/4/2013 tarihli ve 6458 
sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 91 inci maddesi çerçeve-
sinde, uluslararası koruma talebi bireysel olarak değerlendirmeye alınamayan-
lara sağlanabilecek geçici koruma işlemlerinin usul ve esasları ile bu kişilerin 
Türkiye’ye kabulü, Türkiye’de kalışı, hak ve yükümlülükleri, Türkiye’den çıkış-
larında yapılacak işlemleri, kitlesel hareketlere karşı alınacak tedbirleri ve ulu-
sal ve uluslararası kuruluşlar arasındaki işbirliğiyle ilgili hususları düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve 

Uluslararası Koruma Kanununun 91 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) AFAD: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığını,
b) Aile üyeleri: Yabancının eşini, ergin olmayan çocuğu ile bağımlı ergin ço-

cuğunu,
c) Bakan: İçişleri Bakanını,
ç) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,
d) Çocuk: Henüz on sekiz yaşını doldurmamış ve ergin olmamış kişiyi,
e) Geçici barınma merkezi: Bu Yönetmelik kapsamındaki yabancıların toplu 

olarak barınma ve iaşelerinin sağlanması amacıyla kurulan merkezleri,
f) Geçici koruma: Ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dö-

nemeyen, acil ve geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel olarak veya bu kitlesel 
akın döneminde bireysel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen ve 
uluslararası koruma talebi bireysel olarak değerlendirmeye alınamayan yabancı-
lara sağlanan korumayı,

g) Geçici korunan: Geçici koruma sağlanan yabancıyı,
ğ) Genel Müdür: Göç İdaresi Genel Müdürünü,
h) Genel Müdürlük: Göç İdaresi Genel Müdürlüğünü,
ı) İkamet adresi: Türkiye’de adres kayıt sisteminde kayıtlı olunan yerleşim ye-

rini,
i) Kanun: 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma 

Kanununu,
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j) Kitlesel akın: Aynı ülkeden veya coğrafi bölgeden kısa bir süre içerisinde 
ve yüksek sayılarda gerçekleşen ve söz konusu sayılar nedeniyle bireysel olarak 
uluslararası koruma statüsü belirleme işlemlerinin usulen uygulanabilir olmadı-
ğı durumları,

k) Kurul: Kanunun 105 inci maddesi uyarınca oluşturulan Göç Politikaları 
Kurulunu,

l) Özel ihtiyaç sahibi: Bu Yönetmelik kapsamındaki yabancılardan, refakat-
siz çocuk, engelli, yaşlı, hamile, beraberinde çocuğu olan yalnız anne ya da baba 
veya işkence, cinsel saldırı ya da diğer ciddi psikolojik, bedensel ya da cinsel şid-
dete maruz kalmış kişiyi,

m) Refakatsiz çocuk: Sorumlu bir kişinin etkin bakımına alınmadığı sürece, 
kanunen ya da örf ve adet gereği kendisinden sorumlu bir yetişkinin refakati bu-
lunmaksızın Türkiye’ye gelen veya Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra refakatsiz 
kalan çocuğu,

n) Sevk merkezi: Geçici koruma amacıyla ülkemize gelen yabancıların, geçi-
ci barınma merkezlerine sevk edilinceye veya geçici barınma merkezi dışında ka-
lacaklarsa ikametlerine yönlendirilinceye kadar kayıt ve diğer işlemler için geçi-
ci olarak bekletildikleri yerleri,

o) Seyahat belgesi: Pasaport yerine geçen belgeyi,
ö) Uluslararası koruma: Mülteci, şartlı mülteci veya ikincil koruma statüsünü,
p) Yabancı: Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan ki-

şiyi,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel İlkeler

Geçici koruma hakkının uygulanması
MADDE 4- (1) Kanunun 5 inci, 6 ncı ve 7 nci maddelerinde yer alan şartlar 

yabancının geçici koruma kapsamına alınma talebini engelleyici şekilde yorum-
lanamaz ve uygulanamaz.

Yasadışı giriş ve bulunuştan dolayı cezalandırılmama
MADDE 5- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki yabancıların Türkiye’ye giriş 

yaparken yetkili birimler tarafından tespit edilmeleri veya makul bir süre için-
de kendiliğinden yetkili birimlere kayıt yaptırmak üzere başvurmaları halinde, 
Türkiye’ye yasa dışı girişleri veya Türkiye’de yasa dışı bulunuşlarından dolayı 
idari para cezası uygulanmaz.

(2) Birinci fıkra kapsamı dışında kalanlar hakkında, geçerli nedenleri bulun-
maması halinde idari para cezası uygulanır.
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Geri gönderme yasağı
MADDE 6- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki hiç kimse, işkenceye, insanlık 

dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye tabi tutulacağı veya ırkı, dini, tabiiye-
ti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi fikirleri dolayısıyla hayatının 
veya hürriyetinin tehdit altında bulunacağı bir yere gönderilemez.

(2) Genel Müdürlük, ilgili mevzuata göre ülkemizden gönderilmesi gerektiği 
halde, birinci fıkra kapsamında ülkemizden gönderilemeyecek yabancılar hakkın-
da idari tedbirler alabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Geçici Korumanın Kapsamı

Geçici koruma sağlanacak yabancılar
MADDE 7- (1) Geçici koruma; ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ül-

keye geri dönemeyen, acil ve geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel veya bu kit-
lesel akın döneminde bireysel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen 
yabancılardan haklarında bireysel olarak uluslararası koruma statüsü belirleme iş-
lemi yapılamayan yabancılara uygulanır.

(2) Geçici koruma, Bakanlar Kurulu tarafından aksi kararlaştırılmadıkça, ge-
çici koruma ilanının geçerliliğinden önce, geçici koruma ilanına esas teşkil eden 
olayların olduğu ülkeden veya bölgeden ülkemize gelmiş olanları kapsamaz.

(3) Geçici korunanlar, Kanuna göre belirlenen uluslararası koruma statülerin-
den herhangi birini doğrudan elde etmiş sayılmaz.

Geçici koruma kapsamına alınmayacak yabancılar
MADDE 8- (1) Aşağıdaki hallerde, yabancı geçici korumadan yararlandırıl-

maz, yararlandırılmışsa geçici koruması iptal edilir.
a) Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair 1967 Protokolüyle değişik 28/7/1951 

tarihli
Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşmenin 1 inci maddesinin (F) fıkra-

sında belirtilen fiillerden suçlu olduğuna dair ciddi kanaat bulunanlar.
b) Türkiye dışında hangi saikle olursa olsun zalimce eylemler yaptığını düşün-

dürecek nedenleri bulunanlar.
c) Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen suç ya da fiillerin işlenmesine iş-

tirak eden veya bu fiillerin işlenmesini tahrik edenler.
ç) Ülkesinde silahlı çatışmaya katılmış olduğu halde bu faaliyetlerini kalıcı 

olarak sonlandırmayanlar.
d) Terör eylemlerinde bulunduğu veya planladığı ya da bu eylemlere iştirak et-

tiği tespit edilenler.
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e) Ciddi bir suçtan mahkûm olarak topluma karşı tehdit oluşturabileceği de-
ğerlendirilenler ile milli güvenlik, kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından 
tehlike oluşturduğu değerlendirilenler.

f) Türkiye’de işlenmesi hâlinde hapis cezası verilmesini gerektiren suç veya 
suçları daha önce işleyen ve bu suçun cezasını çekmemek için menşe veya ika-
met ülkesini terk edenler.

g) Uluslararası mahkemelerce hakkında insanlık suçu işlediğine dair karar ve-
rilmiş kişiler.

ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun Dördüncü Kısım Ye-
dinci Bölümünde yer alan suçlardan birini işleyenler.

(2) Birinci fıkra kapsamındaki kararlar bireysel olarak Genel Müdürlük tara-
fından alınır ve ilgili yabancıya bildirilir.

(3) Birinci fıkra kapsamında olanlar, ülkelerine dönüşleri sağlanıncaya kadar, 
insani nedenlerle mevcut geçici barınma merkezlerinin özel bir bölümünde veya 
ayrı geçici barınma merkezinde ya da valiliklerce belirlenen yerlerde, Kanunda 
belirtilen idari gözetim kararı alınmaksızın da barındırılabilir. Bu yabancıların 
aile üyeleri, talep etmeleri halinde, aile üyelerinin geçici koruma durumlarına ba-
kılmaksızın aynı yerde de barındırılabilir.

(4) Geçici koruma kapsamına alınmayan kişilerin ülkelerine geri dönüşleri 
sağlanıncaya kadar haklarında yapılacak tüm iş ve işlemlere ilişkin usul ve esas-
lar Genel Müdürlük tarafından belirlenir.

(5) Geçici barınma merkezi yönetimi, acil ihtiyaç durumlarında ya da kamu 
kurum ve kuruluşlarının talebi üzerine birinci fıkra kapsamındaki yabancıların 
geçici barınma merkezinden kısa süreli olarak ayrılmasına izin verebilir. Geçici 
barınma merkezi yönetimi tarafından gerekli görülen durumlarda, geçici barınma 
merkezinden kısa süreli olarak ayrılacak bu kişilere kolluk görevlilerinin eşlik et-
mesi talep edilebilir. Bu yabancıların geçici barınma merkezinden kısa süreli ay-
rılmasına ilişkin hususlar, geçici barınma merkezlerinin kuruluş ve yönetimi ile il-
gili düzenlemeler kapsamında belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Geçici Koruma Kararının Alınması ve Sona Ermesine İlişkin Hükümler

Geçici koruma kararının alınması
MADDE 9- (1) Geçici koruma kararı, Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Ku-

rulu tarafından alınır.
(2) Kanunun 105 inci maddesinin üçüncü fıkrasına istinaden geçici korumanın 

yöntemi ve uygulanmasına dair usul ve esaslar Kurul tarafından belirlenir ve ilgi-
li kamu kurum ve kuruluşları tarafından uygulanır.
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Geçici koruma kararının içeriği
MADDE 10- (1) Bakanlar Kurulu geçici koruma kararında;
a) Geçici koruma kapsamına alınacakları,
b) Geçici korumanın başlangıç tarihini ve gerekli görülmesi halinde süresini,
c) Geçici koruma süresinin uzatılması veya sona erme koşullarını,
ç)Geçici korumanın ülke genelinde veya belirli bir bölgede uygulanıp uygu-

lanmayacağını,
d) Kanunun 105 inci maddesi kapsamında Kurul tarafından karar alınabilecek 

ve takip edilebilecek hususları,
e) 15 inci maddeye istinaden alınan geçici koruma kapsamında ülkemize kabul 

işlemlerinin sınırlandırılması veya durdurulmasıyla ilgili hususları,
f) Gerekli görülen diğer hususları,
belirlemeye yetkilidir.
(2) Bakanlar Kurulunca geçici koruma kararı alınmasını müteakip geçici ko-

rumadan yararlananlar hakkında verilebilecek bireysel kararlar Genel Müdürlük 
tarafından alınır.

Geçici koruma uygulamasının sona ermesi
MADDE 11- (1) Bakanlık, geçici korumanın sona erdirilmesi için Bakanlar 

Kuruluna teklifte bulunabilir. Geçici koruma, Bakanlar Kurulu kararıyla sonlan-
dırılır.

(2) Bakanlar Kurulu, sonlandırma kararıyla birlikte;
a) Geçici korumayı tamamen durdurarak geçici korunanların ülkelerine dön-

mesine,
b) Geçici korunanlara, koşullarını taşıdıkları statünün toplu olarak verilmesi-

ne ya da uluslararası koruma başvurusunda bulunanların başvurularının bireysel 
olarak değerlendirilmesine,

c) Geçici korunanların, Kanun kapsamında belirlenecek koşullarda Türkiye’de 
kalmalarına izin verilmesine,

karar verebilir.

Geçici korumanın bireysel olarak sona ermesi veya iptali
MADDE 12- (1) Geçici korunanların;
a) Kendi isteğiyle Türkiye’den ayrılması,
b) Üçüncü bir ülkenin korumasından faydalanması,
c) Üçüncü bir ülkeye insani nedenler veya yeniden yerleştirme kapsamında 

kabul edilmesi ya da üçüncü bir ülkeye çıkış yapması,
ç) Ölmesi,
hallerinde geçici koruma bireysel olarak sona erer.
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(2) 8 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında yer alanların geçici korumanın 
kapsamı dışında tutulması gerektiğinin sonradan anlaşılması halinde geçici koru-
ma, Genel Müdürlük veya valilikler tarafından iptal edilir.

Geçici koruması sona erenlerin tekrar gelmesi
MADDE 13- (1) Geçici koruma uygulamasının devam ettiği süre içinde, ge-

çici koruma kapsamında olduğu halde 12 nci maddeye göre geçici koruması sona 
eren yabancıların, geçici korumadan faydalanmak üzere tekrar sınırlarımıza gel-
mesi veya sınırlarımızı geçmesi halinde, geçici koruma hükümlerinin uygulanıp 
uygulanmayacağına Genel Müdürlük bireysel olarak karar verir. Genel Müdürlük 
bu yetkisini, kısmen veya tamamen valiliklere devredebilir.

Geçici korumanın sona ermesini müteakip yapılacak işlemler
MADDE 14- (1) Bakanlar Kurulunun geçici korumanın sona erdirilmesi ka-

rarını müteakip, geçici korunanların Türkiye’den çıkış yapması esastır. Geçici ko-
runanların Türkiye’den ayrılmaları için gereken süre, geçici korunanların menşe 
ve Türkiye’ye gelmek üzere geçtikleri transit ülkelerin durumuna göre Genel Mü-
dürlük tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda belirlenir.

(2) Geçici korumanın sona erdirilmesiyle birlikte, Bakanlar Kurulu tarafın-
dan, 11 inci madde kapsamında, geçici korumadan yararlanmış olanlara grup te-
melli toplu statü kararı alınması veya uluslararası koruma başvurusunda bulunan-
ların başvurularının bireysel olarak değerlendirmeye alınması ya da bu yabancı-
ların Kanun kapsamında belirlenecek koşullarda Türkiye’de kalmasına izin veril-
mesinin kararlaştırılmış olması durumunda gerekli işlemler ilgili hükümlere göre 
yapılır.

(3) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen yabancılardan, ül-
kesinde silahlı çatışmaya katılmış olanların, silahlı faaliyetlerine kalıcı olarak son 
verdiklerinin anlaşılması halinde, bireysel uluslararası koruma statü belirleme iş-
lemlerine erişimleri sağlanır.

Geçici koruma kapsamında ülkemize kabul işlemlerinin sınırlandırılma-
sı veya durdurulması

MADDE 15- (1) Bakanlar Kurulu, milli güvenliği, kamu düzenini, kamu gü-
venliğini veya kamu sağlığını tehdit edebilecek şartların oluşması durumunda, 
uygulanmakta olan geçici koruma tedbirlerinin sınırlandırılmasına ya da süreli 
veya süresiz durdurulmasına karar verebilir.

(2) Birinci fıkra kapsamındaki kararda, daha önce geçici koruma sağlananla-
rın bu karardan sonraki süreçte tabi olacağı hükümler ile bu kararın yürürlüğe gi-
receği tarihten sonra ülkemize kitlesel veya bireysel olarak geçici koruma talebiy-
le gelmek isteyenlere uygulanacak diğer tedbirler de belirlenir.
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(3) Birinci fıkrada belirtilen durumlarda, Dışişleri Bakanlığı, kitlesel akınlara 
yönelik ülkemizin sınır hattı boyunca veya sınır ötesinde uygulanabilecek tedbir-
lerle ilgili olarak Bakanlık ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşlerini ala-
rak, konuyla ilgili uluslararası kuruluşlar aracılığıyla da destek çağrısı yapabilir.

Uluslararası koruma başvuruları
MADDE 16- (1) Geçici korumanın uygulandığı süre içinde, bu Yönetmelik 

kapsamındaki yabancıların bireysel uluslararası koruma başvuruları, geçici koru-
ma tedbirlerinin etkin şekilde uygulanabilmesi amacıyla işleme konulmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Geçici Koruma Kapsamında Yapılacak İlk İşlemler

Ülkeye kabul
MADDE 17- (1) Türkiye’nin kara sınırlarına veya karasularına acil ve geçi-

ci koruma bulmak amacıyla gelen yabancıların, Türkiye’ye kabul edilecekleri ve 
Türkiye’den çıkış yapacakları sınır kapıları ile sınır geçiş yerleri, ilgili kamu ku-
rum ve kuruluşlarının görüşleri alınarak Bakanlık tarafından belirlenir. Acil hal-
lerde bu yerlerin belirlenmesine Bakanlık doğrudan karar verir ve ilgili kurumla-
ra bildirir.

(2) Sınır kapılarına veya sınır geçiş yerlerine belgesiz veya geçersiz belgeyle 
geçici koruma amacıyla gelen yabancıların girişlerine valiliklerce izin verilebilir.

(3) Geçici koruma amacıyla sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen ya-
bancıların üzerlerinde, eşyalarında ve taşıtlarında, sınırda Kara Kuvvetleri Ko-
mutanlığı Hudut Birlikleri, sınır kapılarında yetkili kolluk birimleri ile deniz yet-
ki alanlarında Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından güvenlik kontrolü yapılır.

(4) Yabancı ve varsa aile üyeleri, kimlik bilgileri, ülkeye giriş tarihi ve yeri ile 
gerekli görülen diğer bilgileri de içeren tutanakla birlikte ilgili birimler tarafın-
dan en yakın sevk merkezine götürülmek üzere mümkün olabilecek en kısa süre-
de yetkili kolluk birimlerine teslim edilir.

(5) Yabancılardan ülkemize şahsi taşıtlarıyla giriş yapmak isteyenler, Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslara göre giriş yapar.

(6) Sınır kapısı dışından gelen yabancıların beraberinde getirebilecekleri eşya-
ların kaçakçılığa konu olabileceği gözönünde bulundurularak ilgili birimler tara-
fından gerekli tedbirler alınır ve durum en yakın gümrük idaresine bildirilir.

(7) Ülke içinde olup da geçici korumanın kapsamına girenler, valiliklere bizzat 
başvuru yapmaları halinde en yakın sevk merkezine yönlendirilirler. Ancak bu ki-
şilerin yetkili makamlar tarafından tespit edilmeleri durumunda ise en yakın sevk 
merkezine yetkili kolluk refakatinde götürülürler.
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Silahtan arındırma ve sivillerden ayrı tutma
MADDE 18- (1) Acil ve geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel olarak sınır-

larımıza gelen veya herhangi bir şekilde ülkemize girmiş bulunan asker olmayan 
silahlı unsurlar ile ülkesinin silahlı kuvvetlerinin mensubu olup da askeri hizmeti-
ni tek taraflı olarak sonlandırmış olan yabancılardan, 8 inci madde kapsamına gir-
meyenler, sınırda Kara Kuvvetleri Komutanlığı Hudut Birlikleri, deniz yetki alan-
larında Sahil Güvenlik Komutanlığı, sınır kapılarında ve ülke içinde ilgili kolluk 
birimleri tarafından silahtan arındırıldıktan sonra sevk ve yerleştirme işlemleri 
yapılmak üzere en kısa sürede yetkili kolluk kuvvetine teslim edilir.

(2) Silahtan arındırma işlemleri mutlaka sivillerden ayrı ve güvenli mahaller-
de gerçekleştirilir. Bu yabancılar, kimlik bilgileri, ülkeye giriş tarihi ve yeri ile ge-
rekli görülen diğer bilgileri de içeren tutanakla birlikte ilgili birimler tarafından, 
bu durumda olan yabancılar için belirlenmiş olan yerlere yerleştirilmek üzere en 
kısa sürede sevk edilir.

(3) Bu madde kapsamındaki yabancıların aile üyeleri; aynı yerde barındırıla-
bilir, herhangi bir sakınca bulunmaması durumunda geçici korunanların bulundu-
ğu ayrı bir geçici barınma merkezinde veya Genel Müdürlükçe belirlenen bir ilde 
ya da valilik tarafından belirlenen yerde ikamet edebilir.

Sevk merkezlerinde yapılacak ilk işlemler
MADDE 19- (1) Sevk merkezlerinde, geçici koruma amacıyla ülkemize ge-

len yabancıların kimlik tespiti ve kayıt işlemleri, Genel Müdürlük tarafından ya-
pılır. İhtiyaç duyulması halinde, valilik tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde ge-
çici süreyle personel görevlendirilebilir.

(2) Sevk merkezlerinin kapasitesinin yetersiz olması durumunda, bu yabancı-
ların işlemleri valilikler tarafından belirlenecek yerlerde de yürütülebilir.

(3) Kayıt sırasında yabancılar, kimlik bilgilerini doğru olarak bildirmek, varsa 
kimliklerini ispata yarar belgelerini yetkili makamlara teslim etmek ve yetkililer-
le işbirliği yapmakla yükümlüdür.

(4) Üçüncü fıkra kapsamındaki bilgi ve belgelerden gerekli görülenlerin, giz-
liliğe riayet edilerek ilgilinin dosyasında muhafaza edilmek üzere kopyaları alınır 
ve asılları kendisine teslim edilir.

(5) Bu Yönetmelik kapsamındaki yabancılar, geçici korumayla ilgili süreç, 
hak ve yükümlülükleri ile diğer hususlarda anlayabilecekleri dilde bilgilendiri-
lir. İhtiyaç duyulduğu takdirde bilgilendirmeyle ilgili broşür ve doküman hazır-
lanabilir.

Sağlık kontrolleri
MADDE 20- (1) Sevk merkezine gelen yabancılardan acil sağlık hizmetine 

ihtiyacı olduğu değerlendirilenlere bu hizmet öncelikli olarak sağlanır.
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(2) Kamu sağlığını tehlikeye düşürebileceği gözlemlenen bu Yönetmelik kap-
samındaki yabancılar, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenecek usul ve esaslara 
göre sağlık kontrolünden geçirilir ve ihtiyaç duyulması halinde konuyla ilgili ge-
rekli tedbirler alınır.

Kayıt
MADDE 21- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki yabancıların kaydı, yeterli do-

nanıma sahip ve kayıt işlemlerinin kesintiye uğramadan tamamlanmasını sağla-
yacak ayrı bir yerde, kayıt usulleri ve gereklilikleri konusunda eğitim almış, Ge-
nel Müdürlük personeli tarafından yapılır.

(2) Kayıt işlemleri aşağıdaki şekilde yürütülür.
a) Kayıt işlemlerinde gizlilik esas olup, bu amaçla gerekli tedbirler alınır.
b) Genel Müdürlük tarafından şekli ve içeriği belirlenecek kayıt formu dol-

durulur.
c) Kimliğine ilişkin belge sunamayan yabancının, aksi ispat edilinceye kadar 

beyanı esas alınır.
ç) Fotoğraf, parmak izi ya da kimlik tespitine elverişli diğer biometrik veri-

ler alınır, merkezi veri tabanına kaydedilir, mevcut biometrik verilerle eşleştirilir.
d) Kayıt altına alınan yabancıların bilgileri derhal Genel Müdürlüğe iletilir.
e) Yabancıların bilgileri ilgili mevzuat kapsamında dosyalanır ve elektronik 

ortamda da saklanır.
(3) Geçici korumadan yararlananların Türkiye’de doğan çocuklarının da en 

kısa sürede kayıt işlemleri yapılır.
(4) Yabancıların kayıt bilgileri; doğum, ölüm, evlilik, boşanma, gönüllü geri 

dönüş gibi hallerde güncellenir.
(5) Bu Yönetmelik kapsamındaki yabancılar, adres kayıt sistemine kaydedi-

lir. Ancak
8 inci maddenin birinci fıkrası kapsamına girenlerin adres kayıt sistemine ka-

yıtlarının yapılmasına Genel Müdürlük tarafından karar verilir.

Geçici koruma kimlik belgesi
MADDE 22- (1) Kayıt işlemleri tamamlananlara, valilikler tarafından geçici 

koruma kimlik belgesi düzenlenir. 8 inci maddenin birinci fıkrası kapsamına gi-
renlere geçici koruma kimlik belgesi verilmez, verilmişse iptal edilir.

(2) Geçici koruma kimlik belgesi verilenlere, 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı 
Nüfus Hizmetleri Kanunu kapsamında yabancı kimlik numarası da verilir.

(3) Geçici koruma kimlik belgesinin şekli ve içeriği Genel Müdürlük tarafın-
dan belirlenir, bu belge süreli veya süresiz olarak hiçbir ücrete tabi olmaksızın dü-
zenlenir.
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(4) Geçici koruma kimlik belgesinin yıpranması ya da kaybedilmesi durumun-
da ilgiliden açıklama istenir ve bu durum kayıt altına alınır. Belgenin yıpranma-
sı halinde belge iptal edilir.

Yıpranan ya da kaybedilen belgenin yerine yenisi düzenlenir.
(5) Geçici korumanın sona ermesi halinde geçici koruma kimlik belgesi geçer-

liliğini kaybeder ve yabancıdan geri alınır.

Geçici barınma merkezlerine sevk işlemleri
MADDE 23- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki yabancılar, AFAD tarafın-

dan bildirilecek kapasite bilgisi de gözönünde bulundurularak, sevk merkezinden 
doğrudan veya illere yerleştirildikten sonra, valiliklerle eşgüdüm içerisinde Genel 
Müdürlükçe uygun görülecek geçici barınma merkezine en kısa sürede yönlendi-
rilir. Sevk işleminin kolluk refakatinde veya refakatsiz olarak yapılmasına ilişkin 
değerlendirme valilik tarafından yapılır.

(2) Genel Müdürlük tarafından belirlenen geçici barınma merkezine sevk ya-
pılırken yabancının talebi, ailevi durumu ve özel ihtiyaç sahibi olup olmadığı gibi 
hususlar gözönünde bulundurulur.

(3) Genel Müdürlük veya valilik tarafından belirlenen özel ihtiyaç sahiplerinin 
geçici barınma merkezlerinde barındırılmasına öncelik verilir.

(4) Refakatsiz çocuklar, esas olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ko-
ordinesinde barındırılır. Ancak uygun koşullar sağlandığında refakatsiz çocuklar, 
geçici barınma merkezlerinin ayrı bir bölümünde, Aile ve Sosyal Politikalar Ba-
kanlığının kontrol ve sorumluluğunda AFAD ile işbirliği halinde barındırılabilir.

Geçici korunanlara illerde kalma hakkı verilmesi
MADDE 24- (1) Kamu düzeni, kamu güvenliği ya da kamu sağlığı yönüyle 

herhangi bir sakınca görülmediği hallerde geçici korunanların, Genel Müdürlük-
çe belirlenen illerde kalmalarına izin verilebilir. Buna ilişkin usul ve esaslar Ge-
nel Müdürlükçe belirlenir.

(2) Geçici barınma merkezi dışında kalan geçici korunanlardan ihtiyaç sahi-
bi olanlar, imkânlar ölçüsünde, valilikler tarafından belirlenecek yerlerde de ba-
rındırılabilir.

Ülkede kalış hakkı
MADDE 25- (1) Geçici koruma kimlik belgesi, Türkiye’de kalış hakkı sağlar. 

Ancak bu belge Kanunda düzenlenen ikamet izni veya ikamet izni yerine geçen 
belgelere eşdeğer sayılmaz, uzun dönem ikamet iznine geçiş hakkı tanımaz, sü-
resi ikamet izni toplamında dikkate alınmaz ve sahibine Türk vatandaşlığına baş-
vuru hakkı sağlamaz.
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ALTINCI BÖLÜM
Geçici Korunanlara Sağlanacak Hizmetler

Hizmetler
MADDE 26- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki yabancılara; sağlık, eğitim, iş 

piyasasına erişim, sosyal yardım ve hizmetler ile tercümanlık ve benzeri hizmet-
ler sağlanabilir. 8 inci maddenin birinci fıkrası kapsamındaki yabancılara sağlana-
cak hizmetlerle ilgili usul ve esaslar Kurul tarafından belirlenir.

(2) Birinci fıkrada yer almayan diğer hizmetler kamu kurum ve kuruluşlarınca 
imkânlar ölçüsünde ayrıca sağlanabilir.

(3) Bu Yönetmelik kapsamındaki yabancılar, geçici koruma kimlik belgele-
riyle elektronik haberleşme hizmeti dâhil diğer hizmetler için abonelik sözleşme-
si yapabilir.

(4) Bu Yönetmelik kapsamında ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşla-
rı tarafından verilen hizmetler AFAD koordinasyonunda yürütülür.

Sağlık hizmetleri
MADDE 27- (1) Aşağıda belirtilen sağlık hizmetleri geçici barınma merkez-

lerinin içinde ve dışında Sağlık Bakanlığının kontrolü ve sorumluluğunda yapı-
lır veya yaptırılır.

a) Sağlık hizmetlerini yürütmek üzere sürekli faaliyet gösterecek sağlık mer-
kezleri kurulabilir. Sağlık merkezinin bulunması halinde, yeterli sayıda ambulans 
ve sağlık personeli bulundurulur.

b) Temel ve acil sağlık hizmetleri ile bu kapsamdaki tedavi ve ilaçlardan has-
ta katılım payı alınmaz.

c) İkinci ve üçüncü basamakta sunulan sağlık hizmetleri de dâhil olmak üze-
re, sağlık hizmeti bedelleri; Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından ge-
nel sağlık sigortalıları için belirlenmiş olan sağlık uygulama tebliğindeki bede-
li geçemez.

ç) Sunulan sağlık hizmeti bedeli, Sağlık Bakanlığı kontrolünde, Sosyal Gü-
venlik Kurumu Başkanlığı tarafından genel sağlık sigortalıları için belirlenmiş 
olan sağlık uygulama tebliğindeki bedeli geçmeyecek şekilde AFAD tarafından 
ödenir.

d) Geçici korunanlar acil ve zorunlu haller dışında, özel sağlık kuruluşlarına 
doğrudan başvuramazlar.

e) Bulaşıcı hastalık riskine karşı gerekli tarama ve aşılar yapılarak her türlü 
önlem ve tedbir alınır.

f) Üreme sağlığıyla ilgili olarak yetkili personel tarafından bilgilendirme yapı-
lır ve destek faaliyetleri yürütülür.
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g) Kişisel veya toplu kullanım alanlarının sağlığa uygunluğu kontrol edilerek, 
tespit edilen aksaklıkların giderilmesi ve geçici barınma merkezlerinin bulunduğu 
çevre koşullarının sağlık açısından uygun hale getirilmesi sağlanır.

ğ) Geçici korunanlar arasında madde bağımlılığı veya psikolojik sorunları ol-
duğu tespit edilenler hakkında sağlık kurumuna nakli de içerebilecek şekilde ge-
rekli tedbirler alınır.

h) Çocuklara yönelik gerekli aşıların yapılması amacıyla gerekli tedbirler alınır.
ı) Barınma merkezleri oluşturulurken gerekli olan uygun fiziki donanım kuru-

lur ve Sağlık Bakanlığına teslim edilir.
(2) Geçici korunanlara sağlık hizmetlerine ilişkin olarak yapılan yardımlar 

Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda yürütülür.
(3) Aşı ile koruyucu sağlık hizmetleri sunumunun gecikmeksizin ve sürekli 

uygulanabilmesi için geçici korunanların kimlik beyanı ve tespiti yapılarak, adres 
değişiklikleri ivedilikle Sağlık Bakanlığına bildirilir.

(4) Sınırı ilk geçişlerinde ve acil durumlarda, henüz kayıt işlemlerini tamamla-
mamış olan bu Yönetmelik kapsamındaki yabancılara, sağlık hizmetlerinden ya-
rarlanabilmeleri için kimlik bilgilerine göre işlem yapılır.

(5) Geçici korunanlara sağlanacak psiko-sosyal hizmetler, Aile ve Sosyal Po-
litikalar Bakanlığı tarafından 3/1/2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazetede ya-
yımlanan Türkiye Afet Müdahale Planında da belirtilen geçici korunanlara sağla-
nacak psiko-sosyal hizmetlerde destek çözüm ortakları ile yürütülür.

(6) Bu madde kapsamında sağlanacak temel ve acil sağlık hizmetlerine karşı-
lık olarak sağlık hizmet sunucularına bir bedel ödenmesinin zorunlu olması halin-
de; Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından genel sağlık sigortalıları için 
belirlenmiş olan birim fiyatları geçecek veya daha düşük iskontoyu içerecek şe-
kilde fiyat uygulaması yapılamaz. Aşılar hariç olmak kaydıyla bu madde kapsa-
mına girenlere Sosyal Güvenlik Kurumunca bedeli karşılanmayan sağlık hizmet-
leri kapsamında sağlık hizmeti verilemez.

Eğitim hizmetleri
MADDE 28- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki yabancıların eğitim faaliyetle-

ri, geçici barınma merkezlerinin içinde ve dışında Millî Eğitim Bakanlığının kont-
rolünde ve sorumluluğunda yürütülür. Bu kapsamda;

a) 54-66 aylık çocuklar öncelikli olmak üzere okul öncesi eğitim çağındaki 
36-66 aylık çocuklara, okul öncesi eğitim hizmeti verilebilir.

b) İlköğretim ve ortaöğretim çağındakilerin eğitim ve öğretim faaliyetleri, 
Millî Eğitim Bakanlığının ilgili mevzuatı çerçevesinde yürütülür.

c) Her yaş grubuna yönelik dil eğitimi, meslek edindirme, beceri ve hobi kurs-
ları talebe bağlı olarak düzenlenebilir.
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(2) Geçici korunanların ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimle-
riyle ilgili usul ve esaslar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenir.

(3) Bu Yönetmelik kapsamında ülkemizde eğitim alan yabancılara, aldıkları 
eğitimin içeriğini ve süresini gösteren belge verilir. Farklı müfredatta eğitim alın-
mış ve belgelendirme yapılmış ise bu belgeler, Millî Eğitim Bakanlığı veya Yük-
seköğretim Kurulu Başkanlığının ilgili birimleri tarafından değerlendirilir ve uy-
gun bulunan seviyelere denklikleri yapılır.

(4) Bu Yönetmelik kapsamındaki yabancıların eğitim faaliyetleriyle ilgili di-
ğer usul ve esaslar, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenir.

İş piyasasına erişim hizmetleri
MADDE 29- (1) Geçici korunanların çalışmalarına ilişkin usul ve esaslar, Ba-

kanlığın görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının teklifi üzerine 
Bakanlar Kurulunca belirlenir.

(2) Geçici koruma kimlik belgesine sahip olanlar, Bakanlar Kurulunca belirle-
necek sektörlerde, iş kollarında ve coğrafi alanlarda (il, ilçe veya köylerde) çalış-
ma izni almak için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvurabilir.

(3) Yabancıların çalışamayacağı iş ve mesleklere ilişkin mevzuatta yer alan 
hükümler saklıdır.

(4) Geçici korunanlara verilen çalışma izinlerinin süreleri, geçici korumanın 
süresinden fazla olamaz. Geçici koruma sona erdiğinde, bu kapsamda verilen ça-
lışma izni sona erer.

(5) Geçici korunanlara verilen çalışma izni, Kanunda düzenlenen ikamet izin-
leri yerine geçmez.

Sosyal yardım ve hizmetler
MADDE 30- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki yabancılardan ihtiyaç sahibi 

olanlar, 29/5/1986 tarihli ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teş-
vik Kanununun 3 üncü maddesinde belirtilen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma-
yı Teşvik Fonu Kurulunun belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde anılan Ka-
nun kapsamındaki sosyal yardımlardan yararlandırılabilir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki yabancılardan ihtiyaç sahibi olanların, sos-
yal hizmetlere erişimleri Bakanlık ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafın-
dan belirlenen usul ve esaslara göre sağlanır.

Tercümanlık hizmetleri
MADDE 31- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemlerde, yabancıyla 

tercüman olmaksızın istenilen düzeyde iletişim kurulamadığında tercümanlık hiz-
metleri ücretsiz olarak sağlanır.
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Gümrük işlemleri
MADDE 32- (1) Geçici koruma amacıyla ülkemize gelen yabancıların ve var-

sa aile üyelerinin yanlarında getirecekleri eşya ve taşıtlar ile ülkemizde bulunduk-
ları süre içerisinde bu kişilere çeşitli yollarla gönderilebilecek eşyalara dair yürü-
tülecek işlemlere ilişkin esaslar, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alı-
narak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Yükümlülükler

Genel yükümlülükler
MADDE 33- (1) Geçici koruma amacıyla ülkemize gelen yabancılar, kanun-

lara ve idari gerekliliklere uymakla yükümlü olup, aksine hareket edenler hakkın-
da gerekli adli işlemler ile idari yaptırımlar genel hükümlere göre yerine getirilir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki yabancılar;
a) Genel Müdürlük tarafından belirlenen ilde, geçici barınma merkezinde veya 

belirli bir yerde ikamet etmekle,
b) Valilikler tarafından belirlenen şekil ve sürelerde bildirimde bulunmakla,
c) Çalışma durumuna ait güncel bilgileri otuz gün içinde bildirmekle,
ç) Gelir ve taşınmazlarını otuz gün içinde bildirmekle,
d) Adres, medeni hâl ve ailelerindeki doğum ve ölüm gibi kimlik bilgisi deği-

şikliklerinin yirmi iş günü içinde bildirmekle,
e) Diğer kişisel verilerini yetkili makamlara vermekle,
f) Kendilerine sağlanan hizmet, yardım ve diğer imkânlardan haksız olarak ya-

rarlandığının tespit edilmesi hâlinde, bedellerini geri ödemekle,
g) Genel Müdürlük veya valilik tarafından yerine getirilmesi istenilen diğer 

hususlara uymakla, yükümlüdür.

Davete uyma yükümlülüğü
MADDE 34- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasıyla ilgili iş ve işlemler nede-

niyle yabancılar, ilgili birime davet edilebilir.
(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki yabancılar, davete uymadıklarında veya uy-

mayacaklarına ilişkin şüphe oluşması halinde, ilgili mevzuat kapsamında, davet 
edilmeksizin kolluk görevlileri tarafından ilgili birime getirilebilir.

Hakların uygulanmasında kısıtlamalar
MADDE 35- (1) Yükümlülüklerini kısmen veya tamamen ya da istenilen sü-

rede yerine getirmeyenler, yükümlülüklerine uymaları konusunda ilgili birimler 
tarafından uyarılır, uymayanlar hakkında adli ve idari işlem başlatılır.



276

YÖ
NE

TM
EL

İK
LE

R

(2) Kendilerine uyarı yapıldığı halde, yükümlülüklerine uymayanlar hakkın-
da; eğitim ve acil sağlık hizmetleri hariç, diğer haklardan faydalanmalarında ta-
mamen veya kısmen kısıtlamaya gidilebilir.

 (3) İkinci fıkrada belirtilen yabancılardan geçici barınma merkezi dışında bu-
lunanların, geçici barınma merkezi dışında kalmaları süreli veya süresiz olarak sı-
nırlandırılabilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Sevk Merkezleri ile Geçici Barınma Merkezlerinin Kurulması, Yönetimi ve 

İşletilmesi ile Geçici Barınma Merkezlerinde Sağlanacak Hizmetler

Sevk merkezlerinin kurulması ve yönetimi
MADDE 36- (1) Sevk merkezlerinin kurulması, yönetimi ve bu merkezlerde-

ki hizmetler, valilikler tarafından sağlanır.

Geçici barınma merkezlerinin kurulması, yönetimi ve işletilmesi
MADDE 37- (1) AFAD, Bakanlık ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları-

nın görüşlerini alarak, valiliklerle eşgüdüm içinde geçici barınma merkezlerinin 
kurulmasına veya kullanımına son verilmesine ya da kapatılmasına karar verir.

(2) Geçici barınma merkezleri, valilikler tarafından işletilir veya işlettirilir.
(3) Geçici barınma merkezlerinin yönetimi, işletilmesi ve güvenliğinin sağlan-

ması ile geçici barınma merkezlerinde barındırılanların tabi olacağı diğer hüküm-
lere ilişkin usul ve esaslar, ilgili kamu kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak 
Genel Müdürlük ve AFAD tarafından müştereken belirlenir.

Geçici barınma merkezlerinde sağlanacak hizmetler
MADDE 38- (1) Geçici barınma merkezlerinde bulunanlara beslenme, barın-

ma, sağlık, sosyal yardım, eğitim ve benzeri hizmetler imkânlar ölçüsünde sağ-
lanır.

(2) Geçici barınma merkezlerinin dışında kalan geçici korunanlar, bu merkez-
lerdeki hizmetlerden imkânlar ölçüsünde yararlandırılabilir.

(3) Geçici barınma merkezlerinde aileler ve özel ihtiyaç sahipleri için yer tah-
sis edilmesi amacıyla gerekli düzenlemeler yapılır.

Geçici barınma merkezlerini ziyaret
MADDE 39- (1) Yabancı ülke heyetleri, uluslararası kuruluş ve sivil toplum 

kuruluşlarının temsilcileri, basın mensupları, bilimsel amaçlı araştırma yapanlar 
ile diğer kurum ve kuruluş temsilcilerinin geçici barınma merkezlerini ziyaret et-
mesine ilişkin usul ve esaslar, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alına-
rak Dışişleri Bakanlığı, Bakanlık ve AFAD tarafından müşterek olarak belirlenir 
ve valilikler tarafından uygulanır.
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Sevk merkezleri ve geçici barınma merkezlerinin güvenliği
MADDE 40- (1) Sevk merkezleri ile geçici barınma merkezlerinin iç ve dış 

güvenliği, sorumluluk bölgesine göre ilgili genel kolluk birimi tarafından yürü-
tülür. Bu çerçevede ilgili genel kolluk birimi, sevk merkezleri ile geçici barınma 
merkezlerinin güvenliğinin sağlanması ile asayişin temini yönünde her tür önle-
mi alır.

(2) Valilik tarafından uygun görülmesi halinde sevk merkezleri ile geçici ba-
rınma merkezlerinin iç ve dış güvenliği, 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Gü-
venlik Hizmetlerine

Dair Kanun hükümlerine göre özel güvenliğe verilebilir.

Sevk merkezleri ile geçici barınma merkezlerinde görevli personel
MADDE 41- (1) Sevk merkezleri ve geçici barınma merkezlerinin bulundu-

ğu illerde bu
Yönetmelik kapsamında belirlenen iş ve işlemler ile sağlanacak diğer hizmet-

leri yürütmek üzere, 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9 uncu 
maddesi gereğince ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından personel görevlendirile-
bilir. İlde görevlendirilecek yeterli kamu görevlisi bulunmaması halinde ise vali-
lik il dışından personel görevlendirilmesini talep edebilir.

(2) Sevk merkezleri ve geçici barınma merkezlerinde görev yapacak persone-
lin çalışma koşulları, bu personelin bağlı olduğu kamu kurum ve kuruluşları tara-
fından ayrıca düzenlenir.

(3) Sevk merkezlerinde ve geçici barınma merkezlerinde görev yapan perso-
nelden kamu görevlisi olmayanların kimlik bilgileri ile gerekli görülmesi halinde 
biometrik verileri kolluk birimlerince alınır.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Gönüllü Geri Dönüş ve Üçüncü Ülkeye Çıkış

Gönüllü geri dönüş
MADDE 42- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki yabancılardan gönüllü olarak 

ülkesine dönüş yapacaklara gerekli kolaylık gösterilir ve imkânlar ölçüsünde des-
tek sağlanabilir.

(2) Genel Müdürlük, gönüllü geri dönüş çalışmalarını, ilgili ülke makamları, 
kamu kurum ve kuruluşları, uluslararası kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ile iş-
birliği içinde planlayabilir, proje ve program hazırlayabilir ve uygulayabilir.

(3) Genel Müdürlük, gönüllü geri dönüş işlemlerinin uygulanması amacıyla 
uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapabilir.
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(4) Gönüllü geri dönüş işlemlerinin uygulanmasına dair usul ve esaslar ile gö-
nüllü geri dönüş yapanlara sağlanabilecek yardımlar Genel Müdürlük tarafından 
belirlenir ve valilikler tarafından uygulanır.

Seyahat belgesi
MADDE 43- (1) Geçerli seyahat belgesi olmayan ya da seyahat belgesi te-

min edemeyen bu Yönetmelik kapsamındaki yabancıların bu husustaki talepleri, 
15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanunu çerçevesinde Genel Müdürlük 
tarafından değerlendirilir.

Üçüncü ülkeye çıkış ve yerleştirme
MADDE 44- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki yabancıların, geçici veya dai-

mi olarak üçüncü ülkeye çıkışları Genel Müdürlüğün iznine tabidir.
(2) Genel Müdürlük, bu Yönetmelik kapsamındaki yabancıların geçici veya 

daimi olarak üçüncü ülkeye yerleştirilmeleri amacıyla uluslararası kuruluşlar, si-
vil toplum kuruluşları ve ülkelerle işbirliği yapabilir, proje ve programlar gelişti-
rebilir ve uygulayabilir.

Türkiye’ye giriş yasağı
MADDE 45- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki yabancılardan ülkemizden çı-

kış yapanlar veya yapacak olanlar hakkında, giriş yasağına ilişkin hususlar genel 
hükümlere tabidir.

ONUNCU BÖLÜM
İşbirliği ve Yardım

İşbirliği
MADDE 46- (1) Bakanlık, bu Yönetmelikte belirtilen ve geçici korumayla il-

gili diğer konularda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar, diğer ülke ve sivil 
toplum kuruluşları ile işbirliği yapabilir.

(2) Bakanlık, Dışişleri Bakanlığının görüşünü alarak, Kanun ile bu Yönetme-
likte belirtilen konularda, 5/5/1969 tarihli ve 1173 sayılı Milletlerarası Münase-
betlerin Yürütülmesi ve Koordinasyonu Hakkında Kanun çerçevesinde, uluslara-
rası kuruluşlarla uluslararası anlaşma niteliği taşımayan protokoller yapmaya yet-
kilidir.

(3) Bu Yönetmelik kapsamındaki yabancılara sağlanması öngörülen hak ve 
yükümlülüklerin yerine getirilmesi veya takip edilmesi ile hizmetlerin uygulan-
ması amacıyla geçici korumayla ilgili sorumluluk ve yetkileri bulunan ilgili kamu 
kurum ve kuruluşlarının, görev alanlarıyla ilgili konularda ulusal ve uluslarara-
sı kuruluşlar, sivil toplum kuruluşlarıyla yapabileceği işbirliğinin usul ve esasla-
rı, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınarak, Bakanlık tarafından be-
lirlenir.
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Destek çağrısının yapılması ve yardım sağlanması
MADDE 47- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki yabancılara, hizmetlerin sağ-

lanabilmesi amacıyla uluslararası külfet paylaşımı kapsamında ilgili kamu kurum 
ve kuruluşlarının görüşü alınarak Dışişleri Bakanlığı tarafından diğer ülkelerden, 
uluslararası kuruluşlardan ve sivil toplum kuruluşlarından destek talep edilebilir.

(2) Birinci fıkra kapsamında sağlanacak ayni ve nakdi yardımların kabul edil-
mesi ve kullanılması, Dışişleri Bakanlığı ile Bakanlığın görüşleri alınarak, AFAD 
tarafından koordine edilir.

(3) AFAD, bu ayni ve nakdi yardımların kullanılması konusunda Aile ve Sos-
yal Politikalar Bakanlığı, Türkiye Kızılay Derneği, sosyal yardımlaşma ve daya-
nışma vakıfları başta olmak üzere, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile valilikler-
le doğrudan işbirliği yapabilir.

ONBİRİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Özel ihtiyaç sahipleri
MADDE 48- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki yabancılardan özel ihtiyaç sa-

hibi olanlara sağlanacak başta sağlık hizmetleri, psiko-sosyal destek, rehabilitas-
yon olmak üzere, her tür yardım ve destek imkânlar ölçüsünde öncelikli ve bedel-
siz olarak sağlanır.

(2) Çocuklarla ilgili tüm işlemlerde çocuğun yüksek yararı gözetilerek ilgili 
mevzuat hükümleri uygulanır.

(3) 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şid-
detin Önlenmesine Dair Kanun ve ilgili Yönetmelik kapsamında şiddet mağdu-
ru olduğu değerlendirilen yabancılar hakkında derhal önleyici ve koruyucu ted-
birler alınır.

(4) Bu Yönetmelik kapsamındaki yabancılardan insan ticareti mağduru ola-
bileceği değerlendirilenler hakkında ilgili mevzuat kapsamında gerekli tedbirler 
derhal alınır.

Aile birleşimi
MADDE 49- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki yabancılar, başka bir ülkede 

bulunan eşi, ergin olmayan çocukları ve bağımlı ergin çocukları ile Türkiye’de bir 
araya gelmek üzere aile birleşimi talebinde bulunabilir. Bu başvurular, Genel Mü-
dürlükçe değerlendirilir ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları, uluslararası kuruluş-
lar ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği halinde gerekli çalışmalar yapılabilir.

(2) Refakatsiz olduğu tespit edilen çocuklarla ilgili olarak çocukların talebi 
beklenmeksizin aile birleşimine ilişkin işlemler derhal başlatılır.
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Kişisel veriler
MADDE 50- (1) Geçici koruma sağlanması amacıyla ülkemize gelen yaban-

cıların kişisel verileri, Genel Müdürlük tarafından belirlenecek usul ve esaslar 
çerçevesinde, Genel Müdürlük veya valiliklerce ilgili mevzuata ve taraf olunan 
uluslararası anlaşmalara uygun olarak alınır, korunur, saklanır ve kullanılır.

(2) Bu Yönetmelikte belirtilen iş ve işlemlerin yürütülmesi kapsamında Ge-
nel Müdürlükçe uygun görülen kişisel veriler, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile 
üçüncü ülkeye yerleştirme çalışmaları kapsamında üçüncü ülke veya Birleşmiş 
Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğiyle paylaşılabilir.

Gizlilik ilkesi ve kişisel dosyaya erişim
MADDE 51- (1) Bu Yönetmelikte belirtilen iş ve işlemlerin yürütülmesi kap-

samında, 5490 sayılı Kanunun 45 inci maddesinin birinci fıkrası ve bu Yönetme-
liğin 50 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıy-
la, yabancıların tüm bilgi ve belgelerinde gizlilik esas olup, bunlar kişinin izni ol-
madan üçüncü şahıslarla paylaşılamaz.

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki yabancıların kişisel dosyasında yer alan bel-
geler, kendisi ya da yasal temsilcisi veya avukatı tarafından incelenebilir, birer ör-
neği alınabilir. Milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu güvenliğinin korunması ile 
suç işlenmesinin önlenmesine ve istihbari bilgilere ilişkin belgeler incelenemez 
ve verilemez.

(3) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından sorumlu kamu görevlileri ile diğer gö-
revliler, görevleri sırasında edindikleri gizlilik derecesi taşıyan her tür bilgi ve 
belge ile kişisel sırları, yetkili kılınanlardan başkasına açıklayamaz, kendilerinin 
veya üçüncü şahısların yararına kullanamaz.

İstatistikler
MADDE 52- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki yabancılara ait istatistikî veri-

ler, Kanun kapsamında Türkiye İstatistik Kurumu ile işbirliği halinde Genel Mü-
dürlük veya Genel Müdürlüğün belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde valilik-
ler tarafından tutulur.

(2) İstatistikî veriler, Genel Müdürlük tarafından, ilgili kamu kurum ve kuru-
luşları ile bu Yönetmeliğin uygulanmasında işbirliği yapılan uluslararası kuruluş-
lar, sivil toplum kuruluşları ve ilgili diğer kurumlarla paylaşılabilir.

Avukatlık hizmetleri
MADDE 53- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki yabancılar, ücretleri kendile-

rince karşılanmak kaydıyla idari işlemler sırasında avukat tarafından temsil edi-
lebilir. 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun adli yardıma ilişkin 
hükümleri saklıdır.
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İhbar ve şikâyetler
MADDE 54- (1) Bu Yönetmelik kapsamında yürütülen iş ve işlemlerle ilgili 

ihbar ve şikâyetler, valilikler tarafından derhal işleme alınır. Adli konularla ilgili 
hususlar geciktirilmeden adli makamlara bildirilir.

Tebligat
MADDE 55- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki tebligat işlemleri, 11/2/1959 

tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri çerçevesinde yerine getirilir. Ge-
nel Müdürlük bu konuda ek usul ve esaslar düzenleyebilir.

Yetki
MADDE 56- (1) Vali, geçici korumanın etkin olarak uygulanmasında zorun-

lu gördüğü her tür tedbiri almak ve gerekli düzenlemeleri yapmakla yetkili ve so-
rumludur.

Denetim
MADDE 57- (1) Bu Yönetmelik kapsamında il mülki sınırları içinde yürütü-

len iş ve işlemler, vali veya görevlendireceği kamu personeli tarafından düzenli 
olarak denetlenir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında yürütülen görevlerin uygulanması, ilgili kamu 
kurum ve kuruluşlarının mevzuatları çerçevesinde düzenli aralıklarla denetlenir 
ve denetim raporları Genel Müdürlük ve AFAD’a mevzuatın veya idari süreçlerin 
geliştirilmesi amacıyla gönderilir.

Uygulamaya ilişkin düzenlemeler
MADDE 58- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin alt düzenlemeler, 

Bakanlığın görüşü alınarak ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından üç ay için-
de yürürlüğe konulur.

Talep yetkisi
MADDE 59- (1) Bu Yönetmelikteki iş ve işlemlerle ilgili olarak ülke güven-

liği ve Devlet istihbarat hizmetleri kapsamında Milli İstihbarat Teşkilatı Müste-
şarlığının talepleri, ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarınca ivedilik-
le karşılanır.

(2) Genel Müdürlüğün bu Yönetmelik kapsamındaki her tür bilgi ve belge ta-
lebi, ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından geciktirilmeden yerine getirilir.

Mali hükümler
MADDE 60- (1) Bu Yönetmelik kapsamında yürütülen ve ilgili kamu kurum 

ve kuruluşları ile belediyelerin kendi bütçe imkânları dâhilinde karşılanamayan iş 
ve işlemlere ilişkin ödenek 6/3/2011 tarihli ve 27866 sayılı Resmi Gazetede ya-
yımlanan Afet ve Acil Durum Harcamaları Yönetmeliği çerçevesinde karşılanır.
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Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 61- (1) 14/9/1994 tarihli ve 94/6169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 

ile yürürlüğe konulan Türkiye’ye İltica Eden veya Başka Bir Ülkeye İltica Etmek 
Üzere Türkiye’den İkamet İzni Talep Eden Münferit Yabancılar ile Topluca Sığın-
ma Amacıyla Sınırlarımıza Gelen Yabancılara ve Olabilecek Nüfus Hareketleri-
ne Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1- (1) 28/4/2011 tarihinden itibaren Suriye Arap 

Cumhuriyeti’nde meydana gelen olaylar sebebiyle geçici koruma amacıyla Suri-
ye Arap Cumhuriyeti’nden kitlesel veya bireysel olarak sınırlarımıza gelen veya 
sınırlarımızı geçen Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşları ile vatansızlar ve mülte-
ciler, uluslararası koruma başvurusunda bulunmuş olsalar dahi geçici koruma al-
tına alınırlar. Geçici korumanın uygulandığı süre içinde, bireysel uluslararası ko-
ruma başvuruları işleme konulmaz.

 (2) Birinci fıkrada belirtilen yabancılardan 28/4/2011 tarihinden önce ulusla-
rarası koruma başvurusunda bulunanlar, talepleri halinde geçici koruma altına alı-
nırlar.

(3) 28/4/2011 tarihinden itibaren ikamet izni almış ancak süresi uzatılmamış 
ya da ikamet izni iptal edilmiş olanlar ile vize süresi veya muafiyeti sonunda ko-
ruma talep edenler, 8 inci madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla geçici koruma 
kapsamına alınırlar. Bunlardan koruma talep etmeyenler hakkında ise genel hü-
kümler uygulanır.

(4) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce verilen kimlik belgeleri, 
22 nci maddede belirtilen geçici koruma kimlik belgesi düzenleninceye kadar ge-
çici koruma kimlik belgesi yerine geçer. Bu belge sahiplerine, 5490 sayılı Kanun 
kapsamında yabancı kimlik numarası verilebilir.

(5) Birinci fıkrada belirtilen yabancılar hariç üçüncü ülke vatandaşlarının, 
Suriye Arap Cumhuriyeti’nden ülkemize girişleri ve ülkemizden Suriye Arap 
Cumhuriyeti’ne çıkış işlemleri sınır kapılarından genel hükümler çerçevesinde 
yapılır.

Yürürlük
MADDE 62- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 63- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.



YÖ
NE

TM
EL

İK
LE

R

Yayımlandığı R. Gazete Tarihi: 18/06/2013 Sayısı: 28681 

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR
HAKKINDA YÖNETMELİK
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BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde acil durum planlarının 

hazırlanması, önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benze-
ri konularda yapılması gereken çalışmalar ile bu durumların güvenli olarak yöne-
tilmesi ve  bu konularda görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi ile ilgili usul 
ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve 

Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 11 inci, 

12 nci ve 30 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek 

yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet 
gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olayları,

b) Acil durum planı: İşyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapı-
lacak iş ve işlemler dahil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldı-
ğı planı,

c) Güvenli yer: Acil durumların olumsuz sonuçlarından çalışanların etkilen-
meyeceği mesafede veya korunakta belirlenmiş yeri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
İşveren ve ÇalışanlarınYükümlülüğü

İşverenin yükümlülükleri
MADDE 5 – (1) İşverenin acil durumlara ilişkin yükümlülükleri aşağıda be-

lirtilmiştir:
a) Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikka-

te alarak meydana gelebilecek ve çalışan ile çalışma çevresini etkileyecek acil du-
rumları önceden değerlendirerek muhtemel acil durumları belirler.

b) Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır.
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c) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve de-
ğerlendirmeleri yapar.

ç) Acil durum planlarını hazırlar ve tatbikatların yapılmasını sağlar.
d) Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlike-

ler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate 
alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konu-
larda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda çalışanı gö-
revlendirir ve her zaman hazır bulunmalarını sağlar.

e) Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele 
konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenleme-
leri yapar.

f) Acil durumlarda enerji kaynaklarının ve tehlike yaratabilecek sistemlerin 
olumsuz durumlar yaratmayacak ve koruyucu sistemleri etkilemeyecek şekilde 
devre dışı bırakılması ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapar.

g) Varsa alt işveren ve geçici iş ilişkisi kurulan işverenin çalışanları ile müşte-
ri ve ziyaretçi gibi işyerinde bulunan diğer kişileri acil durumlar konusunda bil-
gilendirir.

(2) Acil durumlarla ilgili özel görevlendirilen çalışanların sorumlulukları işve-
renlerin konuya ilişkin yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Çalışanların yükümlülük ve sorumlulukları
MADDE 6 – (1) Çalışanların acil durumlarla ilgili yükümlülükleri aşağıda be-

lirtilmiştir:
a) Acil durum planında belirtilen hususlar dahilinde alınan önleyici ve sınır-

landırıcı tedbirlere uymak.
b) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda kendileri ve diğer 

kişilerin sağlık ve güvenliğini tehlikeye düşürecek acil durum ile karşılaştıkların-
da; hemen  en yakın amirine, acil durumla ilgili görevlendirilen sorumluya veya 
çalışan temsilcisine haber vermek.

c) Acil durumun giderilmesi için, işveren ile işyeri dışındaki ilgili kuruluşlar-
dan olay yerine intikal eden ekiplerin talimatlarına uymak.

ç) Acil durumlar sırasında kendisinin ve çalışma arkadaşlarının hayatını tehli-
keye düşürmeyecek şekilde davranmak.

(2) İşveren, çalışanların kendileri veya diğer kişilerin güvenliği için ciddi ve 
yakın bir tehlike ile karşılaştıkları ve amirine hemen haber veremedikleri durum-
larda; istenmeyen sonuçların önlenmesi için, bilgileri ve mevcut teknik donanım-
ları çerçevesinde müdahale edebilmelerine imkân sağlar. Böyle bir durumda ça-
lışanlar, ihmal veya dikkatsiz davranışları olmadıkça yaptıkları müdahaleden do-
layı sorumlu tutulamaz.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Acil Durum Planının Hazırlanması

Acil durum planı
MADDE 7 – (1) Acil durum planı, tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşa-

masından başlamak üzere acil durumların belirlenmesi, bunların olumsuz etkileri-
ni önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması, görevlendirilecek kişilerin belir-
lenmesi, acil durum müdahale ve tahliye yöntemlerinin oluşturulması, doküman-
tasyon, tatbikat ve acil durum planının yenilenmesi aşamaları izlenerek hazırlanır.

Acil durumların belirlenmesi
MADDE 8 – (1) İşyerinde meydana gelebilecek acil durumlar aşağıdaki hu-

suslar dikkate alınarak belirlenir:
a) Risk değerlendirmesi sonuçları.
b) Yangın, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım ve patlama 

ihtimali.
c) İlk yardım ve tahliye gerektirecek olaylar.
ç) Doğal afetlerin meydana gelme ihtimali.
d) Sabotaj ihtimali.

Önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler
MADDE 9 – (1) İşveren, belirlediği mümkün ve muhtemel acil durumların 

oluşturabileceği zararları önlemek ve daha büyük etkilerini sınırlandırmak üze-
re gerekli tedbirleri alır.

(2) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere tedbirler belirlenir-
ken gerekli olduğu durumda ölçüm ve değerlendirmeler yapılır.

(3) Alınacak tedbirler, risklerden korunma ilkelerine uygun olur ve toplu ko-
rumayı esas alır.

Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri
MADDE 10 – (1) İşverence acil durumların meydana gelmesi halinde uya-

rı verme, arama, kurtarma, tahliye, haberleşme, ilk yardım ve yangınla mücade-
le gibi uygulanması gereken acil durum müdahale yöntemleri belirlenir ve yazı-
lı hale getirilir.

(2) Tahliye sonrası, işyeri dâhilinde kalmış olabilecek çalışanların belirlenme-
si için sayım da dâhil olmak üzere gerekli kontroller yapılır.

(3) İşveren, işyerinde acil durumların meydana gelmesi halinde çalışanların 
bu durumun olumsuz etkilerinden korunması için bulundukları yerden güvenli bir 
yere gidebilmeleri amacıyla izlenebilecek uygun tahliye düzenlemelerini acil du-
rum planında belirtir ve çalışanlara önceden gerekli talimatları verir.
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(4) İşyerlerinde yaşlı, engelli, gebe veya kreş var ise çocuklara tahliye esnasın-
da refakat edilmesi için tedbirler alınır.

(5) Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri oluşturulurken 27/11/2007 ta-
rihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Binala-
rın Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri dikkate alınır.

(6) Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri oluşturulurken çalışanlar dı-
şında müşteri, ziyaretçi gibi işyerinde bulunması muhtemel diğer kişiler de göz 
önünde bulundurulur.

Görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi
MADDE 11 – (1) İşveren; işyerlerinde tehlike sınıflarını tespit eden Tebliğ-

de belirlenmiş olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana, tehlike-
li sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerle-
rinde 50 çalışana kadar;

a) Arama, kurtarma ve tahliye,
b) Yangınla mücadele,
konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer ça-

lışanı destek elemanı olarak görevlendirir. İşyerinde bunları aşan sayılarda çalışa-
nın bulunması halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye kadar çalışan için 
birer destek elemanı daha görevlendirir.

(2) İşveren, ilkyardım konusunda 22/5/2002 tarihli ve 24762 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan İlkyardım Yönetmeliği esaslarına göre destek elemanı gö-
revlendirir.

(3) Her konu için birden fazla çalışanın görevlendirilmesi gereken işyerlerinde 
bu çalışanlar konularına göre ekipler halinde koordineli olarak görev yapar. Her 
ekipte bir ekip başı bulunur.

(4) İşveren tarafından acil durumlarda ekipler arası gerekli koordinasyonu 
sağlamak üzere çalışanları arasından bir sorumlu görevlendirilir.

(5) 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde birin-
ci fıkrada belirtilen yükümlülüğü yerine getirmek üzere bir kişi görevlendirilme-
si yeterlidir.

Dokümantasyon
MADDE 12 – (1) Acil durum planı asgarî aşağıdaki hususları kapsayacak şe-

kilde dokümante edilir:
a) İşyerinin unvanı, adresi ve işverenin adı.
b) Hazırlayanların adı, soyadı ve unvanı.
c) Hazırlandığı tarih ve geçerlilik tarihi.
ç) Belirlenen acil durumlar.
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d) Alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler.
e) Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri.
f) Aşağıdaki unsurları içeren işyerini veya işyerinin bölümlerini gösteren kroki:
1) Yangın söndürme amaçlı kullanılacaklar da dâhil olmak üzere acil durum 

ekipmanlarının bulunduğu yerler.
2) İlkyardım malzemelerinin bulunduğu yerler.
3) Kaçış yolları, toplanma yerleri ve bulunması halinde uyarı sistemlerinin de 

yer aldığı tahliye planı.
4) Görevlendirilen çalışanların ve varsa yedeklerinin adı, soyadı, unvanı, so-

rumluluk alanı ve iletişim bilgileri.
5) İlk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konuların-

da işyeri dışındaki kuruluşların irtibat numaraları.
(2) Acil durum planının sayfaları numaralandırılarak; hazırlayan kişiler tara-

fından her sayfası paraflanıp, son sayfası imzalanır ve söz konusu plan, acil du-
rumla mücadele edecek ekiplerin kolayca ulaşabileceği şekilde işyerinde saklanır.

(3) Acil durum planı kapsamında hazırlanan kroki bina içinde kolayca görüle-
bilecek yerlerde asılı olarak bulundurulur.

Tatbikat
MADDE 13 – (1) Hazırlanan acil durum  planının uygulama adımlarının  dü-

zenli olarak takip edilebilmesi ve uygulanabilirliğinden emin olmak için işyerle-
rinde yılda en az bir defa olmak üzere tatbikat yapılır, denetlenir ve gözden geçi-
rilerek gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler yapılır. Gerçekleştirilen tatbikatın 
tarihi, görülen eksiklikler ve bu eksiklikler doğrultusunda yapılacak düzenleme-
leri içeren tatbikat raporu hazırlanır.

(2) Gerçekleştirilen tatbikat neticesinde varsa aksayan yönler ve kazanılan de-
neyimlere göre acil durum planları gözden geçirilerek gerekli düzeltmeler yapılır.

(3) Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanlarındaki işyerlerin-
de tatbikatlar yönetimin koordinasyonu ile yürütülür.

Acil durum planının yenilenmesi
MADDE 14 – (1) İşyerinde, belirlenmiş olan acil durumları etkileyebilecek 

veya yeni acil durumların ortaya çıkmasına neden olacak değişikliklerin meyda-
na gelmesi halinde etkinin büyüklüğüne göre acil durum planı tamamen veya kıs-
men yenilenir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen durumlardan bağımsız olarak, hazırlanmış olan 
acil durum planları; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli iş-
yerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenir.
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Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitim
MADDE 15 – (1) Tüm çalışanlar acil durum planları ile arama, kurtarma ve 

tahliye, yangınla mücadele, ilkyardım konularında görevlendirilen kişiler hakkın-
da bilgilendirilir.

(2) İşe yeni alınan çalışana, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilave olarak 
acil durum planları ile ilgili bilgilendirme yapılır.

(3) Acil durum konularıyla ilgili özel olarak görevlendirilenler, yürütecekle-
ri faaliyetler ile ilgili özel olarak eğitilir. 11 inci maddenin birinci fıkrası uyarın-
ca görevlendirilen çalışanlara, eğitimlerin işyerinde iş güvenliği uzmanı veya iş-
yeri hekimi tarafından verilmesi halinde, bu durum işveren ile eğitim verenlerce 
imzalanarak belgelendirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Büyük endüstriyel tesislerde acil durum planı
MADDE 16 – (1) İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 29 uncu maddesi ge-

reğince güvenlik raporu hazırlanan işyerlerinde hazırlanacak dahili acil durum 
planları bu Yönetmelikte belirtilen acil durum planı hazırlığında dikkate alına-
rak kullanılır.

Birden fazla işveren olması durumunda acil durum planları
MADDE 17 – (1) Aynı çalışma alanını birden fazla işverenin paylaşması du-

rumunda, yürütülen işler için diğer işverenlerin yürüttüğü işler de göz önünde bu-
lundurularak acil durum planı işverenlerce ortaklaşa hazırlanır.

(2) Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri 
veya sitelerinin işyerlerince hazırlanan acil durum planlarının koordinasyonu yö-
netim tarafından yürütülür.

Asıl işveren ve alt işveren ilişkisinin bulunduğu işyerlerinde acil durum 
planları

MADDE 18 – (1) Bir işyerinde bir veya daha fazla alt işveren bulunması ha-
linde acil durum planlarının hazırlanması konusunda işyerinin bütünü için asıl iş-
veren, kendi çalışma alanı ve yaptıkları işler ile sınırlı olmak üzere alt işverenler 
sorumludur.

Bir aydan kısa süreli geçici işlerde acil durum planlaması
MADDE 19 – (1)  Bir aydan kısa süreli işlerde, işyerinin veya yapılacak işin 

mahiyeti itibarıyla çalışanları doğrudan etkilemesi muhtemel acil durumlar için 
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bu Yönetmelik kapsamında yapılan özel görevlendirmeler işverence yapılır ve ça-
lışanlar özel görevi bulunanlar ve acil durumlar ile ilgili bilgilendirilir.

Acil durum planı rehberleri
MADDE 20 – (1) Kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki 

meslek kuruluşları, işçi-işveren ve memur sendikaları ile kamu yararına çalışan 
sivil toplum kuruluşlarının faaliyet gösterdikleri sektörde hazırladıkları rehber 
taslaklarından, Bakanlıkça bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğu yönünden de-
ğerlendirilerek onaylanan taslaklar, Bakanlık tarafından sektör, meslek veya yapı-
lan işlere özgü acil durum planı rehberleri olarak yayımlanır.

Mevcut acil durum planları ve tatbikatlar
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 6331 sayılı Kanun gereğince ve bu Yönetmeliğin 

yayım tarihi öncesinde;
a) Hazırlanmış olan acil durum planları bir yıl içerisinde Yönetmeliğe göre 

gözden geçirilerek revize edilir.
b) İşyerlerinde gerçekleştirilmiş olan tatbikatlar süresince geçerli sayılır.

Ekip eğitimlerinin tamamlanması
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında kurulacak olan ekip-

lerin eğitimleri, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde tamam-
lanır.

Yürürlük
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanı yürütür.
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Yayımlandığı R. Gazete Tarihi: 16/05/2014 Sayısı: 29002

112 ACİL ÇAĞRI MERKEZLERİ KURULUŞ,
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
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BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, büyükşehir belediyesi bulunan iller-

de valiliğe bağlı olarak kurulan yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı bünye-
sinde, diğer illerde ise valilikler bünyesinde  kurulan acil çağrı merkezlerinin iş-
leyişine dair usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; acil çağrı merkezlerinin kuruluş, görev ve 

çalışmalarına ilişkin usul ve esasları, personelin ve ilgili kurumların görev, yetki 
ve sorumlulukları ile acil çağrı hizmeti kapsamında yararlanılan her türlü donanı-
mın temin ve kullanımında uyulacak hususları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Ba-

kanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 28 inci ve 33 üncü maddeleri ile 
10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Acil çağrı: Kamu düzeni ve güvenliği, kişi sağlığı ve güvenliği, toplum sağ-

lığı, su kaynakları ve sulak alanlar ile doğaya yönelik ani tehditler ve mala yöne-
lik zararları içeren durumlara ilişkin her türlü çağrıyı,

b) Acil çağrı hizmeti: Acil çağrının alınmasından ilgili kurum ya da kuruluş-
ların acil çağrı hizmetini tamamlamasına kadar geçen sürede verilen sevk ve ko-
ordinasyon hizmetini,

c) Acil çağrı yazılımı: Acil çağrı merkezine gelen çağrıların, istatistiklerin, acil 
çağrı hizmeti yönetme sürecinin bilgisayar ortamında takip ve kaydını sağlayan 
güvenliği tesis edilmiş yazılımı,

ç) Acil yardım hizmeti: İlgili kurumların acil çağrı alındıktan sonra kendi mev-
zuatları çerçevesinde yürütmek zorunda oldukları her türlü yardım hizmetini,

d) Araç takip sistemi: İlgili kurumlara ait acil çağrının gerektirdiği hizmeti ve-
ren araçların sayısal haritalar üzerinden takibini sağlayan sistemi,

e) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,
f) Çağrı alıcı: Çağrı merkezinde çağrıyı ilk karşılayan personeli,
g) Çağrı merkezi:112 acil çağrı hizmetlerinin yürütüldüğü 112 Acil Çağrı Mer-

kezini,
ğ) Çağrı merkezi müdürü: 112 acil çağrı merkezi müdürünü,
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h) Çağrı yönlendirici: Çağrı alıcıların sistem üzerinden göndermiş olduğu 
acil yardım taleplerini diğer birimlerle koordinasyon içerisinde kendi kurumu-
nun imkânlarını kullanarak sevk ve koordine eden ve çağrı merkezinde kurumu-
nu temsil için görevlendirilen uzman personeli,

ı) Diğer personel: Acil yardım hizmetlerini veren kurumların kendi mevzuatı-
na göre acil yardım hizmetini yürütmekle görevlendirilen personeli,

i) Genel Müdürlük: İller İdaresi Genel Müdürlüğünü,
j) İlgili birimler: İlgili kurumların çağrı merkezinde görev yapan birimlerini,
k) İlgili kurumlar: Çağrı merkezinde görev alan il jandarma komutanlığı, il 

emniyet müdürlüğü, sahil güvenlik bölge veya grup komutanlığı, büyükşehir be-
lediyesi itfaiye daire başkanlığı ile il, ilçe ve belde belediyeleri itfaiye müdürlük-
leri veya birimleri, orman bölge veya işletme müdürlüğü, doğa koruma ve mil-
li parklar bölge veya şube müdürlüğü, il sağlık müdürlüğü,  il afet ve acil durum 
müdürlüğü ile valilik kararı ile 112 acil çağrı sistemine dâhil edilen diğer kurum-
ları,

l) KBRN: Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleeri,
m) Konsol: Her bir çağrı alıcı veya yönlendiricinin acil çağrıları almak için 

kullandığı yazılım ve donanım setini,
n) Müdürlük: 112 acil çağrı merkezi müdürlüğünü,
o) Operasyon merkezi: Sisteme dâhil olan kurumların bilgisayar iletişimi sağ-

lanmış olan harekât merkezlerini,
ö) Valilik: Çağrı merkezinin bağlı olduğu il valiliğini,
ifade eder.
 

İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 
112 acil çağrı merkezi müdürlüğünün kuruluşu
MADDE 5 – (1) Büyükşehir belediyesi bulunan illerde yatırım izleme ve ko-

ordinasyon başkanlığı, diğer illerde ise valilikler bünyesinde, il mülki sınırları-
nı kapsayacak şekilde, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görev alanlarına gi-
ren her türlü acil çağrının karşılanması, sevk ve koordine edilmesi amacıyla mü-
dürlük kurulur.

(2) Müdürlük; idari, bilgi işlem ve teknik hizmetler, muhasebe ve satın alma, 
kalite koordinasyon ve değerlendirme bürolarından oluşur.

112 acil çağrı merkezi müdürlüğünün görevleri
MADDE 6 – (1) Çağrı merkezi müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) İl genelinde; il jandarma komutanlığı, il emniyet müdürlüğü, varsa sahil gü-

venlik bölge veya grup komutanlığı, belediyeler, orman bölge veya işletme mü-
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dürlüğü, doğa koruma ve milli parklar bölge veya şube müdürlüğü, il sağlık mü-
dürlüğü, il afet ve acil durum müdürlüğü ile valilikçe belirlenen diğer kurumların 
görev alanına giren acil çağrıları 24 saat sürekli erişim esasına göre karşılamak ve 
bu hususta gerekli tedbirleri almak,

b) Acil çağrıları, çağrı merkezinde acil yardım hizmeti sunan kurumlara yön-
lendirmek,

c) Acil yardım hizmeti sunan kurumlar arasında gerekli işbirliği ve koordinas-
yonu sağlamak,

ç) Kurumsal kapasitenin geliştirilmesine yönelik acil çağrı hizmetleri alanın-
da; hizmetiçi eğitim programlarını yapmak, Bakanlığın izni ile finansman sağla-
yan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların proje çağrılarını takip ederek, hi-
belere yönelik proje hazırlamak,

d) Acil çağrı hizmetlerine yönelik ilgili kurumların talep ve görüşlerini de ala-
rak yazılım değişikliklerini Genel Müdürlüğe teklif etmek,

e) İlgili kurumların acil yardım hizmeti sunan komuta ve kontrol merkezleri 
ile telli, telsiz iletişimleri ile yazılımları arasında bağlantı sağlamak,

f) İhtiyaç duyulması halinde acil çağrı karşılama ve yönlendirmelerle ilgili 
olay yerinde iletişimi ve yönetimi sağlayacak mobil merkezleri kurmak ve işlet-
mek,

g) İlgili kurumlarla birlikte tatbikatlar planlamak ve uygulamak,
ğ) İlgili kurumların görüş ve önerilerini de dikkate alarak çağrı merkezi hiz-

metlerinin sunumu için gerekli olan her türlü altyapıyı kurmak, işletmek ve ku-
rumların kullanımına sunmak,

h) Çağrı merkezinin fiziki imkânları ölçüsünde ilgili kurumların komuta ve 
kontrol merkezi ihtiyaçları için çağrı merkezinde ve diğer mahallerde valilik ona-
yına istinaden yer tahsisi yapmak,

ı) Çağrı merkezi hizmetlerine ilişkin kamuoyunu bilgilendirmek,
i) Çağrı Merkezini asılsız ihbarda bulunmak suretiyle meşgul edenleri tespit 

etmek ve buna ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
j) Valilikçe verilen benzeri diğer görevleri yapmak.

112 acil çağrı merkezi müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 7 – (1) Çağrı merkezi müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları 

şunlardır:
a) Çağrı merkezi çalışmalarının düzenli, sürekli ve verimli bir şekilde aksama-

dan sürdürülmesini sağlamak için gerekli tedbirleri almak,
b) Müdürlüğün ödenek ve kadro ihtiyaçlarını tespit ve takip etmek,
c) Kendisine bağlı personelin disiplin ve diğer özlük hakları ile ilgili iş ve iş-

lemleri yürütmek, farklı kurumlardan gelip çağrı merkezinde görev yapan perso-
nelin çağrı merkezinin çalışma usul ve esaslarına uyup uymadığını takip etmek, 
uymayanları valilik kanalı ile ilgili kurumlara bildirmek,
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ç) Vardiyalarda görevli personelin yetersiz kalması halinde yeterli personelin 
görevlendirilmesini sağlamak üzere valilik kanalı ile ilgili kurumlara bildirimde 
bulunmak,

d) Çağrı merkezinde hizmet veren kurum ve kuruluşlar ile işbirliği ve koordi-
nasyon içerisinde hizmet içi eğitim çalışmalarını yürütmek ve geliştirmek,

e) Her bir vardiyada çalışacak çağrı alıcıların sayısını düzenlemek, gerekli gö-
revlendirmeleri yapmak,

f) Her vardiyada görev yapan çağrı alıcıları arasından bir kişiyi grup sorumlu-
su olarak belirlemek,

g) İl acil çağrı hizmetleri ile ilgili faaliyet ve verileri yıllık olarak derleyip, de-
ğerlendirilmek üzere rapor halinde valiliğe sunmak,

ğ) Yeni ve iyi uygulama örneklerini takip etmek ve çağrı merkezi teknolojisi-
nin güncel tutulmasını sağlamak için rapor ve projeler hazırlayıp valilik aracılı-
ğıyla Genel Müdürlüğe sunmak,

h) Çağrı merkezinin tanıtımını sağlayacak faaliyetler düzenleyerek kamuoyu-
nu 112 Acil Çağrı Merkezi hakkında bilgilendirmek,

ı) Deprem, sel, heyelan ve kaya düşmesi gibi doğal afetler, önemli toplumsal 
olaylar, büyük ölçekli yangın, KBRN ve trafik kazası gibi olaylara ilişkin çağrı 
merkezine yapılan bildirimleri ivedilikle ilgili vali yardımcısına iletmek ve aldığı 
talimatlar doğrultusunda gerekli işlemleri yürütmek,

i) Çağrı merkezinde görev yapan müdürlük personelinin görev, yetki ve so-
rumluluklarını valilik onayı ile belirlemek,

j) Kurumların haberleşme sistemlerinin çalışır halde olmasını gözetmek, ak-
saklıkların giderilmesine yardımcı olmak,

k) İlgili kurumların acil yardım hizmeti sunan komuta ve kontrol merkezleri 
ile telli, telsiz ve yazılım bağlantılarının sağlanması için ilgili kurumlarla koordi-
nasyonu sağlamak,

l) Çağrı merkezinin fiziki imkânları ölçüsünde ilgili kurumların komuta ve 
kontrol merkezi ihtiyaçları için çağrı merkezinde ve diğer mahallerde valilik ona-
yına istinaden yer tahsisi yapmak,

m) Valinin veya sorumlu vali yardımcısının vereceği benzeri diğer görevle-
ri yapmak.

İdari büronun görevleri
MADDE 8 – (1) İdari büronun görevleri şunlardır:
a) Müdürlüğe yapılan acil çağrı dışındaki tüm aramaları cevaplandırarak ge-

rekli birimlere aktarmak,
b) Gelen ve giden evrak ile dilekçelerin havale ve takibini yapmak, defter ve 

bilgisayar kayıtlarını tutmak, müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili ya-
zışmaları yapmak,
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c) Müdürlük personeli ile ilgili dosyaları tutmak, izin, vardiya değişikliği ve 
mal beyanı gibi işleri takip etmek,

ç) Çağrı merkezi müdürü tarafından verilen benzeri diğer iş ve işlemleri yapmak.

Muhasebe ve satın alma bürosunun görevleri
MADDE 9 – (1) Muhasebe ve satın alma bürosunun görevleri şunlardır:
a) Çağrı merkezinin mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek,
b) Çağrı merkezi için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ve kullanımıy-

la ilgili hizmetleri yürütmek,
c) Çağrı merkezinin hizmet alımına yönelik iş ve işlemlerini yürütmek,
ç) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve araç kiralama işlemlerini 

yapmak,
d) 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlü-

ğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliğine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
e) Çağrı merkezi müdürü tarafından verilen benzeri diğer görevleri yapmak.

Bilgi işlem ve teknik hizmetler bürosunun görevleri
MADDE 10 – (1) Bilgi işlem ve teknik hizmetler bürosunun görevleri şun-

lardır:
a) Çağrı merkezinin bilişim hizmetlerini yürütmek, altyapı sisteminin çalışır 

durumda olduğunun takibini yapmak, ihtiyaç ve aksaklıkları tespit ederek, gide-
rilmesini sağlamak,

b) Bilgisayar ve sistemlerin montaj, yazılım kurulumu, güncelleme, periyodik 
bakım ve arızalarının giderilmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak,

c) Bakanlık bilgi güvenliği politikalarına ilişkin düzenlemeler çerçevesinde 
çağrı merkezi bilişim sistemine dışarıdan gelecek müdahaleleri engellemek için 
gerekli tedbirleri almak,

ç) Sistem odasında bulunan tüm cihaz ve sistemlerin kesintisiz çalışması için 
gerekli önlemleri almak, arıza ve periyodik bakım takiplerini yapmak, sistemin 
uğrayabileceği risklere karşı önlemleri almak, yılda en az bir kere veri kurtarma 
ve yangın tatbikat planlarını, kurumlarla koordineli şekilde yapmak ve uygula-
mak,

d) Enerji, ısıtma-soğutma, haberleşme, yangın algılama ve söndürme gibi sis-
temlerin periyodik bakımlarını yapmak ve arızalarını gidermek,

e) Her türlü cihaz ve donanımın güncelleme, bakım ve onarımı için gelen gö-
revlilere nezaret etmek,

f) Araç takip sistemi ile ilgili iş ve işlemleri gerçekleştirmek, iletişim kurula-
mayan araçlarla ilgili kurumların ivedi tedbir alması için gerekli uyarı olanakla-
rını sağlamak,
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g) Kurumların kapsamlı analiz yapabilmeleri için çağrı merkezi sistemleri 
üzerinde geliştirilecek web servisleri üzerinden yapılacak sorgularla veri paylaşı-
mı sağlamak,

ğ) Çağrı merkezi müdürü tarafından verilen benzeri diğer iş ve işlemleri yapmak.

Kalite, koordinasyon ve değerlendirme bürosunun görevleri
MADDE 11 – (1) Kalite koordinasyon ve değerlendirme bürosunun görevle-

ri şunlardır:
a) Birden fazla kurumu ilgilendiren önemli olayları takip ederek varsa koor-

dinasyonda meydana gelen aksaklıkları ve nedenlerini tespit ederek raporlamak,
b) Haberleşme sistemi ve yazılım ile ilgili eksiklik ve aksaklıkları belirleye-

rek müdürlüğe bildirmek,
c) Çağrı merkezi ile ilgili basında çıkan haberleri takip etmek, çağrı merkezi 

müdürünü bilgilendirmek, istenildiği takdirde kamuoyunu aydınlatmak üzere il-
gili kurumlar ile koordineli olarak basın bildirisi hazırlayarak müdürlüğe sunmak,

ç) Sistemin çalışmasıyla ilgili istatistikleri takip etmek, ilgili birimlerin istatis-
tik çalışmalarına yardımcı olmak,

d) Çağrı merkezinin işleyişiyle ilgili bilgi notları ve brifingleri hazırlayarak 
müdürlüğe sunmak,

e) Eğitim amaçlı kullanılabilecek ses kayıtlarını kişisel verilerin gizliliği ve 
korunmasına dair mevzuat hükümlerine uygun olarak belirlemek,

f) İdari veya adli soruşturmaya konu olan vakalarla ilgili sesli ve yazılı kayıt-
ların örneklerini yetkili idari veya adli mercilere teslim etmek üzere çıkartmak,

g) Çağrı alma teknolojisindeki yenilikler ve çağrı merkezinde kullanılabilecek 
yeni teknolojiler konusunda çalışmalar yapmak ve müdürlüğü bilgilendirmek,

ğ) Kalite yönetim sistemi dokümanlarının kayıtlarını tutmak, ilgili birimlerin 
kalite standartlarını oluşturma çalışmalarına yardımcı olmak,

h) Öneri ve şikâyetleri takip etmek ve bu konuda gerekli çalışmaları yapmak,
ı) Düzenlenecek olan hizmet içi eğitim, seminer ve sosyal faaliyetlere ilişkin 

iş ve işlemleri yapmak,
i) Çağrı merkezi müdürü tarafından verilen benzeri diğer iş ve işlemleri yap-

mak.

Çağrı alıcıların görev ve sorumlulukları
MADDE 12 – (1) Çağrı alıcılarının görev ve sorumlulukları şunlardır:
a) Konsollarına düşen her türlü aramayı cevaplandırmak,
b) Görevlendirildiği konsolda çağrıyı karşılayarak, konsollarında yaşanacak 

donanım ve yazılımla ilgili her türlü sorunu ivedilikle mesai saati içinde bilgi iş-
lem bürosuna, mesai saati dışında nöbetçi teknik personele bildirmek,
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c) Çağrıyı sadece “Acil Çağrı Merkezi” ifadesiyle cevaplandırmak,
ç) Çağrının, çağrı merkezinin işletme kurallarına uygun bir çağrı olup olma-

dığını tespit etmek;
1) Acil çağrı ise vaka kaydı oluşturmak,
2) Acil çağrı değil ise vaka kaydı oluşturmadan çağrıyı uygun ve hızlı bir şe-

kilde sonlandırmak,
3) Bilgi ve danışma amaçlı aramalarda, çağrı yapanı konunun çağrı merkeziy-

le ilgili bir konu olmadığı hususunda bilgilendirerek, usulüne uygun şekilde ilgili 
kuruma vaka kaydı oluşturmadan yönlendirmek,

4) Asılsız ihbar olarak değerlendirdiği çağrıyı bildirmek,
d) Vaka kaydı oluşturulan kayıt için vaka bilgi giriş modülünde derhal konum 

sorgusu yapmak, bu şekilde adresin tespit edilememesi halinde, adresi ve çağrının 
hangi kurum veya kurumlara aktarılması gerektiğini anlayacak düzeyde olayı öğ-
renmek ve ilgili kurum yetkilisine veya yetkililerine çağrıyı aktarmak,

e) Acil çağrı yapan kişinin numarasının görünmemesi halinde, çağrıyı çağrı 
yönlendiricilere aktarmadan önce mutlaka arayanın numarasını ve iletişim kuru-
labilecek başka telefon numarası olup olmadığını sorgulamak,

f) Çağrı kendisine atandıktan sonra sistemden veya arayandan kaynaklanan 
bir hata nedeniyle konuşmanın kesilmesi halinde derhal arayan kişiye geri dö-
nüş yapmak,

g) Yaptığı görüşme esnasında vaka ile ilgili olarak çağrı yönlendiricinin bilgi-
sine ihtiyaç duyduğu takdirde, listeden ilgili çağrı yönlendiriciyi seçerek çağrıya 
dâhil edip konferans görüşme yaptırmak,

ğ) Vardiya değişiminde çağrı merkezi müdürü tarafından belirlenen bir sonra-
ki vardiyada eş görevlisi gelinceye kadar görevini sürdürmek,

h) Adlî soruşturma gerektirecek, haber değeri olan olağandışı durumlarda 
veya birkaç kurumun organize olarak müdahale ettiği veya edeceği vakaları çağrı 
merkezi müdürüne iletilmek üzere grup sorumlusuna bildirmek,

ı) Görevi nedeniyle kendisine teslim edilen taşınırları, kurumdaki görevlendir-
mesi sona erdiğinde aynı gün içinde müdürlüğe teslim etmek,

i) Çağrı merkezi müdürü tarafından verilen benzeri diğer iş ve işlemleri yap-
mak.

Acil çağrı merkezinde acil yardım hizmeti veren kurumların görev ve so-
rumlulukları

MADDE 13 – (1) İl genelinde; il jandarma komutanlığı, il emniyet müdürlü-
ğü, varsa sahil güvenlik bölge veya grup komutanlığı, büyükşehir veya il beledi-
ye başkanlığı, orman bölge veya işletme müdürlüğü, doğa koruma ve milli parklar 
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bölge veya şube müdürlüğü, il sağlık müdürlüğü, il afet ve acil durum müdürlüğü 
ile valilikçe belirlenen diğer acil yardım hizmeti veren kurumların sorumlu birim-
leri acil çağrı merkezinde yer alırlar. Her türlü acil yardım hizmetini ilgili mevzu-
ata uygun şekilde, gerekli hallerde ilgili diğer kurumlarla işbirliği ve koordinas-
yon içerisinde, valiliğin talimatlarına uygun olarak yerine getirirler.

(2) Çağrı merkezinde ilgili kurumlarca görevlendirilen personelin, sunulan 
acil hizmetin gerektirdiği her türlü niteliği haiz, mesleki yeterlilikte, kurumunu 
temsil yetkinliğinde olmasına ve uyumlu çalışmasına kurumlarca özen gösterilir.

(3) Kurumlar, acil yardımın gerektirdiği kendi görev alanı ile ilgili hizmeti 
sunmaktan bizzat, diğer kurumlarla yardımlaşma ve işbirliği gerektiren durumlar-
da ise destek sağlamakla sorumludur.

(4) İlgili kurumlar ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olan 
personeli göz önünde bulundurarak görevi aksatmayacak şekilde görevlendirme 
yaparlar.

(5) Görevlendirilen personelin müdürlükçe verilen hizmet içi eğitimler dışın-
da kalan kendi görev alanları ile ilgili uyum ve geliştirme eğitimleri ile uygula-
ma tatbikatları müdürlüğün bilgisi dâhilinde ilgili kurumlar tarafından sağlanır.

Çağrı yönlendiricilerin görev ve sorumlulukları
MADDE 14 – (1) Çağrı yönlendiricilerin görev ve sorumlulukları şunlardır:
a) Aktarılan acil çağrıları en kısa sürede bekletmeden karşılamak,
b) Gelen çağrının görev alanına giren, aciliyet arz eden bir vaka olup olmadı-

ğını değerlendirmek,
c) Vaka bilgileri formunda kaydedilmiş olan bilgilerdeki eksiklikleri tamam-

lamak,
ç) Birden fazla kurumun birlikte müdahalesini gerektiren vakalarda çağrıyı ilk 

alan çağrı yönlendiricisi tarafından ilgili diğer kurum veya birim temsilcilerinin 
ya da görevlilerinin haberdar edilip edilmediğini teyit ederek diğer birimlerle ko-
ordine etmek,

d) İlgili kurumların sahip olduğu hava ve diğer müdahale ve kurtarma araçları-
nın gerektiği değerlendirilen vakalarda; görev ve sorumluluk alanları ve sahip ol-
dukları kabiliyetleri göz önünde bulundurarak, uygun vasıfta hava aracı bulunan 
kurumların çağrı yönlendiricileri ile koordine kurmak ve hava aracını görevlen-
dirmeye yetkili makama ve çağrı merkezi müdürü aracılığı ile ilgili vali yardım-
cısına durumu bildirmek,

e) Sistemden veya arayandan kaynaklanan bir hata nedeniyle konuşmanın ke-
silmesi halinde derhal arayan kişiye geri dönüş yapmak,

f) Acil çağrının mahiyetine en uygun ve en yakın yeterli sayıda ekibi vakaya 
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yönlendirmek, verilen hizmet ile ilgili her türlü veriyi bilgisayar ortamında kayıt 
altına almak,

g) Görevlendirilen birimin veri terminaline (araç bilgisayarı, cep bilgisayarı 
gibi) sahip olması halinde vaka bilgileri formunu eksiksiz olarak doldurarak, ile-
timinin yapılıp yapılmadığını takip etmek ve veri terminali tarafından istenen ve-
rilerin girişini sağlamak,

ğ) Acil çağrı yapan kişi ile arama konusuyla ilgili birimler arasında ihtiyaç du-
yulması halinde çağrı sistemi üzerinden konferans görüşmesi yapılmasını sağla-
mak,

h) Sistem dışından gelen ihbarlarla haberdar oldukları vakalarla ilgili olarak 
vaka formu açarak, diğer kurum çağrı yönlendiricilerini bilgilendirmek,

ı) Görevi nedeniyle kendisine teslim edilen taşınırları, kurumdaki görevlendir-
mesi sona erdiğinde aynı gün içinde müdürlüğe teslim etmek,

i) Çağrı merkezi ile kendi kurumlarının acil yardım hizmeti sunan komuta ve 
kontrol merkezleri arasında telli, telsiz ve yazılım bağlantılarını kullanarak ileti-
şimi sağlamak,

j) Çağrı merkezi müdürü tarafından verilen benzeri diğer iş ve işlemleri yap-
mak.

Çağrı yönlendiricilerin kurumsal olarak ek görevleri
MADDE 15 – (1) Çağrı yönlendiricilerin kurumsal olarak ek görevleri;
a) Sağlık çağrı yönlendiricileri:
1) Yönlendirilen ekibe ilişkin, çıkış, olay yerine ulaşma, olay yerinden ayrıl-

ma, hastaneye ulaşma, hastaneden ayrılma ve istasyona dönme sürelerini bildiri-
len zamanda ve araç takip sisteminden gözlemleyerek doğru ve eksiksiz kaydet-
mek ve veri terminalinden eksiksiz girilmesini sağlamak,

2) İlgili mevzuatında belirtilen iş ve işlemleri yapmak.
b) Emniyet çağrı yönlendiricileri:
1) Yönlendirilen ekibe ilişkin, çıkış, olay yerine ulaşma, olay yerinden ayrıl-

ma ve serbest hale dönme sürelerini bildirilen zamanda ve araç takip sisteminden 
gözlemleyerek doğru ve eksiksiz kaydetmek ve veri terminalinden eksiksiz giril-
mesini sağlamak,

2) Varsa olay yerini gösterir kamerayı ivedilikle çağrı merkezinde bulunan ana 
ekrana yansıtmak, güvenlik açısından mahsur oluşturmayacak durumlarda ilgili 
birimler tarafından talep edilen ses ve görüntüleri temin ederek paylaşmak,

3) İlgili mevzuatında belirtilen iş ve işlemleri yapmak.
c) Jandarma çağrı yönlendiricileri:
1) Yönlendirilen ekibe ilişkin, çıkış, olay yerine ulaşma, olay yerinden ayrıl-

ma ve serbest hale dönme sürelerini bildirilen zamanda ve araç takip sisteminden 
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gözlemleyerek doğru ve eksiksiz kaydetmek ve veri terminalinden eksiksiz giril-
mesini sağlamak,

2) Varsa olay yerini gösterir kamerayı ivedilikle çağrı merkezinde bulunan ana 
ekrana yansıtmak, güvenlik açısından mahsur oluşturmayacak durumlarda ilgili 
birimler tarafından talep edilen ses ve görüntüleri temin ederek paylaşmak,

3) İlgili mevzuatında belirtilen iş ve işlemleri yapmak.
ç) İtfaiye çağrı yönlendiricileri:
1) Yönlendirilen ekibe ilişkin, çıkış, olay yerine ulaşma, olay yerinden ayrılma 

ve istasyona dönme sürelerini bildirilen zamanda ve araç takip sisteminden göz-
lemleyerek doğru ve eksiksiz kaydetmek ve veri terminalinden eksiksiz girilme-
sini sağlamak, hizmet gerekleri açısından mahsur oluşturmayacak durumlarda il-
gili birimler tarafından talep edilen ses ve görüntüleri temin ederek paylaşmak,

2) Görev alanına giren her türlü vaka ve afet olaylarında ilgili merkez, ilçe ve 
belde itfaiye istasyonları arasında koordinasyonu sağlamak,

3) İl sınırları dışında olmakla birlikte çok yakın bölgelerde meydana gelen 
yangın, afet, kaza ve su baskınlarına müdahale edecek kaynakların sevk ve idare-
si için ilgili kurumlar ve belediye başkanlıkları arasında koordinasyonu sağlamak 
ve sıralı amirleri bilgilendirmek,

4) Merkez, ilçe ve belde belediyelerinde bulunan araç, donanım ve personel 
eksikliklerini takip ederek ilgili birimlere bildirmek,

5) İlgili mevzuatında belirtilen iş ve işlemleri yapmak.
d) Orman yangını çağrı yönlendiricileri:
1) Yönlendirilen ekibe ilişkin, çıkış, olay yerine ulaşma, olay yerinden ayrılma 

ve istasyona dönme sürelerini bildirilen zamanda ve araç takip sisteminden göz-
lemleyerek doğru ve eksiksiz kaydetmek ve veri terminalinden eksiksiz girilme-
sini sağlamak, hizmet gerekleri açısından mahsur oluşturmayacak durumlarda il-
gili birimler tarafından talep edilen ses ve görüntüleri temin ederek paylaşmak,

2) İtfaiyelerin uzak kaldığı yerlerde ev, işyeri ve araç yangınlarına en yakın 
orman araçlarının olay yerine sevk edilmesi, itfaiye araçları gelene kadar gerek-
li müdahalenin yapılmasını ve itfaiye araçlarına gerekli desteğin verilmesini sağ-
lamak,

3) Belediye sınırı içerisinde bulunmasına rağmen, arazi yapısının bozuk olma-
sı sebebi ile itfaiye araçlarının müdahale edemediği yangınlarda, itfaiye araçları-
na destek verilmesi maksadıyla ekipleri yönlendirmek,

4) Yangın esnasında orman yangın ekipleri ile itfaiye ekiplerinin işbirliği yap-
malarını sağlamak,

5) İlgili mevzuatında belirtilen iş ve işlemleri yapmak.
e) Afet ve acil durum çağrı yönlendiricileri:
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1) Yönlendirilen ekibe ilişkin, çıkış, olay yerine ulaşma, olay yerinden ayrılma 
ve istasyona dönme sürelerini bildirilen zamanda ve araç takip sisteminden göz-
lemleyerek doğru ve eksiksiz kaydetmek ve veri terminalinden eksiksiz girilme-
sini sağlamak, hizmet gerekleri açısından mahsur oluşturmayacak durumlarda il-
gili birimler tarafından talep edilen ses ve görüntüleri temin ederek paylaşmak,

2) Afetler ve çok sayıda kişiyi etkileyen acil olaylara ilişkin çağrı merkezine 
gelen çağrıları; bilgisayar ortamında tür, yer, saat, etkilenen kişi sayısı gibi farklı 
kategorilerde istatistik alınacak şekilde kaydetmek,

3) Meteorolojik ihbarları ilgili birimlere tebliğ etmek,
4) İlgili mevzuatında belirtilen iş ve işlemleri yapmak.
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çağrı Hizmetlerinin Koordinasyonu ve Değerlendirilmesi

 
Acil Çağrı Hizmetleri Merkez Koordinasyon Komisyonu
MADDE 16 – (1) İçişleri Bakanlığı Müsteşarı veya görevlendireceği müste-

şar yardımcısı başkanlığında; İller İdaresi Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Ko-
mutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Orman ve Su 
İşleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile 
çağrı merkezleri ile ilişkilendirilen diğer kurumların genel müdür veya birim ami-
ri düzeyindeki temsilcilerinin katılımıyla Acil Çağrı Hizmetleri Merkez Koordi-
nasyon Komisyonu oluşturulur. Gündemdeki konulara göre diğer kamu kurum ve 
kuruluş temsilcileri de Acil Çağrı Hizmetleri Merkez Koordinasyon Komisyonu 
toplantılarına davet edilebilir.

(2) Acil Çağrı Hizmetleri Merkez Koordinasyon Komisyonu ülke genelinde 
uygulanacak hizmet standartları ile politikaları tespit eder ve planlar, ilgili bakan-
lıklar ve kurumlar arasında koordinasyonu gerektiren konularda karar alır ve uy-
gulanmasını takip eder, sorun ve önerileri değerlendirir, sorunların çözüm şekli-
ni belirler.

(3) Acil Çağrı Hizmetleri Merkez Koordinasyon Komisyonu, mart ve ekim ay-
larında olmak üzere yılda iki defa toplanır. Başkan gerektiğinde Acil Çağrı Hiz-
metleri Merkez Koordinasyon Komisyonunu ayrıca toplantıya çağırabilir.

(4) Acil Çağrı Hizmetleri Merkez Koordinasyon Komisyonunun sekretaryası 
Genel Müdürlükçe yürütülür.

Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu
MADDE 17 – (1) İllerde valinin başkanlığında ilgili vali yardımcısı, il jandar-

ma komutanı, il emniyet müdürü, varsa sahil güvenlik bölge veya grup komuta-
nı, büyükşehir veya il belediye başkanı, orman bölge veya işletme müdürü, doğa 
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koruma ve milli parklar bölge veya şube müdürü, il sağlık müdürü, il afet ve acil 
durum müdürü, çağrı merkezi müdürü ve çağrı merkezi ile ilişkilendirilen diğer 
kurum yöneticilerinin katılımı ile Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komis-
yonu oluşturulur. Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu şubat ve ey-
lül aylarında olmak üzere yılda iki defa toplanır. Başkan, gerektiğinde Acil Çağrı 
Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonunu ayrıca toplantıya çağırabilir.

(2) Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu  çağrı merkezinin faali-
yetlerini; hizmetin etkin, verimli ve hızlı bir şekilde sunulması, ilgili birimler ara-
sındaki işbirliği ve koordinasyonun sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi ve kurumla-
rın performansları açısından değerlendirir.

(3) Müdürlükçe hazırlanan yıllık faaliyet raporunu değerlendirerek, il düze-
yinde ihtiyaç duyulan gerekli tedbirleri alır ve sorunların giderilmesini sağlar.

(4) Merkezi düzeyde karar alınması gereken hususlara ilişkin Acil Çağrı Hiz-
metleri Merkez Koordinasyon Komisyonuna  teklif ve önerilerde bulunur. Ayrıca 
gerekli hallerde ilgili bakanlık ve kurumları bilgilendirir.

(5) Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonunun  sekretarya görevi 
müdürlükçe yürütülür.

Sorumluluk
MADDE 18 – (1) Çağrı merkezlerinin genel düzeninden, iş yürütümünden ve 

ilgili kurumlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonun sağlanması bakımından va-
liye karşı sorumlu olmak üzere bir vali yardımcısı görevlendirilir.

(2) İlgili kurumların acil çağrı ve yardım hizmeti sunan birimlerinde görev ya-
pan personelinin, araç ve gereçlerinin tamamının veya bir bölümünün çağrı mer-
kezinde görevlendirilmesi ihtiyaç ve hizmet gerekleri göz önünde bulundurularak 
valilikçe belirlenir.

(3) Çağrı merkezi müdürü, teknik altyapı ve idari bakımdan çağrı merkezinin 
düzenli ve verimli çalışması ile iş ve işlemlerin aksatılmaksızın yürütülmesinden 
ilgili vali yardımcısına karşı sorumludur.

(4) Çalışma saatleri dışında ve her türlü tatil günlerinde grup sorumluları ara-
sından dönüşümlü olarak koordinatör belirlenir. Aylık olarak hazırlanan ve vali 
yardımcısı tarafından onaylanan koordinatör nöbet listesi ilgililere çağrı merkezi 
müdürü tarafından tebliğ edilir.

(5) İlgili birimler kurumunu temsilen iş, işleyiş ve kendi personelini takip et-
mek ve çağrı merkezi müdürü ile kurumu arasındaki koordinasyonu sağlayacak 
birim sorumlusu belirler. Birim sorumluları işleyişten çağrı merkezi müdürünün 
gözetiminde vali yardımcısına karşı sorumludur.

(6) Her vardiyada görev yapan çağrı yönlendiriciler arasından birim sorum-
lularınca bir kişi grup sorumlusu olarak belirlenir. Çağrı merkezinde çalışan çağ-
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rı yönlendiriciler bu sorumlunun gözetiminde çağrı merkezi müdürüne karşı so-
rumludur.

(7) Çağrı alıcılar ve diğer personel çağrı merkezi müdürüne karşı sorumludur.
(8) Merkezde çalışan bütün personel çalışma süresi boyunca merkezin çalışma 

prosedür ve kurallarına uymakla mükelleftir.
(9) Müdürlükte görevlendirilen personel, kendi disiplin mevzuatına tabidir.
(10) Çağrı merkezlerine görevlendirilen personelin iaşe giderleri ile ulaşım 

hizmetleri kurumların kendi mevzuatına göre karşılanır. Valilikçe mevzuat çerçe-
vesinde bu ihtiyaçların ortaklaşa karşılanması için gerekli tedbirler alınır.

(11) Çağrı merkezi bünyesinde hizmet veren kurumlara Müdürlükçe temin 
edilip tahsis edilen taşınırların hizmet gereklerine uygun olarak kullanılması ve 
korunmasından tahsis yapılan ilgili kurumlar sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Personel İstihdamı, Hizmet İçi Eğitim ve Mali Hükümler

 
Personel istihdamı
MADDE 19 – (1) Müdürlük personeli, ilgili mevzuatta belirtilen  esaslara uy-

gun olarak atanır.
a) Bu esaslara uygun yeterli personelin bulunmaması halinde, valilikçe kadro, 

yer ve unvanlarına bakılmaksızın uzman, sözleşmeli personel ve memurlar, 3152 
sayılı Kanunun 28 inci maddesi hükümleri doğrultusunda görevlendirilebilir.

b) Çağrı merkezinde görevlendirilecek çağrı alıcıların iletişim becerisi yüksek 
ve yabancı dil bilenler arasından seçilmesine özen gösterilir.

c) Çağrı merkezinde, çağrı yönlendirici olarak görev yapacak olan personelin 
nitelik ve sayıları müdürlük tarafından ilgili kurumlarla koordine edilerek valilik 
onayı ile tespit edilir. Onayı müteakip ilgili kurumlar tarafından öncelik ve ivedi-
likle personel görevlendirmesi sağlanır.

Hizmet içi eğitim
MADDE 20 – (1) Çağrı alıcı personel temel hukuk bilgisi, hızlı klavye kulla-

nımı, sayısal harita kullanımı, çağrı alma, analiz ve işlem basamakları, etkili ve 
güzel konuşma teknikleri, insan ilişkileri ve iletişim teknikleri, problem belirleme 
ve çözme teknikleri, grup çalışması, bilgi gizliliği ve güvenliği, ilk ve acil yardım 
eğitimleri, stres yönetimi ve mesleki gelişim ile Genel Müdürlükçe gerekli görü-
lecek diğer konularda hizmet içi eğitime tabi tutulur.

(2) Acil çağrı hizmetlerinin etkili, verimli, kesintisiz ve koordinasyon içeri-
sinde yürütülebilmesini sağlamak bakımından çağrı yönlendiriciler ile çağrı alı-
cılar için ortak hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlenebilir. Bu konudaki koordi-
nasyon valilikçe sağlanır.
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(3) İlgili bakanlık ve kurumların görüş ve önerileri hizmet içi eğitim program-
larının hazırlanmasında dikkate alınır.

(4) Bu maddede belirtilen  eğitim konuları esas alınmak üzere hizmet içi eği-
timlerde  ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Mali hükümler
MADDE 21 – (1) Çağrı merkezinde görevlendirilen personelin aylık, ödenek, 

her türlü zam ve tazminatları, ek ödemeleri ile diğer mali ve sosyal hak ve yardım-
ları kendi kurumları tarafından karşılanır. Diğer kurumlar tarafından görevlendiri-
len personelin, kendi kurumunda sahip olduğu mali ve sosyal hakları herhangi bir 
kısıtlamaya tabi olmaksızın korunur.

 
BEŞİNCİ BÖLÜM

Veri Paylaşımı Güvenliği ve Yaptırımlar
 

Veri paylaşımı ve güvenliği
MADDE 22 – (1) Çağrı merkezlerinde bulunan her türlü kişisel bilgi veya bel-

genin gizliliği esastır. Çağrı merkezi görevlileri görevleri nedeniyle elde ettikleri 
bu bilgi veya belgeleri, çağrı merkezi işlemleri dışında ilgili kişinin izni olmadan 
veya kanunlarla yetkilendirilen ve görevlendirilen merciler ile görevleri ile ilgili 
olarak muttali olanlar dışında hiçbir kişi ya da kurumla paylaşamazlar.

(2) Çağrı merkezinde hizmet veren kurumların kendi alanlarına ilişkin istatis-
tiki verilere esas ses ve veri kayıtları hizmet gerekleri, hizmetin kalite ve etkinli-
ğini artırmak, personelin performans değerlendirmesini yapabilmek üzere elekt-
ronik ortamda ilgili kurumlarla paylaşılabilir. Kişisel verilerin ve özel hayatın giz-
liliği dikkate alınarak, verilerin güvenliği ilgili birimlerce sağlanır.

(3) Çağrı merkezine yapılan aramalara ilişkin yazılı ve sesli kayıtlar, vaka adli 
soruşturmaya konu olduğunda, Cumhuriyet Başsavcılığı veya yetkili mahkeme-
since istenilmesi halinde ve idari soruşturmalarda görevli müfettişlere veya mu-
hakkiklere verilir. Diğer soruşturmalarda soruşturmayı açan kurumun en üst ami-
rinin yazılı talebi üzerine verilebilir.

Yaptırımlar
MADDE 23 – (1) Görüşme kayıtlarını izinsiz alan, açıklayan veya başka kişi, 

kurum ve kuruluşlara yetkili makamın bilgisi, izni dışında verenler; görevlerle il-
gili izinsiz açıklama yapanlar, bilgi ve belgelerin yetkisiz kişilerin eline geçme-
sinde ihmali, kusuru ve kastı bulunanlar; yerine getirmekle yükümlü olduğu gö-
revlerini aksatan veya yerine getirmeyenler hakkında gerekli adli ve idari işlem-
ler derhal başlatılır.
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(2) Çağrı Merkezini asılsız ihbarda bulunmak suretiyle meşgul ettikleri tespit 
edilen kişilere 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununa göre il vali-
leri tarafından 250 Türk Lirası idari para cezası verilir. Tekerrür hâlinde bu ceza 
iki katı olarak uygulanır.

 ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

 
Bildirim
MADDE 24 – (1) Çağrı merkezinde hizmet veren kurum ve kuruluşlar, kendi 

bakanlık ve merkez teşkilatlarınca talep edilecek, çağrı merkezi hizmetlerine iliş-
kin istatistiki verileri, belirlenen formatlara uygun olarak, yetkilendirilmiş perso-
neli aracılığı ile bildirirler.

Kayıtların saklanması
MADDE 25 – (1) Çağrı merkezince sunulan hizmetlerle ilgili kayıtlar, ilgi-

li mevzuat hükümlerine göre muhafaza edilir. Vaka kaydı açılan çağrılar on yıl, 
vaka kaydı açılmayan çağrılar ise bir yıl süre ile saklanır. Teknik arızalardan do-
layı seslerin kaydedilemediği veya kayıtlara ulaşılamadığı durumlarda tutulan di-
ğer kayıtlardan yararlanılır. Arıza ve kesintilerin açıklamaları gerekçeli olarak il-
gili kurumlara gönderilir.

Yürürlük
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
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Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Esasların amacı, toplumun afetlere duyarlılığını artır-

mak ve risk azaltma çalışmalarında sürekliliği sağlamak, risk azaltmanın her dü-
zeyde plan, politika ve programlara uyumu amacıyla ihtiyaçların belirlenme-
si, uygulamaların izlenmesi ve değerlendirilmesine katkıda bulunmak üzere Tür-
kiye Afet Risklerinin Azaltılması Platformunun kurulması ile görev ve çalışma 
esaslarının belirlenmesidir.

(2) Platform bir işbirliği ve danışma kuruludur.

Tanımlar
MADDE 2 – (1) Bu Esaslarda yer alan;
a) Platform: Türkiye Afet Risklerinin Azaltılması Platformunu,
b) Başkanlık: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığını,
c) Başkan: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanını,
ifade eder.

Platformun kuruluşu ve çalışma alanları
MADDE 3 – (1) Bu Esaslarda belirtilen görevleri yapmak üzere Başkanın 

başkanlığında, Genelkurmay Başkanlığı ve bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve 
kuruluşları, üniversiteler, mahalli idareler, basın ve yayın kuruluşları ve Başkan-
lığın görev alanıyla ilgili faaliyet yürüten kamu kurumu niteliğindeki meslek ku-
ruluşları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinden oluşan Türkiye 
Afet Risklerinin Azaltılması Platformu kurulmuştur.

(2) Platform üyeleri Başkanın teklifi ve Başkanlığın bağlı olduğu Bakanın 
onayı ile belirlenir. İhtiyaç duyulması halinde Platform üyesi olmayan kurum ve 
kuruluşların temsilcileri de Başkan tarafından çalışmalara davet edilebilir.

(3) Platform yılda en az bir defa Başkanın çağrısıyla toplanır.
(4) Platformun sekreterya hizmetleri Başkanlık tarafından yerine getirilir.
(5) Platformun çalışma esaslarına ilişkin diğer hususlar Başkanlıkça belirle-

nir.

Platformun görevleri
MADDE 4 – (1) Platformun görevleri şunlardır:
a) Her alanda afet risklerinin azaltılması konusundaki ihtiyaçların belirlen-

mesine, öneriler sunulmasına, çalışmaların takvimlendirilmesine, uygulamaların 
izlenmesine ve değerlendirilmesine katkıda bulunmak, bu çalışmaları uluslarara-
sı alanda tanıtmak.

b) Afet tehlike ve risklerinin azaltılması alanında çalışan paydaşlar arasında 
kaynakların daha etkin kullanımının sağlanmasına destek olmak.



313

BA
KA

RL
AR

 K
UR

UL
U 

KA
RA

RL
AR

I

c) Kalkınma politika plan ve programlarına afet risklerinin azaltılması hede-
finin dahil edilmesi, uygulamaların izlenmesi ve önceliklerin belirlenmesine kat-
kı sağlamak.

ç) Afet risklerinin azaltılması amacıyla doğal, meteorolojik, teknolojik ya da 
insan kaynaklı tehlikelere yönelik temel bilgilerin ve verilerin sağlanmasına des-
tek olmak.

d) Afet risklerinin azaltılması için politikalar ve stratejiler üretilmesine ve ge-
liştirilmesine destek vermek.

e) Risk azaltma çalışmalarının Hyogo Çerçeve Planına uygunluğunu izlemek 
ve sonuçları rapor etmek.

f) Toplumun afet bilincini yükseltmeye yönelik çalışmaları desteklemek.
g) Afet risklerinin azaltılması sürecinde elde edilen deneyimleri belgelemek 

ve sonuçlarını ulusal ve uluslararası alanda paylaşmak.
h) Kurum ve Kuruluşların ulusal ve uluslararası temaslar ile afet zararları-

nı azaltma ile ilgili edindikleri bilgi ve tecrübeleri, diğer kurum ve kuruluşlar ile 
paylaşmalarını sağlayacak bir sistemin oluşturulmasına öncülük etmek.

ı) Afet risk azaltma konusunda merkezi ve yerel yönetimlerde eş veya benzer 
yapıların geliştirilmesine destek vermek.

Platformun giderleri ve diğer harcamalar
MADDE 5 – (1) Platformun faaliyetleri sırasında ihtiyaç duyulan her tür-

lü toplantı, organizasyon ve benzeri ile ilgili harcamalar Başkanlık bütçesinden 
karşılanır.

(2) Platformun faaliyetleri çerçevesinde yapılması önerilen etüt, proje ve 
araştırmalar ile Platformda alınan kararların uygulanmasına yönelik faaliyetler 
ilgisine göre Başkanlık veya ilgili kurumların bütçelerinden karşılanabilir.

Yürürlük
MADDE 6 – (1) Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 7 – (1) Bu Esasları Başkanlığın bağlı olduğu Bakan yürütür.
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BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Esasların amacı; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 

tarafından, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü madde-
sinin (b) bendi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından yapılacak mal ve hizmet 
alımları ile yapım işlerinde uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Esaslar; Başkanlık ile Başkanlıkça harcama yetkisi ve-

rilen birimlerin, savunma veya güvenlik alanları ile ilişkili olduğuna veya gizli-
lik içerisinde yürütülmesi gerektiğine Başbakanlık veya ilgili bakanlık tarafından 
karar verilen veya mevzuatı uyarınca sözleşmenin yürütülmesi sırasında özel gü-
venlik tedbirleri alınması gereken veya devlet güvenliğine ilişkin temel menfaat-
lerin korunmasını gerektiren hallerle ilgili olan ve 1/3/2001 tarihli ve 2001/2157 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile özel güvenlik bölgesi olarak belirlenen bölgede 
gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile yapım işlerini kapsar. 

Hukuki dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Esaslar, 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (b) ben-

di ile geçici 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 - (1) Bu Esasların uygulanmasında;
a) Başkan: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanını,
b) Başkanlık: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığını,
c) Donanım: Bilgisayar izlenceleri, yordamlar, kurallar ve bunlara ilişkin bel-

gelemeye karşıt anlamda bilgi işlemde kullanılan fiziksel öğeler ya da fiziksel 
öğeler bütününü,

ç) Gizlilik içinde yürütülmesi gereken mal ve hizmet alımları ile yapım işle-
ri: Kanuni veya idari düzenlemeler uyarınca, hakkında gizlilik kararı verilen veya 
yürütülmesi özel güvenlik önlemlerini gerektiren veya devlet güvenliğine ilişkin 
temel menfaatlerin korunmasına ilişkin olan ve bu Esasların 2 nci maddesinde be-
lirtilen mal ve hizmet alımları ile yapım işlerini,

d) İhale yetkilisi: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanını,
e) İlgili birim: Başkanlığa bağlı Daire Başkanlıklarını, 
f) İlgili idare: Başkanlık adına yapım işi ile yapım işine konu hizmet alımı yap-

tırılacak idareleri,
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g) Modernizasyon: Başkanlık envanterinde mevcut mal veya yazılımların tek-
nolojik gelişmelere ve ihtiyaçlara bağlı olarak araştırma ve geliştirme yoluyla ve 
ilave yazılım ya da donanım kullanılarak kullanım ömrünün ve performansının 
artırılmasını,

ğ) Sözleşme: Mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde Başkanlık ile yükleni-
ci arasında yapılan yazılı anlaşmayı,

h) Standardizasyon: İşletme-idame maliyetlerinin asgari düzeye indirilmesi 
ve/veya mevcut sistemlerle uyumun sağlanması amacıyla kalite, marka, model 
veya üretici firma birliğinin sağlanması işlemini,

ı) Yaklaşık maliyet: İhale veya alım öncesi Başkanlıkça her türlü fiyat araştır-
ması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen ve dayanaklarıy-
la birlikte bir hesap cetvelinde gösterilen değeri,

i) Yapım işine konu hizmet: Etüt, proje, danışmanlık, mimarlık, mühendislik 
ve benzeri hizmetleri,

j) Yazılım: Bir bilgisayar sisteminde mikro işlemci ihtiva eden sistem, malze-
me veya teçhizatta, belirli bir işlevi meydana getirmek için yazılmış komutlar bü-
tününü,

ifade eder.

Temel ilkeler
MADDE 5 - (1) Başkanlık, bu Esaslara göre yapılacak ihalelerde veya alım-

larda; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, ihtiyaçların uy-
gun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını 
sağlamaktan sorumludur. Ancak, bu Esaslar kapsamındaki mal ve hizmet alımla-
rı ile yapım işlerinde, 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen temel il-
kelerin yanı sıra ulusal menfaat, güvenlik ve gizliliğin gerektirdiği hususlar, stan-
dardizasyonun korunması ve acil ihtiyaç durumu da dikkate alınır.

(2) Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal ve 
hizmet alımları ile yapım işleri bir arada ihale edilemez.

İKİNCİ BÖLÜM
Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Genel Esaslar

Mal ve hizmet alımlarında uygulanacak ihale usulü
MADDE 6 - (1) Bu Esaslara göre yapılacak mal ve hizmet alımlarında belli is-

tekliler arasında ihale usulü uygulanır.

Belli istekliler arasında ihale usulü
MADDE 7 - (1) Belli istekliler arasında ihale usulü, ilansız yapılacak ön ye-

terlik değerlendirmesi sonucunda davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür. 
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(2) Yeterlik kriterlerini belirlemede Başkanlık yetkilidir. 
(3) İhtiyaç duyulan mal veya hizmetin uzmanlık veya ileri teknoloji gerektir-

mesi, işin veya ihtiyaç duyulan mal, hizmet veya sistem ile ulusal menfaat ve gü-
venirliğin gerektirdiği durumlarda ve/veya standardizasyonun sağlanmasında bu 
usul uygulanır.

(4) Tekliflerin alınması ve değerlendirilmesini müteakip, ihale, fiyat üzerinden 
görüşme yapılarak sonuçlandırılır.

Doğrudan temin
MADDE 8 - (1) Aşağıda belirtilen hallerde, Başkanlık, ihtiyaçlarını ilan yap-

maksızın, davet edilen isteklilerle idari ve teknik şartlar ile fiyat üzerinde görüş-
me yaparak doğrudan temin edebilir: 

a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin 
tespit edildiği alımlar.

b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip 
olduğu alımlar.

c) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizas-
yonun sağlanması için zorunlu olan ve asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlene-
cek ve süresi üç yılı geçmeyen sözleşmeyle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel ki-
şiden yapılacak mal ve hizmet alımları.

ç) 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (d) bendinde belirtilen ve her yıl 
Kamu İhale Kurumunca güncelleştirilen limit dâhilindeki mal ve hizmet alımları.

d) Başkanlığın ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı veya kiralanması.
e) Gizlilik, standardizasyonun korunması ve acil müdahale ihtiyaçlarını temin 

etmek maksadıyla, ihtiyaç ünitelerince teklif edilip ihale yetkilisince uygun görü-
len ve onaylanan tek kaynak alımları.

f) Tabii afet, acil durum, kaza ve benzeri olağanüstü haller sebebiyle ihtiyaç 
duyulacak mal ve hizmet alımları ile yapım işleri.

g) Önceden düşünülmesi mümkün olmayan ani ve beklenmeyen olayların ortaya 
çıkması üzerine ivedi olarak yapılması gerekip, açık veya belli istekliler arasında 
ihale usulünün uygulanmasına yeterli süre bulunmayan acil ihtiyaçlara yönelik mal 
ve hizmet alımları ile yapım işleri.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasının uygulanmasında; komisyon kurma ve bu 
Esaslarda belirtilen yeterlik kurallarını arama, teminat alma ve sözleşme yapma 
zorunluluğu bulunmaksızın ihale yetkilisi veya harcama yetkilisince görevlendi-
rilecek kişi veya kişiler tarafından, fiyat üzerinden görüşmeler yapılarak ihtiyaç-
lar temin edilebilir.

Alım isteği
MADDE 9 - (1) Bu Esaslar kapsamındaki her türlü mal ve hizmet alımları, ih-

tiyaç ünitesince Başkandan alınacak onay ile yapılır.
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İhaleye katılabilme şartları
MADDE 10 - (1) İhaleye katılmak için, ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki 

ve teknik yeterliklerin belirlenmesine ilişkin olarak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu 
maddesinde belirtilen hükümler uygulanır. Başkanlık, bu yeterliklerin istenip is-
tenmemesi konusunda takdir hakkına sahiptir. 

İhaleye katılamayacak olanlar
MADDE 11 - (1) Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yükle-

nici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar:
a) Bu Esaslar ve kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli ola-

rak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgüt-
lü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlileri-
ne rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar.

b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.
c) Başkanlığın ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli ki-

şiler.
ç) Başkanlığın ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, 

yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.
d) (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye ka-

dar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinen-
leri.

e) (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin 
yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10’undan faz-
lasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).

(2) İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin iha-
lesine katılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danış-
manlık hizmeti ihalelerine katılamazlar. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yö-
netim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlası-
na sahip oldukları şirketler için de geçerlidir.

(3) Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici 
teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşa-
masında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, te-
minatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

İhale dokümanı
MADDE 12 - (1) Başkanlık satın alma birimi tarafından hazırlanan ihale ko-

nusu mal veya hizmete ait alımla ilgili talimatları içeren idari şartnameler ile var-
sa teknik şartnameler, sözleşme taslakları ve gerekli diğer belge ve bilgiler, Baş-
kanlıkça davet edilen isteklilere, önceden belirlenmek kaydıyla bedelli veya be-
delsiz olarak verilebilir.
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İhalenin sözleşmeye bağlanması
MADDE 13 - (1) Mal ve hizmet alımlarında, isteklilerin sözleşmeye davet 

edilmesi, sözleşme yapılıp yapılmaması ve sözleşme yapılacak ise sözleşmenin 
türü ve sözleşmede yer alması zorunlu hususların neler olacağı Başkanlıkça belir-
lenir ve ihale dokümanında bu hususa yer verilir.

(2) Başkanlık ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgili sözleşmeler noter tasdiki-
ne tabi değildir.

Yurt içi alımlarında geçici ve kesin teminat işlemleri
MADDE 14 - (1) İhalelerde teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üze-

re, isteklilerce belirlenecek oranda geçici teminat alınır. Kesin teminat ise ihale 
bedelinin % 6’sından az olamaz. Ancak özellikli durumlarda ve gerekçe belirtmek 
suretiyle, ihale dokümanında belirtilmesi şartıyla, Başkan onayı ile geçici veya 
kesin teminat alınmamasına karar verilebilir. Başkanlığa verilecek olan geçici ve 
kesin teminatlar banka teminat mektubu veya nakit olabilir. 

(2) Onay belgesi ve idari şartnamede belirtilmesi şartıyla yabancı para biri-
miyle yapılan ihalelerde ve alımlarda teminatlar teklif edilen para birimi üzerin-
den alınır.

Yurt içi alımlarında teminat mektupları
MADDE 15 - (1) Bu Esaslar kapsamında yurt içinden yapılacak mal ve hiz-

met alımlarında bankalarca verilecek teminat mektuplarının kapsam ve şeklinde, 
4734 sayılı Kanunun 35 inci maddesine göre Kamu İhale Kurumunun tespit etti-
ği hususlar geçerlidir.

(2) Kesin teminat mektubunun alınması durumunda süresi, ihale konusu işin 
bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle Başkanlık tarafından belirlenir.

(3) Başkanlığa verilecek teminat mektuplarının, ilgili mevzuat uyarınca 
Türkiye’de bankacılık faaliyetinde bulunmalarına izin verilen yerli ve yabancı 
bankalarca düzenlenmesi şarttır.

(4) Ayrıca, Türkiye dışında faaliyette bulunan yabancı bankaların kontrgaran-
tisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat 
mektupları da teminat olarak kabul edilir.

(5) Yabancı bankaların kontrgarantilerine dayanılarak verilecek banka teminat 
mektuplarında, kontrgarantiyi veren yabancı banka ismi ve teminatın kontrgaran-
tili olduğunun belirtilmesi esastır.

(6) Başkanlıkça, kesin teminat mektuplarının geçerlilik süresi ile ilgili husus-
larda kesin kabulün yapılacağı tarihe kadar gerektiğinde garanti süresini de kap-
sayacak şekilde düzenlemeler yapılabilir.
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(7) İlgili mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez.
(8) Kesin teminat mektubu, yüklenicinin taahhüdünü şartname ve sözleşme 

hükümleri uyarınca eksiksiz ve sorunsuz yerine getirmesi ve kesin kabulünün ya-
pılmasını müteakip iade edilir.

Yurt içi alımlarında teminat olarak kabul edilecek değerler
MADDE 16 - (1) Başkanlıkça yurt içi mal ve hizmet alımlarında;
a) Tedavüldeki Türk parası,
b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları,
c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri ve bu se-

netler yerine düzenlenen belgeler,
teminat olarak kabul edilir.

Yurt dışı alımlarda ödeme şekilleri
MADDE 17 - (1) Yurt dışından alınacak her türlü mal ve hizmet alımları;
a) Akreditif açılmak suretiyle ödeme,
b) Mal mukabili ödeme,
c) Teminat karşılığında peşin ödeme,
suretiyle yapılabilir.

Yurt dışı alımlarda yıllara sâri ödemeler
MADDE 18 - (1) Bütçe yılı içerisinde sözleşmesi yapılıp akreditifi açılmış an-

cak çeşitli nedenlerden dolayı mahsubu yapılamayan mal ve hizmet alımına iliş-
kin akreditif ve peşin ödemeler sonraki yıllara devredebilir. Bütçe yılı içerisinde 
sözleşmesi imzalanıp, sonraki yıllara devreden mal mukabili alımların bedeli ise 
devredildiği yılın bütçesinden ödenir.

Yurt dışı alımlarında geçici teminat işlemleri
MADDE 19 - (1) Yurt dışından yapılacak mal ve hizmet alımlarında tedarikçi-

lerden geçici teminat mektubu alınması hususu Başkanlığın takdirindedir.
(2) Geçici teminat mektubunun alınması durumunda, teklif edilen bedelin % 

3’ünden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda geçici teminat 
alınır. İhale dokümanında belirtilmesi şartıyla, danışmanlık hizmeti ihalelerinde 
geçici teminat alınması zorunlu değildir.

(3) Geçici teminat mektubunun geçerlilik süresinin, tekliflerin geçerlilik süre-
sinden en az otuz gün fazla süreli olması şarttır.

(4) Tekliflerin geçerlilik süresinin uzatılması durumunda geçici teminat mek-
tuplarının süresinin de aynı süre ile uzatılması esastır. İlgili mevzuatına aykırı ola-
rak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez.
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Yurt dışı alımlarında kesin teminat işlemleri
MADDE 20 - (1) Akreditif açılmak suretiyle yapılan geçici ve kesin kabullü 

mal ve hizmet alımlarında, akreditif açılmadan önce sözleşme bedelinin % 10’un-
dan az olmamak kaydıyla kesin teminat mektubu alınabilir.

(2) Peşin ödeme suretiyle yapılan mal ve hizmet alımlarında yükleniciden öde-
me yapılmadan önce sözleşme bedelinin % 100’ü oranında kesin teminat mektu-
bu alınır.

(3) Mal mukabili ödemesi yapılan mal ve hizmet alımlarında kesin teminat 
mektubu alınması zorunlu değildir.

(4) Kesin teminat mektubunun alınması durumunda süresi, ihale konusu işin 
bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle Başkanlık tarafından belirlenir.

(5) İlgili mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş kesin teminat mektubu kabul 
edilmez.

(6) Kesin teminat mektubu, yüklenicinin taahhüdünü şartname ve sözleşme 
hükümleri uyarınca eksiksiz ve sorunsuz yerine getirmesi veya kesin kabulünün 
yapılmasını müteakip iade edilir.

(7) Başkanlığa verilecek teminat mektuplarının, ilgili mevzuat uyarınca 
Türkiye’de bankacılık faaliyetinde bulunmasına izin verilen bankalarca düzen-
lenmesi şarttır.

(8) Ayrıca, Türkiye dışında faaliyette bulunan yabancı bankaların kontrgaran-
tisi üzerine, Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat 
mektupları da teminat olarak kabul edilir.

(9) Yabancı bankaların kontrgarantilerine dayanılarak verilecek teminat mek-
tuplarında, kontrgarantiyi veren yabancı banka ismi ve teminatın kontrgarantili 
olduğunun belirtilmesi esastır.

(10) Başkanlıkça, teminat mektuplarının geçerlilik süresi ile ilgili hususlarda 
kesin kabulün yapılacağı tarihe kadar gerektiğinde garanti süresini de kapsayacak 
şekilde düzenlemeler yapılabilir.

(11) Bu Esaslar kapsamında yurt dışından yapılacak mal ve hizmet alımların-
da bankalarca verilecek teminat mektuplarının kapsam ve şekli Başkanlık tarafın-
dan belirlenir.

Yurt içi ve yurt dışı alımlarında avans işlemleri
MADDE 21 - (1) Bu Esaslar kapsamında yurt dışından yapılacak mal ve hiz-

met alımlarında, ihale veya onay belgesi ile sözleşmede belirtilmesi kaydıyla, 
10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hü-
kümleri çerçevesinde teminat mektubu karşılığı avans verilebilir.

(2) Avans verilmesi durumunda, alınacak avans teminat mektuplarının süresi, 
mahsup süresi göz önünde bulundurularak Başkanlık tarafından belirlenir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yapım İşlerine İlişkin Genel Esaslar

Yapım işlerinde uygulanacak ihale usulü
MADDE 22 - (1) Bu Esaslara göre yapılacak yapım işlerinde belli istekliler 

arasında ihale usulü uygulanır.

Belli istekliler arasında ihale usulü
MADDE 23 - (1) Belli istekliler arasında ihale usulü, ilansız yapılacak ön ye-

terlik değerlendirmesi sonucunda davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usul-
dür. 

(2) Yeterlik kriterlerini belirlemede Başkanlık yetkilidir. 
(3) Yapım işinin uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji gerektirmesi ve/veya stan-

dardizasyonun sağlanmasında bu usul uygulanır. 
(4) Tekliflerin alınması ve değerlendirilmesini müteakip ihale sonuçlandırılır.

Yapım ihalelerinde uyulması gereken hususlar
MADDE 24 - (1) İlgili idareler aracılığıyla gerçekleştirilecek olan her yapım 

ihalesinde:
a) Başkan tarafından, ihale konusu işin bu Esaslar kapsamında gerçekleştiril-

mesine ilişkin onayın verilmesini müteakip gerekli resmi işlemlere başlanır.
b) İlgili birim, gerekli prosedürün tamamlanmasını ve işin idari ve teknik şart-

namesinin hazırlanmasını müteakip, yapım ihalelerine davet edilecek isteklileri 
belirleyerek, Başkanlığa bildirir.

c) Başkanlıkça yapılacak değerlendirme sonucunda, ilgili birimce bildirilen 
firmalar arasından belirlenenler ve Başkanlık tarafından tespit edilerek davet edil-
mesi uygun bulunan firmalar ilgili birime bildirilir.

ç) İhale onay belgesinin hazırlanması, onaylanması ve bu Esasların 26 ncı 
maddesine göre oluşturulacak olan ihale komisyonunun teşkili ilgili birimin har-
cama veya ihale yetkilisince gerçekleştirilir. 

d) Başkanlık tarafından bildirilen firmalar davet edilerek, bu Esasların 22 nci 
maddesinde belirtilen usul çerçevesinde ihale gerçekleştirilir. İhale komisyonu-
nun alacağı karar ihaleyi yapan ilgili birimin harcama veya ihale yetkilisince 
onaylanarak ihale ivedilikle sonuçlandırılır. 

e) Başkanlığın yapım işlerinde, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıy-
la, 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin (c) bendi uygulanmaksızın ihaleye çı-
kılabilir.

f) Yapım işine konu geçici ve kesin kabullerde, Başkanlık personeli de müşa-
hit üye olarak görev alır.
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g) Protokol ve teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik 
standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler yapılır. Bu şartnameler-
de teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir.

ğ) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 11 inci maddesi ile bu Esasların 11 inci 
maddesinde belirtilenler ihalelere katılamazlar. 

(2) Başkanlık birimlerince gerçekleştirilecek olan her yapım ihalesinde, Baş-
kanlıkça belirlenen yapım işi ihtiyacının karşılanmasında, yaptırılacak yapım işi 
ve yapım işine konu hizmet alımları ile ilgili ihale dokümanının hazırlanması, iha-
lenin sonuçlandırılması, teminat ve sözleşmenin yürütülmesine ilişkin her türlü 
işlemler, bu Esaslar çerçevesinde Başkanlık birimlerince hazırlanan ve Başkan-
lıkça uygun görülen doküman kapsamında yürütülür. 

Yapım işine konu hizmet alımı
MADDE 25 - (1) Başkanlıkça belirlenen yapım işine konu hizmet alımların-

dan, ilgili idarelere yaptırılacak işlerde, bu Esasların 24 üncü maddesindeki hü-
kümler ile 22 nci maddesindeki ihale usulü uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ortak Hükümler

İhale komisyonu
MADDE 26 - (1) İhale komisyonu; bir komisyon başkanı, bir idari komisyon 

üyesi, iki uzman üye ve Başkanlığın mali işlerinden sorumlu bir personelin katılı-
mı ile beş kişiden az olmamak koşuluyla tek sayıda üyeden oluşur.

(2) Başkanlığın mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde, ihale komisyonun-
da görevlendirilecek asıl ve yedek üyeler, Başkan tarafından belirlenir. 

(3) Başkanlığın ilgili idarelerce gerçekleştirilecek yapım işleri ihalelerinde, 
ihale komisyonunda görevlendirilecek asıl ve yedek üyeler, ilgili idarenin ihale 
yetkilisi tarafından belirlenir. 

(4) Komisyon üyelerinin en az ikisinin ihaleye konu işin uzmanı olması şarttır.
(5) İhale komisyonu tam ve eksiksiz toplanır ve kararlar çoğunlukla alınır. Ko-

misyon üyeleri kararlarda çekimser kalamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve 
kararlarından sorumlu olup, karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçelerini 
ihale komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.

(6) Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyası-
nın birer örneği, ilân veya daveti izleyen beş gün içinde ihale komisyonu üyele-
rine verilir.
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İhale sonucunun Kamu İhale Kurumuna bildirilmesi
MADDE 27 - (1) Başkanlık ihtiyaçları için gerçekleştirilecek mal ve hizmet 

alımları ile yapım işlerine konu ihale sonuçları, sözleşmenin taraflarca imzalan-
masını müteakip, 4734 sayılı Kanunda belirtilen süre içerisinde Kamu İhale Ku-
rumuna bildirilir. Bu Esaslar kapsamında gerçekleştirilen ihalelere ilişkin sonuç 
bildirimleri, Kamu İhale Bülteninde yayımlanmaz. 

Sözleşmede değişiklik yapılması
MADDE 28 - (1) Sözleşme imzalandıktan sonra sözleşme bedeli ile mal ve 

hizmet alımı ve yapım işleri ihalesinde teklif edilen ve Başkanlıkça uygun görü-
len malın, hizmetin veya yapım işinin niteliğini değiştirecek yeni bir sözleşme ya-
pılamaz.

(2) Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve Başkan-
lık ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen husus-
larda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir: 

a) İşin yapılma veya teslim yeri. 
b) İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve 

bu süreye uygun olarak ödeme şartları.
(3) Yurt dışından gerçekleştirilecek olan mal mukabili alımlarda sözleşme dü-

zenlenmesi zorunlu değildir.
(4) Başkanlıkça diğer idarelere yaptırılacak yapım işi ve yapım işine konu hiz-

met alımına ait sözleşmelerde yapılacak değişikliklerde Başkanlıktan uygun gö-
rüş alınır. 

İş miktarında artma ve eksilme olması
MADDE 29 - (1) Mal ve hizmet alımlarıyla yapım işi sözleşmelerinde, öngö-

rülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu 
olan iş; 

a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması,
b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik 

olarak mümkün olmaması, 
şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işleri ile birim fiyat 

teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımları ve yapım işlerinde söz-
leşme bedelinin % 20’sine kadar bir oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale 
dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir.

(2) İşin bu şartlar dâhilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda 
ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak bu du-
rumda, işin tamamının ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak 
yerine getirilmesi zorunludur. 
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(3) Sözleşme bedelinin % 80’inden daha düşük bedelle tamamlanacağı anla-
şılan işlerde, yüklenici işi bitirmek zorundadır. Bu durumda yükleniciye, yapmış 
olduğu gerçek giderleri ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 
80’i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5’i ge-
çici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenir.

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması
MADDE 30 - (1) Teklif mektubu ve geçici teminat da dâhil olmak üzere, iha-

leye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üze-
rine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin 
hangi işe ait olduğu ve Başkanlığın açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri is-
tekli tarafından imzalanır ve kaşelenerek veya mühürlenerek kapatılır.

(2) Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale 
dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bede-
lin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, si-
linti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı 
yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Mal alımı iha-
lelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulun-
ması halinde, alternatif teklifler de aynı şekilde hazırlanarak sunulur.

(3) Teklifler, ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı 
alındılar karşılığında Başkanlığa verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul 
edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler, iadeli taahhütlü olarak da gönderile-
bilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine 
kadar Başkanlığa ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulma-
yacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

(4) Verilen teklifler, 4734 sayılı Kanunun 29 uncu ve 55 inci maddelerinde ta-
nımlanan zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz 
ve değiştirilemez. 

Tekliflerin geçerlilik süresi
MADDE 31 - (1) Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. 

Başkanlıkça ihtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme şartları değişti-
rilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla, en fazla ihale dokümanında belirtilen tek-
lif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir. 

Tekliflerin alınması ve açılması
MADDE 32 - (1) Teklifler, ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar 

Başkanlığa verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç 
teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve 
hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre ince-
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ler. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile be-
lirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar 
önünde alınış sırasına göre açılır.

(2) İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici te-
minatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya tek-
lif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit 
edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet tutarı açıklanır. Bu işlem-
lere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada hiçbir 
teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzelti-
lemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek 
üzere oturum kapatılır. 

Tekliflerin değerlendirilmesi 
MADDE 33 - (1) İhale komisyonunun talebi üzerine, Başkanlık, tekliflerin in-

celenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olma-
yan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebi-
lir. Ancak, bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya 
ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getiril-
mesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz. 

(2) Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya 
teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edi-
len isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, 
teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksik-
liği bulunması halinde Başkanlıkça belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bil-
gilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamla-
mayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedi-
lir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mek-
tubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı de-
ğerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme ka-
pasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında be-
lirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik 
hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin tek-
lifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlen-
dirme dışı bırakılır.

Aşırı düşük teklifler 
MADDE 34 - (1) İhale komisyonu, verilen teklifleri 33 üncü maddeye göre 

değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya Başkanlığın tespit ettiği yaklaşık 
maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetme-
den önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tes-
pit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. 

(2) İhale komisyonu; 
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a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,
b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya 

yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,
hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate 

alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda açıkla-
maları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklif-
leri reddedilir. 

(3) İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde 
Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen kriterleri esas alır. 

Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali
MADDE 35 - (1) İhale komisyonu kararı üzerine Başkanlık, verilmiş olan bü-

tün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi ha-
linde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. Başkanlık bütün tekliflerin red-
dedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, Başkanlık, is-
teklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden 
isteklilere bildirir. 

Sözleşmenin devri
MADDE 36 - (1) Sözleşme, zorunlu hallerde mal ve hizmet alımları için iha-

le yetkilisi veya harcama yetkilisinin, yapım işleri için Başkanın yazılı izni ile 
başkasına devredilebilir. Ancak, devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların aranma-
sı zorunludur. Ayrıca isim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç olmak 
üzere, bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde aynı yükleni-
ci tarafından sözleşme devredilemez veya devir alınamaz. Bu hususlara uymak-
sızın devredilen veya devir alınan sözleşmeler feshedilerek hesabı genel hüküm-
lere göre tasfiye edilir, varsa kesin teminat ve ek kesin teminatlar irat kaydedilir. 
Ayrıca, sözleşmenin feshi nedeniyle Başkanlığın uğradığı zarar ve ziyan yükleni-
ciden tazmin ettirilir.

Sözleşmenin feshi
MADDE 37 - (1) Yüklenicinin, taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hü-

kümlerine veya teklif mektubunda taahhüt ettiği şartlara uygun olarak yerine ge-
tirmemesi nedeniyle, ihale dokümanında belirtilen oranlarda gecikme cezası uy-
gulanmak şartıyla, Başkanlığın belirlediği süre içerisinde nedenleri açıkça belirti-
len ihtarına rağmen aynı durumunu devam ettirmesi veya bu Esaslarda belirtilen 
yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi hallerinde, ayrıca pro-
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testo çekmeye gerek kalmaksızın, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar ge-
lir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

(2) Bu Esaslar kapsamındaki mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde, yükle-
nicinin, ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir ce-
zaya mahkûmiyeti hallerinde sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre 
tasfiye edilir. 

(3) Sözleşmeden önceki yasak fiil veya davranışlar nedeniyle fesih hallerinde, 
5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 21 inci mad-
desi uygulanır. 

(4) Bu maddede yer alan hususlar idari şartnamede belirtilir.

Yasak fiil veya davranışlar 
MADDE 38 - (1)İhalelerde, aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulun-

mak yasaktır: 
a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikâp, rüşvet 

suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna 
teşebbüs  etmek. 

b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma 
teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek 
davranışlarda bulunmak. 

c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşeb-
büs etmek. 

ç) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafın-
dan kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da 
vekâleten birden fazla teklif vermek. 

d) 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye ka-
tılmak. 

Mücbir sebepler
MADDE 39 - (1) Mücbir sebep olarak kabul edilecek haller aşağıda belirtil-

miştir:
a) Doğal afetler.
b) Kanuni grev.
c) Genel salgın hastalık.
ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.
d) Tedarike ve yapım işine konu işin özelliği nedeni ile idari şartnamede belir-

tilmek kaydıyla Başkanlık tarafından ilave edilecek diğer haller.
(2) Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dâhil olmak 

üzere, Başkanlık tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul 
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edilebilmesi için; yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, 
taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli or-
tadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldi-
ği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin Başkanlığa yazılı olarak bildirim-
de bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur. Ancak 
mal, hizmet ve yapım işinin özelliğine göre ihale dokümanında belirtilmesi kay-
dıyla bu bildirim ve/veya belgelendirme süresi için farklı düzenleme yapılabilir. 
Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshi veya cezasız süre uzatımı gibi hu-
suslar idari şartnamede belirtilmek kaydıyla Başkanlıkça düzenlenir. 

Fiyat farkı
MADDE 40 - (1) İhalelerde ve alımlarda esas alınacak para birimi yabancı 

ülke para birimi olduğunda fiyat farkı verilmez. İhale veya onay belgesi ile ida-
ri şartnamede belirtilmek kaydıyla Türk parası esas alınarak yapılacak ihale ve 
alımlarda, 4735 sayılı Kanunun 8 inci maddesi uyarınca yürürlüğe konulan esas-
lara göre fiyat farkı verilebilir. 

İş ve işyerinin sigortalanması
MADDE 41 - (1) Bu Esaslar çerçevesinde gerçekleştirilecek yapım işlerin-

de, iş ve iş yerinin sigortalanması hususunda, 4735 sayılı Kanunun 9 uncu mad-
desi uygulanır.

Yerli istekliler ile ilgili düzenleme
MADDE 42 - (1) Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçeve-

sinde yerli malı teklif eden yerli istekliler ile hizmet ve yapım işlerinde bütün yer-
li istekliler lehine % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması hususlarında iha-
le dokümanına hükümler konulabilir. Ancak, yabancı istekli ile ortak girişim yap-
mak suretiyle ihalelere katılan yerli istekliler bu hükümden yararlanamaz.

Yasak ve sorumluluklar
MADDE 43 - (1) Bu Esasların 11 inci ve 38 inci maddelerinde belirtilen dav-

ranışlarda bulunulması halinde, 4734 sayılı Kanunun ceza ve ihalelere katılmak-
tan yasaklamaya ilişkin hükümleri uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer hususlar
MADDE 44 - (1) Bu Esaslar kapsamındaki mal ve hizmet alımları ile Baş-

kanlıkça gerçekleştirilecek yapım işlerine ilişkin ihale ve alımlarda sözleşme ya-
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pılmasında; isteklinin ve Başkanlığın görev ve sorumluluğu, ihalenin veya alımın 
sözleşmeye bağlanması ve sözleşmede bulunacak hususlar, şikâyetlerin incelen-
mesi, sözleşme değişikliği, sözleşmenin feshi, ek sözleşme düzenlenmesi, dene-
tim, muayene ve kabul işlemleriyle ilgili esaslar Başkanlıkça belirlenir.

(2) 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin (1) numaralı alt ben-
di uyarınca Kamu İhale Kurumu hesabına yatırılması gereken, sözleşme bedeli-
nin onbinde beşi miktarındaki tutar, bu Esaslara göre yapılan ihalelerde alınmaz.

(3) Bu Esaslar dâhilinde yapılacak alımlarda, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu 
maddesinde sayılan yeterlik kuralları aranmayabilir.

Başlamış olan ihaleler
GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Bu Esasların yürürlüğe girdiği tarihten önce ihale 

edileceği veya alım yapılacağı yazılı olarak duyurulmuş veya ilanı yapılmış bulu-
nan işler, tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır. 

Yürürlük
MADDE 45 - (1) Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 46 - (1) Bu Esasları Bakanlar Kurulu yürütür.
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4 Ağustos 2006 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26249

BAKANLAR KURULU KARARI

          Karar Sayısı : 2006/10730
Ekli “İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce Düzenlenen Hizmetiçi Eğitim, Kurs ve Seminerler ile 

Benzeri Eğitim Etkinliklerinde Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Diğer 
Hususların Tespitine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığının 30/1/2006 tarihli ve 175 sayılı yazısı üzerine, 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 29/6/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                                   Ahmet Necdet SEZER
                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN
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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİVİL SAVUNMA GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜNCE DÜZENLENEN HİZMETİÇİ 

EĞİTİM, KURS VE SEMİNERLER İLE BENZERİ 
EĞİTİM ETKİNLİKLERİNDE ÜCRETLE 

OKUTULACAK DERS SAATLERİNİN SAYISI, DERS 
GÖREVİ ALACAKLARIN NİTELİKLERİ VE DİĞER 

HUSUSLARIN TESPİTİNE İLİŞKİN KARAR
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Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Kararın amacı, İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel 

Müdürlüğünce düzenlenen hizmetiçi eğitim, kurs, seminer, tatbikat ve konferans-
lar ile sergi ve benzeri eğitim etkinliklerinde ders vermekle görevlendirilenlerin 
ücretle okutacakları haftalık ders saatlerinin sayısını, ders görevi alacakların nite-
liklerini ve diğer hususları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Karar; Sivil Savunma Genel Müdürlüğüne bağlı Sivil Sa-

vunma Koleji, Sivil Savunma Arama Kurtarma Birlikleri, il ve ilçe teşkilatların-
ca yapılacak hizmetiçi eğitim, kurs, seminer, tatbikat ve konferanslar ile sergi ve 
benzeri eğitim etkinliklerini kapsar.

Hukuki dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Karar, 9/6/1958 tarihli ve 7126 sayılı Sivil Savunma Ka-

nununun 14 ve 23 üncü, 5/6/1964 tarihli ve 6/3150 sayılı Bakanlar Kurulu Kara-
rı ile yürürlüğe konulan Sivil Savunma ile İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve 
Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğünün 69 ve 89 uncu madde-
leri ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 uncu mad-
desine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Kararda geçen;
a) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,
b) Genel Müdürlük: Sivil Savunma Genel Müdürlüğünü,
c) Kolej: Sivil Savunma Koleji Müdürlüğünü,
ç) Birlik: Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birliklerini,
d) Hizmetiçi eğitim, kurs, seminer, tatbikat, konferanslar ile sergi ve benzeri 

eğitim faaliyetleri: 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu ve Sivil Savunma ile İlgili 
Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tü-
züğü uyarınca yürütülen etkinlikleri,

e) Öğretmen: Sivil Savunma Teşkilatında Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sını-
fında kadrolu olarak görev yapanları,

f) Eğitim görevlisi: Hizmetiçi eğitim, kurs, seminer, tatbikat, konferanslar ile 
sergi ve benzeri eğitim etkinliklerinde ücretli ders görevi verilenleri,

g) Eğitim görevlisi yardımcısı: Eğitimin gerektirdiği diğer hizmetlerle görev-
li personeli,

ğ) Aylık karşılığı ders görevi: Kadrolu Öğretmenlerin aylık karşılığında 
okutmak zorunda oldukları dersleri,
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h) Ek ders görevi: Kadrolu öğretmenlerin aylık karşılığı ders görevi dışında 
ücretle okuttukları dersleri,

ı) Ücretli ders görevi: Hizmetiçi eğitim, kurs, seminer, tatbikat, konferanslar 
ile sergi ve benzeri eğitim etkinliklerinde ders vermekle görevlendirilen eğitim 
görevlileri ile yardımcılarına verilecek haftalık ücretli ek ders saatlerini,

ifade eder.

Öğretmen ve eğitim görevlilerinde aranacak nitelikler
MADDE 5 – (1) Sivil Savunma Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatın-

da hizmetiçi eğitim, kurs, seminer, tatbikatlar ile sergi ve benzeri eğitim etkinlik-
lerinde görev alacaklarda;

a) Öğretmenlerin; Sivil Savunma teşkilatında Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 
Sınıfında kadrolu öğretmen olarak görev yapıyor olması,

b) Eğitim görevlilerinin; Sivil Savunma Kolejinde ve sivil savunma eğitim 
merkezlerinde açılan kurslarda öğretmenlik yapabilir sertifikası almış olması 
veya vereceği konu ile ilgili eğitim programında yer alan konularda gerekli bilgi, 
beceri ve öğretme yeteneğine sahip uzman kişiler olması,

c) Eğitim görevlisi yardımcılarının; eğitim programlarında yer alan konularda 
tecrübeye dayalı bilgi, beceri ve deneyime sahip olması,

şartları aranır.
(2) Ancak, üzerinde resmi görevi bulunmayan, konusunda gerekli bilgi, bece-

ri ve öğretme yeteneğine sahip uzman kişilerden de eğitici olarak yararlanılabilir.

Öğretmenlerin ders ve ek ders görevi
MADDE 6 – (1) Öğretmenlere aşağıda gösterilen şekilde ders ve ek ders 

görevi verilebilir;
a) Sivil Savunma teşkilatında Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında kadrolu 

olarak görev yapan öğretmenler; aylıkları karşılığında haftada 15 saat ders okut-
makla yükümlüdürler.

b) (a) bendinde belirtilen öğretmenlere, aylıkları karşılığında okutmakla 
yükümlü oldukları haftada 15 saatlik ders görevini fiilen tamamlamaları kaydıy-
la, haftada 15 saat zorunlu, 10 saat isteğe bağlı olarak ücretle ek ders görevi ve-
rilebilir.

Ücretle okutulacak ders saati sayısı
MADDE 7 – (1) Sivil Savunma Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatın-

da hizmetiçi eğitim, kurs, seminer, tatbikatlar ile sergi ve benzeri eğitim etkinlik-
lerinde ücretli ders görevi alacak olanlara;

a) Merkez ve taşra teşkilatı ile kamu kurum ve kuruluşlarında görevli sivil sa-
vunma personeline, günde (5), haftada (25) ve yılda (300) saati,



340

BA
KA

RL
AR

 K
UR

UL
U 

KA
RA

RL
AR

I

b) Üzerinde resmi görevi bulunmayanlara, haftada (25) saati,
c) Üniversite öğretim elemanlarına, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Ka-

nununda belirtilen mecburi ve isteğe bağlı ek ders saatini,
ç) Sivil Savunma teşkilatının kadrolu öğretmenleri dışındaki Eğitim ve Öğre-

tim Hizmetleri Sınıfına dahil personele, çalışmakta oldukları kurumun ek ders gö-
revi ile ilgili mevzuatında belirtilen zorunlu ve isteğe bağlı ek ders saatini,

d) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilecek personele, hafta-
da (8) saati,

aşmayacak şekilde ek ders görevi verilebilir.
(2) Konferanslarda görevlendirilecek personele ise, her bir konferans için yılı 

bütçe kanunlarına ekli “K” Cetvelinde belirlenen miktar üzerinden konferans üc-
reti ödenir. Ancak, hizmetiçi eğitim, kurs ve seminerler kapsamında konferans üc-
reti ödenmez.

             
Sınav görevi
MADDE 8 – (1) Sivil Savunma Genel Müdürlüğünün ilgili mevzuatı kapsa-

mında yapılacak seçme, bitirme ve mazeret sınavlarının yazılı, sözlü veya uygu-
lamalı sınavlarında görevlendirilenlere; her bir sınav komisyon üyeliği için 6, her 
bir sınav gözcülüğü için 3 saat ek ders ücreti ödenir.

(2) Ancak;
a) Bir yılda bir kişiye 10’dan fazla sınav komisyon üyeliği ve 12’den fazla sı-

nav gözcülüğü,
b) Bir sınavda aynı kişiye hem sınav komisyon üyeliği hem de sınav gözcülü-

ğü görevleri için ek ders ücreti ödenmez.
             
Ders ücreti tutarı
MADDE 9 – (1) Bu Karar kapsamında ders vermekle görevlendirilen öğretmen 

ve eğitim görevlilerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176 ncı madde-
sinde, yer alan gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bu-
lunacak tutar üzerinden saat başı ek ders ücreti ödenir.

(2) Eğitim görevlisi yardımcısı olarak görevlendirilen personele ise, öğretmen 
ve eğitim görevlileri için tespit edilen saat başı ek ders ücreti tutarının 2/3’ü ka-
dar ek ders ücreti ödenir.

Kamu ve özel kuruluşlarda görevlendirme
MADDE 10 – (1) Kamu veya özel kurum ve kuruluşların personeline verile-

cek sivil savunma eğitimlerinde Sivil Savunma Genel Müdürlüğünden ve/veya 
mülki idare amirliklerince görevlendirilecek öğretmen, eğitim görevlisi ve eği-
tim görevlisi yardımcılarına, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşla-
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rın bütçelerinden karşılanmak üzere, bu Karara göre ek ders ücreti ödenir. Bu şe-
kilde ek ders ücreti ödenenlere ayrıca, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü bütçesin-
den ek ders ücreti ödenmez.

Ders görevinin fiilen yapılması
MADDE 11 – (1) Bu Karar kapsamında ders ücreti ödenebilmesi için ders gö-

revinin fiilen yapılmış olması şarttır.
(2) Hizmetiçi eğitim, kurs, seminer, tatbikatlar ile sergi ve benzeri eğitim faa-

liyetlerinde yönetici olarak görevlendirilenlerin, fiilen yerine getirdikleri ders gö-
revleri hariç bu görevleri ek ders görevinden sayılmaz.

Diğer hükümler
MADDE 12 – (1) Aranan nitelikleri taşıyanlardan kendilerine ücretli ders gö-

revi verilecekler yetkili makam onayı ile tespit edilir. Alınacak onayda ders görevi 
verileceklerin adları, unvanları ile girecekleri ders ve saat sayısı belirtilir.

Yürürlükten kaldırma
MADDE 13 – (1) 23/1/1975 tarihli ve 7/9338 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 

ile yürürlüğe konulan “İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı Tara-
fından 7126 Sayılı Sivil Müdafaa Kanununun 14 ve 23 üncü Maddeleri Uyarın-
ca Yaptırılacak Eğitim ve Öğretimde, Düzenlenecek Tatbikatlarda Eğiticilik, Öğ-
reticilik ve Eğitimin Gerektirdiği Diğer Hizmetlerle Görevlendirileceklerin Nite-
liklerine, Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısına ve Bu Amaçla Sivil Sa-
vunma Fonundan Ödenecek Ücretlere İlişkin Esaslar” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 14 – (1) Maliye Bakanlığı ve Sayıştay’ın görüşleri alınarak hazırla-

nan bu Karar, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.
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İNSANİ YARDIM HARCAMALARI YÖNERGESİ
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BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 
MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; ulusal ve uluslararası insani yardımlar 

kapsamında başlatılan kampanyalar ile toplanan nakdi bağışların harcanmasına, alım 
ve yapım işlerinde kullanılacak yöntemlere ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasla-
rı düzenlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, Başkanlık insani yardım hesaplarında toplanan 

yardımlardan; Başkanlık, kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler ile kamu 
yararına faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının ulusal ve uluslararası insani 
yardım faaliyetleri kapsamında yapacakları mal ve hizmet alımları ile yapım işle-
rini, yapılacak ayni ve nakdi yardımları, diğer giderleri ve bunlara ilişkin iş ve işlem-
leri kapsar. 

Dayanak 
MADDE 3 - (1) Bu Yönerge, 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Du-

rum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna dayanılarak ha-
zırlanmıştır. 

Tanımlar 
MADDE 4 - (1) Bu Yönergede geçen; 
a) Bakan: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının bağlı olduğu Bakanı, 
b) Başkan: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanını, 
c) Başkanlık: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığını, 
ç) Birim: 5902 sayılı Kanunun 6 ıncı maddesinde sayılan hizmet birimlerini, 
d) İnsani Yardım Hesabı: İnsani yardım kampanyaları kapsamında toplanan 

nakdi yardımların bulunduğu banka hesaplarını, 
e) İnsani yardım: Doğal afetler, teknolojik afetler, savaş ve toplumsal çatışma-

lar neticesinde can güvenliği, açlık, susuzluk, kıtlık, geçici barınma, salgın hasta-
lık ve benzeri nedenlerle ihtiyaç sahibi olan yerler için uluslararası toplumun is-
tikrarında önemli bir unsur olması nedeniyle siyasi, ekonomik ve askeri amaçlardan 
bağımsız yapılacak yardımları, 

f) Nakdi bağış: Gerçek ve tüzel kişiler ile ulusal ve uluslararası kurum ve kuru-
luşlarca  Başkanlık insani yardım hesaplarına yapılacak şartlı veya şartsız yardım tutar-
larını, 

ifade eder. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
Mali Hükümler 

İnsani yardım hesabı 
MADDE 5 - (1) Kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler ile kamu yararına 

faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının talebi üzerine, Başkanlıkça uygun görü-
len hallerde insani yardım hesabından ilgili kurum ve kuruluşlarca açtırılacak insani 
yardım hesaplarına aktarma yapılabilir. 

(2) Kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler ile kamu yararına faaliyet gös-
teren sivil toplum kuruluşları Başkanlık insani yardım hesaplarına aktarma yapabilir. 

(3) Uluslararası kurum ve kuruluşların insani yardım faaliyetlerine ilişkin pro-
jelerine 

Başkanlık insani yardım hesaplarından destek sağlanabilir. 
(4) Başkanlığın insani yardım faaliyetlerine ilişkin projelerine uluslararası ku-

rum ve kuruluşlarca da destek sağlanabilir. 
(5) İnsani yardım hesapları, bu Yönergede belirlenen usul ve esaslar doğrultu-

sunda kullanılır. Sarf belgeleri Sayıştay denetimine uygun olarak saklanır. İnsani yar-
dım hesaplarına aktarma yapan kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler ile kamu 
yararına faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları yaptıkları harcamaları ve gerçek-
leştirdikleri faaliyetleri harcama süresi sonundan itibaren beş iş günü içerisinde, yıl 
sonu itibariyle de hesap bilgilerini bir sonraki yılın Ocak ayı sonuna kadar Başkanlı-
ğa bildirmek zorundadır. 

(6) İnsani yardım hesabından, kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler ile 
kamu yararına faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının insani yardım hesap-
larına aktarılan tutarlardan; süresi içerisinde kullanılmayan tutarlar, herhangi bir ne-
denle uygulanması mümkün olmayan işlere ait tutarlar, kullanım amacı gerçekleş-
tikten sonra kalan tutarlar ile kullanım amacı kalmadığı Başkanlıkça değerlendiri-
len tutarlar neması ile birlikte Başkanlık insani yardım hesabına iade edilerek beş iş 
günü içerisinde Başkanlığa bilgi verilir. 

(7) İnsani yardım hesaplarında kalan tutarlar kullanım amacının kalmaması duru-
munda Başkanlığın bağlı olduğu Bakan oluru ile ihtiyaç duyulan başka bir kampan-
ya hesabına veya uluslararası afet ve acil yardım özel hesabına aktarılabilir. 

Uluslararası insani yardım hesabından nakdi yardım 
MADDE 6 - (1) Ülkemiz adına yapılacak uluslararası nakdi yardımlar, doğru-

dan Başkanlık tarafından veya Dışişleri Bakanlığının talebi üzerine Başkanlıkça uy-
gun görülen hallerde Dışişleri Bakanlığı bünyesinde açılacak insani yardım hesabına 
aktarılmak suretiyle yapılabilir. 
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İnsani yardım hesabından ayni yardım 
MADDE 7 - (1) Başkanlık, kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idareler tara-

fından mahallinde ayni yardımlarda bulunmak amacıyla yurt içi ve yurt dışından 
yapılacak mal ve hizmet alımları bu Yönerge kapsamında gerçekleştirilir. 

(2) Kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler ile kamu yararına faaliyet göste-
ren sivil toplum kuruluşları insani yardım hesaplarından mahallinde ayni yardımlar-
da bulunmak üzere yurt içi ve yurt dışından mal ve hizmet alımları yapabilir. 

(3) Yapılan ayni yardımlara ilişkin sarf evrakları dosyasında denetime uygun 
olarak saklanır. 

İnsani yardım hesabının kullanımı 
MADDE 8 - (1) Başkanlık ilgili birimlerin talebi üzerine yapılacak harcama-

lar ile 
Kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler, kamu yararına faaliyet gösteren 

sivil toplum kuruluşlarının talebi üzerine Başkanlık insani yardım hesaplarından yapı-
lacak para aktarımları Başkanlık bünyesinde oluşturulan “İnsani Yardım Komisyonu” 
tarafından gerçekleştirilir. 

(2) Başkanlık insani yardım hesaplarından yapılacak harcamalar ve para akta-
rımları öncesinde harcamanın konusunu gösterir Bakan Oluru alınır. 

(3) Komisyon; Başkan tarafından belirlenecek biri başkan olmak üzere en az üç 
kişiden oluşur. Komisyon başkanı, komisyon üyelerinden birini mutemet olarak ta-
yin eder. Komisyon çalışmalarının sekretaryasını Komisyon Başkanının görevlendi-
receği Komisyon üyesi yürütür. 

(4) Başkanlık insani yardım hesabından yapılan harcamalar konusunda komis-
yon, Başkana karşı sorumludur. 

Harcamalar 
MADDE 9 - (1) Doğal afetler, teknolojik afetler, savaş ve toplumsal çatışma-

lar neticesinde can güvenliği, açlık, susuzluk, kıtlık, geçici barınma, salgın hastalık, 
kitlesel göç ve benzeri nedenlerle ihtiyaç sahipleri için; acil yardım ve insani yar-
dımların karşılanmasına yönelik harcama, ödeme ve diğer giderler insani yardım he-
saplarından karşılanır. 

İnsani yardım hesabının nemalandırılması 
MADDE 10 - (1) İnsani yardım hesapları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 

T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası veya Vakıflar Bankası T.A.O. vasıta-
sıyla mali piyasaların ekonomik şartlarına uygun olarak nemalandırılabilir. Bu şekil-
de elde edilen gelirler ile promosyon veya başka isimler altında bankalarca sağla-
nan kaynaklar da bu Yönerge çerçevesinde kullanılır. 
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İhtiyaçların karşılanmasında temel ilkeler 
MADDE 11 - (1) Yönetmeliğin 9 uncu maddesindeki haller dışında, insani 

yardım hesaplarından harcama yapılamaz. 
(2) Her bir kampanya için toplanan bağışların yalnızca ilgili olduğu kampan-

ya kapsamında harcanması esastır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Satın Alma Yöntemleri 

İhale ve satın alma komisyonu 
MADDE 12 - (1) İnsani yardım komisyonları, biri başkan olmak üzere, en az üç 

ve tek sayıdan oluşan ihale ve satın alma komisyonlarından oluşur. Komisyonla-
rın asil ve yedek üyeleri Başkan tarafından görevlendirilir. 

(2) İhale ve satın almayı yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunma-
ması hâlinde, diğer idarelerden de komisyona üye alınabilir. 

(3) İhale ve satın alma komisyonu üye tamsayısıyla toplanır. Komisyon karar-
ları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser oy kullanılamaz. Komisyon başkanı ve 
üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerek-
çesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır. 

(4) İhale ve satın alma komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanak-
lar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek 
imzalanır. 

Doğrudan temin yöntemi 
MADDE 13 - (1) Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçlar teminat alınmaksızın doğ-

rudan temin yöntemiyle karşılanabilir: 
a) 50.000 TL’yi veya 50.000 TL’nin döviz cinsinden karşılığını aşmayan ihtiyaç-

ları  (KDV hariç), 
b) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin 

tespit edilmesi durumu, 
c) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip 

olması durumu, 
ç) İdarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz kiralanması durumu, 
d) Özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayı stok-

lanması ekonomik olmayan veya acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, aşı, serum, 
anti-serum, kan ve kan ürünleri ile ortez, protez gibi uygulama esnasında hastaya 
göre belirlenebilen ve hastaya özgü tıbbi sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf malze-
meleri alımları.
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Pazarlık usulü 
MADDE 14 - (1) Mal veya hizmet alımları ile acil yapım işlerinin ihalelerinde te-

minat alınmaksızın pazarlık usulü uygulanır. 
(2) İhaleye katılacak isteklilerden; ilgili mevzuat gereği ilgili odaya kayıtlı 

olarak faaliyette bulunduğuna ilişkin belge ve imza sirküleri, imza beyannamesi ve 
vekâletname gibi teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belge-
ler istenir. Ancak, zorunlu nedenlerle bu belgelerin temin edilememesi hâlinde is-
teklilerden buna ilişkin yazılı beyan alınır. Acil yapım işlerinde isteklilerden ayrıca 
iş deneyim belgesi istenebilir. 

(3) İhalelerde, ilan yapılmaksızın en az üç istekli davet edilerek, gerekli belge-
leri ve fiyat tekliflerini birlikte vermeleri istenir. Teklifler, ihale ve satın alma ko-
misyonu tarafından değerlendirilerek ihale ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren 
isteklinin üzerine bırakılır. 

Yasak fiil ve davranışlar 
MADDE 15 - (1) İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulun-

mak yasaktır: 
a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikâp, rüşvet su-

retiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşeb-
büs etmek. 

b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma tek-
lifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davra-
nışlarda bulunmak. 

c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşeb-
büs etmek. 

ç) Alternatif teklif verebilme hâlleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından 
kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekâleten 
birden fazla teklif vermek. 

(2) Birinci fıkrada belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit 
edilen istekliler komisyon tarafından ihale dışı bırakılır. 

(3) İhale ve alım sürecinde yer ve görev alanların ikinci dereceye kadar kan 
ve birinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenlerden zorunlu 
hâller dışında alım yapılamaz. 

Satın alma işleminin onaylanması ve sözleşmenin yapılması 
MADDE 16 - (1) İnsani yardım komisyonları, karar tarihini izleyen üç iş günü 

içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle ihaleyi 
iptal eder. İhale, kararın onaylanması hâlinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hü-
kümsüz sayılır. 
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(2) Yapılan ihaleler bir sözleşmeye bağlanır. Sözleşmeler idarece hazırlanır ve 
ihale komisyonu başkanı ile yüklenici tarafından aynı süre içinde imzalanır. 

Sözleşmelerde yer alması gereken hususlar 
MADDE 17 - (1) Düzenlenecek sözleşmelerde aşağıdaki hususların belirtil-

mesi zorunludur: 
a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı. 
b) İdarenin adı ve adresi. 
c) Yüklenicinin adı veya ticaret unvanı, tebligata esas adresi. 
ç) Sözleşmenin bedeli ve süresi. 
d) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve 

miktarı. 
e) Ulaşım, işin niteliğine göre ulusal veya uluslararası sigorta, vergi, resim ve 

harç giderlerinden hangisinin sözleşme bedeline dâhil olacağı. 
f) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşmeyle ilgili diğer giderlerin kimin tarafın-

dan ödeneceği. 
g) Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım-onarım, yedek parça gibi destek hizmet-

lerine ait şartlar. 
ğ) Garanti istenilen hâllerde süresi ve garantiye ilişkin şartlar. 
h) İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları. 
ı) Gecikme halinde alınacak cezalar. 
i) Mücbir sebepler ve süre uzatımı verilebilme şartları, sözleşme kapsamında 

yaptırılacak iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler. 
j) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar. 
k) Uluslararası afet ve acil yardıma ilişkin iş ve işyerinin sigortalanması ile 

sorumluluğuna ilişkin şartlar. 
l) Sözleşmede değişiklik yapılma şartları. m)Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar. 
n) Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin 

sorumlulukları. 
o) İhale dokümanında yer alan bütün belgelerin sözleşmenin eki olduğu. 
ö) Anlaşmazlıkların çözüm yöntemleri. 

Muayene ve kabul işlemleri 
MADDE 18 - (1) Teslim edilen mal, hizmet alımı işinin muayene ve kabul iş-

lemleri, Başkanlık ile kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler, kamu yararına faa-
liyet gösteren sivil toplum kuruluşları tarafından kurulacak en az üç kişilik muaye-
ne ve kabul komisyonları tarafından yapılır. Mal veya yapılan iş yüklenici tarafın-
dan ilgili idareye teslim edilmedikçe muayene ve kabul işlemleri yapılamaz. 
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Sözleşmenin feshi 
MADDE 19 - (1) Yüklenicinin sözleşme yapıldıktan sonra ölümü, ağır hasta-

lığı, tutukluluğu veya mahkûmiyeti hâli ile mali acz içinde bulunması durumun-
da sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. 

(2) Yüklenicinin taahhüdünü sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine ge-
tirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, sözleşmede belirlenen oranda 
gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az üç gün süreli ve nedenleri açıkça 
belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde sözleşme feshedilerek 
hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. 

Tedarikçiler ve hizmet sunucularının sorumluluğu 
MADDE 20 - (1) Tedarikçiler ve hizmet sunucuları, taahhütleri çerçevesinde 

kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme verilmesi veya kullanılması, 
tasarım hatası, uygulama yanlışlığı, denetim eksikliği, taahhüdün sözleşme hüküm-
lerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve 
ziyandan doğrudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre tedarikçi-
ye ikmal ve tazmin ettirilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 

Denetim 
MADDE 21 - (1) İnsani yardım hesapları Sayıştay denetimine tabidir. 

Döviz karşılıklarının tespiti 
MADDE 22 - (1) Bu Yönergede yer alan parasal değerlerin döviz karşılığı-

nın tespitinde, işlem gününe ait Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın “Döviz Sa-
tış Kuru” esas alınır.

Yürürlük 
MADDE 23 - Bu Yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 24 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkan-
lığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
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GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ YABANCILARA 

İLİŞKİN HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ

HAKKINDA 2014/4 SAYILI GENELGE
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T.C.
BAŞBAKANLIK

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Sayı : 34202324-010.06.02-27767      18.12.2014
Konu : Geçici Koruma Altındaki Yabancılara
   İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesi

Başbakan Yardımcılığından:

GENELGE
2014/4

Afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetlerin ülke düzeyinde 
etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli önlemlerin alınması ve olayların 
meydana gelmesinden önce hazırlık ve zarar azaltma, olay sırasında yapılacak 
müdahale ve olay sonrasında gerçekleştirilecek iyileştirme çalışmalarını 
yürüten kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak ve bu konularda 
politikaları üretmek ve uygulamak üzere 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi 
Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunla Afet ve Acil Durum 
Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yetkili kılınmıştır.

Acil durum; toplumun tamamının veya belli kesimlerinin normal hayat ve 
faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan ve acil müdahaleyi gerektiren 
olaylar ve bu olayların oluşturduğu kriz halidir. 19/02/2011 tarihli ve 27851 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Afet ve Acil Durum Yönetim 
Merkezleri Yönetmeliğine göre, meydana gelen ve gelmesi muhtemel büyük 
ölçekli; deprem, sel, fırtına, toprak kayması ve çığ gibi doğal afetler ile iltica 
ve büyük nüfus hareketleri, büyük yangınlar ve kazalar, kimyasal, biyolojik, 
radyolojik ve nükleer madde kazaları veya olayları, tehlikeli ve salgın hastalıklar 
gibi teknolojik ve insan kaynaklı afet ve acil durumlar ile Başbakan tarafından acil 
durum veya afet olarak değerlendirilen diğer olay ve durumlarda koordinasyon 
AFAD tarafından sağlanmaktadır.

Zikredilen Yönetmeliğe göre iltica ve büyük nüfus hareketleri acil durum 
olarak öngörülmüş olup iltica ve büyük nüfus hareketleri karşısında yapılacak 
iş ve işlemlerin koordinasyon ve işbirliğini sağlamaktan Başbakan adına Afet ve 
Acil Durum Yönetimi Başkanı sorumlu kılınmıştır.
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Bilindiği üzere, Suriye Arap Cumhuriyeti’nde yaşanan iç karışıklık 
neticesinde, 29 Nisan 2011 tarihinde Hatay’ın Yayladağı İlçesi’nden Türkiye’ye 
girişler başlamış olup giriş yapan yabancıların barınma ve beslenme gibi temel 
ihtiyaçlarının karşılanması amacı başta olmak üzere AFAD koordinasyonunda, 
Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Türk Kızılayı gibi pek çok kurum, kuruluş ve sivil 
toplum kuruluşunun işbirliği ile Suriye’den ülkemize yönelik nüfus hareketlerine 
ilişkin faaliyetler yürütülmektedir.

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 91 inci maddesine dayanılarak 
hazırlanan Geçici Koruma Yönetmeliği 22/10/2014 tarihli ve 29153 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve anılan Yönetmeliğin Geçici 1 
inci maddesi ile ülkemize 28/04/2011  tarihinden itibaren geçici koruma bulma 
amacıyla gelen  Suriyeliler “geçici koruma” statüsüne alınmıştır.

Yönetmeliğin “Geçici Korunanlara Sağlanacak Hizmetler” başlıklı 
altıncı bölümünün “Hizmetler” başlıklı 26 ncı maddesinde; “Bu Yönetmelik 
kapsamında ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen 
hizmetler AFAD koordinasyonunda yürütülür” hükmüne yer verilerek geçici 
koruma altındaki yabancılara sunulan hizmetlerin genel koordinasyon yetki 
ve sorumluluğu AFAD’a verilmiştir. Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin alt 
düzenlemelerin, “Uygulamaya ilişkin düzenlemeler” başlıklı 58 inci maddeye 
göre üç ay içinde yürürlüğe konulacağı da ayrıca belirtilmiştir. Bu çerçevede, 
geçici koruma altındaki yabancılara verilecek geçici barınma, eğitim, sağlık, iş 
piyasasına erişim, sosyal yardım gibi hizmetlerin etkin ve verimli yürütülebilmesi 
için bu hizmetlerin koordinasyonunda aşağıda belirtilen usul ve esaslara riayet 
edilmesi gerekmektedir.

I. Genel Hususlar

Geçici koruma altındaki yabancılara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi AFAD 
koordinasyonunda ilgili diğer kurum ve kuruluşlar tarafından yerine getirilir. 
İllerde geçici koruma altındaki yabancıların hizmetlerinin yürütülmesinden 
birincil derecede valiler sorumludur.

Hizmetlerden ancak geçici koruma altına alınan ve bu statünün gerektirdiği 
yükümlülükleri yerine getiren yabancılar yararlanabilir. Yönetmelik’te belirtilmiş 
olan yükümlülükleri kendilerine uyarı yapıldığı halde yerine getirmeyen yabancılar 
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hakkında eğitim, bulaşıcı ve salgın hastalıklardan korunma hizmetleri ile acil 
sağlık hizmetleri hariç, diğer hak ve imkanlar yönüyle ihlal edilen yükümlülükle 
orantılı bir şekilde kısıtlamaya gidilebilir.

Çocuk işçilerin kendileri için belirlenmiş olan mevzuat hükümleri dışında 
çalıştırılmalarını önlemek amacıyla geçici koruma altındaki yabancının kayıt 
işlemleri sırasında beyan ettiği yaşı ile fiziksel görünümü arasında uyum olup 
olmadığı kayıt işlemini gerçekleştiren görevli tarafından değerlendirilir.

Yönetmelik kapsamında yer alan hizmetlerin verimli ve süratli bir şekilde 
yürütülmesi ile kaynakların etkin bir şekilde yönetilmesi amacıyla geçici koruma 
altındaki yabancılara yönelik ulusal ve uluslararası protokol ve işbirliklerinde 
AFAD’ın uygun görüşü alınır.

Geçici koruma altındaki yabancılara sunulacak hizmetlerin ve bu kapsamdaki 
koordinasyonun daha hızlı ve etkin yürütülebilmesi amacıyla Genelgede zikredilen 
merkez teşkilatlarında müsteşar yardımcısı başkanlığında uygun görülen ilgili 
birimlerden görevlendirilen personelden 7/24 esasına göre hizmet sunabilecek 
bir irtibat ofisi oluşturulur ve görevlendirilen kişilerin iletişim bilgileri AFAD’a 
bildirilir. Geçici koruma altındaki yabancı sayısının on bini geçtiği illerde, 
Genelgede zikredilen kurumların taşra teşkilatlarında il müdürü başkanlığında 
olmak üzere bir komisyon oluşturulur. Geçici koruma altındaki yabancı sayısının 
on bin ve altında olan illerde komisyon kurulması Valinin takdirindedir. 
Oluşturulan bu komisyonlar illerinde geçici koruma altındaki yabancıların sorumlu 
oldukları hizmet alanlarına ilişkin iş ve işlemlerini AFAD koordinasyonu altında 
ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde  yürütür.  Ayrıca,  geçici   koruma  
altındaki  yabancılara  sunulacak hizmetlerde; üniversiteler, yerel yönetimler, 
Türkiye Kızılay Derneği ve konuyla ilgili diğer sivil toplum kuruluşları arasında 
etkin işbirliğinin sağlanması için gerekli tedbirler alınır.

II. Gümrük İşlemleri

Acil geçici koruma bulmak amacıyla sınırlarımıza gelen yabancıların 
ülkemize girişlerinin gümrük kapısı olan kapılardan yapılması esastır. Olağanüstü 
durumlarda gümrük kapısı olmayan hudut kapıları dışından giriş yapılması zorunlu 
olan hallerde en yakın gümrük idaresine durum bildirilerek girişin gerçekleşeceği 
yerde gümrük görevlilerinin gerekli kontrolleri yapmaları amacıyla gerekli 
tedbirler alınarak mobil gümrük hizmeti sağlanabilir.
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İnsani yardımların gümrük idaresi bulunan hudut kapılarından yapılması 
esastır. Olağanüstü durumların bir gereği olarak sıfır noktasında insani yardım 
yapılması gereken hallerde, en yakın gümrük idaresine haber verilerek görev 
yapmakta olan gümrük görevlilerinin gerekli kontrolleri yapmaları amacıyla 
gerekli tedbirler alınarak mobil gümrük hizmeti verilebilir.

Sınırlarımızdan acil geçici koruma bulmak amacıyla pasaportsuz olarak yapılan 
girişlerde ticari değeri bulunan eşyanın ülkeye girişine izin verilmez. Acil geçici 
koruma amacıyla ülkemize gelen yabancıların ve varsa aile üyelerinin yanlarında 
getirecekleri eşya ve taşıtlar ile ülkemizde bulundukları süre içerisinde bu kişilere 
çeşitli yollarla gönderilebilecek eşyalara dair yürütülecek işlemlere ilişkin usul ve 
esaslar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenir ve uygulanır.

III. Geçici Barınmaya İlişkin İş ve İşlemler

Yönetmeliğin 21 inci maddesi uyarınca sınırlarımızdan giriş yapmış olan 
yabancıların kayıt işlemleri Göç idaresi Genci Müdürlüğünce yapılır ve güncel 
tutulur. Kayıt işlemleri yapılan yabancıların geçici barınma merkezlerine 
yerleştirilmeleri yapılırken işsiz ve kendi geçim imkanı bulunmayanlara öncelik 
tanınır. Acil ve ivedi hallerde kayıt altına alınmış yabancıların geçici barınma 
merkezlerine yönlendirilmesi Valiliklerin talebi üzerine AFAD tarafından 
doğrudan gerçekleştirilir. Geçici barınma merkezinden ülkemiz içinde başka bir 
yerde bulunmak amacıyla ayrılanların yeni adres bilgileri kayıt sistemine işlenir.

Sınırlarımızdan giriş yapmış yabancıların barındırılması amacıyla kurulması 
planlanan geçici barınma merkezlerinin kurulacağı il ve o ildeki yerin seçimi 
AFAD tarafından gerçekleştirilir.

IV. Sağlık Hizmetleri

Yönetmelik kapsamındaki yabancılardan Yönetmeliğin 21 inci maddesine 
göre kayıt işlemini tamamlamayanlar bulaşıcı ve salgın hastalıklardan korunma 
hizmetleri ve acil sağlık hizmetleri dışında sağlık hizmetlerinden yararlanamaz. 
Hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla Göç İdaresi 
Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan kayıt sisteminin MERNİS ve MEDULA 
gibi bilişim sistemlerinde de kullanılabilirliği sağlanır.

 
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından genel sağlık sigortalıları için 

sunulan sağlık hizmetleri dışında sağlık hizmeti sağlanamaz. Sağlık Bakanlığınca 
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geçici koruma altındaki yabancılara sunulacak sağlık hizmetlerinin kapsamı 
Sağlık Uygulama Tebliğinde daraltma yapılmak suretiyle gösterilebilir.

Geçici koruma altındaki yabancılara ikinci ve üçüncü basamakta sunulan 
sağlık hizmetleri de dâhil olmak üzere, sağlık hizmetlerinin bedelleri; Sosyal 
Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından genel sağlık sigortalıları için belirlenmiş 
olan güncel sağlık uygulama tebliğindekı bedelleri geçemez. Aşılar hariç olmak 
kaydıyla Sosyal Güvenlik Kurumunca bedeli karşılanmayan sağlık hizmetleri 
kapsamında sağlık hizmeti verilemez.

Sağlık hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla geçici barınma merkezlerinde 
kurulan geçici sağlık merkezleri Sağlık Bakanlığının belirlediği usul ve esaslara 
göre işletilir.

Ülkemizde geçici koruma altındaki yabancıların karşılanabilen tedavi 
giderlerinin Sağlık Uygulama Tebliği’ne (SUT) göre fiyatlandırılarak 
faturalandırılması için ilgili Valilik tarafından il afet ve acil durum müdürlüğünden 
bir kişi, ilgili yer eczacılar odasından bir eczacı, il sosyal güvenlik müdürlüğünden 
bir kişi, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği gelir tahakkuk biriminde 
görev yapanlardan ve il sağlık müdürlüğünün eczacılık şube müdürlüğünden bir 
kişi olmak üzere (döner sermaye ek ödemesinden kesinti yapılmaması şartıyla) 
yapılan sağlık harcamalarının mali denetimi amacıyla Komisyon oluşturulur. 
Oluşturulan komisyon tedavi giderlerinin karşılanıp karşılanamayacağı hususunu, 
ilgili mevzuat ve SUT hükümlerine göre inceler. Tedavi giderlerinin karşılanması 
amacıyla gerekli ödenek Sağlık Bakanlığı’nın kontrolünden geçerek ilgili Valilik 
tarafından talep edilir. Çalışma izni alarak sosyal güvenlik kapsamına alınanlar 
dışındakilerden katkı payı alınmaz.

Geçici koruma altındaki yabancıların kayıt yaptırdıkları ilde sağlık hizmeti 
almaları esastır. Kayıt altında oldukları ilde tedavilerinin yapılamadığı usulüne 
uygun olarak doktor tarafından düzenlenen sevkle belgelenmiş olanlar, 
Yönetmeliğin 27 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (d) bendinde belirtilen sevk 
zincirine uygun olarak tedavi edilebileceği en uygun ildeki sağlık kuruluşuna 
sevk edilebilir.

Tedaviyi yapan sağlık kuruluşu, faturayı kişinin kayıtlı olduğu Valilik adına 
düzenler. Faturalar geçici koruma altındaki yabancının kayıtlı olduğu Valilik 
tarafından ödenir.
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Acil ve zorunlu haller ile yoğun bakım hali dışında özel sağlık kuruluşlarına ve 
üniversite sağlık uygulama ve araştırma merkezlerine sevk yapılamaz. Bu hükme 
aykırı olarak yapılan sevklerden kaynaklı sağlık harcamaları ödenmez.

Geçici koruma altındaki yabancıların sağlık hizmetlerinden yararlanmaları 
için öncelikle birinci basamak sağlık hizmeti vermekte olan bir sağlık kuruluşuna 
başvurmaları esastır. Birinci basamak sağlık kuruluşunca gerekli görülmesi halinde 
geçici koruma altındaki yabancı sevk zincirine uygun olarak ikinci ve üçüncü basamak 
sağlık kuruluşuna yönlendirilir. Birinci basamak sağlık kuruluşuna başvurulmadan 
ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına doğrudan başvurulamaz.

Ülkemize giriş yapmadan önce oluşmuş olan organ ve uzuv kayıplarına 
ilişkin tedavi giderleri karşılanmaz. Ancak sınırlarımızdan ülkemize yaralı olarak 
gelen organ ve uzuv kaybına uğramış olan geçici koruma altındaki yabancıların 
asgari düzeyde basit, mekanik ortez ve protezlerine ilişkin asgari düzeyde tedavi 
giderleri karşılanabilir. Elektronik yazılımlı yüksek maliyetli cihazlarla yapılan 
tedavilerin ücretleri karşılanmaz.

Sınırlarımızdan ülkemize giriş yapan yabancıların bulaşıcı hastalık riskine 
karşı gerekli önlemlerin alınması, toplu kullanım alanlarının sağlığa uygunluğunun 
sağlanması, sağlık hizmetlerinin ilgili mevzuat hükümlerine uygun gerçekleşip 
gerçekleşmediği ile sağlık hizmeti verilmekte olan yerlerin denetimi, geçici 
barınma merkezlerinin bulunduğu çevre koşullarının sağlık açısından elverişli 
hale getirilmesi gibi hususlar Sağlık Bakanlığının kontrolü ve sorumluluğunda 
yürütülür.

Geçici sağlık tesislerinde yürütülen sağlık hizmetlerinin etkin ve verimli 
yürütülmesini sağlamak amacıyla bu tesislerde görev yapan gönüllü sağlık 
çalışanlarına ilişkin bilgiler ile bu tesislerin kuruluş, işletim ve kapasitesine ilişkin 
bilgiler her ayın 15’i ve son günü esas alınmak kaydıyla en geç o ayın 20 si ve 
sonraki ayın 5 ine kadar onbeşer günlük periyotlarda Sağlık Bakanlığı tarafından 
AFAD’a iletilir.

Ayrıca sağlık hizmetlerinin koordinasyonunun etkin ve verimli yürütülebilmesi 
ve bu hizmetlere ilişkin mali kaynakların yönetilebilmesi adına sınırdan giriş 
yapan yaralı sayısı, geçici barınma merkezi içerisinde ve geçici barınma merkezi 
dışında yapılan poliklinik sayısı, hastaneye sevk sayısı, hastaneye yatan hasta 
sayısı, doğum sayısı, ameliyat sayısı, kamplara tahsis edilen ile il dışından 
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görevlendirilen ambulans sayısı, görevlendirilen sağlık personeli sayısı ve 
uzmanlık alanları gibi veriler her ayın 15’i ve son günü esas alınmak kaydıyla en 
geç o ayın 20 si ve sonraki ayın 5 ine kadar onbeşer günlük periyotlarda Sağlık 
Bakanlığı tarafından AFAD’a raporlanır. Sınırlarımızdan yaralı girişi olduğu 
hallerde bu duruma ilişkin bilgiler gecikmeksizin AFAD’la paylaşılır.

Geçici koruma altındaki yabancılara sunulan sağlık hizmetine ilişkin hususları 
içeren usul ve esaslar bu Genelge’ye aykırı olmamak kaydıyla Sağlık Bakanlığı 
tarafından düzenlenir.

V. Eğitim Hizmetleri

Geçici koruma altındaki yabancılara eğitim-öğretim hizmetleri verilmesinde 
kayıtlı oldukları iller esas alınır. Buna göre, geçici koruma altındaki yabancılar 
bulundukları ilde bulunan eğitim-öğretim merkezlerinde hizmet alır.

Geçici koruma altındaki yabancıların bulundukları illerde, geçici koruma 
altındaki yabancı nüfusun yoğunluğu, eğitim-öğretim imkanları gibi hususlar 
değerlendirilerek geçici eğitim merkezleri kurulabilir. Geçici eğitim merkezlerinin 
kurulmasına ilişkin arsa tahsis talepleri Valiliklerce öncelikli olarak değerlendirilir.

Geçici koruma altındaki yabancılara eğitim-öğretim hizmetleri ülkemizdeki 
Eğitim-öğretim müfredatıyla çelişmeyecek şekilde verilir. Eğitimde devamlılığın 
sağlanması amacıyla eğitim-öğretim hizmetleri ülkemizdeki eğitim-öğretim 
dönemlerine göre yapılır. Ancak uzun dönem okula gidemeyen çocukların eğitim-
öğretim kaybını telafi etmek amacıyla ihtiyaç duyulması halinde eğitim-öğretim 
dönemi dışında da geçici koruma altındaki yabancılara eğitim-öğretim hizmeti 
verilebilir.

 
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir sonraki eğitim-öğretim yılı için gerekli 

planlamaların yapılabilmesi amacıyla eğitim-öğretim yılı başlamadan 4 ay önce 
eğitim-öğretim hizmeti verilecek yabancı sayısı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 
tarafından Milli Eğitim Bakanlığına verilir.

Geçici barınma merkezleri ve merkezler dışındaki eğitim ve öğretim 
hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili iş ve işlemlerin, özellikle kurulması planlanan 
okulların yer seçimi, alt yapı ve çevre düzenlemesi, ihale sürecine ilişkin şartname 
ve ihale sözleşmesinin hazırlanması, mal ve hizmet alımı, yapım gibi işlemler, 
hizmetin asli sorumlusu olan Milli Eğitim Bakanlığınca yerine getirilir.
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Uluslararası kuruluşlar tarafından sağlanan kaynakların bilgi temelli 
kullanılabilmesi için geçici barınma merkezleri ile merkez dışında eğitimle ilgili 
kademelerine göre hangi ilde kaç eğitim-öğretim merkezi olduğu, bu merkezlerde 
kaç kişinin eğitim-öğretim hizmetlerinden yararlandırıldığij okul çağı nüfusu 
bilgisi, okullaşma bilgisi ve eğitim-öğretim merkezlerine ilişkin her türlü bilgi 
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her ayın 15’i ve son günü esas alınmak kaydıyla 
en geç o ayın 20 si ve sonraki ayın 5 ine kadar onbeşer günlük periyotlar halinde 
AFAD’a verilir.

Ayrıca, eğitim hizmetlerine ilişkin mali kaynakların etkin ve verimli bir şekilde 
yönetilebilmesi için okul sayısı, derslik sayısı, öğrenim seviyelerine göre toplam 
öğrenci sayısı, her öğrenim düzeyi için öğretmen sayısı, yetişkin eğitimi kurs 
ve kursiyer sayısı gibi veriler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından aylık periyotlar 
halinde AFAD’a bildirilir.

Geçici koruma altındaki yabancıların diploma ve öğrenim belgelerine dayalı 
denklik işlemleri Milli Eğitim Bakanlığınca yerine getirilir.

VI. Çalışma Hayatına İlişkin Hizmetler

Yönetmeliğin 29 uncu maddesi uyarınca geçici koruma kimlik belgesine sahip 
olanlar, Bakanlar Kurulunca belirlenecek sektörlerde, iş kollarında ve coğrafi 
alanlarda (il, ilçe veya köylerde) çalışma izni almak için Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığına başvurabilir.

Geçici koruma altındaki yabancıların yoğun olarak bulundukları illerde görevli 
personele, geçici koruma altındaki yabancıları yönlendirebilmeleri amacıyla 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çalışma izni alınmasında izlenecek 
yol hususunda bilgilendirme yapılır. Geçici koruma altında olup da çalışma izni 
için başvuracak yabancıların izlemeleri gereken yol ile ilgili olarak Valiliklerce 
Türkçe ve Arapça olmak üzere bilgilendirme broşürleri hazırlanır.

Eğitim ve sağlık gibi hizmet alanlarında çalışacakların çalışma izni için 
başvurmadan evvel almaları gereken ön izinle ilgili iş ve işlemler ilgili kamu 
kurum ve kuruluşlarınca bekletilmeksizin değerlendirilir.

Çalışma hayatı ile ilgili hizmetlerin etkin ve verimli yürütülebilmesi amacıyla 
geçici koruma altındaki yabancılardan istihdam potansiyeli olan nitelikli işgücü ile 
istihdamı gerçekleştirilenlere ait yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi ve meslek bilgilerini 
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içerir istihdam verileri ile potansiyel istihdam durumları Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı tarafından her ayın 15’i ve son günü esas alınmak kaydıyla 
en geç o ayın 20 si ve sonraki ayın 5 ine kadar onbeşer günlük periyotlarda 15 
günlük aralıklarla AFAD’la paylaşılır.

VII. Sosyal Yardımlar

Refakatsiz çocuklar, engelliler gibi özel ihtiyaç sahiplerinin barındırılması, 
bakımı, gözetimi gibi hizmetlerin yürütülmesinden Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı sorumludur. Anılan Bakanlık tarafından geçici barınma merkezleri 
dışında bulunan hassas grupların çocuk yuvaları, kadın sığınma evleri gibi 
kuruluşlardan yararlandırılması sağlanır.

Geçici koruma altındaki yabancılara verilecek psikososyal destek 
hizmetlerinden birinci derecede Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sorumludur. 
Diğer kurum ve kuruluşlar ile yerli ve yabancı sivil toplum kuruluşları tarafından 
verilebilecek psikososyal destek hizmetleri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
koordinasyonu ve denetiminde yürütülür.

Refakatsiz çocukların uluslararası hukukun gereklerine uygun olarak geçici 
barınma merkezlerinde çocuğun üstün yararına uygun olarak barındırılması 
amacıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Valilikler işbirliği içinde kapasite 
oluşturur.

Geçici koruma altındaki yabancılara verilecek sosyal yardımların tespiti, 
bu yardımların verilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi ile sosyal 
yardımların tekerrüre yer vermeyecek şekilde eşit ve adil dağılımının sağlanması 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının sorumluluğundadır. Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığınca özellikle geçici barınma merkezleri dışında yaşayan 
geçici koruma altındaki yabancı ailelerin ülkemizdeki toplumsal yapıya 
uyumlarını sağlayabilmek için Türkçe ve Arapça bilgilendirme dokümanları ve 
broşürler hazırlanarak toplumsal uyum süreçlerine ilişkin düzenli bilgilendirme 
ve danışmanlık hizmetleri sunulur.

Geçici koruma altındaki yabancılara yapılacak sosyal yardım ve hizmetlere 
ilişkin Valilik, kaymakamlık ve mahalli idareler tarafından Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığına iletilen istatistiki veriler ile refakatsiz çocuk, engelliler 
gibi özel ihtiyaç sahibi yabancılara ilişkin istatistiki veriler anılan Bakanlıkça her 
ayın 15’i ve son günü esas alınmak kaydıyla en geç o ayın 20 si ve sonraki ayın 5 
ine kadar onbeşer günlük periyotlarda AFAD’a bildirilir.
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VIII. Tercümanlık Hizmetleri

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından ülkemize giriş yapan yabancıların 
kayıtlarının tutulması aşamasında alınan mesleki bilgiler doğrultusunda 
tercümanlık hizmetleri verebilecek kişilerin nitelikleri belirlenir. Bu kişilerin 
gönüllü olarak ihtiyaç duyulan alanlarda hizmet vermesi Göç İdaresi Genel 
Müdürlüğü tarafından sağlanır. Bu şekilde belirlenen kişilerin mevcut ihtiyacı 
karşılayamaması durumunda bu hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesi amacıyla 
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan dil bilen öğretmenlerden destek 
alınabilir.

IX. Bilgi Planlaması ve Kaynak Yönetimi

Geçici Koruma Yönetmeliği kapsamında yürütülen her bir hizmet ile ilgili 
olarak veri güvenliğinin sağlanması ve hizmetlerin etkin ve verimli yürütülmesi 
amacıyla Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafindan merkezi bir kayıt sistemi 
kurulur. Kurulan sistemde geri dönenlere ilişkin kayıtlar da güncel olarak yer alır. 
Kayıt sisteminde; geri dönüş, ölüm, il değişikliği, adres değişikliği, eğitim bilgisi, 
meslek bilgisi, doğum tarihi, sağlık durumu, engellilik ve özel ihtiyaç durumu 
gibi diğer kurum ve kuruluşların hizmetlerine temel teşkil edecek olan bilgiler 
kayıt esnasında alınır ve güncel tutulur. İlgili kurum ve kuruluşlar her türlü 
işlemlerini bu verileri sorgulayarak yapar. Bu kayıt sistemine AFAD ve hizmetleri 
yürüten diğer Bakanlıkların erişiminin sağlanması için gerekli teknik imkânlar 
Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce oluşturulur. Kurum ve kuruluşlar ilgili iş ve 
işlemleri gerçekleştirirken kayıt sisteminden alınan kimliğin geçerliliğini yine 
kayıt sistemi üzerinden sorgulayarak doğrular ve işlemleri doğrulama sonucuna 
göre yaparlar.

İlgili kurum ve kuruluşlarca Yönetmelikle belirtilen hizmetlerin etkin ve 
verimli bir şekilde yürütülebilmesi ile gerekli planlamaların yapılabilmesi 
amacıyla ihtiyaç duyulan veriler Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 
gecikmeksizin veri talebinde bulunan kurum ve kuruluşlarla paylaşılır.

Mali kaynak yönetiminin etkin bir şekilde yürütülmesi için geçici koruma 
altındaki yabancı kişi sayısının bilinmesi önem taşıdığından kayıt altında bulunan 
geçici koruma altındaki yabancıların sayısı ve gönüllü geri dönüş yapanların 
istatistiki verileri Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından günlük olarak 
AFAD’a bildirilir. Ayrıca Göç İdaresi Genel Müdürlüğü geçici koruma altındaki 
yabancıların yaş, cinsiyet, eğitim, meslek gibi temel demografik istatistiki 
verilerini her ayın son gününü esas alarak hazırlayıp en geç sonraki ayın 5 ine 
kadar AFAD’a bildirir.
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Yönetmelik kapsamında yürütülecek hizmetlerle ilgili uluslararası kuruluşlarla 
işbirliği içerisinde gerçekleştirilecek her türlü proje ile uluslararası kuruluşlarca 
aktarılacak kaynakların kullanımına ilişkin koordinasyon yetkisi AFAD’a aittir.

Geçici koruma altındaki yabancılara sunulan hizmetler kapsamında ilgili 
kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan formlar, bilgi notlan ve raporlar 
gibi dokümanların AFAD tarafından belirlenecek standartlara uygun olmasına 
özen gösterilir.

X. Mali Hükümler

Yönetmelik kapsamında yürütülen hizmetlerin bedelinin ilgili kamu kurum 
ve kuruluşlarının kendi bütçelerinden karşılanması esastır. Kendi bütçe imkanları 
ile karşılanamayan hallerde, ilgili kurum ve kuruluşlar iş ve işlemlerin kendi 
bütçeleriyle karşılanamadığını ortaya koyarak işin yaklaşık maliyet hesabı ile 
beraber üst yönetici tarafından afet ve acil durum faaliyetleri ödeneğinden talepte 
bulunabilir. İlgili kurum ve kuruluşların bu talepleri merkez teşkilatlarında üst 
yönetici, illerde Valinin imzasıyla gerçekleştirilir.

Bu tür iş ve işlemlerde ödenek tahsisi gerçekleşmeden harcama yapılamaz.
AFAD tarafından ilgili kurum ve kuruluşların taleplerinin uygun bulunması halinde 
tahsis edilecek olan ödenek, Afet ve Acil Durum Harcamaları Yönetmeliğindeki 
usul ve esaslara göre ödeneğin aktarıldığı kurum tarafından kullanılır. Yapılan 
harcamalar, ödenek aktarılan kamu kurum ve kuruluşunun sorumluluğunda olup 
Sayıştay denetimine tabidir.

 
XI. Raporlama ve İzleme

Yukarıda belirtilen hizmetler çerçevesinde yapılacak iş ve işlemlerin izlenmesi 
amacıyla yürütülen faaliyetlere ilişkin olarak ilgili kurum ve kuruluşlarca rapor 
hazırlanır. Yürütülen faaliyetleri içeren bu raporlar her ayın sonunda AFAD’a 
gönderilir. Anılan raporlarda yürütülen faaliyetler, projeler, tespit edilen sorunlar 
ve çözüm önerileri, ihtiyaç duyulan kaynaklar gibi hususların bulunmasına özen 
gösterilir.

XII. Hizmet Alanlarına İlişkiıı Koordinasyon

Yönetmelik kapsamında yürütülen faaliyetlerle ilgili olarak AFAD tarafından 
gerekli görülen aralıklarla her hizmet alanı özelinde sektörel toplantılar yapılır. 
Anılan bu toplantılarda her bir hizmet sektöründe görev alan kamu kurum ve 
kuruluşları karar verici düzeyde katılımcı bulundurur.
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Geçici koruma altındaki yabancılara yönelik kültürel ve sosyal faaliyetler, 
dil öğretimi gibi Yönetmelikte yer verilmemiş olan diğer hizmetlere ilişkin 
koordinasyon ilgili kurum ve kuruluşların katılımı ile AFAD tarafından 
gerçekleştirilir. Yönetmelikte yer alan hizmetlerin yürütülmesinden sorumlu 
kurum ve kuruluşlar ile gerek duyulması halinde çağrılacak diğer kurum ve 
kuruluşların ve sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile ilgili Başbakan Yardımcısı 
veya AFAD Başkanının başkanlığında her ayın ilk haftası genel koordinasyon 
toplantısı yapılır. Bu toplantıların Sekretarya işlemleri AFAD tarafından yerine 
getirilir.

Geçici koruma altındaki Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşları ile ilgili 
bu Genelge tarihinden evvel AFAD tarafından çıkartılmış ikincil düzenleyici 
işlemlerin bu Genelge’ye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam 
edilir.

Gereğini rica ederim.
 
 

EK : Dağıtım Listesi.
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DAĞITIM LİSTESİ

1) Dışişleri Bakanlığı

2) İçişleri Bakanlığı

3) Sağlık Bakanlığı

4) Milli Eğitim Bakanlığı

5) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

6) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

7) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

8) 81 İl Valiliği
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Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/12/2005 No : 2005/9986 
Dayandığı Kanunun Tarihi  : 10/10/1984 No : 3056 
Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 17/2/2006 No : 26083 
Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 5 Cilt : 44 

MEVZUAT HAZIRLAMA USUL VE ESASLARI 
HAKKINDA YÖNETMELİK
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BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Amaç ve kapsam 
MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Başbakanlık, bakanlıklar, bağlı, ilgi-

li, ilişkili kurum ve kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından ha-
zırlanacak kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik, Bakanlar Ku-
rulu kararı eki kararlar ve diğer düzenleyici işlemlerin taslak metinlerinin hazır-
lanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Dayanak 
MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakan-

lık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü 
Hakkında Kanunun 2 nci, 8 inci ve 33 üncü maddelerine dayanılarak hazırlan-
mıştır. 

Tanımlar 
MADDE 3 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; 
a) Çerçeve madde: Çerçeve taslakların maddelerini, 
b) Çerçeve taslak: Mevzuata madde veya hüküm eklenmesini, mevzuatın bazı 

madde veya hükümlerinin değiştirilmesini veya yürürlükten kaldırılmasını öngö-
ren metinleri, 

c) Düzenleyici etki analizi: Taslağın bütçeye, mevzuata, sosyal, ekonomik ve 
ticarî ha-yata, çevreye ve ilgili kesimlere etkilerinin ne olacağını göstermek üze-
re hazırlanan ön değerlen-dirmeyi, 

ç) Ek madde: Çerçeve taslaklarla mevzuata eklenecek hükümlerin mevcut 
maddelerden birine eklenememesi durumunda, eklenecek hükmün düzenlendi-
ği maddeyi, 

d) Geçici madde: Taslakların geçiş hükümlerini düzenleyen maddelerini, 
e) Mevzuat: Kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik, Bakan-

lar Kurulu kararı eki kararlar ve diğer düzenleyici işlemleri, 
f) Müstakil taslak: Başlı başına belirli bir alanı düzenleyen ve ilk defa yürür-

lüğe konula-cak mevzuata ilişkin metinleri, 
g) Taslak: Çerçeve ve müstakil taslakları, 
ifade eder. 

Taslak hazırlamada uyulacak ilkeler 
MADDE 4 - (1) Taslaklar hazırlanırken aşağıdaki ilkelere uyulur: 



373

EK
LE

R

a) Taslaklar üst hukuk normlarına aykırı olamaz. 
b) Taslaklar düzenleme amacına uygun olarak hazırlanır. 
c) Taslaklar hazırlanırken yargı kararları gözönünde bulundurulur. 
ç) Taslaklar hazırlanırken düzenlenen alanlara ilişkin mevzuatın tamamı göz-

den geçirile-rek, gerekiyorsa mevcut hükümlerde gerekli değişiklikler yapılır 
veya anılan hükümlerden ihtiyaç duyulanlar taslağa alınarak ihtiyaç duyulmayan 
hükümler yürürlükten kaldırılır. 

d) Çerçeve taslaklarda, ilgili mevzuata işlenemeyecek ve onun dışında kalarak 
tek metin olma özelliğini bozacak hükümlere yer verilmez. 

e) Taslakların kapsam maddesi, herhangi bir tereddüde yol açmayacak açıklık-
ta düzenle-nir; taslağın kapsamı konusunda herhangi bir tereddüt bulunmuyorsa, 
taslakta ayrıca kapsam hük-müne yer verilmez. 

f) Taslağın madde metinleri kısa ve anlaşılır biçimde düzenlenir, ayraç içinde 
açıklayıcı hükümlere yer verilmez. 

İKİNCİ BÖLÜM
Taslakların Hazırlanması ve Başbakanlığa Gönderilmesi

Taslakları hazırlayacak birimler 
MADDE 5 - (1) Taslaklar, konuyla ilgili kurum ve kuruluşların görevli birim-

leri tarafından hazırlanır. Hukuk müşavirlikleri dışındaki birimlerce hazırlanan 
taslaklar hakkında hukuk müşavirliklerinin görüşü alınır. 

Görüş alma 
MADDE 6 - (1) Başbakanlığa sunulmadan önce, taslaklar hakkında ilgili ba-

kanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınır. Bu çerçevede ilgili ba-
kanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra; 

a) Bakanlıklarca hazırlanan ekonomik, sosyal politikalar ve tedbirlerle ilgili 
kanun ve ka-nun hükmünde kararname taslakları ile yeni bir teşkilatlanmayı ön-
gören taslaklar hakkında Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının, 

b) Kamu personeli ve teşkilatlanmayla ilgili olarak hazırlanan taslaklar hak-
kında Devlet Personel Başkanlığının, 

c) Tüzük taslakları hakkında devlet bakanları dâhil bütün bakanlıkların, 
ç) Kamu gelir ve giderlerini etkileyen kanun ve kanun hükmünde kararname 

taslakları hakkında Maliye Bakanlığı ile ilgisine göre Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarlığı veya Hazine Müsteşarlığının; malî konuları düzenleyen kanunlar ile 
düzenleyici işlemlere ilişkin taslaklar hak-kında Maliye Bakanlığının, 

d) Kanun ve kanun hükmünde kararname taslakları hakkında Adalet Bakan-
lığının, 
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e) Bakanlıklar ile Sayıştayın denetimine tâbi diğer kamu kurum ve kuruluşla-
rınca malî konularda düzenlenecek yönetmelik taslakları hakkında Sayıştay Baş-
kanlığının, 

f) Avrupa Birliği müktesebatına uyum çerçevesinde hazırlanan taslaklar hak-
kında Avru-pa Birliği Genel Sekreterliğinin, 

görüşlerinin alınması zorunludur. 
(2) Taslaklar hakkında konuyla ilgili mahallî idareler, üniversiteler, sendika-

lar, kamu ku-rumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının 
görüşlerinden de faydalanılır. 

(3) Kamuoyunu ilgilendiren taslaklar Başbakanlığa iletilmeden önce, teklif sa-
hibi bakan-lık tarafından internet, basın veya yayın aracılığıyla kamuoyunun bil-
gisine sunulabilir. Bu suretle taslak hakkında toplanan görüşler değerlendirildik-
ten sonra teklifte bulunulur. 

(4) Başbakanlık, mutabakat sağlanamayan taslaklara ilişkin olarak ilgili ba-
kanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarından doğrudan görüş alabilir. 

Görüşlerin bildirilmesi 
MADDE 7 - (1) İlgili kanunlardaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla ba-

kanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları, taslaklara ilişkin görüşlerini en geç otuz 
gün içinde bildirir. Bu süre, ivedi durumlarda Başbakanlık tarafından kısaltılabi-
lir. Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları görüş vermek için ek süre isteye-
bilir. Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları görüş bildirmek-ten kaçınamaz. 
Süresinde görüş verilmezse olumlu görüş verilmiş sayılır. 

(2) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları 
da taslakla-ra ilişkin görüşünü otuz gün içinde bildirir. Süresinde görüş verilmez-
se olumlu görüş verilmiş sayılır. 

(3) Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki mes-
lek kuruluş-ları ile sivil toplum kuruluşları taslakları öncelikle kendi görevleri 
açısından inceler ve düzenleyici etki analizinde belirtilen hususların yerinde olup 
olmadığını değerlendirir. 

(4) Görüşler, ek-2’de yer alan form doldurulmak suretiyle bildirilir. 

Teklif yazıları 
MADDE 8 - (1) Bakanlıklarca hazırlanan taslaklara ilişkin teklif yazıları, 

münhasıran bakan tarafından imzalanır. 
(2) Bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarca Başbakanlığa gönderilecek 

taslaklara ilişkin teklif yazıları bağlı, ilgili ve ilişkili olunan bakan tarafından im-
zalanır. Ancak, ilgili kanunun öngördüğü hâllerle sınırlı olmak üzere, Bakanlar 
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Kurulu kararıyla yürürlüğe konulmayan yönetme-likler ile genelge ve tebliğ tek-
lifleri, ilişkili bulundukları bakanlığa da bilgi verilmesi kaydıyla düzenleyici ve 
denetleyici kurum başkanı tarafından imzalanır. 

(3) Doğrudan Başbakana bağlı kuruluşlardan Başbakanlığa gönderilecek tek-
lif yazıları, bu kuruluşların üst yöneticileri tarafından imzalanır. 

Taslakların Başbakanlığa gönderilmesi 
MADDE 9 - (1) İlgili kurum ve kuruluşlardan alınması gereken görüşler ta-

mamlandıktan sonra; 
a) Görüşe gönderilen taslak, 
b) Taslağa ilişkin görüşler, 
c) Görüşler dikkate alınarak düzenlenen nihaî taslak ve genel gerekçe, 
ç) Görüşlerin değerlendirildiği ek-3’te yer alan form, 
d) Taslağın mevcut düzenlemeyle karşılaştırılmasına ilişkin karşılaştırma cet-

veli, 
e) Kanun ve kanun hükmünde kararname taslaklarında madde gerekçeleri ve 

düzenleyici etki analizi, mühürlü ve paraflı olarak yazılı ortamda veya elektronik 
imza mevzuatı çerçevesinde elektronik ortamda Başbakanlığa gönderilir. Taslağı 
paraflayanın adı ve soyadı ile unvanı yazılır. Yazılı ortamda gönderilen belgelerin 
bir örneği Başbakanlığa elektronik ortamda ayrıca iletilir. 

(2) Mevzuatta belirli bir süre içinde yürürlüğe konulması veya Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sevk edilmesi öngörülen düzenlemelere ilişkin taslaklar, bu sü-
relerden en az onbeş gün önce Başbakanlığa sevk edilir. 

(3) Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen hususlara ve 8 inci madde hükmüne 
uyulmadan Başbakanlığa gönderilen taslaklar işleme konulmayarak bakanlığına 
veya kurumuna iade edilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Taslaklara Dair Usul ve Esaslar

Taslakların şekli 
MADDE 10 - (1) Taslaklarda; 
a) Taslağın adı, 
b) Maddeler, 
c) Genel gerekçe, 
bulunması zorunludur. Yürütme maddesinden sonra varsa taslağın eklerine yer 

verilir. 
(2) Tebliğ ve genelge taslaklarının maddeler hâlinde yazılması, genelge taslak-

larında ad ve genel gerekçe bulunması zorunlu değildir. Ancak, tebliğ ve genelge 
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taslaklarının maddeler hâlinde yazılmaması durumunda, bu taslaklara atıf yapılır-
ken tereddütlere yer verilmemesi için gerekli bölümlendirmeler yapılır. 

(3) Kanun ve kanun hükmünde kararname taslaklarında birinci fıkrada belir-
tilenlere ilave olarak madde gerekçeleri ve düzenleyici etki analizi de bulunur. 

(4) Kanun ve kanun hükmünde kararnamelere ilişkin olanlar dışındaki çerçe-
ve taslaklar-da, 

a) Değiştirilen düzenleme yayımlanmışsa, düzenlemenin ve düzenlemede ya-
pılan tüm değişikliklerin yayımlandığı Resmî Gazetelerin tarih ve sayılarını, 

b) Değiştirilen düzenleme yayımlanmamışsa, düzenleme ve düzenlemede ya-
pılan tüm değişikliklere ilişkin Bakanlar Kurulu kararları veya olurların tarih ve 
sayılarını, gösteren bir liste hazırlanır ve bu liste, yayımlanan düzenlemelerde 
aynı Resmî Gazetede yayımlanır, yayımlanmayan düzenlemelerde düzenlemenin 
sonuna eklenir. 

Taslağın adı 
MADDE 11 - (1) Her taslağa bir ad konulur. Taslağın adı koyu, büyük harfler-

le yazılır ve altı çizilmez. 
(2) Çerçeve taslaklarda mevzuatın adına, taslağın adında yer verilir. Çerçe-

ve taslağın birden fazla kanun ve kanun hükmünde kararnamede değişiklik ön-
görmesi durumunda taslağa; “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Ka-
nun Tasarısı” veya “Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişik-
lik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı” gibi adlar yerine, yapılan değişikliklerle 
ulaşılmak istenen amacı belirleyebilecek nitelikte bir ad verilir. 

(3) Çerçeve taslakların adında, mevzuat maddelerinin değiştirilmesi veya 
mevzuata madde eklenmesine ilişkin ifadeler yerine, mevzuatın değiştirilmesine 
ilişkin ifadeler kullanılır. 

(4) Uygulamada birliği sağlamak amacıyla; kanun ve kanun hükmünde karar-
namelerde yer alan özel hükümler saklı kalmak üzere, Resmî Gazetede yayımla-
nacak tüzük ve yönetmelik dışındaki düzenleyici işlemler sadece karar, tebliğ ve 
genelge olarak isimlendirilir. 

Kısım ve bölümler 
MADDE 12 - (1) Müstakil taslaklar kısımlara, kısımlar da bölümlere ayrılabi-

lir. Kapsa-mı geniş olan taslaklar kitaplara da ayrılabilir. 
(2) Her kitap, kısım ve bölüm için ayrı ayrı başlık konulur. Kitap, kısım ve bö-

lüm ifadeleri koyu ve büyük harflerle, başlıkların ise sadece baş harfleri büyük 
harflerle ve koyu yazılır. Başlıkların altı çizilmez. 
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Maddeler 
MADDE 13 - (1) Taslaklar, sırasıyla maddeler, fıkralar, bentler ve alt bentler-

den oluşur. 
(2) Fıkralar numarayla, bentler harfle, alt bentler numarayla belirlenir. Bent-

lerin sıralanmasında Türk alfabesinde yer alan bütün harfler kullanılır. Çerçeve 
maddelerde fıkralar numaralandırılmaz. Fıkraların numarası ayraçla, bentler ve 
alt bentlerin harf ve numaraları yarım ayraçla kapatılır; “z” harfinden sonra alfa-
betik sıralama “aa, bb, cc, çç, … zz” şeklinde yapılır. 

(3) Maddeler ve çerçeve maddeler koyu, tüm harfleri büyük yazılır, numara-
landırılır ve numaradan sonra kısa çizgi işareti konulur; ayrıca nokta konulmaz. 
Maddelerin ve çerçeve maddelerin altı çizilmez. 

(4) Tanımlar maddesinde, tanımlar alfabetik sıralamaya göre bent veya alt 
bentlerle gösterilir. 

Madde başlıkları 
MADDE 14- - (1) Madde, ek madde ve geçici maddelere içeriğine uygun baş-

lıklar konulur. Çerçeve maddelere başlık konulmaz. 
(2) Madde hükmünün değiştirilmesi sonucunda, maddenin başlığı ile muhte-

vası arasındaki uyumun bozulması hâlinde, madde başlığı da muhtevaya uygun 
şekilde değiştirilir. 

(3) Madde başlıkları koyu yazılır ve altı çizilmez. Madde başlığının sadece bi-
rinci kelimesinin ilk harfi büyük yazılır. Madde başlıklarının sonunda noktalama 
işaretlerine yer verilmez. 

Maddelerin sıralanması 
MADDE 15- - (1) Taslaklarda düzenlemenin niteliğine ve ihtiyaca göre sıra-

sıyla amaç, kapsam, dayanak, tanımlar, teşkilat, organlar, nitelikler, görev, yetki 
ve sorumluluklar, cezaî hükümler, düzenleyici işlemlere ilişkin hüküm, değiştiri-
len ve yürürlükten kaldırılan hükümler, geçici hükümler ile yürürlük ve yürütme 
maddeleri ve varsa düzenlemelerin ekleri yer alır. 

(2) Yürürlük maddesinde, taslağın yürürlüğe gireceği tarih tereddüde yer ver-
meyecek şekilde belirtilir. 

Ek ve geçici maddeler 
MADDE 16 - (1) Mevzuatta yapılacak yeni düzenlemenin mevcut maddeler-

den birine eklenememesi ve mevcut maddelerin sıralamasına uygun düşmemesi 
durumunda ek madde uygulamasına gidilir. Ek madde, yürürlük maddesinden ve 
varsa geçici maddelerden önce yer alır. 
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(2) Taslaklarda mükerrer maddelere yer verilmez, yürürlükteki metinlere ek 
madde eklenmesi yoluna gidilir. Eklenecek yeni maddenin düzenlemenin belir-
li bir bölümünde yer alması gerekiyorsa, madde ilgili bölümde “MADDE .../A-” 
şeklinde numaralandırılır. 

(3) Yeni mevzuat metni ile getirilen düzenleme uygulanmaya başlayıncaya 
veya yürürlüğe girinceye kadar geçecek süre içinde yapılacak işlem ve düzenle-
meler ya da uyulacak ilke ve kurallar ile daha önceki düzenlemelerden doğan hak-
ların korunmasına ilişkin hususlar ve benzeri geçiş hükümleri geçici maddelerle 
düzenlenir. Geçici maddeler de ayrıca numaralandırılır. Kadro ihdas veya iptaline 
ilişkin düzenlemeler geçici maddelerle yapılmaz. 

(4) İlave edilecek ek maddeler veya geçici maddeler, düzenlemenin esas yapı-
sındaki sisteme uygun biçimde düzenlenir ve ek madde ve geçici maddelere mev-
cut ek ve geçici madde numaralarını devam ettirecek şekilde numara verilir. 

Birden fazla düzenleme ve maddede değişiklik
MADDE 17 - (1) Konu itibarıyla aralarında bağlantı bulunması sebebiyle bir-

den fazla mevzuatta düzenleme yapılmasını gerektiren hâller dışında, bir çerçeve 
taslak ile birden fazla düzenlemenin hükümlerinde değişiklik yapılamaz. Yapıla-
cak değişiklikler her düzenleme için ayrı ayrı çerçeve taslaklar ile yapılır. 

(2) Değiştirilmesi öngörülen maddelerin birden fazla olması durumunda bun-
lar tek bir çerçeve madde içinde değil, her biri ayrı çerçeve maddeler ile düzen-
lenir. 

(3) Maddelerin değiştirilmesi durumunda, değiştirilen madde metni, madde 
numarası ile birlikte yazılır. Fıkra, bent ya da alt bentler değiştirilirken, satırba-
şından başlanır; fıkra, bent ve alt bendin harfi veya numarası yazılır. Değiştirilen 
madde, fıkra, bent, alt bent, paragraf ve cümleler tırnak içinde yazılır. 

(4) Bağlantılı birden fazla mevzuatta değişiklik yapan çerçeve taslaklarda çer-
çeve mad-deler, değişiklik yapılan mevzuatın kabul veya yayım tarihlerine göre 
sıralanır. 

İfadelerde değişiklik 
MADDE 18 - (1) Çerçeve taslaklarda bazı kelimelerin veya ibarelerin kaldı-

rılması, ilave edilmesi veya yerlerine başkalarının ikame edilmesi şeklinde deği-
şiklik yapılması yerine, değiştirilen kelime veya ibarenin içinde yer aldığı madde, 
fıkra, bent, alt bent, paragraf veya cümlenin değiştirilmesi tercih edilir. 

Atıfların yapılması 
MADDE 19 - (1) Bir madde içinde başka bir mevzuata atıf yapılıyorsa, tered-

dütlere yer verilmemesi için, atıf yapılan mevzuatın tarihi, sayısı ve adı ile mad-
desi, fıkrası, bendi, alt bendi, paragrafı veya cümlesi açıkça belirtilir. 
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(2) Yapılan ilk atıfta; 
a) Kanun veya kanun hükmünde kararnamenin tarihi, sayısı ve adı, adının 

uzun olması durumunda sadece tarihi ve sayısı, 
b) Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan düzenleyici işlemlerde Ba-

kanlar Kurulu kararının tarihi ve sayısı ile düzenleyici işlemin adı, 
c) Diğer düzenlemelerde, düzenlemenin yayımlandığı Resmî Gazetenin tarihi 

ve sayısı ile düzenleyici işlemin adı, 
belirtilir. 
(3) Tarihler gün, ay ve yıl olarak rakamla yazılır, aralarına eğik çizgi konulur. 
(4) İlk atıftan sonra kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde sadece kanun 

veya kanun hükmünde kararnamenin sayısı veya adı belirtilerek atıf yapılır. Diğer 
düzenlemelerde ise “aynı Yönetmeliğe”, “aynı Yönetmeliğin” gibi atıflar yapılır. 

(5) Atıf yapılan kanun, kanun hükmünde kararname ve düzenleyici işlemler 
veya bunların madde, fıkra, bent, alt bent, paragraf ya da cümleleri belirtilirken, 
daha önce yapılan değişiklikler vurgulanmaz. 

(6) Kanun ve kanun hükmünde kararname taslaklarında sadece kanun ve ka-
nun hükmün-de kararnamelere atıf yapılır, düzenleyici işlemlere atıf yapılmaz. 
Tüzük, yönetmelik ve diğer düzenleyici işlemlere ilişkin taslaklarda alt düzeyde-
ki mevzuata atıf yapılmaz. 

(7) Atıf yapılan madde numarasından sonra Türkçe ses uyumuna göre gerek-
li ek konulur, nokta kullanılmaz. Fıkra, paragraf ve cümlelere atıf yapılırken ra-
kam yerine yazı kullanılır. Bent veya alt bentlere atıf yapılırken bent ve alt bent-
lerin harf ya da numarası ayraç içinde yazılır. 

(8) Yürürlükten kaldırılan; 
a) Kanun veya kanun hükmünde kararnamenin tarihi, sayısı ve adı; adının 

uzun olması durumunda sadece tarihi ve sayısı ile madde, fıkra, bent, alt bent, pa-
ragraf ya da cümlesi, 

b) Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan düzenleyici işlemlerde, Ba-
kanlar Kurulu kararının tarihi, sayısı ve düzenleyici işlemin adı ile madde, fıkra, 
bent, alt bent, paragraf ya da cümlesi, 

c) Diğer düzenlemelerde düzenlemenin yayımlandığı Resmî Gazetenin tarihi, 
sayısı ve düzenlemenin adı ile madde, fıkra, bent, alt bent, paragraf ya da cümlesi, 

açıkça belirtilir. “Diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri yürürlükten 
kaldırılmış-tır/uygulanmaz.” gibi ifadelere yer verilmez. 

Alt düzenlemelerin yürürlüğe girmesi 
MADDE 20 - (1) Kanun ve kanun hükmünde kararname taslaklarının ilgili 

maddelerin-de, düzenleyici işlemlerin, kanunun veya kanun hükmünde kararna-
menin yürürlük tarihinden itibaren ne kadar sürede yürürlüğe konulacağı ve yeni 
düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar varsa yürürlükteki hükümlerin uygulan-
masına devam edilip edilmeyeceği belirtilir. 
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Gerekçeler 
MADDE 21 - (1) Genel gerekçede, taslağın hazırlanmasını gerektiren neden-

ler açıkça belirtilir. 
(2) Madde gerekçelerinde, her maddenin düzenleniş nedenleri açıklanır. Kal-

dırılması, değiştirilmesi veya eklenmesi istenen hükümlerin neler olduğu ve kal-
dırma, değiştirme veya ekle-me sebepleri açıkça belirtilir. Madde gerekçeleri, her 
madde için ayrı ayrı düzenlenir. Madde gerekçeleri, madde metninin tekrarı biçi-
minde hazırlanamaz. 

Yükümlülük ve sorumluluk getiren düzenlemeler 
MADDE 22 - (1) Kanun, kanun hükmünde kararname ve Bakanlar Kurulu ka-

rarı ile yürürlüğe konulan düzenleyici işlemler dışındaki taslaklarda; 
a) Bu düzenlemelerin dayanaklarında belirtilenler dışında yükümlülük getiren 

hükümler, malî konularda gelir ve gider öngören hükümler ile teşkilat kuran veya 
kaldıran, kadro iptal veya ihdas eden hükümlere yer verilmez. 

b) Bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına görev ve sorumluluk 
yükleyen hükümlere yer verilmesi hâlinde, bu bakanlık ile kamu kurum ve kuru-
luşlarının uygun görüşleri alınır veya taslak bunlarla birlikte hazırlanır. 

Taslaklarda kullanılacak dil 
MADDE 23 - (1) Taslaklarda, yaşayan Türkçe kullanılır. Türkçede karşılı-

ğı bulunan yabancı kelimelere yer verilmez. Türkçede karşılığı bulunmayan tek-
nik terimlere yer verilmesinin zorunlu olması durumunda, bu terimler aslına uy-
gun olarak yazılır. 

(2) Terim birliğinin sağlanması amacıyla taslakların başlığında ve madde met-
ninde “yasa” kelimesi yerine “kanun” kelimesi kullanılır. 

(3) Taslaklarda, varsa tanım maddesinde belirtilenler dışında kısaltmalara yer 
verilmez. Kısaltmalar yerine kısaltmanın temsil ettiği kelimeler açıkça yazılır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Düzenleyici etki analizi 
MADDE 24 - (1) Yürürlüğe konulması hâlinde etkisinin on milyon YTL’yi 

geçeceği tahmin edilen kanun ve kanun hükmünde kararname taslakları için dü-
zenleyici etki analizi yapılması zorunludur. Bu miktar gerekli görülen hâllerde 
Başbakanlıkça yeniden belirlenebilir. 

(2) Başbakanlık, etkisi on milyon YTL’nin altında kalan kanun ve kanun hük-
münde kararnameler ile etki miktarına bakılmaksızın diğer düzenleyici işlemler 
için de düzenleyici etki analizi hazırlanmasını isteyebilir. 



381

EK
LE

R

(3) Millî güvenliği ilgilendiren konular ile bütçe ve kesin hesap kanunu taslak-
ları için düzenleyici etki analizi hazırlanmaz. 

(4) Düzenleyici etki analizi teklif sahibi bakanlık veya kamu kurum ve kuru-
luşu tarafın-dan hazırlanır. 

(5) Düzenleyici etki analizinde ek-1’de belirtilen hususlara yer verilir. Düzen-
leyici etki analizi hazırlanırken mevcut istatistiki verilerden de yararlanılır. 

Re’sen düzeltme ve iade 
MADDE 25 - (1) Başbakanlık, taslaklarda şekil yönünden re’sen düzeltme ya-

pabilir. 
(2) Anayasaya, kanunlara ve diğer ilgili mevzuata aykırılığı tespit edilen veya 

bu Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanmayan taslaklar, noksanlıkların giderilme-
si veya uygunluğun sağlanması amacıyla yeniden değerlendirilmek üzere Başba-
kanlık tarafından teklif sahibi bakanlık, kurum veya kuruluşa iade edilir. 

Örnekler 
MADDE 26 - (1) Bu Yönetmelikte düzenlenen hususlar ek-4’te örneklendi-

rilmiştir. 

Yönetmelikten önceki mevzuatta düzenleme 
GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte yürürlük-

te bulunan kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik öngören taslak-
larda, mevcut düzenlemenin şeklî sistemine uyum sağlanması esastır. 

Liste hazırlama istisnası 
GEÇİCİ MADDE 2 - (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte yürürlük-

te bulunan düzenlemelerde yapılacak değişiklikler hakkında 10 uncu maddenin 
dördüncü fıkrasında belirtilen listenin hazırlanmasında, bu Yönetmeliğin yayımı 
tarihinden önce yapılan değişikliklerin belirtilmesi zorunlu değildir. 

Yürürlük 
MADDE 27 - (1) Bu Yönetmeliğin; 
a) Düzenleyici etki analizine ilişkin hükümleri yayımı tarihinden itibaren bir 

yıl sonra, 
b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, 
yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 28 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Düzenleyici Etki Analizinde Yer Alacak Hususlar

1-  Düzenlemenin hazırlanmasını gerekli kılan sebeplerin neler olduğu, dü-
zenlemenin türünün doğru seçilip seçilmediği. 

2-  Düzenlemenin muhtemel fayda ve maliyetlerinin neler olduğu, faydaların 
maliyetleri haklı çıkarıp çıkarmadığı. 

3-  Düzenlemenin bütçeye ek malî yük getirip getirmediği, getiriyorsa yakla-
şık maliyetin ne olduğu. 

4-  Düzenlemenin yeni bir teşkilat kurulmasını veya kadro ihdasını öngörüp 
öngörmediği ve bunların gerekli olup olmadığı. 

5-  Düzenlemenin sosyal, ekonomik ve ticarî hayata, çevreye ve ilgili kesim-
lere etkilerinin neler olacağı. 

6-  Düzenlemenin kırtasiyeciliği ve bürokratik formaliteleri artıran yönlerinin 
bulunup bulunmadığı. 

7-  Düzenleme yapılırken ilgili tarafların görüşlerini beyan etme fırsatı bulup 
bulmadığı. 

8-  Düzenlemenin uygulanabilir olup olmadığı, düzenlemeye uyumun nasıl 
sağlanacağı, uygulamanın nasıl takip edileceği. 

9-  Düzenleme ile yetki ve sorumluluk verilen idarenin doğru seçilip seçilme-
diği. 

10-  Düzenlemenin etkilerinin nasıl ölçüldüğü. 
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Ek-4

ÖRNEKLER

ÖRNEK 1 - ÇERÇEVE MADDE

MADDE 1- .../.../... tarihli ve ... sayılı... Kanunun 14 üncü maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14- (1) Madde, ek madde ve geçici maddelere içeriğine uygun baş-
lıklar konulur. Çerçeve maddelere başlık konulmaz.

(2) Madde hükmünün değiştirilmesi sonucunda, maddenin başlığı ile muhte-
vası arasındaki uyumun bozulması hâlinde, madde başlığı da muhtevaya uygun 
şekilde değiştirilir.

(3) Madde başlıkları koyu yazılır ve altı çizilmez. Madde başlığının sadece bi-
rinci kelimesinin ilk harfi büyük yazılır. Madde başlıklarının sonunda noktalama 
işaretlerine yer verilmez.”

 
MADDE 2- ... sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin 

(2) numaralı alt bendinin dördüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- ... sayılı Kanunun mülga/Anayasa Mahkemesi tarafından iptal
edilen 37 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde ye-

niden düzenlenmiştir.

“e) Bakan tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek
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ÖRNEK 2- ÇERÇEVE TASLAK

... KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR
KANUN TASARISI

 MADDE 1 -.../.../... tarihli ve ... sayılı ... Kanununun 16 ncı maddesi 
başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Danışma birimleri

MADDE 16- Başkanlığın danışma birimleri şunlardır:

a) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı.

b) Hukuk Müşavirliği.

c) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği.”

 MADDE 2- ... sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ikinci fıkrası 
yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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ÖRNEK 3- MÜSTAKİL TASLAK

... KANUNU TASARISI
Amaç
MADDE 1- (l) Bu Kanunun amacı;... esasları belirlemektir.
Kapsam
M A D D E 2 - (1) Bu Kanun, ... kapsar.
Tanımlar

 MADDE3 - ( l )Bu  Kanunun uygulanmasında; 
 a) Acente: Seyahat acentelerini,
 b) Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını,
 c) Kurum: ... Kurumunu,
 ç) Zati eşya: ... eşyayı, ifade eder.
 ...
 ...
 Yönetmelik

 M A DDE 26 - (1) Bu Kanunda belirtilen yönetmelikler, bu Kanunun yayımı 
ta rihinden itibaren üç ay içinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanarak 
yürür lüğe konulur.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat
 MADDE 27- (1) .../.../... tarihli ve ... sayılı ... Kanunu yürürlükten 
kaldırıl mıştır.

Mevcut yönetmeliğin uygulanması
 GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler yürürlüğe 
gi rinceye kadar mevcut yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin 
uygu lanmasına devam edilir.

Yürürlük
MADDE 28- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 29- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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ÖRNEK 5- DÜZENLEMEDE YAPILAN DEĞİȘİKLİKLERE İLİȘKİN LİSTE 
 
5-A) Resmî Gazetede Yayımlananlar 
 

Yönetmeliğin/Tüzüğün/Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazetenin 
   Tarihi      Sayısı 

1/3/2002 24682 

Yönetmelikte/Tüzükte/Bakanlar Kurulu Kararında Değișiklik Yapan Düzenlemelerin 
Yayımlandığı Resmî Gazetenin 

   Tarihi      Sayısı 

1- 1/4/2003 25066 

2- 20/4/2004 25439 

3- 20/9/2004 25589 

4- 20/6/2005 25851 

 
 
5-B) Resmî Gazetede Yayımlanmayanlar 
 
 

Yönetmeliğin/Bakanlar Kurulu Kararının       
   Tarihi     Kararname Sayısı 

16/5/2002 2002/4852  

Yönetmelik/Bakanlar Kurulu Kararında Değișiklik Yapan Düzenlemelerin 
   Tarihi      Sayısı 

1- 1/4/2003 2003/1452 

2- 20/4/2004 2004/3526 

3- 20/9/2004 2004/8654 

4- 20/6/2005 2005/8505 

 
 

Yönetmeliğin/Tebliğin                                               
   Tarihi            Olur Sayısı 

16/5/2002 B.02.0.KKG/105-26-2687 

Yönetmelikte/Tebliğde Değișiklik Yapan Yönetmelik/Tebliğlerin  
   Tarihi           Olur Sayısı 

1- 1/4/2003 B.02.0.KKG/105-26-6387 

2- 20/4/2004 B.02.0.KKG/105-26-5244 

3- 20/9/2004 B.02.0.KKG/105-26-9875 

4- 20/6/2005 B.02.0.KKG/105-26-8965 
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ÖRNEK 6- TASLAKLARDA AD 
  
 
 

BAȘBAKANLIK TEȘKİLATI HAKKINDA KANUN TASARISI 
 
 

ÇOCUK KORUMA KANUNU TASARISI 
 
 

SAYIȘTAY KANUNUNDA DEĞİȘİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI 
 
 

VERGİ BARIȘI KANUNU TASARISI 
 
 
 

TIPTA UZMANLIK TÜZÜĞÜ TASARISI 
 
 

TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜNDE DEĞİȘİKLİK YAPILMASINA DAİR TÜZÜK TASARISI 
 
 
 

MEVZUAT HAZIRLAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 
TASLAĞI 

 
 

KAMU KURUM VE KURULUȘLARINDA GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN 
DEĞİȘİKLİĞİ ESASLARINA DAİR GENEL YÖNETMELİKTE DEĞİȘİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI 
 
 

BAȘBAKANLIK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİȘ VE BAȘBAKANLIK UZMANLIĞI 
YETERLİK SINAVLARI İLE ATAMA, YETİȘTİRME, GÖREV, YETKİ VE  

ÇALIȘMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI 
 
 

YETİȘTİRİLMEK AMACIYLA YURT DIȘINA GÖNDERİLECEK BAȘBAKANLIK 
PERSONELİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİȘİKLİK  

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI 
 
 
 

KURUM TABİPLİKLERİNİN STANDARDINA DAİR TEBLİĞ TASLAĞI 
 
 

YÜKSEK ENFLASYON DÖNEMLERİNDE MALÎ TABLOLARIN DÜZELTİLMESİNE 
İLİȘKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİȘİKLİK 

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ TASLAĞI 
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ÖRNEK 7- TASLAKLARDA BÖLÜMLER 
 

TÜRK CEZA KANUNU 
  

BİRİNCİ KİTAP 
Genel Hükümler 

  
BİRİNCİ KISIM 

Temel İlkeler, Tanımlar ve Uygulama Alanı  
  

BİRİNCİ BÖLÜM 
Temel İlkeler ve Tanımlar  

  
 

ÖRNEK 8- TASLAKLARDA FIKRA, BENT, ALT BENT 
 

 
 
fıkra 
 

 
Suçta ve cezada kanunîlik ilkesi  
MADDE 2- (1) Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza 

verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. Kanunda yazılı cezalardan ve güvenlik 
tedbirlerinden bașka bir ceza ve güvenlik tedbirine hükmolunamaz. 

 
 
fıkra 

 
(2) İdarenin düzenleyici ișlemleriyle suç ve ceza konulamaz.  

 
 
fıkra  

 
(3) Kanunların suç ve ceza içeren hükümlerinin uygulanmasında kıyas 

yapılamaz. Suç ve ceza içeren hükümler, kıyasa yol açacak biçimde geniș 
yorumlanamaz. 

 
 

 
 
bent 
bent 
bent 
bent 
bent 
bent 

 Genel Müdürlüğün görev ve yetkileri 
 MADDE 3- (1) Genel Müdürlüğün görev ve yetkileri șunlardır; 
 a) …, 
 b) …,   

 c) …,  
 ç) …,  
 d) …,  

 e) …, 
alt bent 
alt bent 
alt bent 
alt bent 
alt bent 

 1) …, 
 2) …, 
 3) …, 
 4) …,  
 5) …, 

 
bent 
bent 
bent 
bent 

  f) …,  
  g) …,   
  ğ) …,  
  h) ….  
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ÖRNEK 9- MÜSTAKİL MADDE, ÇERÇEVE MADDE 
 
 
 

 
 
 
müstakil madde 

 
Amaç  
MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; … düzenlemektir. 

 
 
 
 
 
müstakil madde 

 
Suçta ve cezada kanunîlik ilkesi  
MADDE 2- (1) Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza 

verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. Kanunda yazılı cezalardan ve 
güvenlik tedbirlerinden bașka bir ceza ve güvenlik tedbirine hükmolunamaz. 

 
(2) İdarenin düzenleyici ișlemleriyle suç ve ceza konulamaz.  
 
(3) Kanunların suç ve ceza içeren hükümlerinin uygulanmasında kıyas 

yapılamaz. Suç ve ceza içeren hükümler, kıyasa yol açacak biçimde geniș 
yorumlanamaz. 

 
 

 
 
çerçeve madde 

 
MADDE 1- 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 313 

üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi așağıdaki șekilde 
değiștirilmiștir. 

 
 

“Evlât edinenin altsoyunun açık muvafakatiyle ergin veya kısıtlı așağıdaki hâllerde 
evlât edinilebilir.” 

 
  

 
 
 

 
 

ÖRNEK 10- MADDE BAȘLIKLARI 
 

Madde bașlıkları 
MADDE 14-  

 
Yurt  dıșı eğitim 
EK MADDE 38 – 

 
Tekliflerin bildirilmesi 
GEÇİCİ MADDE 1– 
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ÖRNEK 11- DÜZENLEMENİN BELİRLİ BİR BÖLÜMÜNE EKLENECEK MADDE 
 

MADDE 3- … sayılı Kanuna 10 uncu maddeden sonra gelmek üzere 
așağıdaki madde eklenmiștir. 

 
“Hukuk Müșavirliği  
MADDE 10/A– (1) Hukuk Müșavirliği așağıdaki görevleri yapar: 
a) Bakan, bakanlık birimleri ve diğer bakanlıklar tarafından gönderilen 

kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile diğer hukukî konular hakkında görüș 
bildirmek. 

b) Bakanlığın menfaatlerini koruyucu, anlașmazlıkları önleyici hukukî 
tedbirleri zamanında almak, anlașma ve sözleșmelerin bu esaslara uygun olarak 
yapılmasına yardımcı olmak. 

c) 8/1/1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre adlî ve idarî 
davalarda gerekli bilgileri hazırlamak, taraf olduğu idarî davalarda bakanlığı temsil 
etmek veya bakanlıkça hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilen davaları takip ve 
koordine etmek. 

ç) Bakan ve Müsteșar tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.” 

 
MADDE 25- … sayılı Kanuna 20/A maddesinden sonra gelmek üzere 

așağıdaki madde eklenmiștir. 
 
“Strateji Geliștirme Bașkanlığı  
MADDE 20/B- (1) Strateji Geliștirme Bașkanlığı așağıdaki görevleri 

yapar: 
a) ... 
b) ... 
c) ... 
ç) ... 
d) ... 
e) ... 
f) ... 
g) ... 
ğ) ...”  

 
 

ÖRNEK 12- ATIFLARIN YAPILMASI 
  
 

12-A) 19 uncu maddenin birinci fıkrası 
 

Saklı tutulan hükümler 
MADDE 56- (1) …/…/… tarihli ve … sayılı … Kanununun 51 inci 

maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendi hükmü saklıdır. 
 
Aranacak nitelikler 
MADDE 29- (1) Genel Müdürlükte uzman kadrolarına atanacakların 

9/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin (c) bendinde belirtilen 
șartları haiz olmaları zorunludur. 

 

12-B) 19 uncu maddenin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları 
 

Uygulanmayacak hükümler 
MADDE 56- (1) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 

51 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendi hükmü saklıdır. 
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 BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 Amaç, Kapsam
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; el yazısıyla atılan imza ile fiziksel 

ortamda veya güvenli elektronik imza kullanılarak elektronik ortamda yapılan 
resmî yazışmalara ilişkin kuralları belirlemek ve bilgi, belge veya doküman 
alışverişinin hızlı ve güvenli bir biçimde yürütülmesini sağlamaktır. 

(2) Bu Yönetmelik, bütün kamu kurum ve kuruluşlarını kapsar. 

Dayanak 
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık 

Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kab-
ulü Hakkında Kanunun 2 nci ve 33 üncü maddeleri hükümlerine dayanılarak 
hazırlanmıştır. 

Tanımlar 
MADDE 3- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; 
a) Aidiyet zinciri: Belgenin hazırlanmasından tasfiyesine kadar olan süreci, 
b) Belge: Herhangi bir bireysel işlemin, kurumsal fonksiyonun veya kurumsal 

işlemin yerine getirilmesi için alınmış ya da idare tarafından hazırlanmış; içerik, 
ilişki ve formatı ile ait olduğu fonksiyon veya işlem için delil teşkil ederek aidiyet 
zincirini muhafaza eden, el yazısı ya da güvenli elektronik imza ile imzalanmış ve 
EBYS ya da kurumsal belge kayıt sistemleri içinde kayıt altına alınmış her türlü 
kayıtlı bilgi veya dokümanı, 

c) Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi (DETSİS): Başbakanlık tarafından 
yürütülen Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi (KAYSİS)’nde yer alan ve 
idarelerin merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatındaki birimlerinin Türkiye Cumhuriy-
eti Devlet Teşkilatı Numarası ile tanımlandığı alt sistemi, 

ç) Doküman: Kurumsal faaliyetlerin yerine getirilmesi amacıyla idare 
tarafından hazırlanan ya da toplanan her türlü bilgiyi, 

d) Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS): İdarelerin faaliyetlerini yer-
ine getirirken oluşturdukları her türlü dokümantasyonun içerisinden idare faaliy-
etlerinin delili olabilecek belgelerin ayıklanarak bunların içerik, üstveri, format 
ve ilişkisel özelliklerini koruyan, belgelerin ait olduğu fonksiyon veya işlem için 
delil teşkil eden ve aidiyet zinciri içerisindeki yönetimini elektronik ortamda 
sağlayan sistemi, 

e) Elektronik imza: Başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veri-
yle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elek-
tronik veriyi, 
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f) Elektronik onay: Güvenli elektronik imza kullanılmayan durumlarda paraf 
yerine geçecek kaydın elektronik ortamda alınmasını, 

g) Elektronik ortam: EBYS ya da kurumsal belge kayıt sistemleri içerisinde 
bilgi, belge veya dokümanların hazırlandığı ve kayıtlı olduğu her türlü bilgi ve 
iletişim teknolojisi araçlarını, 

ğ) Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı 
Elektronik İmza Kanununa uygun şekilde elektronik sertifika, zaman damgası ve 
elektronik imzalarla ilgili hizmetleri sağlayan idareler ile gerçek veya özel hukuk 
tüzel kişilerini, 

h) Elektronik şifreleme sertifikası: Elektronik belgelerin şifrelenmesi amacıyla 
yetkili elektronik sertifika hizmet sağlayıcıları tarafından üretilen elektronik 
sertifikayı, 

ı) Elektronik veri: Elektronik, optik veya benzeri yollarla üretilen, taşınan 
veya saklanan kayıtları, 

i) e-Yazışma Teknik Rehberi: Elektronik ortamda yapılacak resmî yazışmalar 
kapsamında oluşturulan belgelerin yapısı, formatı, imzalama ve şifreleme 
mekanizmaları gibi teknik hususları tanımlayan ve Başbakanlığın uygun görüşü 
alınarak Kalkınma Bakanlığı tarafından yayımlanan rehberi, 

j) Fiziksel ortam: Kâğıt ortamında yapılan işlemleri, 
k) Form: Biçimli belgeyi, 
l) Format: Elektronik dosya türlerini, 
m) Günlük rapor (log): EBYS’de yapılan ekleme, değiştirme, silme, arama, 

görüntüleme, gönderme ve alma gibi işlemlerin hangi EBYS elemanı üzerinde 
ve kimin tarafından gerçekleştirildiği ile işlemin gerçekleştirildiği tarih ve zaman 
bilgisini ihtiva eden kayıtları, 

n) Güvenli elektronik imza: Münhasıran imza sahibine bağlı olan, sadece 
imza sahibinin tasarrufunda bulunan güvenli elektronik imza oluşturma aracı ile 
oluşturulan, nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak imza sahibinin kimliğinin 
ve imzalanmış elektronik veride sonradan herhangi bir değişiklik yapılıp 
yapılmadığının tespitini sağlayan elektronik imzayı, 

o) İdare: Kamu kurum ve kuruluşlarını, 
ö) İmza oluşturma aracı: Elektronik imza oluşturmak üzere, imza oluşturma 

verisini kullanan yazılım veya donanım aracını, 
p) İmza oluşturma verisi: İmza sahibine ait olan, imza sahibi tarafından elek-

tronik imza oluşturma amacıyla kullanılan ve bir eşi daha olmayan şifreler, krip-
tografik gizli anahtarlar gibi verileri, 

r) İmza sahibi: Fiziksel ortamda üretilen belgeyi imzalayan veya elektronik 
imza oluşturmak amacıyla bir imza oluşturma aracını kullanan gerçek kişiyi, 
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s) Resmî yazışma: İdarelerin kendi içlerinde, birbirleriyle veya gerçek ya da 
tüzel kişiler ile iletişim sağlamak amacıyla fiziksel ortamda veya güvenli elek-
tronik imza kullanarak elektronik ortamda yürüttükleri süreci, 

ş) Standart dosya planı: Kurumsal işlemler ve bu işlemler sonucunda 
oluşturulan veya alınan belgelerin üretim yerleri ile olan ilişkisi belirtilerek konu 
veya fonksiyon esasına göre dosyalanmasını sağlamak amacıyla geliştirilen ve 
Başbakanlık tarafından yayımlanan sınıflama şemasını, 

t) Üstveri (metadata): Bir belgeyi tanımlayan gönderici, konu, tarih, sayı ve 
benzeri bilgileri, 

u) Üst yazı: Belgenin, varsa ek listesi ve dağıtım listesi dâhil, ek hariç kısmını, 
ü) Yetkili makam: Mevzuatta belirtilen görevleri yerine getirme hususunda 

yürütme ve karar verme yetkisine sahip görevlileri, 
v) Zaman damgası: Bir elektronik verinin, üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, 

alındığı ve/veya kaydedildiği zamanın tespit edilmesi amacıyla elektronik serti-
fika hizmet sağlayıcısı tarafından güvenli elektronik imza ile doğrulanan zaman 
kaydını, 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Belge Özellikleri 

Nüsha sayısı 
MADDE 4- (1) Muhataba gönderilmek üzere fiziksel ortamda hazırlanan bel-

geler, paraflı nüshası hazırlayan idarede kalacak şekilde en az iki nüsha düzenle-
nir. 

Belgenin şeklî özellikleri 
MADDE 5- (1) Belgelerin A4 (210x297 mm) boyutundaki kâğıda çıktı 

alınacak şekilde hazırlanması esastır. 
(2) Belge ekleri farklı form, format veya ebatlarda hazırlanabilir. 
(3) Üst yazılarda kâğıdın bir yüzü kullanılır. Ancak üst yazının ekleri için 

kâğıdın her iki yüzü de kullanılabilir. 

Yazı tipi ve harf büyüklüğü 
MADDE 6- (1) Elektronik ortamda hazırlanan belgelerde “Times New Ro-

man” veya “Arial” yazı tipi normal yazı stilinde kullanılır. Harf büyüklüğünün 
Times New Roman için 12 punto, Arial için 11 punto olması esastır. Ancak gerekli 
hâllerde metinde harf büyüklüğü 9 puntoya, iletişim bilgilerinin yazımında ise 8 
puntoya kadar düşürülebilir. Farklı form, format veya ebatlarda hazırlanan rapor, 
analiz ve benzeri metinlerde farklı yazı tipi ve harf büyüklüğü kullanılabilir. 

(2) Metin içinde yer alan alıntılar tırnak içinde ve eğik (italik) olarak yazılabilir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Belgenin Bölümleri 

Yazı alanı 
MADDE 7- (1) Belgenin yazı alanı sayfanın üst, alt, sol ve sağ kenarından 2,5 

cm boşluk bırakılarak düzenlenir. 
(2) Yazı alanı dışına sayfa numarası ve varsa ek numarası hariç hiçbir ifade 

veya ibare yazılmaz. 

Başlık 
MADDE 8- (1) Başlık (antet), belgeyi gönderen idarenin adının belirtildiği 

bölümdür. 
(2) Başlık, belgenin yazı alanının üst kısmına ortalanarak yazılır. İlk satıra 

“T.C.” kısaltması, ikinci satıra idarenin adı büyük harflerle, üçüncü satıra biri-
min adı ilk harfleri büyük diğerleri küçük harflerle ortalanarak yazılır. Ancak, 
bağlı veya ilgili idarelerde ilk satıra “T.C.” kısaltması, ikinci satıra bağlı veya 
ilgili olunan bakanlığın adı büyük harflerle, üçüncü satıra idarenin adı ilk harf-
leri büyük diğerleri küçük harflerle ve dördüncü satıra da birimin adı ilk harfleri 
büyük diğerleri küçük harflerle ortalanarak yazılabilir (Örnek 1). 

(3) İdarelerin il ve ilçe teşkilatlarında kullanılan başlıklar 10/6/1949 tarihli ve 
5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümlerine uygun olarak düzenlenir (Örnek 1). 

(4) Bölge müdürlüklerinde hangi bölge teşkilatı olduğu yazılır (Örnek 1). 
(5) Doğrudan merkezî teşkilata bağlı taşra birimlerinde başlıkta merkezî 

teşkilat ve taşra teşkilatı adlarına yer verilir (Örnek 1). 
(6) Başlığın yazımında DETSİS’te yer alan başlık kayıtları esas alınır. 

Sayı 
MADDE 9- (1) Belgelerde sayı bulunması zorunludur. “Sayı:” sırasıyla; 

DETSİS’te belirtilen Türkiye Cumhuriyeti Devlet Teşkilatı Numarası, standart 
dosya planı kodu ile belge kayıt numarasından oluşur ve bunların arasına kısa 
çizgi işareti (-) konulur (Örnek 2). 

(2) “Sayı:” yan başlığı, başlığın son satırından itibaren iki satır boşluk 
bırakılarak ve yazı alanının solundan başlanarak yazılır (Örnek 2). Belgede hem 
birim evrak bölümü hem de genel evrak bölümü tarafından verilen kayıt numarası 
bulunması hâlinde araya eğik çizgi işareti (/) konulur. Bu belgeler için belge kayıt 
numarası olarak genel evrak bölümü tarafından verilen kayıt numarası dikkate 
alınır. 

(3) Elektronik ortamda güvenli elektronik imza ile hazırlanan belgelerin kayıt 
numarası, başına “E.” ibaresi konularak yazılır (Örnek: 69471265-902-E.4752). 
Bu belgelerde sayı bilgisine belge üstverisinde veya belge üzerinde yer verilir. 
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Tarih 
MADDE 10- (1) Tarih, fiziksel ortamda belgeye ilgili birimden sayı verildiği 

zamanı belirtir. 
(2) Fiziksel ortamda hazırlanan belgelerde tarih, sayı ile aynı satırda olmak 

üzere yazı alanının en sağında yer alır (Örnek 2). Tutanak, rapor, tebliğ-tebellüğ 
belgesi ve benzeri belgelerde ise tarih, metnin bitiminde yer alabilir. 

(3) Tarih; gün, ay ve yıl olarak rakamla yazılır. Ay ve gün iki haneli, yıl ise 
dört haneli olarak düzenlenir (Örnek: 01.09.2014, 04/09/2014). Ay adları, harfle 
de yazılabilir. Bu durumda gün, ay ve yıl arasına herhangi bir işaret konulmaz 
(Örnek: 10 Ekim 2014, 09 OCAK 2014). 

(4) Elektronik ortamda güvenli elektronik imza ile hazırlanan belgelerde tarih 
bilgisine belge üstverisinde veya belge üzerinde yer verilir. Belge üzerinde bu-
lunan güvenli elektronik imzaların uzun vadeli doğrulamaya imkân verecek ni-
telikte olması ve bu imzalarda zaman damgası bulunması zorunludur. Belgenin 
en son yetkili tarafından güvenli elektronik imza ile imzalandığı zamanı gösteren 
zaman damgasındaki tarih bilgisi belge tarihi olarak esas alınır. 

Konu 
MADDE 11- (1) “Konu:” yan başlığı, “Sayı:” yan başlığının bir alt satırına 

yazılır. Belgenin konusu, yazı alanının dikey orta hizasını geçmeyecek biçimde 
kelimelerin baş harfleri büyük olarak ve sonuna herhangi bir noktalama işareti 
konulmaksızın yazılır (Örnek 2). Konu bir satırı geçerse ikinci satır “Konu:” yan 
başlığının altı boş bırakılarak yazılır. 

Muhatap 
MADDE 12- (1) Muhatap, belgenin gönderildiği idareyi ya da kişiyi belirtir. 

Bu bölüm konunun son satırından itibaren, belgenin uzunluğuna göre iki ila dört 
satır boşluk bırakılarak ve sayfa ortalanarak yazılır. 

(2) Muhatabın idare ya da özel hukuk tüzel kişisi olması durumunda adı büyük 
harflerle yazılır. Muhatap idarenin adının yazımında DETSİS’te yer alan kayıtlar 
esas alınır. İhtiyaç duyulması hâlinde muhataba ilişkin birim adı bilgileri parantez 
içinde ilk harfleri büyük diğerleri küçük harflerle bir alt satıra yazılır. Başbakan 
yardımcısını muhatap belgelerde önce “BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA” iba-
resi yazılır, bir alt satırda ise parantez içinde “Sayın” ibaresinden sonra başbakan 
yardımcısının adı ilk harfi büyük diğerleri küçük, soyadı ise büyük harflerle 
yazılır (Örnek 3). 

(3) İdare dışına gönderilen belgelerde, gerekiyorsa belgenin gideceği yerin 
adresi, muhatap satırının altına satır ortalanarak, ilk harfleri büyük diğerleri 
küçük harflerle yazılır. Adres bilgisi, uzun olması hâlinde birden fazla satıra 
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yazılabilir. Muhatap gerçek kişi ise muhatap bölümüne “Sayın” kelimesinden 
sonra muhatabın adı ilk harfi büyük diğerleri küçük harflerle, soyadı ise büyük 
harflerle yazılır (Örnek 4). 

(4) Bağlı, ilgili veya ilişkili idarelere gönderilecek belgeler doğrudan o idareye 
gönderilebilir (Örnek 5). Ancak, ilgili başbakan yardımcısının ya da bakanlığın 
bilgi sahibi olmasının gerekli görüldüğü durumlarda belge, söz konusu başbakan 
yardımcısı ya da bakanlık aracılığıyla gönderilir. 

(5) İdare tarafından gerekli görüldüğü hâllerde dağıtımlı belgelerin muhatap 
bölümüne “DAĞITIM YERLERİNE” ibaresi yazılabilir (Örnek 14). 

İlgi 
MADDE 13- (1) İlgi, belgenin bağlantılı olduğu diğer belge ya da belgelerin 

belirtildiği bölümdür. 
(2) “İlgi” yan başlığı, muhatap bölümünün son satırından itibaren iki satır 

boşluk bırakılarak ve yazı alanının solundan başlanarak yazılır (Örnek 6). 
(3) “Sayı”, “Konu” ve “İlgi” yan başlıklarından sonra kullanılan iki nokta “:” 

işareti aynı hizada yazılır (Örnek 6). 
(4) İlgide yer alan bilgiler bir satırı geçerse, devamı “İlgi” yan başlığının ve 

sıralamayı gösteren harflerin altı boş bırakılarak alt satıra yazılır (Örnek 6). 
(5) İlginin birden fazla olması durumunda, belgeler önceki tarihli olandan 

başlanarak tarih sırasına göre sıralanır. Sıralamada, Türk alfabesinde yer alan 
bütün küçük harfler, kendilerinden sonra kapama parantez işareti “)” konularak 
kullanılır (Örnek 6). 

(6) İlgide, ilgi tutulan belgeyi gönderen idarenin adı ile belgenin tarihi ve 
sayısı belirtilir. Ancak ilgi tutulan belge, muhatap idarenin daha önce gönderdiği 
bir belge veya muhatap idareye daha önce gönderilen bir belge olması durumunda 
idare adı belirtilmez (Örnek 6). 

(7) İlgide, “… tarihli ve … sayılı …” ibaresi kullanılır ve ilginin sonuna nokta 
işareti konulur (Örnek 6). 

(8) İlgide belirtilen belge gerçek kişiden geliyorsa ilgi bölümü “......’ın 
…….tarihli başvurusu.” biçiminde yazılır (Örnek 6). 

Metin 
MADDE 14- (1) Metin, “İlgi” ile “İmza” arasındaki kısımdır. 
(2) İlgi ile metin başlangıcı arasında bir satır, ilgi yoksa belgenin muhatabı ile 

metin başlangıcı arasında iki satır boşluk bulunur (Örnek 7). 
(3) Metindeki kelime aralarında ve noktalama işaretlerinden sonra bir karakter 

boşluk bırakılır. Noktalama işaretleri kendinden önce gelen harfe bitişik yazılır. 
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(4) Paragrafa 1,25 cm içeriden başlanır ve metin iki yana hizalanır. Paragraflar 
arasında satır boşluğu bırakılmaz (Örnek 7). İhtiyaç duyulması hâlinde paragraf-
lar harf veya rakam ile sıralanabilir. 

(5) Birden fazla sayfa tutan üst yazılarda sayı, tarih, konu, muhatap ve ilgi 
bilgilerine sadece ilk sayfada; imza, ek, dağıtım ve iletişim bilgilerine ise sadece 
son sayfada yer verilir (Örnek 8). 

(6) Metin içinde geçen sayılar rakamla veya harfle yazılabilir. Gerekli görül-
mesi hâlinde sayılar rakamla yazıldıktan sonra parantez içinde harfle de göster-
ilebilir. 

(7) Dört ve dörtten çok haneli sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara 
ayrılarak yazılır ve araya nokta işareti konulur (Örnek: 1.452; 25.126; 326.197). 
Sayılarda kesirler virgül ile ayrılır (Örnek: 45,72). 

(8) Belge, Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan Yazım Kılavuzu ve Türkçe 
Sözlük esas alınarak dil bilgisi kurallarına göre anlamlı ve özlü olarak yazılır. 
Belge içinde zorunlu olmadıkça yabancı kelimeye yer verilmez, verildiği du-
rumda ise parantez içinde anlamı belirtilir. Ancak muhatabı yabancı ülke veya 
uluslararası kuruluş olan resmî yazışmalarda yabancı dil kullanılabilir. Bu durum-
da belge varsa uluslararası yazışma usullerine göre oluşturulabilir. Ayrıca yabancı 
dille yazılan belgenin el yazısıyla atılan imzalı ya da güvenli elektronik imzalı 
Türkçe karşılığı da oluşturulur ve idarede kalan nüshasına eklenerek saklanır. 

(9) Metin içinde kısaltma kullanılacak ise ifadenin ilk kullanıldığı yerde açık 
biçimi, sonra parantez içinde kısaltma yazılır [Örnek: Türkiye Büyük Millet Me-
clisi (TBMM)]. 

(10) Metnin son bölümü: 
a) Yazışma yapan makamlar arasındaki hiyerarşi yönünden, alt makamlara 

“Rica ederim.”, üst ve aynı düzeydeki makamlara “Arz ederim.” ibaresiyle bitirilir. 
b) Üst, aynı düzey ve alt makamlara birlikte dağıtımlı olarak yapılan 

yazışmalarda “Arz ve rica ederim.” ibaresiyle bitirilir. 
c) Gerçek kişileri muhatap yazışmalarda “Saygılarımla.”, “İyi dileklerimle.” 

veya “Bilgilerinize sunulur.” ibareleriyle bitirilebilir. 

İmza 
MADDE 15- (1) Metnin bitiminden itibaren iki ila dört satır boşluk 

bırakılarak belgeyi imzalayacak olan makam sahibinin adı, soyadı ve bunların 
altına unvanı yazı alanının en sağına ortalanarak yazılır (Örnek 8). İmza, ad ve 
soyadın üzerinde bırakılan boşluğa atılır. El yazısıyla atılan imza, kaybolmaya-
cak ve kâğıda işlemesini sağlayacak kalemle atılır. Elektronik ortamda yapılacak 
resmî yazışmalarda, imza yetkisine sahip kişi belgeyi, güvenli elektronik imzası 
ile imzalar. 
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(2) Belgeyi imzalayanın adı ilk harfi büyük diğerleri küçük, soyadı ise büyük 
harflerle yazılır. Unvan, ad ve soyadın altına ilk harfleri büyük diğerleri küçük 
harflerle yazılır. Akademik unvanlar veya rütbeler adın ön tarafına ya da bir satır 
altına ilk harfleri büyük diğerleri küçük harflerle açık ya da kısaltılarak yazılabilir. 

(3) Belgeyi imzalayacak olan makam, belgeyi hazırlayan idarenin imza yet-
kileri yönergesine veya yetkili makamlarca verilen imza yetkisine uygun olarak 
belirlenir. 

(4) Belgeyi, imza yetkisi devredilen makam imzaladığında, imzalayanın adı 
ve soyadı birinci satıra, yetki devreden makamı gösteren “Başbakan a.”, “Bakan 
a.”, “Müsteşar a.”, “Vali a.”, “Belediye Başkanı a.” veya “Rektör a.” biçimindeki 
ibare ikinci satıra, imzalayan makamın unvanı ise üçüncü satıra yazılır (Örnek 9). 
İdare birimleri arasındaki iç yazışmalarda yetki devredenin unvanı kullanılmaz. 

(5) Belge vekâleten imzalandığında, imzalayanın adı ve soyadı birinci satıra, 
vekâlet olunan makam “Müsteşar V.”, “Vali V.”, “Belediye Başkanı V.” veya 
“Rektör V.” biçiminde ikinci satıra yazılır (Örnek 9). 

(6) Belgenin iki yetkili tarafından imzalanması durumunda üst unvan sahib-
inin adı, soyadı, unvanı ve imzası sağda yer alır. Belgenin ikiden fazla yetkili 
tarafından imzalanması durumunda en üst unvan sahibinin adı, soyadı, unvanı 
ve imzası en solda olmak üzere yetkililer unvan sırasına göre soldan sağa doğru 
sıralanır (Örnek 10). 

(7) Fiziksel ortamda rapor ya da benzeri bir belgenin hazırlanması hâlinde 
belgenin son sayfası imza sahibi ya da imza sahipleri tarafından imzalanır. Son 
sayfadan önceki sayfalar ise imza sahibi ya da imza sahipleri tarafından imzalanır 
ya da paraflanır. Gerekli görülmesi hâlinde sayfalar ayrıca en az bir kişisel müh-
ürle veya idare mührüyle mühürlenir. İmza, paraf veya mühür metin bölümünün 
okunmasını engellemeyecek şekilde sayfada yer alır. 

(8) Üst yazıya ilişkin olarak idare tarafından hazırlanan ve yedinci fıkrada 
belirtilenler haricindeki ekler, imza sahibi ya da imza sahiplerinden en az biri 
tarafından imzalanır ya da paraflanır veyahut paraf zincirinde yer alanların en 
az biri tarafından paraflanır. Gerekli görülmesi hâlinde ekler ayrıca idare müh-
rüyle mühürlenir. İmza, paraf veya mühür metin bölümünün okunmasını engel-
lemeyecek şekilde sayfada yer alır. 

(9) Fiziksel ortamda hazırlanan dağıtımlı belgelerde nüshaların her biri ilgili 
makam tarafından imzalanabileceği gibi, imzalanan bir nüsha 26 ncı maddedeki 
usule göre çoğaltılarak da muhataplara gönderilebilir. 

Ek 
MADDE 16- (1) Belgede ek olması hâlinde “Ek:” başlığı imza bölümünden 

sonra uygun satır boşluğu bırakılarak ve yazı alanının solundan başlanarak yazılır. 
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Belgenin sadece bir eki olması durumunda “Ek:” başlığının sağında eki belirtecek 
ibareye yer verilir. Belgede birden fazla ek varsa “Ek:” başlığının altında ekler 
numaralandırılır ve ekleri belirtecek ibarelere yer verilir. Eklerin sayfa sayısı 
parantez içinde belirtilir (Örnek 11). Birden fazla ek olması durumunda eklerin 
üzerinde ek numarası yazı alanının sağ üst köşesinde belirtilir (Örnek: EK-1, EK-2). 

(2) Ek listesi yazı alanına sığmayacak kadar uzunsa ayrı bir sayfada “EK 
LİSTESİ” başlığı altında gösterilir ve üst yazıya eklenir (Örnek 12). 

(3) Belge eklerinin muhataba gönderilmediği durumlarda “Ek konulmadı” ya 
da “Ek-.... konulmadı” ifadesi yazılır (Örnek 13). 

(4) Güvenlik gerekçesiyle, teknik veya benzeri nedenlerle üst yazıyla birlikte 
gönderilemeyen veya alınamayan belge ekleri üst yazıyla ilişkilendirilmek sureti-
yle üst yazıdan ayrı olarak gönderilebilir veya alınabilir. Söz konusu nedenlerle 
alınan belge ekleri üst yazıyla ilişkilendirilmek şartıyla üst yazıdan ayrı olarak 
muhafaza edilebilir. 

Dağıtım 
MADDE 17- (1) Belgenin birden fazla muhataba gönderilmesi durumunda 

dağıtım bölümüne yer verilir. “Dağıtım:” başlığı, ek varsa “Ek:” bölümünden son-
ra, ek yoksa imza bölümünden sonra uygun satır boşluğu bırakılarak yazı alanının 
solundan başlanarak yazılır (Örnek 13). 

(2) Belgenin gereğini yerine getirme durumunda olanlar “Gereği:” kısmına, 
belgenin içeriği hakkında bilgi sahibi olması istenenler ise “Bilgi:” kısmına 
yazılır. “Gereği:” kısmı “Dağıtım:” başlığının altına, “Bilgi:” kısmı ise “Gereği:” 
kısmı ile aynı satıra ve yazı alanının ortasına doğru yazılır. “Bilgi:” kısmı yoksa 
muhatap adları doğrudan “Dağıtım:” başlığının altına yazılır (Örnek 13). 

(3) Dağıtımlı belgeler dağıtım bölümünde belirtilen muhataplara gönder-
ilir. Dağıtım bölümü yazı alanına sığmayacak kadar uzunsa ayrı bir sayfada 
“DAĞITIM LİSTESİ” başlığı altında gösterilir ve üst yazıya eklenir (Örnek 14). 

Olur 
MADDE 18- (1) Makam oluru alınan belgeler ilgili birim tarafından teklif 

edilir ve oluru alınan makam tarafından el yazısı ya da güvenli elektronik imza 
ile imzalanır. 

(2) Belge olur için makama sunulurken imza bölümünden sonra uygun boş 
satır bırakılarak yazı alanının ortasına büyük harflerle “OLUR” yazılır. “OLUR” 
ibaresinden sonra tarih ve imza için uygun boş satır bırakılarak imzalayanın adı 
ilk harfi büyük diğerleri küçük, soyadı büyük ve bir alt satıra da unvanı ilk harfleri 
büyük diğerleri küçük harflerle ortalanarak yazılır (Örnek 15) . 
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(3) Oluru teklif eden birim ile olur alınan makam arasında başka makamlar 
varsa bunlar “Uygun görüşle arz ederim.” ifadesiyle olura katılabilir. Bu ifade, 
teklif eden birim yetkilisinin imza bölümü ile “OLUR” ibaresinin bulunduğu 
bölüm arasına uygun boşluk bırakılarak yazı alanının solunda yer alacak şekilde 
yazılır (Örnek 16, 17).  

Paraf 
MADDE 19- (1) Fiziksel ortamda kullanılan paraf, kaybolmayacak ve kâğıda 

işlemesini sağlayacak kalemle atılır. Paraf, belgenin sadece idarede kalacak 
nüshasında yer alır. Fiziksel ortamda hazırlanan belgelerde paraflar, yazı alanının 
sonunda ve sol kenarında yer alır (Örnek 18). 

(2) Belgenin paraf bölümünde tarih, unvan, ad ve soyadı belirtilir. 
(3) Elektronik ortamda hazırlanan belgelerde paraf, güvenli elektronik imza ile 

atılır. Ancak parafı alınacak personelin güvenli elektronik imzasının bulunmaması 
ya da ilgili idare tarafından güvenli elektronik imza ile paraf atılmasına gerek 
görülmemesi hâlinde ilgilinin parafı yerine elektronik onayı alınır. Bu onaylar 
EBYS’nin günlük raporlarında (log) kayıt altına alınır. Günlük raporlar, gün-
lük olarak zaman damgasıyla damgalanır ve ilgili mevzuatta belirtilen saklama 
planları çerçevesinde imha edilebilir. Ancak günlük raporların saklama süresi 
ilişkili olduğu belgelerin saklama süresinden daha kısa olamaz. 

Koordinasyon 
MADDE 20- (1) İdare içinde birden fazla birimin iş birliği ile hazırlanan ve 

üst makama sunulan belgelerde, belgeyi hazırlayan birime ait paraf bölümünden 
sonra bir satır boşluk bırakılarak “Koordinasyon:” yazılır ve iş birliğine dâhil olan 
ilgililerin unvanları, adları ve soyadları paraf bölümündeki biçime uygun olarak 
düzenlenir (Örnek 19). 

İletişim bilgileri 
MADDE 21- (1) İletişim bilgileri; belgeyi gönderen idarenin adresi, posta 

kodu, telefon ve faks numarası, e-posta adresi, internet adresi ile bilgi alınacak 
kişinin adı, soyadı, unvanı ve telefon numarasını içerecek şekilde sayfa sonuna 
yazılır ve çizgi ile ayrılır (Örnek 20). 

Gizlilik dereceli belgeler 
MADDE 22- (1) Gizlilik dereceli belgelerin hazırlanması, kaydedilmesi, 

saklanması, gönderilmesi, alınması ve diğer işlemlere ilişkin olarak ilgili mev-
zuatta belirtilen hükümler uygulanır. 
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Süreli yazışmalar 
MADDE 23- (1) Süreli resmî yazışmalarda “ACELE” veya “GÜNLÜDÜR” 

ibaresine yer verilir. “GÜNLÜDÜR” ibaresi taşıyan belgelere cevap verilmesi 
gereken süre ya da tarih metin içinde belirtilir. 

(2) “ACELE” ibaresi taşıyan belgeye derhâl ve süratle, “GÜNLÜDÜR” iba-
resi taşıyan belgeye belgede belirtilen süre içinde cevap verilir. 

(3) Süreli belgelerde “ACELE” veya “GÜNLÜDÜR” ibaresi yazı alanının sağ 
üst köşesinde kırmızı renkli olarak belirtilir. Elektronik ortamda hazırlanan süreli 
belgelerde “ACELE” veya “GÜNLÜDÜR” ibaresine belge üstverisinde de yer 
verilir. Birden fazla sayfalı belgelerde “ACELE” veya “GÜNLÜDÜR” ibaresi 
sadece birinci sayfada belirtilir (Örnek 8). 

Sayfa numarası 
MADDE 24- (1) Birden fazla sayfa tutan belgelere sayfa numarası verilir. 

Sayfa numarası iletişim bilgilerinin altında ve sayfanın ortasında, toplam sayfa 
sayısının kaçıncısı olduğunu gösterecek şekilde belirtilir (Örnek 8). 

Üstveri elemanları 
MADDE 25- (1) Güvenli elektronik imza kullanılarak hazırlanan belgeler için 

ilgili mevzuatta belirtilen standartlara uygun üstveri elemanları kullanılır. 
(2) Birinci fıkra kapsamında hazırlanan elektronik belgelerin idareler arasında 

resmî yazışma kapsamında iletilmesi hâlinde e-Yazışma Teknik Rehberinde 
tanımlanan üstveri elemanları kullanılır. 

(3) İlgili mevzuatta belirtilen üstveri elemanlarına ilave olarak üstveri elemanı 
kullanılabilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Belgenin Çoğaltılması, Gönderilmesi, Alınması ve İade Edilmesi 

Belgenin çoğaltılması 
MADDE 26- (1) Fiziksel ortamda hazırlanan ve gizlilik derecesi taşımayan bir 

belgeden örnek çıkartılması hâlinde, örneğin uygun bir yerine “ASLI GİBİDİR” 
ibaresi konulur ve idarece yetkilendirilmiş görevli tarafından ad, soyadı, unvan ve 
tarih belirtilmek suretiyle imzalanır. Bu şekilde çoğaltılan belge, asıl belge gibi 
kabul edilir. 

(2) Güvenli elektronik imza ile imzalanarak hazırlanmış bir belgeden çıktı 
alınmasına ihtiyaç duyulması hâlinde bu işlem sadece idarece yetkilendirilmiş 
görevli tarafından gerçekleştirilir. Çıktının uygun bir yerine “BELGENİN ASLI 
ELEKTRONİK İMZALIDIR” ibaresi konulur. Tarih ve sayı bilgileri EBYS 
aracılığı ile belge çıktısı üzerine yazdırılır. 
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(3) Bu Yönetmeliğin Üçüncü Bölümünde belirtilen unsurlara çıktı üzerinde 
yer verilememesi durumunda, çıktı üzerinde yer almayan unsurlara belgenin üst-
veri çıktısında yer verilir. Hem belge çıktısında hem de üstveri çıktısında tarih ve 
sayı bilgilerine yer verilerek bu çıktıların birbiriyle ilişkilendirilmesi sağlanır. Söz 
konusu ilişkilendirmenin sağlanması amacıyla çıktılar üzerine herhangi bir ibare-
nin yazılması veya konulması durumunda yapılan ekleme idarece yetkilendirilmiş 
görevli tarafından paraflanır. Çıktı, idarece yetkilendirilmiş görevlinin adı, soyadı 
ve unvanı belirtilmek suretiyle imzalanır. 

(4) Güvenli elektronik imza ile imzalanarak hazırlanmış belgelerin elektronik 
ortamda kaydedilmesi, gönderilmesi ve dosyalanarak saklanması esastır. Bu bel-
geler, zorunlu olmadıkça ayrıca çıktısı alınarak el yazısıyla atılan imza ile imza-
lanmaz ve fiziksel ortamda saklanmaz. 

Belgenin fiziksel ortamda gönderilmesi ve alınması 
MADDE 27- (1) Gizlilik derecesi taşımayan ve fiziksel ortamda gönder-

ilen belgenin başlık bilgisi, ihtiyaç duyulması hâlinde gönderen idarenin adres 
bilgisi, belgenin tarihi ve sayısı zarfın sol üst köşesine; muhatabın adı ve ihtiyaç 
duyulması hâlinde adres bilgisi zarfın ortasına yazılır. Varsa süre ve kişiye özel 
bilgisi (ACELE, GÜNLÜDÜR, KİŞİYE ÖZEL), kişiye özel bilgisi üstte olmak 
üzere, zarfın sağ üst köşesinde kırmızı renkli büyük harflerle belirtilir (Örnek 21). 

(2) Gizlilik dereceli belgelerin gerekli güvenlik tedbirleri alınarak fiziksel ortamda 
gönderilmesi esastır. Ancak bu belgeler gerekli güvenlik tedbirleri alınması şartıyla 
güvenli elektronik imza ile imzalanarak elektronik ortamda da gönderilebilir. 

(3) İdareye fiziksel ortamda gelen belge idare tarafından teslim alınır ve alındığı 
tarih ile belgeye ait üstveriler kaydedilir. Gerekli görülmesi hâlinde güvenli elek-
tronik imza ile gelen belge çıktı alınarak da işleme konulur. 

(4) İdareler, fiziksel ortamda alınan belgeler için gelen evrak kaydında 
kullanacakları kaşede en az Örnek 22’de belirtilen unsurlara yer verirler. Kaşe üst 
yazının ilk sayfasının ön veya arka yüzüne basılır. 

(5) Birime gelen belgelerle ilgili havale, talimat ve benzeri işlemler, üst yazının 
ilk sayfasının ön veya arka yüzüne kaşe basılarak belge üzerinde gösterilebilir. Bu 
kaşenin şekli ilgili birimler tarafından belirlenir. 

(6) “KİŞİYE ÖZEL” ibaresi taşıyan zarf veya belgeler açılmadan ilgiliye tes-
lim edilmek üzere alınır. “KİŞİYE ÖZEL” ibaresi taşıyan belge üzerinde yalnızca 
ilgili kişi tasarruf hakkına sahiptir ve ilgilinin talebi olmadan kayda alınmaz. 

(7) Kişiler tarafından idareye yazılan dilekçelerin; “… arz ederim.” şeklinde 
bitirilmemesi veya “… rica ederim.” ibaresiyle ya da başka ibarelerle bitirilmesi 
dilekçenin işleme alınmasına engel değildir. 
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Belgenin elektronik ortamda gönderilmesi ve alınması 
MADDE 28- (1) Güvenli elektronik imza ile imzalanan belge elektronik 

ortamda muhataplara iletilir. Güvenli elektronik imza ile imzalandıktan sonra 
elektronik olarak iletilemeyen belge 26 ncı maddede düzenlenen usule göre çıktı 
alınarak gönderilir. 

(2) Güvenli elektronik imza ile imzalanan belgeler veya dokümanlar veri de-
polama araçlarıyla da iletilebilir. Bu durumda gönderme ve alma işlemine ilişkin 
kayıt tutulur. 

(3) İdareler arasında resmî yazışma kapsamında iletilecek elektronik belgeler-
in oluşturulmasında e-Yazışma Teknik Rehberinde tanımlanan kurallara uyulması 
zorunludur. İdare, resmî yazışma kapsamında kendisine iletilen ve e-Yazışma 
Teknik Rehberine uygun şekilde oluşturulmuş belgeleri işleme koymakla yüküm-
lüdür. 

(4) İdare, başka bir idareden kendisine resmî yazışma kapsamında iletilen ve 
e-Yazışma Teknik Rehberinde tanımlanan kurallara uygun şekilde hazırlanmamış 
bir belgeyi reddetme hakkına sahiptir. Bu durumda, kendisine iletilen belgeyi red-
deden idare, gönderen idareye bu durumu sebepleriyle birlikte belgenin kendisine 
ulaştığı tarihi takip eden ikinci iş gününün sonuna kadar bildirir. 

(5) Resmî yazışma kapsamında idare dışına gönderilen gizlilik derecesi 
taşımayan güvenli elektronik imza ile imzalanmış belgeler de gerekli hâllerde 
elektronik olarak şifrelenir. Elektronik belgelerin şifrelenmesi işlemi e-Yazışma 
Teknik Rehberinde tanımlandığı şekilde yapılır. Kullanılacak şifreleme sertifikaları 
yetkili elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarından temin edilir. 

(6) e-Yazışma Teknik Rehberinde tanımlanan şifreleme mekanizmasına uy-
gun şekilde kendilerine şifreli belge iletilebilmesini isteyen idareler kendileri için 
elektronik şifreleme sertifikası temin eder. İdareler için oluşturulan elektronik 
şifreleme sertifikaları DETSİS üzerinden paylaşılır. İdareler, elektronik şifreleme 
sertifikasına sahip olması şartıyla diğer idarelerden resmî yazışma kapsamında 
kendilerine gönderilen ve e-Yazışma Teknik Rehberine uygun şekilde şifrelenmiş 
belgeleri kabul etmekle yükümlüdür. İdareler, karşılıklı olarak üzerinde anlaşmak 
koşuluyla, e-Yazışma Teknik Rehberinde tanımlanan şifreleme mekanizmasından 
farklı şifreleme mekanizmaları kullanabilir. 

(7) İdare, e-Yazışma Teknik Rehberinde tanımlandığı şekilde şifrelenerek ken-
disine gönderilen resmî yazışma kapsamındaki bir belgenin şifresini açamazsa 
veya belgenin şifresini açmakla birlikte belge içeriğinin e-Yazışma Teknik Re-
hberinde şifreleme mekanizması için tanımlanan özellikleri taşımadığını belirl-
erse bu belgeyi reddeder ve durumu şifreli belgenin kendisine ulaştığı günü takip 
eden ikinci iş gününün sonuna kadar, kendisine iletilen şifreli belgeyi tanımlayan 
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bilgilerle birlikte, belgeyi gönderen idareye bildirir ve hem bu bildirimi hem de 
kendisine iletilen şifreli belgeyi kayıt altına alır. İdarenin bildirimde bulunmaması 
halinde, gönderilen şifreli belge açılmış, içeriğine erişilmiş ve bu belgenin 
e-Yazışma Teknik Rehberine uygun şekilde oluşturulduğu kabul edilmiş sayılır. 

(8) Güvenli elektronik imzalı belgelerin gönderilmesi ve alınması işlemlerinin 
ilgili mevzuatla yetki verilmiş üçüncü bir taraf aracılığıyla kayıt altına alınarak 
yapılması esastır. Ancak, idareler arasında güvenli elektronik imzalı belgelerin 
gönderilmesi ve alınması işlemleri, taraflarca yapılacak anlaşmalar çerçevesinde 
ve kayıt altına alınmak kaydıyla başka bir iletim mekanizmasıyla da yapılabilir. 

(9) EBYS kurulmamış olan idarelere gönderilen güvenli elektronik imzalı bel-
gelerin alınmasında sekizinci fıkra hükmü esas alınır. Bu belgeler, muhatap idare 
tarafından imza doğrulaması yapıldıktan sonra 26 ncı maddede düzenlenen usule 
göre çıktısı alınarak işleme konulur. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 

Belgenin iade edilmesi 
MADDE 29- (1) İdareye muhatabı olmadığı hâlde fiziksel ortamda gelen bir 

belge, asıl muhatabı anlaşılamıyorsa gönderene iade edilir. Ancak, asıl muhatabın 
açıkça belli olması durumunda, gerektiğinde belgenin bir sureti alınarak, aslı 
muhatabına gönderilir ve belgeyi gönderene de bilgi verilir. 

(2) İdareye muhatabı olmadığı hâlde güvenli elektronik imza ile imzalanarak 
elektronik ortamda bir belge gelmesi durumunda, belgenin muhatabı olunmadığı 
bilgisi ve söz konusu belgeye ilişkin tanımlayıcı bilgiler gönderene elektronik 
ortamda iletilir. Bu durumda belgenin bir kopyası elektronik ortamda muhafaza 
edilir. 

Görüş, bilgi ve belge taleplerinde süre 
MADDE 30- (1) İdare içi ve idare dışı görüş, bilgi ve belge talep yazıları 

günlü yazılır. İdareler, ilgili mevzuattaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, 
süre belirtilmeyen belge taleplerini talebin kendilerine ulaşmasından itibaren en 
geç beş iş günü; süre belirtilmeyen bilgi ve görüş taleplerini ise talebin kend-
ilerine ulaşmasından itibaren en geç onbeş iş günü içinde yerine getirir. Tale-
bin ulaştığı tarih, fiziki ortamda gelen talepler için ilgili yazının idarenin genel 
evrak kayıtlarına girdiği zamanı; elektronik ortamda gelen talepler için ise talep 
yazısının EBYS’ye giriş kaydının yapıldığı zamanı ifade eder. 

(2) İdareler, bilgi ve görüş isteyen idareye süresi içinde ve gerekçesini 
bildirmek kaydıyla onbeş iş gününü geçmemek üzere ek süre kullanabilir. 

Tekit yazısı 
MADDE 31- (1) Belgeye süresi içinde cevap verilmemesi durumunda muha-

taba tekit yazısı yazılabilir (Örnek 23). 
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Uygun yazılmayan belgeler 
MADDE 32- (1) Bu Yönetmeliğe uygun olarak yazılmayan belgelere ver-

ilecek cevabi yazılarda, bu Yönetmeliğin ilgili maddeleri belirtilmek suretiyle 
muhatap uyarılabilir. Söz konusu durumun devam etmesi hâlinde, süreli belgeler 
hariç müteakip belgeler gerekçesi belirtilerek iade edilebilir. 

Düzenleme yetkisi 
MADDE 33- (1) İdareler resmî yazışmalarla ilgili olarak bu Yönetmeliğe 

aykırı olmamak kaydıyla ek düzenleme yapabilir. 
(2) Bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek tered-

dütleri gidermeye ve gerektiğinde uygulamaya yönelik esasları belirlemeye 
Başbakanlık (İdareyi Geliştirme Başkanlığı) yetkilidir. 

Yürürlükten kaldırılan mevzuat ve atıflar 
MADDE 34- (1) 18/10/2004 tarihli ve 2004/8125 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararı ile yürürlüğe konulan Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller 
Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. 

(2) Diğer mevzuatta mülga Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller 
Hakkında Yönetmeliğe yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır. 

Elektronik altyapının kurulması 
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce 

kurulan EBYS’ler idarelerce bir yıl içinde bu Yönetmelik hükümlerine uyumlu 
hâle getirilir. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra kurulacak olan 
EBYS’ler bu Yönetmelik hükümlerine uyumlu şekilde kurulur. 

(2) İdareler, e-Yazışma Teknik Rehberine uygun olarak güvenli elektronik 
imzalı belgelerin gönderilmesi ve alınması işlemlerini sağlamak amacıyla 28 inci 
maddenin sekizinci ve dokuzuncu fıkralarında belirtilen yetki verilmiş üçüncü 
taraf aracılığıyla oluşturulacak kullanıcı hesaplarını bu Yönetmeliğin yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren altı ay içinde alır. 

Sayı sisteminin uyumlaştırılması 
GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Yönetmelikte belirtilen sayı sisteminin yanı sıra 

kendi sayı sistemlerini de kullanan idareler gerekli uyumlaştırma çalışmalarını bu 
Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde tamamlar. 

Yürürlük 
MADDE 35- (1) Bu Yönetmelik yayımını takip eden ayın birinci günü 

yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 36- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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6333 
ÖRNEK 1 

BAŞLIK ÖRNEKLERİ 

 
Merkez Teşkilatı Örneği: 
      T.C. 

BAŞBAKANLIK 
Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü 

Bağlı İdare Örneği: 
T.C. 

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 
Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Hazine Müsteşarlığı 
Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü 

İlgili İdare Örneği: 
T.C. 

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
İnsan Kaynakları Yönetimi Dairesi Başkanlığı 

T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 
İnsan Kaynakları Yönetimi Dairesi Başkanlığı 

İlişkili İdare Örneği: 
T.C. 

REKABET KURUMU 
Kararlar Dairesi Başkanlığı 

Yerinden Yönetim İdaresi Örneği: 
T.C. 

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

Taşra Teşkilatı İl İdaresi Örneği: 
T.C. 

ERZURUM VALİLİĞİ 
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 

Taşra Teşkilatı İlçe İdaresi Örneği: 
T.C. 

FATSA KAYMAKAMLIĞI 
İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 

Bölge Teşkilatı İdaresi Örneği: 
T.C. 

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
4. Bölge Müdürlüğü 

Doğrudan Merkezî Teşkilata Bağlı Taşra Teşkilatı İdaresi Örneği: 
T.C. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 
Diyarbakır Vergi Dairesi Başkanlığı 
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69471265 - 902 - 00536/3678  

 

Birim Evrak Bölümü  
Kayıt Numarası 

Genel Evrak Bölümü  
Kayıt Numarası 

6334 
 

ÖRNEK 2 
SAYI ÖRNEĞİ 

 
 
 
 
 
 

T.C. 
  BAŞBAKANLIK 

Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü 
 
 

Sayı : 69471265-902-00536/3678                                                                                           23.10.2014                                   
Konu : Personel Alımı 

 
 

 

                          

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Teşkilatı Numarası 
KoduKoduKduKoduKkkkkKKKODUKoduKK
KKKoduKodu 

Standart Dosya Planı Kodu Belge Kayıt Numarası 

2 satır boşluk 
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6335 
 

ÖRNEK 3 
MUHATAP ÖRNEKLERİ 

 
İdare Biriminin Belirtilmemesi Durumu: 

 
 

BAŞBAKANLIĞA 
 

____________________ 
 
 

ADALET BAKANLIĞINA 
 

____________________ 
 
 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sayın Adı SOYADI) 

 
 
 
İdare Biriminin Belirtilmesi Durumu: 
 
 

BAŞBAKANLIĞA 
(Dış İlişkiler Başkanlığı) 

 
____________________ 

 
 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA 
(Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü) 

 
____________________ 

 
 

ANKARA VALİLİĞİNE 
(İl Millî Eğitim Müdürlüğü) 
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6336 
 

ÖRNEK 4 
 

MUHATAP ÖRNEKLERİ 
(Adres Bilgisine, Kişi Adına ve Unvanına Yer Verilmesi Durumu) 

 
 
 
Muhatabın Adresine Yer Verilmesi Durumu:  
 
 
 

YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞINA 
Oğuzlar Mah. Mevlana Bulvarı No: 145  

06520 Balgat - Çankaya/ANKARA 
 
 

____________________ 
 
 

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİNE 
Dumlupınar Bulvarı No: 252 

Eskişehir Yolu 9. km 06530 ANKARA 
 

____________________ 
 

 
 
Muhatabın Gerçek Kişi Olması Durumu: 

 
 

Sayın Adı SOYADI 
Türk Dil Kurumu Başkanı 

 
 

____________________ 
 
 

Sayın Adı SOYADI 
Erzurum Mah. 1324. Sokak No: 27/13 

06555 Cebeci-Çankaya/ANKARA 
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6337 
 

ÖRNEK 5 

MUHATAP ÖRNEKLERİ 

 
 
Bağlı İdare Örneği: 

 
DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞINA 

 
 
İlgili İdare Örneği: 

 
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINA 

 
_____________________ 

 
 

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE 
 

 
İlişkili İdare Örneği: 

 
KAMU İHALE KURUMU BAŞKANLIĞINA 
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ÖRNEK 6 
İLGİ ÖRNEĞİ 

 
T.C. 

BAŞBAKANLIK 
Ekonomik Sosyal ve Kültürel İşler Başkanlığı 

 
 

Sayı  : 89243403-903.06.01-896 24.11.2014 
Konu : Emeklilik (Ahmet DEMİR) 
 
 

PERSONEL VE PRENSİPLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE 
 
 
İlgi :  a) Ahmet DEMİR’in 12.08.2014 tarihli dilekçesi.  

  b) İdareyi Geliştirme Başkanlığının 20.08.2014 tarihli ve 72131250-542-263  
      sayılı yazısı. 

c) İçişleri Bakanlığı (Personel Genel Müdürlüğü)’nın 27.08.2014 tarihli ve 25308947-903.01-55 sayılı    yazısı. 
ç) 04.09.2014 tarihli ve 89243403-903.06.01-391 sayılı yazımız. 
d) Dış İlişkiler Başkanlığının 11.09.2014 tarihli ve 81342874-903.06.01-281 
 sayılı yazısı. 
e) İçişleri Bakanlığı (Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü)’nın 17.09.2014 tarihli ve 16946376-903.01-984 sayılı yazısı. 
f) 30.09.2014 tarihli ve 89243403-542-554 sayılı yazımız. 
g) 09.10.2014 tarihli ve 69471265-494.01-397 sayılı yazınız. 
ğ) Konya Valiliğinin 21.10.2014 tarihli ve 98499062-903.06.01-851 sayılı  
yazısı. 
h) Kayseri Valiliği (İl Millî Eğitim Müdürlüğü)’nin 06.11.2014 tarihli ve  
94118464-903.06.01-995 sayılı yazısı. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………………………….………………………………………………
……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
…………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………… ……………………. 

 
 
 

İmza 
Adı SOYADI 

Başkan 

2 satır boşluk 
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ÖRNEK 7 

METİN ÖRNEĞİ 
 
İlgi Olması Durumunda Metnin Başlangıç Noktası: 
 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Bilgi İşlem Başkanlığı 
 
 

Sayı  : 11666027-903.06.01-859  12.11.2014 
Konu : Emeklilik (Vahit ÇAKMAK) 

 
 
 

PERSONEL VE PRENSİPLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE 
 
 

İlgi : a) Vahit ÇAKMAK’ın tarihsiz dilekçesi. 
   b) Vahit ÇAKMAK’ın 20.05.2014 tarihli dilekçesi.   

 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….……………………………  ……………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………........... 
 

 
İlgi Olmaması Durumunda Metnin Başlangıç Noktası: 
 

T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 
 
 

Sayı   : 41340615-020-845   20.05.2014 
Konu : Malî Yönetim Bilgi Sistemi 

 
 

MÜSTEŞARLIK MAKAMINA 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………........... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

2 satır boşluk 

1 satır boşluk 
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ÖRNEK 8 

BİRDEN FAZLA SAYFALI BELGE ÖRNEĞİ 
 

T.C.  
ADALET BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 
 
 

Sayı  : 21509278-903.06.01-848  20.05.2014 
Konu : Emeklilik (Ali İNAL) 

 
 
 
 

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE 
 
 

İlgi : a) Ali İNAL’ın tarihsiz dilekçesi. 
   b) Ali İNAL’ın 29.04.2014 tarihli dilekçesi.   

 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………........... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

   
1/2 

GÜNLÜDÜR 
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………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……................................... 
 ……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………................................................................................ ...... 

……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 

İmza 
Adı SOYADI 

Başkan 
 
 

 
Ek: İlgi (b) Dilekçe (2 sayfa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Milli Müdafaa Cad. No:20 Kat:3-4 06573 Bakanlıklar-ANKARA                                                                   Bilgi için: Adı SOYADI                    
Telefon No: (0 312) 123 45 67  Faks  No: (0 312) 123 45 68                                                                                                      Unvan 
e-Posta: sgb@adalet.gov.tr  İnternet Adresi: www.adalet.gov.tr                                                             Telefon No: (0 312) 123 45 70 
 

 
2/2

2-4 satır boşluk 
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ÖRNEK 9 
İMZA ÖRNEKLERİ 

 
İmza Yetkisi Devrinde İmza Örneği:       

İmza 
Adı SOYADI 

Bakan a. 
Müsteşar 

 
İmza 

Adı SOYADI 
Vali a. 

Vali Yardımcısı 
 

İmza 
Adı SOYADI 

Belediye Başkanı a. 
Belediye Başkan Yardımcısı 

 
İmza 

Adı SOYADI 
Rektör a. 

Rektör Yardımcısı 
Vekâlet Durumunda İmza Örneği: 

İmza 
Adı SOYADI 
Müsteşar V. 

 
İmza 

Adı SOYADI 
Vali V. 

 
İmza 

Adı SOYADI 
Belediye Başkanı V. 

 
 

İmza 
Adı SOYADI 

Rektör V. 
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ÖRNEK 10 
 

İKİ YETKİLİNİN BİRLİKTE İMZALADIĞI BELGE ÖRNEĞİ 
 
 
 
 
 ……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….…………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………........... 

……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………… 
 
 

                                  İmza                                                           İmza 
                Adı SOYADI                                             Adı SOYADI 

                              Genel Müdür Yardımcısı                       Genel Müdür                                                 
 
 
 

 
İKİDEN FAZLA YETKİLİNİN BİRLİKTE İMZALADIĞI BELGE ÖRNEĞİ 

 
 
 
 
 ……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………........... 

……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………… 
 
 
 

İmza           İmza                                                              İmza 
         Adı SOYADI                                                   Adı SOYADI                                     Adı SOYADI 
         Genel Müdür                                          Genel Müdür Yardımcısı                       Daire Başkanı 
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ÖRNEK 11 
 

EK ÖRNEKLERİ 
 
 
 
Bir Adet Ek Olması Durumu: 
 

İmza 
Adı SOYADI 
Başbakan a. 

Müsteşar Yardımcısı 
 
 
 
Ek: Kararname Sureti (3 sayfa) 
 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
 
Birden Fazla Ek Olması Durumu: 
 

İmza 
Adı SOYADI 

Bakan a. 
Müsteşar Yardımcısı 

 
 
 
Ek:  
1- Tüzük Taslağı (2 sayfa) 
2- CD (1 adet) 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
 
Ekin Liste Olarak Düzenlenmesi Durumu: 
 
 

İmza 
Adı SOYADI 
Başbakan a. 

Müsteşar Yardımcısı 
 
 
Ek: Ek Listesi (1 sayfa) 
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ÖRNEK 12 
 

EK LİSTESİ ÖRNEĞİ 
 
 

T.C. 
KALKINMA BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 
 
 
 
 

EK LİSTESİ 
 
1- İlgi (a) Yazı Sureti (3 sayfa) 
2- İlgi (b) Yazı Sureti (5 sayfa) 
3- İlgi (c) Yazı Sureti (2 sayfa) 
4- Kalkınma Bakanlığı 2011-2015 Stratejik Planı (1 adet) 
5- Kalkınma Bakanlığı 2014 Yılı Performans Programı (1 adet) 
6- Kalkınma Bakanlığı 2013 Yılı Faaliyet Raporu (1adet) 
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ÖRNEK 13 

DAĞITIM ÖRNEKLERİ 
 

Ek ve Dağıtım Başlığının Birlikte Olması Durumu: 
İmza 

Adı SOYADI 
Başbakan a. 

Müsteşar Yardımcısı 
Ek: İlgi (a) Yazı Sureti (1 sayfa)  
 
Dağıtım: 
Adalet Bakanlığına                                              
Maliye Bakanlığına 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Sadece Dağıtım Başlığının Olması Durumu: 

İmza 
Adı SOYADI 
Başbakan a. 

Müsteşar Yardımcısı 
Dağıtım:  
Dışişleri Bakanlığına  
Maliye Bakanlığına  
Millî Savunma Bakanlığına  
 
Dağıtımın Gereği ve Bilgi Şeklinde Olması Durumu: 

İmza 
Adı SOYADI 
Başbakan a. 

Müsteşar Yardımcısı 
Dağıtım: 
Gereği:                                                                   Bilgi:  
İçişleri Bakanlığına                                                Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine   
Maliye Bakanlığına 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Bazı Dağıtım Yerlerine Ek Konulmaması Durumu: 

İmza 
Adı SOYADI 
Başbakan a. 

Müsteşar Yardımcısı 
Ek:  
1- İlgi (a) Yazı Sureti (1 sayfa) 
2- CD (1 adet)  
 
Dağıtım:  
Dışişleri Bakanlığına (Ek-1 konulmadı) 
Maliye Bakanlığına 
Millî Savunma Bakanlığına (Ekler konulmadı) 
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ÖRNEK 14 
DAĞITIM LİSTESİ ÖRNEĞİ 

 
T.C. 

BAŞBAKANLIK 
İdareyi Geliştirme Başkanlığı 

 
 

Sayı : 72131250-010.03-936 21.05.2014 
Konu : Yönetmelik Taslağı 

 
 
 
 

DAĞITIM YERLERİNE 
 
 

İlgi : a) 12.03.2014 tarihli ve 72131250-010.03-112 sayılı yazımız.  
  b) Başbakanlık (Strateji Geliştirme Başkanlığı)’ın 29.04.2014 tarihli ve 35826416-010.03-589 sayılı    yazısı. 

 
 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….…………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………..............................................
...... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… ……………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… …………………………… 

 
 
 

İmza 
Adı SOYADI 
 Başbakan a. 

Müsteşar Yardımcısı 
 

 
Ek:  
1- Dağıtım Listesi (1 sayfa) 
2- Yönetmelik Taslağı (12 sayfa) 
 
 
14.05.2014 Başbakanlık Uzmanı    : Adı SOYADI (Paraf) 
15.05.2014 Başkan    : Adı SOYADI (Paraf) 
 
Başbakanlık Merkez Bina 06573 Bakanlıklar-ANKARA                                                                                  Bilgi için: Adı SOYADI                    
Telefon No: (0 312) 123 45 67  Faks  No: (0 312) 123 45 68                                                                                                        Unvan 
e-Posta: igb@basbakanlik.gov.tr  İnternet Adresi: www.basbakanlik.gov.tr                                             Telefon No: (0 312) 123 45 70 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

İdareyi Geliştirme Başkanlığı 
 EK-1 

 
 
 
 

DAĞITIM LİSTESİ 
 

Adalet Bakanlığına 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına 
Dışişleri Bakanlığına 
İçişleri Bakanlığına 
Maliye Bakanlığına 
Millî Savunma Bakanlığına  
Sağlık Bakanlığına 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna 
Emniyet Genel Müdürlüğüne 
Gelir İdaresi Başkanlığına 
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına 
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüne 
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ÖRNEK 15 
 

OLUR ÖRNEĞİ 
 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 
 
 

Sayı   : 35826416-020-985  28.05.2014 
Konu : Ön Malî Kontrol Yetkisi 

 
 
 
 

BAŞKANLIK MAKAMINA 
 
 

İlgi : 24.04.2014 tarihli ve 35826416-904.01-782 sayılı Başkanlık Oluru. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….……………………………………………………………
…………………………………………………………………… ………………………………………………........... 

…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 
 
 
 
 

  İmza 
  Adı SOYADI 
  Daire Başkanı 

OLUR 
(Tarih) 

 
 

İmza 
Adı SOYADI 

Başkan 
 
 

 
Başbakanlık Merkez Bina 06573 Bakanlıklar-ANKARA                                                                                  Bilgi için: Adı SOYADI                    
Telefon No: (0 312) 123 45 67  Faks  No: (0 312) 123 45 68                                                                                                        Unvan 
e-Posta: sgb@basbakanlik.gov.tr  İnternet Adresi: www.basbakanlik.gov.tr                                             Telefon No: (0 312) 123 45 70 
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ÖRNEK 16 
ARA KADEMELERİ İÇEREN OLUR ÖRNEĞİ 

 
T.C. 

EKONOMİ BAKANLIĞI 
Strateji Geliştirme Başkanlığı 

 
 

Sayı   : 65410891-020-405   20.05.2014 
Konu : Malî Yönetim Bilgi Sistemi 

 
 
 

MÜSTEŞARLIK MAKAMINA 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………........... 

…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 
 
 

                        İmza 
                       Adı SOYADI 

                         Başkan 
 

Ek: Rapor (32 Sayfa) 
  
 
Uygun görüşle arz ederim.  
           (Tarih) 
          
            İmza 
     Adı SOYADI 
Müsteşar Yardımcısı 
 
 
 

OLUR 
(Tarih) 

 
İmza 

Adı SOYADI 
Müsteşar 

 
 
 
 
13.05.2014 Mali Hizmetler Uzmanı        : Adı SOYADI (Paraf) 
14.05.2014 Daire Başkanı   : Adı SOYADI (Paraf) 
 
İnönü Bulvarı No:36 06510 Emek-ANKARA                                                                                                                  Bilgi için: Adı SOYADI                    
Telefon No: (0 312) 123 45 67  Faks  No: (0 312) 123 45 68                                                                                                              Unvan 
e-Posta: sgb@ekonomi.gov.tr  İnternet Adresi: www.ekonomi.gov.tr                       Telefon No: (0 312) 123 45 70 
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ÖRNEK 17 
 

BAKAN İMZALI OLUR ÖRNEĞİ 
 

T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 
 
 

Sayı   : 48154937-612.01.03-945  21.05.2014 
Konu : İnceleme Raporu 
 

 
BAKANLIK MAKAMINA 

 
 

……………………………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………….………………………………........... 

…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………… 
 
 

                        İmza 
                       Adı SOYADI 

                        Başkan 
 
 

Ek: İnceleme Raporu (15 sayfa) 
 
Uygun görüşle arz ederim. 
           (Tarih) 
          
             İmza 
      Adı SOYADI 
Müsteşar Yardımcısı 
 
  
Uygun görüşle arz ederim.  
            (Tarih) 
         
       İmza 
Adı SOYADI 
    Müsteşar 
 

OLUR 
 (Tarih) 

 
İmza 

Adı SOYADI 
 Bakan 

 
 
14.05.2014 Mali Hizmetler Uzmanı : Adı SOYADI (Paraf) 
16.05.2014 Daire Başkanı   : Adı SOYADI (Paraf) 
 
İçişleri Bakanlığı Ek Bina Libya Cad. Becerikli Sok. No:16  06427 Ahmetler-ANKARA                                             Bilgi için: Adı SOYADI                    
Telefon No: (0 312) 123 45 67  Faks  No: (0 312) 123 45 68                                                                                                                   
Unvan 
e-Posta: sgb@icisleri.gov.tr  İnternet Adresi: www.strateji.gov.tr                       Telefon No: (0 312) 123 45 70 
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ÖRNEK 18 
 

PARAF ÖRNEĞİ 
 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 
 
 

Sayı     : 35826416-612.01.03-405  15.01.2014 
Konu : Stratejik Plan 

 
 
 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………….………………………………………………………………………………………………………
…........... 

……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………… 
 
 
 
 

İmza 
Adı SOYADI 

 Başbakan 
 
 

Ek: Stratejik Plan (5 adet) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02.01.2014 Mali Hizmetler Uzmanı : Adı SOYADI (Paraf) 
03.01.2014 Daire Başkanı   : Adı SOYADI (Paraf) 
03.01.2014 Başkan   : Adı SOYADI (Paraf) 
06.01.2014 Müsteşar Yardımcısı   : Adı SOYADI (Paraf) 
06.01.2014 Müsteşar    : Adı SOYADI (Paraf) 
 
Başbakanlık Merkez Bina 06573 Bakanlıklar-ANKARA                                                                                                Bilgi için: Adı SOYADI                    
Telefon No: (0 312) 123 45 67  Faks  No: (0 312) 123 45 68                                                                                                              Unvan 
e-Posta: sgb@basbakanlik.gov.tr  İnternet Adresi: www.basbakanlik.gov.tr                       Telefon No: (0 312) 123 45 70 



435

EK
LE

R

 

 
 

6353 
 
 

ÖRNEK 19 
 

KOORDİNASYON ÖRNEĞİ 
 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

İdareyi Geliştirme Başkanlığı 
 
 

Sayı      : 72131250-020-684  21.04.2014 
Konu : Elektronik Resmî Yazışma 

 
 
 

MÜSTEŞARLIK MAKAMINA 
 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………........... 

…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 
  

     İmza 
Adı SOYADI 
    Başkan 

 
Uygun görüşle arz ederim.  
 (Tarih) 
 
 

İmza 
       Adı SOYADI 
Müsteşar Yardımcısı 
 
 

OLUR 
(Tarih) 

 
 

İmza 
Adı SOYADI 

 Müsteşar 
 

 
 
18.04.2014 Başbakanlık Uzmanı : Adı SOYADI (Paraf) 
 
Koordinasyon: 
18.04.2014 Bilgi İşlem Başkanı  : Adı SOYADI (Paraf) 
18.04.2014 Devlet Arşivleri Genel Müdürü : Adı SOYADI (Paraf) 
 
Başbakanlık Merkez Bina 06573 Bakanlıklar-ANKARA                                                                                                Bilgi için: Adı SOYADI                    
Telefon No: (0 312) 123 45 67  Faks  No: (0 312) 123 45 68                                                                                                              Unvan 
e-Posta: igb@basbakanlik.gov.tr  İnternet Adresi: www.basbakanlik.gov.tr                       Telefon No: (0 312) 123 45 70 
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ÖRNEK 20 
 

İLETİŞİM BİLGİSİ ÖRNEKLERİ 
 
 
 
İletişim Bilgisi Bölümünde Bir Kişiye Yer Verilmesi:  
 
 
Başbakanlık Merkez Bina 06573 Bakanlıklar-ANKARA                                                                                                Bilgi için: Adı SOYADI                    
Telefon No: (0 312) 123 45 67  Faks  No: (0 312) 123 45 68                                                                                                              Unvan 
e-Posta: gigm@basbakanlik.gov.tr  İnternet Adresi: www.basbakanlik.gov.tr                       Telefon No: (0 312) 123 45 70  
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
İletişim Bilgisi Bölümünde Birden Fazla Kişiye Yer Verilmesi:  
 
 
Başbakanlık Merkez Bina 06573 Bakanlıklar-ANKARA                                                       Bilgi için: Adı SOYADI                   Adı SOYADI 
Telefon No: (0 312) 122 26 88 - 122 26 89 Faks No: (0 312) 122 26 99                                                             Unvan                              Unvan 
e-Posta: kkgm@basbakanlik.gov.tr  İnternet Adresi: www.basbakanlik.gov.tr            Telefon No: (0 312) 122 26 89           (0 312) 122 26 90 
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ÖRNEK 21 
 
 
 
 

BELGENİN GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN ZARF ÖRNEĞİ 
                                                 
 
 
 
 
 

 
T.C. 

BAŞBAKANLIK 
Strateji Geliştirme Başkanliği 

Tarih  
Sayı  

 
 

GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI 
Akbayır Mah. 104. Cad. No: 1155/2 

63000 Karaköprü/ŞANLIURFA 

ZARF 
ACELE 
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ÖRNEK 22 
 

GENEL EVRAK KAŞE ÖRNEĞİ 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Genel Evrak Müdürlüğü 

Belgenin 
Kayıt Sayısı  
Kayıt Tarihi  
Kayıt Saati  
HAVALE EDİLECEK YER 
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6357 

 

ÖRNEK 23 
 

TEKİT YAZISI ÖRNEĞİ 
 

 T.C. ACELE 
BAŞBAKANLIK 

İdareyi Geliştirme Başkanlığı 
 
 

Sayı : 72131250-805.99-682/1254  29.04.2014 
Konu : Tekit Yazısı 

 
 
 
 

………. BAKANLIĞINA 
 
 

İlgi  : 18.03.2014 tarihli ve 72131250-805.99-584/1068 sayılı yazımız. 
 
 

 İlgi yazımıza beş gün içinde cevap verilmesi hususunda gereğini tekiden rica ederim.  
 
 
 
 
 

  İmza 
  Adı SOYADI 
   Başbakan a. 

Müsteşar Yardımcısı 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28.04.2014 Başbakanlık Uzmanı    : Adı SOYADI (Paraf) 
28.04.2014 Başkan    : Adı SOYADI (Paraf) 
 
Başbakanlık Merkez Bina 06573 Bakanlıklar-ANKARA                                                                                                Bilgi için: Adı SOYADI                    
Telefon No: (0 312) 123 45 67  Faks  No: (0 312) 123 45 68                                                                                                              Unvan 
e-Posta: igb@basbakanlik.gov.tr  İnternet Adresi: www.basbakanlik.gov.tr                       Telefon No: (0 312) 123 45 70 
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