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        YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ DİSİPLİN KANUNU

Kanun No. 6413 Kabul Tarihi: 31/1/2013

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; Türk Silahlı Kuvvetlerinde etkin bir disiplin sis-

teminin tesisi, muhafazası ve idamesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Mülki idare amirlerinin Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Gü-

venlik Komutanlığı personeli ile ilgili mülki görevlerinden doğan yetkileri saklı kalmak kay-
dıyla bu Kanun; askeri hâkimler hariç subaylar, astsubaylar, uzman jandarmalar, uzman erbaş-
lar, sözleşmeli erbaş ve erler, erbaş ve erler ile askeri öğrencileri kapsar.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Kanunun uygulanmasında;
a) Amir: Kadro ve kuruluş yönünden bağlı olunan kimse ile amir olarak yetkilendirilmiş

olan diğer kişileri,
b) Disiplinsizlik: Bu Kanuna göre disiplin cezası ile cezalandırılan fiil ve hâlleri,
c) Disiplin amiri: Bu Kanunla disiplin cezası vermeye yetkili kılınmış ilk amiri,
ç) Disiplin amirleri: Disiplin amiri ile üst disiplin amirlerini,
d) Disiplin cezası: Disiplinsizlik nedeniyle yetkili kişi veya kurullar tarafından verilen

ve bu Kanunda gösterilmiş olan yaptırımları,
e) Disiplin soruşturması: Disiplinsizlik yapan personel hakkında karar vermek amacıyla

disiplin amirleri tarafından yapılan veya yaptırılan araştırma ve incelemeyi,
f) Tahkikat: Disiplin cezasının belirlenmesi de dâhil olmak üzere, disiplin kuruluna

sevk edilen personel hakkında yapılan tüm faaliyetleri,
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g) Üst disiplin amirleri: Disiplin amirinin kadro ve kuruluş yönünden bağlı bulunduğu
ve disiplin cezası vermeye yetkili sıralı amirleri,

ifade eder.
(2) Bu Kanunda tanımlanmamış kavram ve terimler için, 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı

Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunundaki tanımlar esas alınır.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Disiplinsizliğin oluşması ve disiplin cezalarının niteliği
MADDE 4 – (1) Disiplinsizlik; bu Kanunda ayrıca hüküm bulunmayan hâllerde, kasten

veya taksirle işlenebilir.
(2) Aynı fiil nedeniyle bu Kanunda yazılı disiplin cezalarından birden fazlası verilemez.
(3) Bir fiilin birden fazla disiplinsizlik teşkil etmesi hâlinde ağır olan disiplin cezası

verilir.
(4) Bir fiilin diğer kanunlar kapsamında idari yaptırıma bağlanmış olması, aynı fiile bu

Kanun kapsamında disiplin cezası verilmesine engel teşkil etmez.
(5) İlave hizmet ve görev yükümlülüğü sonucunu doğuran disiplin cezaları kapsamında,

kamu veya hizmet yararına olmayan keyfî görevler verilemez.
Disiplin soruşturması veya tahkikatın adli soruşturma veya kovuşturmadan ba-

ğımsızlığı
MADDE 5 – (1) Herhangi bir fiilden dolayı ilgili hakkında yapılan adli soruşturma

veya kovuşturma, aynı fiilden dolayı ayrıca disiplin soruşturması ve tahkikat yapılmasını, di-
siplin cezası verilmesini ve bu cezanın yerine getirilmesini engellemez.

Takdir hakkının kullanımı
MADDE 6 – (1) Bu Kanunla disiplin cezası vermeye yetkilendirilmiş kişi ve kurullar,

disiplin cezası uygulanması ile ilgili takdir haklarını ölçülü, adaletli ve hakkaniyetli bir şekilde
kullanırlar.

(2) Takdir hakkı mutlaka gerekçeli olarak kullanılır.
(3) Takdir hakkı kullanılırken;
a) Disiplinsizliğin işleniş biçimi,
b) Disiplinsizliğin işlendiği zaman ve yer,
c) Disiplinsizliğin askeri hizmete olumsuz etkisinin ağırlığı,
ç) Meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığı,
d) Disiplinsizlik yapan personelin kast veya taksire dayalı kusurunun ağırlığı,
e) Disiplinsizlik yapan personelin daha önceki disiplin durumu,
f) Disiplinsizlik yapan personelin samimi ikrarı ve gösterdiği pişmanlık,
gibi hususlar göz önüne alınır.
(4) İtiraz üzerine yetkili makamlar tarafından verilen kararlar hariç olmak üzere, hiçbir

idari makam tarafından, disiplin cezası ile ilgili takdir hakkının kaldırılması sonucunu doğuran
bir karar verilemez veya uygulama yapılamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Disiplin Amirlerinin Görev ve Yetkileri

Disiplin soruşturması ve yetkiler
MADDE 7 – (1) Maiyetinden birinin disiplinsizlik teşkil edebilecek bir fiilini veya

mesleğe aykırı tutum ve davranışını herhangi bir şekilde öğrenen disiplin amirleri, olayın araş-
tırılması gerektiğine kanaat getirirse, yazılı olarak görevlendireceği soruşturmacılar vasıtasıyla
ya da şahsen disiplin soruşturması yapar.
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(2) Disiplin soruşturmacısı olarak tek bir kişi görevlendirilebileceği gibi en az üç kişiden
oluşan bir heyet de görevlendirilebilir.

(3) Disiplin soruşturması, Genelkurmay Başkanınca gerek görülmesi hâlinde, Genel-
kurmay Başkanlığı bünyesinde bu amaçla kurulmuş birimde görevli personel eliyle de yürütü-
lebilir.

(4) Heyet başkanı hariç olmak üzere gerek görülmesi hâlinde, hakkında disiplin soruş-
turması yapılacak kişiden rütbe veya kıdemce daha aşağıda heyet üyeleri görevlendirilebilir.

(5) Disiplin soruşturmacıları ve heyeti, kendilerini görevlendiren disiplin amiri adına;
disiplin soruşturmasıyla ilgili bilgi ve belgeleri toplama, savunma alma, tanık dinleme, bilirkişi
görevlendirme, keşif yapma, hâkim veya savcı kararı gerektirmeyen durumlarda kriminal in-
celeme yaptırma da dâhil olmak üzere her türlü inceleme yapma ve ilgili makamlarla yazışma
yetkisini haizdir.

Disiplin amirinin disiplin cezası verme yetkisi
MADDE 8 – (1) Disiplinsizliği tespit edilen personele disiplin amiri tarafından bu Ka-

nundaki esaslara uygun olarak disiplin cezası verilir.
(2) Bu Kanunda belirlenmiş olan disiplinsizliklere nitelik ve ağırlıkları itibarıyla benzer

eylemlerde bulunanlara, eylemleri adli veya askeri suç teşkil etse dahi aynı neviden disiplin
cezaları verilebilir.

(3) Disiplin amiri olabilmek için;
a) Amir konumunda olunması,
b) Disiplin cezası verilecek personelden rütbe veya kıdemce büyük olunması,
c) Disiplin cezası verilecek kişinin subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaş

statüsünde olması hâlinde, ilgili mevzuata göre bu personele sicil verme yetkisinin bulunması,
gerekir.
(4) Disiplin amirlerinin verebilecekleri cezalar ekli (1) sayılı çizelgede gösterilmiştir.
(5) Daha üst rütbeli bir kadroya vekâleten atanan veya görevlendirilenler, vekâlet et-

tikleri kadroda gösterilen rütbenin sahip olduğu disiplin cezasına ilişkin yetkileri kullanır.
(6) Disiplin cezasının tebliğinden önce disiplinsizlik yapan personelin disiplin amiri

değişmiş ise, disiplin cezası verme yetki ve sorumluluğu yeni disiplin amirine geçer.
(7) Disiplin cezası verme yetkisi bulunmayan amirler, kendilerine bağlı personelin di-

siplinsizlikleri hakkında disiplin amirine başvurabilir.
Üst disiplin amirlerinin disiplin cezası verebileceği hâller
MADDE 9 – (1) Bu Kanunda belirlenmiş istisnalar hariç, aşağıdaki hâllerde disiplin

soruşturması yapma ve disiplin cezası verme görev ve yetkisi üst disiplin amirleri tarafından
da kullanılabilir:

a) Disiplinsizlik, daha ağır bir disiplin cezası verilmesi amacıyla kendisine iletilmiş
veya kendisi tarafından buna gerek görülmüşse

b) Disiplinsizliğe bizzat şahit olmuşsa
c) Disiplinsizlik, resmî saygınlığına ve makamına karşı işlenmişse
ç) Disiplinsizlik, emri altında bulunan çeşitli kıta, karargâh ve kurumlara bağlı birden

fazla kişi tarafından işlenmişse
d) Bu Kanuna göre cezalandırılması zorunlu olan bir disiplinsizlik, bilinmesine rağmen

kendinden önceki disiplin amirleri tarafından cezasız bırakılmışsa
(2) Birinci fıkra kapsamındaki yetkilerin üst disiplin amirlerince kullanılmaması duru-

munda, disiplin cezası verme görev ve yetkisi disiplin amiri tarafından kullanılır.
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Disiplin amirlerinin ikaz ve disiplin eğitimine alma yetkisi
MADDE 10 – (1) Amirlerin; maiyetine hatalarını göstermesi, maiyetini eleştirmesi,

sözlü veya yazılı olarak ikazı disiplin cezası sayılmaz.
(2) Disiplin amirleri, disiplin yönünden eğitilmesine ve ıslah edilmesine katkı sağlamak

amacıyla maiyetine ilave görev ve sorumluluklar verebilir. Verilecek görev ve sorumluluklar;
işlenen fiilin niteliğine, personelin statüsüne, rütbesine ve makamına uygun ve ölçülü olur. Bu
kapsamda verilen görevler hizmete yönelik emir olarak kabul edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Subay, Astsubay, Uzman Jandarma ve Uzman Erbaşlar ile Sözleşmeli Erbaş ve Erler

Hakkında Uygulanacak Cezalar ve Cezalandırmayı Gerektiren Disiplinsizlikler

Disiplin cezaları
MADDE 11 – (1) Subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar ile sözleşmeli

erbaş ve erler hakkında verilebilecek disiplin cezaları ağırlık derecesine göre aşağıda belirtil-
miştir:

a) Uyarma
b) Kınama
c) Hizmete kısmi süreli devam
ç) Aylıktan kesme
d) Hizmet yerini terk etmeme
e) Oda hapsi
f) Silahlı Kuvvetlerden ayırma
(2) Uyarma, kınama, hizmete kısmi süreli devam ve aylıktan kesme cezaları disiplin

amirleri tarafından; hizmet yerini terk etmeme ve oda hapsi cezaları disiplin kurulları ve disiplin
amirleri tarafından; Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası yüksek disiplin kurulları tarafından ve-
rilir.

Disiplin cezalarının yerine getirilme şekilleri
MADDE 12 – (1) Uyarma cezası; personele, görevinin icrasında veya hâl ve hareket-

lerinde daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.
(2) Kınama cezası; personele, görevinin icrasında veya hâl ve hareketlerinde kusurlu

olduğunun yazı ile bildirilmesidir.
(3) Hizmete kısmi süreli devam cezası; disiplin cezası verilen personele mesai sonra-

sında günde üç saati ve her hâlde saat 24.00’ü geçmeyecek şekilde, kadro görevinde veya kadro
görevi dışında statüsüne uygun askeri hizmetlerin yaptırılmasıdır. Ceza, tatil günleri dışında
yerine getirilir ve cezanın yerine getirilmesi esnasında personel hizmette sayılır. Cezanın yerine
getirilme şekline ilişkin hususlar, cezayı veren disiplin amiri tarafından ilgiliye tebliğ edilir.

(4) Aylıktan kesme cezası; disiplin cezası verilen personelin, sosyal güvenlik mevzua-
tına göre hesaplanan prime esas kazanç tutarından ekli (1) sayılı çizelgede belirtilen oranlarda
kesinti yapılmasıdır. Ceza, aylığı tahakkuk ettiren birimce personelin aylığından kesilmek su-
retiyle yerine getirilir. Aylıktan kesme tam lira üzerinden yapılır ve kuruşlar dikkate alınmaz.

(5) Hizmet yerini terk etmeme cezası; personelin mesai bitiminden sonra görev yaptığı
yerden ayrılmayıp resmî daire, kışla, eğitim alanları ile sair yerlerdeki hizmetine devam etme-
sidir. Bu ceza disiplin amirleri tarafından ekli (1) sayılı çizelgeye göre; disiplin kurulları tara-
fından dört ila on güne kadar verilebilir. Ceza verilen personel için uygun bir yatma yeri tahsis
edilir. Tatil günlerinde cezanın yerine getirilmesine ara verilir. Cezanın yerine getirilmesi sıra-
sında, hizmete ilişkin hâller hariç, günde toplam bir saati geçmemek üzere ziyaretçi kabul edi-
lebilir.
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(6) Oda hapsi cezası; bu amaçla tahsis edilecek hapis odasında yerine getirilir. Hapis
odalarının kapısında nöbetçi bulundurulur. Oda hapsi cezası alan personel, cezanın yerine ge-
tirilmesi süresince emir veremez ve genel hizmet yapamaz. Ceza;

a) Seferberlik ve savaş zamanında;
1) Bu Kanunda belirlenmiş tüm disiplinsizlik hâllerinde disiplin amirleri tarafından ekli

(1) sayılı çizelgeye göre verilebilir.
2) Bu Kanuna göre hizmet yerini terk etmeme cezası ile cezalandırılmayı gerektiren

disiplinsizlik hâllerinde, disiplin kurulları tarafından on günden otuz güne kadar verilebilir.
b) Barış zamanında; Türk karasuları dışında bulunan gemilerde görev yapan personele,

sadece buralarda bulunduğu süre içinde işledikleri ve hizmet yerini terk etmeme cezası ile ce-
zalandırılmayı gerektiren disiplinsizlikler için gemi komutanı tarafından, 14 üncü maddede be-
lirlenmiş esaslar çerçevesinde verilebilir.

Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası
MADDE 13 – (1) Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası, personelin tabi olduğu mevzuat

hükümlerine göre Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiğinin kesilmesi veya durumuna göre söz-
leşmesinin feshedilmesi sonucunu doğurur. Bu cezayı alanlar, seferberlik ve savaş hâlleri ha-
ricinde Türk Silahlı Kuvvetlerinde herhangi bir şekilde görev alamazlar.

(2) Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası; kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Ko-
mutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığında oluşturulacak yüksek disiplin kurulları tara-
fından verilir ve ilgili kuvvet komutanı, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik Ko-
mutanının onayı ile yerine getirilir. General ve amiraller hakkında ise Genelkurmay Başkanlı-
ğında teşkil edilecek yüksek disiplin kurulu tarafından verilir ve yerine getirilir.

(3) Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası; disiplin amirlerinden en az ikisinin teklifi üze-
rine yüksek disiplin kurulları tarafından verilebileceği gibi, eldeki bilgi ve belgelere göre yük-
sek disiplin kurulları tarafından resen de verilebilir. Genelkurmay Başkanının eldeki bilgi ve
belgelere ya da gerekli görmesi üzerine yaptırdığı disiplin soruşturması sonucuna göre hakkında
bu cezanın verilmesine kanaat getirdiği personelin dosyaları bir karar verilmek üzere doğrudan
yetkili yüksek disiplin kuruluna sevk edilir.

(4) Kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komu-
tanlığında teşkil edilecek yüksek disiplin kurulları; kurmay başkanının başkanlığında personel,
istihbarat ve harekât başkanları, personel ve tayin dairesi başkanları, adli müşavir veya hukuk
müşaviri, kıdem, sicil ve personel yönetimi ile ilgili şube müdüründen oluşur. Genelkurmay
Başkanlığı Yüksek Disiplin Kurulu; Genelkurmay Başkanının başkanlığında kuvvet komutan-
ları, Jandarma Genel Komutanı, Genelkurmay İkinci Başkanı, Genelkurmay Personel Başkanı
ve Genelkurmay Adli Müşavirinden oluşur. Yüksek disiplin kurullarında kararlar oy çokluğu
ile alınır. Oylar dağılırsa, hakkında tahkikat yapılanın en çok aleyhinde olan oy, çoğunluk elde
edilinceye kadar kendisine daha yakın olan oya tabi olur.

(5) Yüksek disiplin kurulları; gerekli gördükleri takdirde, ilgilinin özlük dosyasını ve
her nevi evrakı incelemeye, ilgili birlik, kurum ve karargâhlardan bilgi almaya, hâkim veya
savcı kararı gerektirmeyen durumlarda kriminal inceleme yaptırma da dâhil olmak üzere her
türlü inceleme yaptırmaya, tanık ve bilirkişi dinlemeye, keşif yapmaya veya yaptırmaya yet-
kilidirler.

(6) Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasının verilmesine ilişkin sürecin; disiplin amirle-
rinin teklifi ile başlatılması hâlinde süreci başlatan disiplin amiri tarafından, diğer durumlarda
ise yetkili komutanlıklar vasıtası ile yüksek disiplin kurulları tarafından hakkında karar veri-
lecek personelin savunması alınır. Yazılı savunma haricinde, yüksek disiplin kurulu tarafından
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gerek görülmesi veya personelin talepte bulunması hâlinde personel sözlü olarak da ifade ver-
meye çağrılabilir. Firar ve izin tecavüzü gibi ilgilinin bulunamaması nedeniyle savunma almayı
imkânsız hâle getiren zorunlu hâller ile 21 inci madde gereğince verilecek Silahlı Kuvvetlerden
ayırma cezasında savunma alınmaz.

(7) Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası alan yedek subaylar, ilgili kanunlara göre belir-
lenen kalan askerlik hizmetlerini er rütbesi ile tamamlarlar.

(8) Türk Silahlı Kuvvetlerinde sözleşmeli statü ile görev yapan personelin sözleşmele-
rinin feshine ilişkin özel kanunlarındaki hükümler ile Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayırma ve
çıkarmaya ilişkin diğer kanunlarda düzenlenmiş hükümler saklıdır.

Cezanın ağırlaştırılması ve disiplin amirlerinin takdir hakkı
MADDE 14 – (1) Disiplinsizliğin işlendiği tarihten geriye doğru; iki yıl içinde aynı di-

siplinsizlikten dolayı disiplin cezası alınmış olması veya bir yıl içinde aynı derece cezayı ge-
rektiren başka disiplinsizliklerden dolayı iki defa ceza alınmış olması hâllerinde, Silahlı Kuv-
vetlerden ayırma cezası hariç, bir derece ağır ceza verilir.

(2) Disiplin amirleri, personelin; olumlu hizmet, sicil ve disiplin safahatı ile eylemin
niteliğini göz önüne alarak bir derece hafif ceza uygulayabilir.

(3) Disiplin amirleri, uyarma, kınama ve hizmete kısmi süreli devam cezalarını gerek-
tiren disiplinsizliklerinden dolayı personeline disiplin cezası vermeyebilir.

(4) Maiyetinden birinin hizmet yerini terk etmeme cezasını gerektiren disiplinsizliğini
tespit eden disiplin amiri; yetkisi dâhilinde disiplin cezası verebileceği gibi, hizmet, sicil ve
disiplin safahatı ile eylemin niteliğini göz önüne alarak bu personeli disiplin kuruluna da sevk
edebilir.

(5) Barış zamanında, Türk karasuları dışındaki gemilerde hizmet yerini terk etmeme
cezası gerektiren bir disiplinsizlik yapan personele, eylemin niteliği ve disipline olan olumsuz
tesiri göz önüne alınarak gemi komutanı tarafından hizmet yerini terk etmeme cezası yerine
ekli (1) sayılı çizelgeye uygun olarak oda hapsi cezası verilebilir. Verilen bu cezanın karasuları
dışında yerine getirilemeyen kısmı hizmet yerini terk etmeme cezası olarak yerine getirilir.

Uyarma cezasını gerektiren disiplinsizlikler
MADDE 15 – (1) Uyarma cezasını gerektiren disiplinsizlikler şunlardır:
a) Emri mütalaa etmek: Usulüne uygun olarak kendisine verilmiş olan bir emir üzerine;

emrin uygun olmadığı, yanlış verildiği, yapılamayacağı ve benzeri şekillerde amirini alenen
eleştirmek veya amire karşı itirazda bulunmaktır. Amir tarafından karar verilene kadar astın
fikrini savunması veya emrin kanunsuz olduğu hususundaki kanaatini belirtmek için amire
yaptığı itiraz, bunları yaparken oluşabilecek diğer disiplinsizlikler saklı kalmak kaydıyla bu
kapsamda disiplinsizlik teşkil etmez.

b) Görevde kayıtsızlık: Görevdeyken, yetkili makamlar tarafından izin verilen durumlar
haricinde görevle veya askeri hizmetle ilgisi olmayan işlerle uğraşmaktır.

c) Hizmet dışındayken amir veya üste saygısızlık: Hizmet dışında, bilinen ve tanınan
amir veya üstlere karşı saygısızlık teşkil edebilecek fiillerde bulunmaktır.

ç) Mesai çizelgesine uymamak: Özürsüz veya izinsiz olarak, mesaiye geç gelmek veya
erken ayrılmak veya günlük mesai çizelgesine riayet etmemektir.

d) Kılık ve kıyafeti bozuk olmak: Kılık ve kıyafet ile ilgili olarak nizamlarda ve önceden
belirlenmiş kurallara riayet etmemektir.

e) Usulsüz müracaat veya şikâyette bulunmak: Türkiye Büyük Millet Meclisine yapılan
müracaatlar hariç olmak üzere, kanun ve nizamlarla belirlenmiş usul ve kurallara riayet etmeden
yazılı, sözlü veya elektronik olarak müracaat veya şikayette bulunmaktır.
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f) İsraf etmek: Yetkili makamlarca belirlenmiş tasarruf tedbirlerine riayet etmemek veya
kullanımına sunulan kamu kaynağının harcanmasında gösterilmesi gereken makul seviyedeki
özeni göstermemektir.

g) Saygısız davranmak: Aynı rütbe veya kıdemde bulunulan ya da amir veya maiyet
ilişkisi içinde olunmayan kişilere söz ve hareketlerle sataşmak veya kötü muamelede bulun-
maktır.

ğ) Başkalarını kötülemek: Amirleri, üstleri veya çalışma arkadaşları hakkında ve onların
bulunmadığı ortamlarda, onların işlem, eylem ve kişilikleri hakkında kötüleyici veya konuştuğu
kişilerde kötü intiba yaratacak tarzda olumsuz sözler söylemektir.

h) Askeri nezaket kurallarına uymamak: Nizamlarla belirlenmiş olan askeri görgü, pro-
tokol ve davranış kurallarına aykırı bir biçimde tavır ve davranışlarda bulunmaktır.

ı) Hizmet haricinde yalan söylemek: Amir veya üstü tarafından denetim ve gözetim so-
rumluluğu kapsamında sorulan sorulara kasten doğru yanıt vermemektir.

i) Selamlama yapmamak: Selamlama ile ilgili olarak nizamlarla belirlenmiş kurallara
riayet etmemektir.

j) Zamana riayet etmemek: Belirli zamanda yapılması gereken faaliyetlerde özürsüz
olarak geç kalmaktır.

k) Mesai dışında aşırı alkol kullanımı: Mesai dışında sivil veya üniformalı olarak aşırı
alkol alarak kişisel veya kurumsal imaj kaybı oluşturacak olumsuz davranışlarda bulunmaktır.

l) Görev dönüşü tekmil vermemek: Verilmiş bir emrin icrası veya sonuçları hakkında
emri verene bilgi vererek müteakip emirlerini almamaktır.

m) Kişisel ve çevre temizliğine dikkat etmemek: Askeri hizmet esnasında belirlenmiş
olan kişisel veya çevre temizliği ile ilgili kurallara riayet etmemektir.

n) Kendini geliştirmede yetersiz kalmak: Görevini etkin olarak yapabilmesini sağlaya-
cak bilgi ve görgünün kazanılmasında göstermesi gereken gayreti göstermemektir.

Kınama cezasını gerektiren disiplinsizlikler
MADDE 16 – (1) Kınama cezasını gerektiren disiplinsizlikler şunlardır:
a) Amir veya üste nezaketsizlik: Hizmette veya hizmete ilişkin hâllerde amir veya üste

karşı saygısızlık teşkil edecek nitelikte olmayan ancak askeri nezaket, protokol ve terbiye ku-
rallarına aykırılık teşkil eden fiillerde bulunmaktır. Askeri nezaket, protokol ve terbiye kural-
larının astlara veya maiyete önceden ilan veya tebliğ olunması veya bu disiplinsizliği yapan
kişinin makam ve rütbesi itibarıyla bu kuralları biliyor olması gerektiğinin objektif olarak kabul
görmesi hâlinde disiplin cezası verilebilir.

b) Meslek etiğine aykırı davranışta bulunmak: Önceden ilan veya tebliğ edilmiş olan
mesleki etik davranış kurallarına aykırı şekilde tavır ve davranışlarda bulunmaktır.

c) Küfürlü konuşmak: Aynı rütbe veya kıdemdeki arkadaşlarına veya astlarına karşı,
terbiye ve adaba uygun olmayan sözlerle konuşmaktır.

ç) Askeri silsileyi bozarak hareket etmek: Müsaade edilmediği hâlde veya durumun ge-
rektirdiği hâller haricinde, herhangi bir talebini askeri silsileye riayet etmeyerek doğrudan daha
üst amirlerine iletmektir.

d) Uygun olmayan hitaplarda bulunmak: Çevresindekilere; nizamlar, emirler ve askeri
teamüller ile belirlenmiş olan hitap şekilleri haricinde hitaplarda bulunmaktır.

e) Sorumluluktan kaçmak: Kanun ve nizamlar ile kendisine tevdi edilmiş görevlerin
gerektirdiği sorumluluğu üstlenmekten imtina ettiğini gösterecek tavır ve davranışlarda bulun-
maktır.
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f) Askeri eşyayı uygun kullanmamak: Hizmete tahsisli bir askeri eşyayı düzgün ve ta-
limatlara uygun kullanmayarak onun zarar görmesine veya aşırı yıpranmasına sebebiyet ver-
mektir.

g) Sağlığın korunması kurallarına uymamak: Sağlığın korunması veya salgın ve bulaşıcı
hastalıkların önlenmesi için yetkili makamlarca yürürlüğe konulmuş tedbirlere uymamak veya
hizmet verdiği ortamdaki kişilerin sağlığını tehlikeye düşürecek fiillerde bulunmaktır.

Hizmete kısmi süreli devam cezasını gerektiren disiplinsizlikler
MADDE 17 – (1) Hizmete kısmi süreli devam cezasını gerektiren disiplinsizlikler şun-

lardır:
a) Üste saygısızlık: Hizmette veya hizmete ilişkin hâllerde üste gösterilmesi gereken

saygıyı kasıtlı olarak göstermemek veya yetkili olduğu durumlarda üstün yapmış olduğu ikaz,
tenkit veya muahezeyi saygı ile kabul edip dinlememektir.

b) Görev yerini izinsiz terk etmek: Kıtasından veya görev yerinden yirmi dört saati geç-
meyecek şekilde kaçmak veya kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın mesaiye bir tam mesai
günü gelmemektir.

c) Temaruz: Bazı isteklerini yerine getirmek, kişisel bir menfaat sağlamak, görev veya
sorumluluktan kaçmak gibi amaçlarla hastalığını abartmak veya olmadığı hâlde bir rahatsızlığı
varmış gibi göstererek sağlık kuruluşlarına sevkini sağlamak suretiyle günlük mesainin bir kıs-
mına katılmamaktır.

ç) Uygunsuz davranışlarda bulunmak: Türk Silahlı Kuvvetlerine ve temsil ettiği makam,
rütbe veya statünün onur ve vakarına uygun olmayan fiillerde bulunmaktır.

d) Ketum davranmamak: Görevi ile ilgili gizli olmayan ancak açıklanmaması gereken
bir bilgiyi yetkisiz kişilerin öğrenebileceği bir şekilde açıklamaktır.

Aylıktan kesme cezasını gerektiren disiplinsizlikler
MADDE 18 – (1) Aylıktan kesme cezasını gerektiren disiplinsizlikler şunlardır:
a) Amire saygısızlık: Hizmette veya hizmete ilişkin hâllerde amire gösterilmesi gereken

saygıyı kasıtlı olarak göstermemek veya amirin yapmış olduğu ikaz, tenkit veya muahezeyi
saygı ile kabul etmemektir.

b) Yalan söylemek: Askeri hizmete ilişkin veya görevle ilgili konu ve durumlarda amir-
lere veya bilgi vermekle yükümlü olduğu kişi ve makamlara kasıtlı olarak gerçeğe aykırı ve
yanlış beyanda bulunmaktır.

c) Hizmetle ilgisi olmayan emir vermek: Maiyetine hizmetle ilgisi olmayan emir ver-
mektir.

ç) Maiyetinin gözetiminde ihmal göstermek: Astlarının ve emri altındakilerin denetim,
kontrol ve gözetiminde ihmal göstermektir.

d) Ayrımcılık yapmak: Görevdeyken dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç,
din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım yaparak işlem tesis etmek ve bu suretle görev yerinde
huzursuzluğa neden olmaktır.

e) Yasak edilen yerlere girmek: Resmî üniforma ile genelev, kumarhane, meyhane, bar
ve benzeri yerler ile girilmesi garnizon komutanlıklarınca yasaklanmış diğer yerlere girmektir.

f) Kayırma talep etmek: Özlük hakları ile ilgili ya da başka bir kişisel menfaat temini
için başkalarını aracı koyup, öncelik ve ayrıcalık talep etmektir.

g) Maiyetinden hediye kabul etmek: Maiyetinde çalışan personel tarafından verilen ve
makul bir seviyenin üstünde maddi değeri olan bir hediyeyi kişisel menfaat elde etmek amacıyla
kabul etmektir.

ğ) Hizmetteyken siyasi içerikli konuşmak: Mesai içerisinde veya hizmete ilişkin du-
rumlarda siyasi içerikli konuşmalar yapmaktır.
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h) Yasaklanmış faaliyetlere katılmak: Yetkili makamlarca yasaklanmış olan toplantı,
gösteri, yürüyüş ve benzeri faaliyetlere iştirak etmektir.

ı) İzinsiz olarak garnizonu terk etmek: İzinli olmadığı hâlde görev yaptığı garnizon hu-
dutlarını terk etmektir.

i) Ulaşım güvenliğini ihlal etmek: İzin, istirahat, hava değişimi, terhis ve benzeri ne-
denlerle görev yerine gidiş ve dönüşlerde terörle mücadele kapsamında emredilen yol güzer-
gâhının dışına çıkmak, belirlenen günler dışında seyahat etmek veya yapılan planlamaya aykırı
seyahat etmektir.

Hizmet yerini terk etmeme cezasını gerektiren disiplinsizlikler
MADDE 19 – (1) Hizmet yerini terk etmeme cezasını gerektiren disiplinsizlikler şun-

lardır:
a) Emre itaatsizlik: Kasıtlı olarak hizmete ilişkin bir emri tam yapmamak ya da değiş-

tirerek veya sınırını aşmak suretiyle yapmaktır.
b) Kısa süreli kaçmak: Kıtasından veya görev yerinden yedi günü aşmayacak ve bu

süre içinde kendiliğinden gelecek şekilde kaçmak veya mesaiye gitmemektir.
c) İzin süresini geçirmek: İzin, istirahat veya hava değişimi süresini yasal veya kabul

edilebilir bir mazereti olmaksızın altı günü aşmayacak ve bu süre içinde kendiliğinden gelecek
şekilde geçirmektir.

ç) Hizmete mahsus eşyaya zarar vermek: Harp malzemesini veya hizmete tahsis edilmiş
bir askeri eşyayı; kasıt, ihmal veya tedbirsizlik sonucu kaybetmek veya hasara uğramasına se-
bebiyet vermektir.

d) Hediye istemek veya borç almak: Maiyetinden veya astlarından hediye istemek veya
her ne şekilde olursa olsun borç almaktır.

e) Maiyetinin disiplinsizliği hakkında soruşturma yapmamak: Maiyeti tarafından işlenen
bir disiplinsizliği öğrenmesine rağmen ceza vermeme takdir yetkisinin bulunduğu hâller dışında
kasten disiplin soruşturması yapmayarak disiplinsizliği örtbas etmektir.

f) Asta kötü muamele yapmak: Astına, askeri usul ve kurallar dışında kötü davranmak,
eziyet amacıyla hizmetini lüzumsuz yere güçleştirmek veya başkaları tarafından kötü muame-
lede bulunulmasına müsamaha göstermektir.

g) Nöbet talimatına aykırı hareket etmek: Maddi bir zarar doğmasına sebebiyet verme-
yecek şekilde, ilgili mevzuat kapsamındaki nöbet görevlerini yaparken, nöbet yerini terk etmek
veya belirlenmiş ve tebliğ edilmiş olan nöbet talimatındaki kurallara aykırı hareket etmektir.

ğ) Hoşnutsuzluk yaratmak: Çalıştığı mesai ortamında söz veya fiilleri ile hizmetin ye-
rine getirilmesini olumsuz yönde etkilemektir.

h) Tahrik: Asker kişileri, amirlerine veya üstlerine karşı itaatsizliğe, saygısızlığa, mu-
kavemet göstermeye veya müessir fiil işlemeye tahrik veya teşvik etmektir.

ı) Sarhoşluk: Tıbbi raporla ispatlanmak veya gizlenemeyecek derecede olmak şartıyla,
göreve sarhoş gelmek veya görevdeyken alkollü içki içmektir.

i) Kumar oynamak: Askeri mahâl içinde kumar oynamaktır.
j) Yasak edilen malzemeyi bulundurmak: Kıta, karargâh ve kurumlarda ya da görev es-

nasında bulundurulması veya kullanılması emirle yasak edilen cep telefonu, bilgisayar, radyo,
teyp, fotoğraf makinesi gibi görüntü, ses ve benzeri verileri ve bilgileri kaydeden, depolayan
veya ileten her türlü cihaz ve aletler ile aksamlarını bulundurmak veya kullanmaktır.

k) İzinsiz üyelik: Meslek kuruluşları, dernek ve vakıf üyelikleri ile spor kulüplerinin
faal üyeliklerine izin almaksızın girmektir.

16 Şubat 2013 – Sayı : 28561                                 RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 9

Yasama Bölümü Sayfa : 9



l) Disiplin cezasının yerine getirilmesine karşı gelmek: Yetkili kişi veya organlar tara-
fından verilen disiplin cezalarının, idari yaptırımların veya disiplinsizlik nedeniyle verilen
görev ve sorumlulukların gereğinin yerine getirilmesine karşı çıkmak ve bu kapsamda yapıl-
ması zorunlu olan görev ve yükümlülükleri tam olarak yerine getirmemektir.

m) Kavga etmek: Meşru savunmaya ilişkin şartlar saklı kalmak kaydıyla, askeri mahâl
içerisinde, fiilen birisine vurmaktır.

Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasını gerektiren disiplinsizlikler
MADDE 20 – (1) Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasını gerektiren disiplinsizlikler şun-

lardır:
a) Aşırı borçlanmak ve borçlarını ödeyememek: Nafaka, trafik kazası, doğal afet, per-

sonelin öngöremeyeceği şekilde ülke genelinde yaşanan olağanüstü ekonomik dalgalanmalar,
ani devalüasyonlar, sağlık ve tedavi giderleri ile kefillik ve benzeri zorunluluk hâlleri hariç ol-
mak üzere, aşırı derecede borçlanmaya düşkün olmak ve bu borçlarını ödememeyi alışkanlık
hâline getirmektir.

b) Ahlaki zayıflık: Görevine, sosyal ve aile yaşantısına zarar verecek derecede men-
faatine, içkiye, kumara düşkün olmak veya Türk Silahlı Kuvvetlerinin itibarını sarsacak şekilde
yüz kızartıcı, utanç verici veya toplumun genel ahlak yapısına aykırı fiillerde bulunmaktır.

c) Hizmete engel davranışlarda bulunmak: Devletin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin iti-
barına zarar verecek nitelikte tutum ve davranışlarda veya ağır suç veya disiplinsizlik teşkil
eden fiillerde bulunmaktır.

ç) Gizli bilgileri açıklamak: Yetkisi olmadığı hâlde, devletin güvenliği ile iç ve dış siyasi
yararlarına ilişkin elde ettiği gizli bilgileri yetkisiz kişi ve kuruluşlara vermek, ulaştırmak veya
açıklamaktır.

d) İdeolojik veya siyasi amaçlı faaliyetlere karışmak: Siyasi partilere girmek, ideolojik
veya siyasi faaliyetlere karışmak, ideolojik veya siyasi amaçlarla disiplini bozucu tavır ve dav-
ranışlarda bulunmaktır.

e) Uzun süreli firar etmek: Geçerli bir mazereti olmaksızın kesintisiz olarak bir yıldan
fazla süre ile izin süresini geçirmek veya firar hâlinde bulunmaktır.

f) Disiplinsizliği alışkanlık hâline getirmek: Disiplini bozucu tavır ve davranışlarda bu-
lunmayı alışkanlık hâline getirmek veya aldığı disiplin cezalarına rağmen ıslah olmamaktır.

g) İffetsiz bir kimse ile evlenmek veya böyle bir kimse ile yaşamak: İffetsizliği anlaşıl-
mış olan bir kimse ile bilerek evlenen veya evlilik bağını devam ettirmekte veya böyle bir kim-
seyi yanında bulundurmakta veya karı koca gibi herhangi bir kimse ile nikahsız olarak devamlı
surette yaşamakta ısrar etmektir.

ğ) Gayri tabii mukarenette bulunmak: Bir kimseyle gayri tabii mukarenette bulunmak
yahut bu fiili kendisine rızasıyla yaptırmaktır.

Disiplin ceza puanına bağlı olarak ayırma cezası verilmesi
MADDE 21 – (1) Aşağıda belirtilen durumlar disiplinsizliği alışkanlık hâline getirme

olarak kabul edilir ve sözleşmeli subay ve astsubaylar hariç subaylar, astsubaylar ve uzman
jandarmalar hakkında ayırma cezası verilir.

a) En son alınan disiplin cezasının kesinleştiği tarihten geriye doğru son bir yıl içinde
on sekiz disiplin cezası puanı veya en az iki farklı disiplin amirinden toplam on iki defa veya
daha fazla disiplin cezası almak.

b) En son alınan disiplin cezasının kesinleştiği tarihten geriye doğru son beş yıl içinde
otuz beş disiplin cezası puanı veya en az iki farklı disiplin amirinden toplam yirmi beş defa
veya daha fazla disiplin cezası almak.

(2) Birinci fıkra kapsamında ceza puanlarının hesaplanması ekli (2) sayılı çizelgeye
göre yapılır.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Askeri Öğrenciler Hakkında Uygulanacak Cezalar ve Cezalandırmayı

Gerektiren Disiplinsizlikler

Askeri öğrenciler hakkında verilebilecek cezalar
MADDE 22 – (1) Askeri öğrencilere disiplin amirleri tarafından ekli (1) sayılı çizelgeye

uygun olarak verilebilecek disiplin cezaları ağırlık derecesine göre aşağıda belirtilmiştir:
a) Kınama
b) İzinsizlik
(2) Kınama cezası; öğrencinin, disiplinsizlik teşkil eden davranışlarda bulunduğunun

somut olarak tespit edilmesi ve bunun yazı ile bildirilmesidir.
(3) İzinsizlik cezası; öğrencinin, hafta sonu tatilinden faydalandırılmamasıdır.
Askeri öğrencilere ceza verilmesini gerektiren disiplinsizlik hâlleri
MADDE 23 – (1) Kendilerine kanun, nizam ve emirlerle verilmiş görev ve sorumlu-

lukları yerine getirmeyen veya uyulması zorunlu olan kurallara uymayan veya yasaklanan fi-
illeri yapan askeri öğrencilere durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre disiplin cezası ve-
rilir.

(2) Askeri öğrencilerin disiplinsizlik teşkil edebilecek fiilleri ve bu fiillere verilebilecek
disiplin cezalarının türleri ve miktarı, disiplin amirlerinin kimler olacağı, disiplin puanları, di-
siplinsizliklerde düşülecek disiplin ceza puanları ile disiplin cezalarına bağlı idari işlemler yö-
netmelikle tespit edilir. Yönetmelikte aynı tür cezayı gerektiren eylemler bakımından fiillerin
nitelikleri göz önüne alınarak farklı disiplin ceza puanları öngörülebilir.

Askeri öğrenciler hakkındaki özel kanun hükümleri
MADDE 24 – (1) Askeri öğrenciler hakkında, bu Kanuna aykırı olmayan özel kanun-

larındaki hükümler saklıdır.

ALTINCI BÖLÜM
Erbaş ve Erler Hakkında Uygulanacak Cezalar ve Cezalandırmayı

Gerektiren Disiplinsizlikler

Erbaş ve erler hakkında verilebilecek cezalar
MADDE 25 – (1) Erbaş ve erlere disiplin amirleri tarafından verilebilecek cezalar ağır-

lık derecesine göre aşağıda belirtilmiştir:
a) İzinsizlik
b) İlave hizmet yükleme
c) Oda hapsi
ç) Hizmetten men
(2) İzinsizlik, ilave hizmet yükleme ve oda hapsi cezaları disiplin amirleri tarafından;

hizmetten men cezası ise disiplin kurulları tarafından verilir.
Disiplin amirlerince verilen disiplin cezalarının yerine getirilme şekilleri
MADDE 26 – (1) İzinsizlik cezası, erbaş ve erin hafta sonu tatilinden faydalandırıl-

mamasıdır.
(2) İlave hizmet yükleme cezası; erbaş ve erin, mesai içinde, mesai sonrasında veya

hafta sonu tatil günlerinde, nöbet hizmeti dâhil askeri hizmetlerde veya disiplinsiz davranışının
ıslah edilmesine katkı sağlayacağı değerlendirilen ve bu kapsamda cezayı veren disiplin amir-
leri tarafından belirlenen bir vazifede aralıklı veya sürekli olarak ve günde sekiz saatten fazla
olmamak üzere görevlendirilmesidir.
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(3) Oda hapsi cezası; bu amaçla tahsis edilecek hapis odasında yerine getirilir. Hapis
odalarının kapısında nöbetçi bulundurulur. Oda hapsi cezası alan erbaş ve erler, cezanın yerine
getirilmesi sırasında gerektiğinde askeri hizmetlerde kullanılabilirler. Ceza;

a) Seferberlik ve savaş zamanında, erbaş ve erlere;
1) Disiplin amirleri tarafından ekli (1) sayılı çizelgeye göre verilebilir.
2) Bu Kanuna göre hizmetten men cezası ile cezalandırılmayı gerektiren disiplinsizlik

hâllerinde disiplin kurulları tarafından on günden otuz güne kadar verilebilir.
b) Barış zamanında; Türk karasuları dışında bulunan gemilerde görev yapan erbaş ve

erlere sadece buralarda bulundukları süre içinde işledikleri disiplinsizlikler nedeniyle, disiplin
amirleri tarafından 27 nci maddede belirlenmiş olan esaslar çerçevesinde verilebilir.

(4) Hizmetten men cezası; disiplinsizlik yapan erbaş ve erin, bozulan disiplinin yeniden
tesis edilmesi amacıyla günlük hizmetten uzaklaştırılmasıdır. Bu ceza, disiplin kurulları tara-
fından yedi günden az olmamak üzere on beş güne kadar bu süre dâhil, bu Kanunun dördüncü
bölümünde yer alan aylıktan kesme ile hizmet yerini terk etmeme cezalarını gerektiren disip-
linsizlik hâllerinde verilebilir. Ceza alan erbaş ve erler, ceza süresince mesai çizelgesindeki
eğitim faaliyetlerine iştirak ettirilmezler; ancak müşterek idari vazifelerin ifasında veya ihtiyaç
duyulan askeri hizmetlerde görevlendirilebilirler.

Disiplin amirlerince cezalandırılabilecek disiplinsizlikler ve disiplin amirlerinin
takdir hakkı

MADDE 27 – (1) İzinsizlik ve ilave hizmet yükleme cezaları; bu Kanunun dördüncü
bölümünde yer alan uyarma, kınama veya hizmete kısmi süreli devam cezası gerektiren disip-
linsizlik hâlleri ile nitelik ve ağırlıkları itibarıyla bunlara benzer diğer eylemlerin yapılması
hâlinde verilir.

(2) Birinci fıkra uyarınca verilecek disiplin cezalarının türü ve miktarı; erbaş ve erin
hizmet ve disiplin safahatı ile eylemin niteliği göz önüne alınarak disiplin amirleri tarafından
takdir edilir. Disiplin amirleri, erbaş ve erin olumlu hizmet safahatını dikkate alarak disiplin
cezası vermeyebilir.

(3) Hizmetten men cezası veya seferberlik ve savaş hâllerinde disiplin kurulları tara-
fından oda hapsi cezası verilmesini gerektiren disiplinsizlikler; erbaş ve erin olumlu hizmet ve
disiplin safahatı göz önüne alınarak disiplin amirleri tarafından yetkisi dâhilindeki izinsizlik
veya ilave hizmet yükleme cezalarından birisi de verilebilir. Bu durumda, erbaş ve erler disiplin
kuruluna sevk edilmezler.

(4) Barış zamanında Türk karasuları dışındaki gemilerde herhangi bir disiplinsizlik ya-
pan erbaş ve ere, eylemin niteliği ve disipline olan olumsuz tesiri göz önüne alınarak disiplin
amiri tarafından ekli (1) sayılı çizelgeye uygun olarak oda hapsi cezası verilebilir. Verilen bu
cezanın karasuları dışında yerine getirilemeyen kısmı ilave hizmet yükleme cezası olarak yerine
getirilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Disiplin Cezaları Dışındaki İdari Yaptırımlar ve Disiplin Cezalarının Etkileri

Geçici olarak kontrol altına alma tedbiri
MADDE 28 – (1) Ekli (1) sayılı çizelgede oda hapsi cezası vermeye yetkili kılınmış

disiplin amirleri, diğer kanunlar ile verilmiş yakalama yetkisi haricinde aşağıdaki durumlardan
birisi bulunduğunda veya benzer bir amaçla emri altındakileri geçici olarak kontrol altına al-
maya veya aldırmaya yetkilidir:

a) Firar veya izin tecavüzündeyken yakalanarak birliğine teslim edilenlerin adli ma-
kamlar önüne çıkarılması
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b) Kendisine, başkalarına veya çevresine ya da hizmete ait bir eşyaya zarar vereceği
açık bir şekilde belli olanların bu durumunun engellenmesi

c) Ciddi şekilde bozulan disiplinin yeniden tesis edilmesi
ç) Askeri mahâlde bulunan sarhoş kişinin sarhoşluğun etkisi geçinceye kadar kontrol

altında tutulmasının gerekmesi
(2) Kontrol altında bulundurma, bu amaç için hazırlanacak mekânlarda ve yirmi dört

saati geçmeyecek şekilde uygulanır. Tedbir süresinin on iki saati geçmesi hâlinde, personelin
yakınlarına ve bir üst disiplin amirine disiplin amiri tarafından en kısa sürede bilgi verilir.

(3) Kontrol altına alınan kişi ile ilgili olarak durumun gerektirdiği tedbirler, disiplin
amirlerince alınır veya alınması sağlanır.

Geçici olarak görevden uzaklaştırma ve görev yerini değiştirme tedbiri
MADDE 29 – (1) Disiplinsizlik veya suç teşkil edebilecek bir fiili nedeniyle hakkında

yapılan inceleme ve araştırmanın emniyetli ve sıhhatli olarak devam etmesi amacıyla, görevi
başında kalmasında sakınca görülecek subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya
sözleşmeli erbaş ve erler idari izinli sayılarak görevinden geçici olarak uzaklaştırılabilir.

(2) Geçici olarak görevden uzaklaştırma kararı; sıralı disiplin amirlerinden birisinin veya
disiplin soruşturmacılarının teklifi üzerine ya da doğrudan disiplin amiri konumundaki asgari
tugay ve eşiti ile daha üst seviyedeki birlik, karargâh veya kurum amirleri tarafından, on beş
iş gününe kadar verilebilir. İhtiyaç duyulması hâlinde bu süre bir katına kadar artırılabilir.

(3) Görevden uzaklaştırma tedbiri; süresi sonunda başka bir işleme gerek kalmadan or-
tadan kalkacağı gibi, gerek görülmesi veya görevden uzaklaştırmaya neden olan fiilin herhangi
bir suç veya disiplinsizlik teşkil etmediğinin anlaşılması hâlinde kararı veren disiplin amiri ta-
rafından sürenin tamamlanmasından önce de kaldırılabilir. Görevden ayrı kalınan süre hizmet-
ten sayılır. Bu süre içinde ilgili personelin asker kişi sıfatı devam eder, ancak emir veremez.

(4) Yapılan soruşturma sonunda, görevine devam etmesinde kendisi veya birliği açı-
sından sakıncalar bulunduğuna karar verilen subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş
veya sözleşmeli erbaş ve erin başka bir göreve atanması, kısa süreliğine görevden uzaklaştır-
maya yetkili makamlar tarafından ilgili personeli atamaya yetkili makama teklif edilebilir. Ata-
maya yetkili makam tarafından, resen veya yapılan teklifin uygun görülmesi üzerine, ilgili per-
sonel zamana bağlı olmaksızın bulunduğu garnizonda veya başka garnizonda durumuna uygun
başka bir kadroya ya da komutanlık emrine atanır.

Disiplin cezalarının idari işlemlere etkisi
MADDE 30 – (1) Disiplin cezaları ve diğer idari yaptırımlara ilişkin bilgi ve belgeler,

ilgililerin şahsi dosyalarına konularak muhafaza edilir ve kayıt altına alınır.
(2) Subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaşlar ile sözleşmeli erbaş ve erlere ve-

rilen disiplin cezalarına ilişkin evrakın birer sureti personelin mensubu olduğu kuvvet komu-
tanlıklarına, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığına gönderilir.

(3) Disiplin cezaları ve diğer idari yaptırımlar, nitelik ve niceliklerine uygun olarak;
personel hakkında yapılacak sicil, terfi, atama, ayırma, ilişik kesme, sözleşme feshi, özellikli
görevlere seçim ve benzeri idari işlemlerde göz önünde bulundurulur.

Disiplin kurulları tarafından verilen cezaların idari etkileri
MADDE 31 – (1) Disiplin kurulları tarafından verilen hizmetten men cezası ile oda

hapsi cezaları, yedek subaylar ile erbaş ve erlerin askerlik hizmet sürelerine eklenir ve bu kişiler
o süre kadar geç terhis edilir. Hizmet süresini uzatma sonucunu doğuran cezalar ilgilinin as-
kerlik şubesine bildirilir.

(2) Yükümlülük süresinin uzaması hâlinde, personele özlük hakları, statüsüne uygun
olarak ödenmeye devam olunur.
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SEKİZİNCİ BÖLÜM
Disiplin Kurulları ve Disiplin Subayı

Kuruluş
MADDE 32 – (1) Bu Kanunla verilen görevleri yapmak üzere, asgari tugay (Deniz ve

Hava Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında eşiti) veya
ihtiyaç duyulması hâlinde daha alt seviyedeki birlik, karargâh ve kurumlarda bir disiplin kurulu
teşkil edilir.

(2) Disiplin kurullarının teşkil edileceği birlik, karargâh ve kurumlar, hizmet ihtiyacı
göz önüne alınarak ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Gü-
venlik Komutanlığı tarafından belirlenir. Genelkurmay Başkanlığı ve Millî Savunma Bakanlı-
ğına doğrudan bağlı birlik, karargâh ve kurumların hangisinde disiplin kurulları teşkil edileceği
Genelkurmay Başkanlığı ve Millî Savunma Bakanlığı tarafından belirlenir.

(3) Aynı garnizonda; birden fazla disiplin kurulu kurulması gereken kıta komutanlığı,
karargâh ve kurum amirlikleri bulunursa, yeteri kadar disiplin kurulu kurulması ile yetinilebilir.

(4) Disiplin kurullarının yetki alanı ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Ko-
mutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenir. Birden fazla kuvvete mensup
birliklerin bulunduğu garnizonlardaki görev ve yetkiye ilişkin hususlar ilgili kuvvet komutan-
lıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığının teklifi üzerine Ge-
nelkurmay Başkanlığınca belirlenir.

Disiplin kurullarının oluşumu
MADDE 33 – (1) Disiplin kurulları; asgari binbaşı rütbesinde bir başkan ile meslekte

beş yılını tamamlamış, başkandan kıdemsiz bir subay ve bir astsubay üye olmak üzere, disip-
linsizlik yapan personelin astı olmayan toplam üç kişiden oluşur. Kurulun başkan ve üyeleri
teşkilatında kurulduğu komutan veya askeri kurum amiri tarafından her yılın aralık ayında bir
yıllığına görevlendirilir. Kurul üyeleri, zorunlu nedenler hariç görev süresi içinde değiştiril-
mezler. Görev süresi bitenler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Başkan veya üyelerin olmadığı zamanlarda görev yapmak üzere asıl üye sayısı kadar
yedek üye bulunur. Başkanın olmadığı zamanlarda en kıdemli üye başkan olur. Başkan ve üye-
ler tahkikat süresi içinde disiplinsizlik yapan personelin ve birbirlerinin en yakın amiri ola-
mazlar.

(3) Subayların tahkikatında astsubay üye yerine görev yapmak üzere ayrıca bir subay
üye belirlenir ve görevlendirilir. Disiplinsizlik yapanın astı konumunda olan üyelerin yerine
yedek üyelerden, yedek üyeler arasında da uygun nitelikte personel bulunmuyor ise birlik veya
kurum içerisinden geçici görevlendirme yapılır.

(4) Disiplin kurullarının yetkisine giren birliklerde bu Kanunda yazılı nitelikte başkan
ve üye yoksa veya mevcut olanların görevlerini yapmalarına kanuni engeller bulunursa, uygun
nitelikte başkan ve üyelerin seçimi ve görevlendirmesi için en yakın kıta komutanı veya askeri
kurum amirine başvurulur.

Disiplin kurullarının rütbe yönünden yetkisi
MADDE 34 – (1) Teşkilatında disiplin kurulu kurulan komutan veya askeri kurum

amiri hakkındaki disiplin tahkikatı bir üst komutanlık veya askeri kurum amiri teşkilatında ku-
rulan disiplin kurulunda yapılır. Ancak general ve amiraller hakkındaki tahkikat Genelkurmay
Başkanlığı Disiplin Kurulunda yapılır.

Disiplin subayı, niteliği ve görevleri
MADDE 35 – (1) Teşkilatında disiplin kurulu kurulan komutanlıklar veya askeri kurum

amirlikleri ile Millî Savunma Bakanlığında bir disiplin subayı bulunur.
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(2) Disiplin subayı, yardımcılığı kaldırılan askeri hâkim sınıfına mensup subaylar ara-
sından atanabilir. Askeri hâkim sınıfına mensup disiplin subayları, komutanlık ve askeri kurum
amirliklerinin aynı zamanda hukuk müşaviridir. Teşkilatında adli müşavir bulunan kıta komu-
tanlığı ve askeri kurum amirliklerinde, disiplin subaylığı görevi, bu adli müşavir veya görev-
lendireceği yardımcılarından biri tarafından yapılır.

(3) Askeri hâkim sınıfına mensup subaylar arasından atanmış olan disiplin subayının
veya bu görevi yapan adli müşavir veya yardımcısının bulunmaması yahut görevini yapmasını
engelleyici sebeplerin bulunması hâlinde, disiplin subaylığı görevi atama veya görevlendirme
suretiyle diğer sınıflara mensup subaylar tarafından yapılır. Atama yapılmaması hâllerinde di-
siplin subayı, teşkilatında disiplin kurulu kurulan komutan veya askeri kurum amiri ile Millî
Savunma Bakanı tarafından kıtada en az bir yıl hizmet görmüş olan ve taksirli suçlar dışında
bir suçtan hükümlü bulunmayan subaylar arasından görevlendirilir.

(4) İhtiyaç duyulması hâlinde, bir subay veya astsubay disiplin subayı yardımcısı olarak
görevlendirilebilir veya atanabilir. Ayrıca, disiplin subaylıklarında ve disiplin kurullarında yazı
işleri müdürü ve tutanak kâtipliği yapmak üzere yeteri kadar personel de görevlendirilir.

(5) Disiplin subayının görevleri aşağıda belirtilmiş olup, disiplin subayı bu görevlerin-
den dolayı teşkilatında bulunduğu komutana ve Millî Savunma Bakanına karşı sorumludur:

a) Teşkilatında bulunduğu komutana adli ve disiplin konularında danışmanlık yapmak
b) Disiplin kurulunun yapacağı işlemleri koordine etmek
c) Adli konular ile ilgili yazışma ve diğer idari işlemleri yürütmek
ç) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak
Disiplin kurulunun görev ve yetkileri
MADDE 36 – (1) Disiplin kurulu, bu Kanunda belirtilmiş diğer görevlerinin yanı sıra;
a) Disiplin amirlerince sevk edilmesi hâlinde; subay, astsubay, uzman jandarma, uzman

erbaşlar ile sözleşmeli erbaş ve erlerin hizmet yerini terk etmeme cezası gerektiren disiplin-
sizliklerine ilişkin tahkikatı yapmak veya yaptırmak ve hizmet yerini terk etmeme cezası ile
cezalandırmakla,

b) Disiplin amirlerince sevk edilmesi hâlinde; erbaş ve erlerin hizmetten men cezası
gerektiren disiplinsizliklerine ilişkin tahkikatı yapmak veya yaptırmak ve hizmetten men cezası
ile cezalandırmakla,

görevli ve yetkilidir.
(2) Seferberlik ve savaş hâli müddetince işlenen ve disiplin kurullarının görevine giren

disiplinsizliklere; hizmet yerini terk etmeme veya hizmetten men cezası yerine, aynı esaslarla
ve bu Kanunda belirlenen sürelerle oda hapsi cezası verilir.

(3) Disiplin kurulu, yapacağı tahkikatın her safhasında istem üzerine veya gerek gör-
mesi durumunda; ilgililerin özlük dosyasını ve her nevi evrakı incelemeye, ilgili kıta, karargâh,
kurum veya amirlerden bilgi almaya, belge istemeye, tanık ve bilirkişi dinlemeye, keşif yap-
maya, hâkim veya savcı kararı gerektirmeyen durumlarda kriminal inceleme yaptırma da dâhil
olmak üzere, tahkikatı aydınlatacak her türlü idari işlemi yapmaya veya yaptırmaya yetkilidir.

Yapılacak tahkikat usulü
MADDE 37 – (1) Disiplin kuruluna sevk edilmesi gereken disiplinsizliklere ilişkin di-

siplin soruşturma evrakı, disiplin amiri kanaat raporu da eklenerek yetkili disiplin kurulunun
bulunduğu yerdeki disiplin subaylığına, disiplinsizliğin öğrenilmesinden itibaren en geç otuz
gün içinde gönderilir.

(2) Disiplin subayı tarafından yapılan inceleme sonunda;
a) Adli veya askeri mahkemelerin görevine giren bir suçun işlendiğinin tespit edilmesi

hâlinde dosyanın bir suretinin görevli mercie gönderilmesine,
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b) Disiplin kurulunun görev alanına girmeyen bir disiplinsizlik tespit edilmesi hâlinde,
gerekçesi ile birlikte evrakın ilgili disiplin amirine iade edilmesine,

teşkilatında disiplin kurulu kurulan komutan veya askeri kurum amirinin onayıyla karar
verilir.

(3) Dosyanın disiplin kurulunda görüşülmesine teşkilatında disiplin kurulu kurulan ko-
mutan veya askeri kurum amirinin onayıyla karar verilmesi hâlinde; disiplinsizlik yapan per-
sonele, hakkında iddia olunan hususlar, dosyanın disiplin kurulunda görüşülmesinden önce di-
siplin subayı tarafından hazırlanacak bir yazı ile bildirilir.

(4) Disiplin kurulu, gerekli tebligatların ve hazırlığın yapılmasının ardından teşkilatında
kurulduğu komutan veya amirin emri ile toplanır.

(5) Disiplin kuruluna sevk edilen personel; tahkikatın gizliliğini, üçüncü şahıs ve ma-
kamların özel bilgileri ile şeref, haysiyet ve güvenliğini, gizli ve özel nitelikteki bilgileri koru-
maya yönelik olanların dışındaki soruşturma evrakının tamamını inceleme, tanık dinletme ve
disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak savunma yapma hakkına sahiptir.

(6) Tahkikat ile ilgili disiplin kurulu toplantılarında disiplin subayı ile tutanak kâtibinin
bulunması şarttır.

(7) Tahkikat ile ilgili oturumların yönetimi ve disiplininin sağlanması disiplin kurulu
başkanına aittir.

Tahkikat sonucu verilecek karar
MADDE 38 – (1) Disiplin kurulu tahkikat sonucunda; disiplin cezası verilmesine yer

olmadığına veya disiplin cezası verilmesine yahut kurulun yetkisizliğine karar verebilir.
(2) Yapılan tahkikat sonucunda fiilin disiplin kurulunun görev alanına giren başka bir

disiplinsizlik teşkil ettiği anlaşılırsa buna uygun olarak disiplin cezası tayin edilir.
(3) Disiplin kurullarında kararlar oy çokluğu ile alınır. Oylar dağılırsa, hakkında tahkikat

yapılanın en çok aleyhinde olan oy, çoğunluk elde edilinceye kadar kendisine daha yakın olan
oya tabi olur.

(4) Disiplin kurulu kararlarının gerekçesinde, disiplinsizliğin oluştuğunu veya oluşma-
dığını gösteren unsurlar ile ceza miktarının tayininde esas alınan hususlar gösterilir. Karar, baş-
kan ve üyeler tarafından imzalanır ve ilgililere tebliğ edilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Zamanaşımı, Savunma Hakkı, Disiplin Cezalarına İtiraz, İdari ve 

Yargısal Denetim ile Cezanın Yerine Getirilmesi

Zamanaşımı
MADDE 39 – (1) Disiplin amirleri tarafından, disiplinsizliğin kendileri tarafından öğ-

renilmesinden itibaren bir ay ve her hâlde disiplin cezasını gerektiren fiil ve hâllerin işlendiği
tarihten itibaren iki yıl geçtikten sonra disiplin cezası verilemez. Fiil, inceleme ve araştırma
yapmayı gerektirmiş ise, bir ay içerisinde inceleme ve araştırmaya başlanmış olmak ve altı ayı
geçmemek kaydıyla, inceleme ve araştırma için geçen süre bir aylık süreye dâhil edilmez.

(2) Disiplin kurullarında yapılan tahkikatlarda, fiilin disiplin amiri tarafından öğrenil-
mesinden itibaren altı ay ve her hâlde disiplin cezasını gerektiren fiil ve hâllerin işlendiği ta-
rihten itibaren iki yıl geçtikten sonra disiplin cezası verilemez.

(3) Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasını gerektirecek durumun oluştuğunun disiplin
amirleri tarafından tespit edilmesinden itibaren bir yıl ve her hâlde disiplin cezasını gerektiren
fiil ve hâllerin işlendiği tarihten itibaren beş yıl geçtikten sonra aynı sebeple yüksek disiplin
kurulu tarafından ceza verilemez.
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(4) Fiilin disiplin cezasını gerektirdiği savcılık, mahkeme, disiplin kurulu tarafından
anlaşılırsa, yukarıdaki fıkralarda belirtilen zamanaşımı süreleri, bu konu ile ilgili karar veya
hükmün kesinleşerek evrakın yetkili makama iade edildiği tarihten itibaren başlar.

(5) Fiilin hatalı olarak vasıflandırıldığı veya düzeltilebilir bir şekil noksanlığı bulunduğu
gerekçeleriyle disiplin cezasının mahkeme tarafından iptal edilmesi durumunda, kararın ke-
sinleştiği tarihteki yetkili disiplin kurulu veya disiplin amiri, kararın tebliğinden itibaren ceza
verme yetki ve sorumluluğu kapsamında yeniden değerlendirme yapar.

Savunma hakkı
MADDE 40 – (1) Bu Kanunun 13 üncü maddesinin altıncı fıkrasında düzenlenen istisna

haricinde disiplin amirleri veya disiplin kurulları tarafından savunma alınmadan disiplin cezası
verilemez.

(2) İsnat olunan hususlar ile savunma için verilen süre açıkça ve yazılı olarak ilgiliye
bildirilir. Üç iş gününden az ve on iş gününden fazla olmamak üzere verilecek süre içinde sa-
vunmasını yapmayan personel savunma hakkından vazgeçmiş sayılır. Savunması istenen kişi-
nin talebi hâlinde, toplamda on iş gününü geçmeyecek şekilde savunma için ilave süre verile-
bilir.

Disiplin amirleri tarafından verilen cezalara itiraz ve cezanın kesinleşmesi
MADDE 41 – (1) Disiplin amirleri tarafından verilen disiplin cezalarına karşı, cezanın

tebliğ edilmesinden itibaren üç iş günü içinde itiraz edilebilir. İtiraz, bir üst disiplin amirine
yazılı olarak yapılır. Süresi içinde itiraz edilmez ise ceza kesinleşir.

(2) Cezanın tebellüğünden kasıtlı olarak imtina edilmesi hâlinde bu durum en az iki
imzalı bir tutanakla tespit edilir. Tutanağın tutulduğu tarih tebliğ tarihi sayılır.

(3) İtiraz, yetkili üst disiplin amiri tarafından beş iş günü içinde karara bağlanır. İlave
inceleme yapılmasının gerekli olduğu durumlarda bu süre bir katına kadar uzatılabilir.

(4) İtiraz haklı görülürse, itirazı inceleyen üst disiplin amiri verilen cezayı hafifletebilir
veya tamamen kaldırabilir. İtiraz haklı görülmez ise ret olunur. Karar itiraz edene tebliğ edilerek
kesinleşir.

Disiplin kurulu kararlarına karşı itiraz ve cezanın kesinleşmesi
MADDE 42 – (1) Disiplin kurulu tarafından verilen kararlara karşı tebliğinden itibaren

beş iş günü içinde, teşkilatında disiplin kurulu kurulan komutan veya askeri kurum amiri ile
hakkında karar verilen kişi tarafından bir üst komutanlığın disiplin kuruluna iletilmek üzere
itiraz edilebilir. Süresi içinde itiraz edilmez ise ceza kesinleşir.

(2) Millî Savunma Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı teşkilatında kurulan disiplin
kurulunun kararlarına karşı yapılan itirazı, hükme katılanlardan daha kıdemli olan başkan ve
üyelerden kurulan yeni bir kurul inceler. Ancak, uygun nitelikte başkan ve üye bulunmazsa,
en yüksek komuta makamından itibaren sıra ile aşağı derecedeki komuta mevkilerinde bulunan
subaylar başkan ve üye olarak görevlendirilir.

(3) İtiraz üzerine üst komutanlık disiplin kurulunun disiplin subayı, dosyanın kendisine
ulaşmasından itibaren beş iş günü içinde gerekli incelemeyi yapar ve mütalaası ile birlikte dos-
yayı disiplin kuruluna sevk eder. Disiplin kurulu en geç on iş günü içinde dosyayı inceleyerek
kararını verir. Üst komutanlık disiplin kurulu gerekli gördüğü tahkikatın yapılmasını isteyebilir
veya tahkikatı kendisi yapabilir. Bu hâlde tahkikat için geçecek süre on iş günlük süreye dâhil
değildir.

(4) Üst komutanlık disiplin kurulu itirazı yerinde görürse yeni kararı kendisi verir. Aksi
hâlde itirazı reddeder. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.
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Yargı denetimi
MADDE 43 – (1) Yüksek disiplin kurulları tarafından verilen Silahlı Kuvvetlerden

ayırma cezaları ile subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş ile sözleşmeli erbaş ve erler
hakkında disiplin amirleri veya disiplin kurulları tarafından barış zamanında verilmiş olan ay-
lıktan kesme, hizmet yerini terk etmeme ve oda hapsi cezalarına karşı Askeri Yüksek İdare
Mahkemesinde iptal davası açılabilir.

(2) Dava açma süresi, cezanın kesinleşmesinden itibaren başlar. Ancak Türk karasuları
dışındaki gemilerde verilen cezalarda, dava açma süresi karasuları dışında işlemez.

Cezanın yerine getirilme zamanı
MADDE 44 – (1) Disiplin cezaları kesinleşmesini müteakip yerine getirilir.
(2) Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası hariç olmak üzere zorunluluk hâllerinde cezanın

yerine getirilmesinin sonraya bırakılmasına veya ara verilerek yerine getirilmesine disiplin
amirleri tarafından karar verilebilir. Ancak bu süre hiçbir şekilde cezanın kesinleşmesinin ar-
dından bir yılı geçemez. Cezanın sonraya bırakılmasına karar verilmesi cezaya bağlı idari işlem
ve sonuçları ertelemez.

ONUNCU BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan hükümler
MADDE 45 – (1) 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri

Memurlar Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“d) Yedek subaylık hizmetleri sırasında, tabi oldukları disiplin mevzuatına göre Silahlı
Kuvvetlerden ayırma cezası alanlar.”

(2) 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun;
a) 77 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “disiplin mahkemesi” ibaresi “disiplin

kurulu” olarak değiştirilmiştir.
b) 80 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Firar ve izinsiz olarak geçen müddetler, herhangi bir mahkemenin hükmettiği hapis

cezaları ve Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanununda hizmetten sayılmayacağı açık olarak
belirtilmiş disiplin cezaları muvazzaf ve yedek hizmetlerinden sayılmaz.”

(3) 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun;
a) 82 nci maddesinin başlığı “Amir veya üstü tehdit” ve 84 üncü maddesinin başlığı

“Yalan yere şikâyet” şeklinde değiştirilmiştir.
b) 96 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 96 – Umuma teşhir olunmuş yazı, resim veya sair teşhir vasıtalarıyla veyahut

seferberlikte sözle arkadaşlarını hoşnutsuzluğa kışkırtan, üç aydan beş seneye kadar hapsolunur.”
c) 18 inci maddesi, 19 uncu maddesi, 82 nci maddesinin birinci fıkrası, 84 üncü mad-

desinin ikinci fıkrası, 93 üncü maddesinin ikinci fıkrası, 117 nci maddesinin ikinci fıkrası, 150 nci,
151 inci ve 162 ila 191 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmış ve 137 nci maddesinin birinci
fıkrasında yer alan “kısa hapis veya” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

(4) 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 115 inci
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

(5) 16/6/1964 tarihli ve 477 sayılı Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü
ve Disiplin Suç ve Cezaları Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci
cümlesinde yer alan “Disiplin mahkemesi” ibaresi “Disiplin mahkemesi savaş zamanında” şek-
linde değiştirilmiştir.
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(6) 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun;
a) 36 ncı maddesinin beşinci fıkrasının (4) numaralı bendinin (cc) alt bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.
“cc) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, yukarıdaki bentlerde belirtilen suçların dışındaki

suçlardan, toplam olarak 21 gün ve daha fazla hapis, oda hapsi veya hizmet yerini terk etmeme
cezası ile mahkûm veya cezalandırılmış olmaması,”

b) 109 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, (a) ve (b) bentlerinde sayılan suçların dışındaki

suçlardan ve disiplinsizliklerden toplam olarak yirmi bir gün ve daha fazla hapis, oda hapsi
veya hizmet yerini terk etmeme cezası ile mahkûm olmak veya cezalandırılmak.”

c) 50 nci ve 94 üncü maddelerinin birinci fıkralarının birinci cümlelerinde yer alan “di-
siplinsizlik, ahlaki durum” ibaresi madde metinlerinden çıkarılmış ve 50 nci maddesinin birinci
fıkrasının (c) bendi ve 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

(7) 4/7/1972 tarihli ve 1602 sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanununun 21 inci
maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler, Yüksek Askeri Şuranın kararları ile di-
siplinsizlik nedeniyle verilen disiplin cezaları ve diğer idari yaptırımlar yargı denetimi dışın-
dadır. Ancak; Yüksek Askeri Şuranın terfi işlemleri ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayırma
hariç her türlü ilişik kesme kararına ve askeri disiplin ile ilgili kanunlarda yargıya açık olduğu
belirtilmiş olan disiplin cezalarına karşı yargı yolu açıktır.”

(8) 17/11/1983 tarihli ve 2955 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununun 19 uncu
maddesinin dördüncü fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“h) Taksirli suçlar hariç olmak üzere yukarıdaki bentlerde sayılanların dışındaki suç-
lardan veya disiplinsizliklerden toplam olarak yirmi bir gün ve daha fazla hapis, oda hapsi veya
hizmet yerini terk etmeme cezası ile hükümlü olmamak veya cezalandırılmamak.”

(9) 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun;
a) 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “disiplin ve” ibaresi

madde metninden çıkarılmıştır.
b) 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına beşinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşa-

ğıdaki cümle eklenmiştir.

“Ayrıca, kanser, tüberküloz, kronik böbrek yetmezliği ile ruh ve sinir hastalıkları gibi uzun
süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananlar, sağlık kurulları raporlarında göste-
rilecek lüzum üzerine, toplam olarak ve fiilen üç yılı geçmemek şartıyla tedavi, istirahat veya
hava değişimine tabi tutulabilir ve bunların da ilişikleri kesilmez.”

c) 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“d) Son olarak verilen de dahil olmak üzere, kararın kesinleştiği tarihten itibaren geriye

doğru son bir yıl içinde toplamda otuz gün ve daha fazla oda hapsi veya hizmet yerini terk et-
meme cezasına mahkûm olanların veya en son aldığı disiplin cezasından geriye doğru son bir
yıl içinde en az iki disiplin amirinden toplam sekiz defa veya daha fazla disiplin cezası alanların,”

(10) 28/5/1988 tarihli ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununun 9 uncu maddesinin
birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “disiplin ve” ibaresi madde metninden çıkarılmış,
15 inci maddesi ile 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c), (d) ve (e) bentleri yürürlükten kal-
dırılmıştır.
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(11) 24/5/1989 tarihli ve 3563 sayılı Harp Akademileri Kanununun;
a) 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, yukarıdaki fıkralarda sayılanların dışındaki suç-

lardan veya disiplinsizliklerden toplam olarak 21 gün ve daha fazla hapis, oda hapsi veya hizmet
yerini terk etmeme cezası ile mahkum olanlar veya cezalandırılanlar,”

b) 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(1) 11 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan suçlardan mahkum
olanlar, taksirli suçlar hariç olmak üzere mahkemeler, disiplin kurulları veya disiplin amirle-
rince toplam 7 gün ve daha fazla hapis, oda hapsi veya hizmet yerini terk etmeme cezası ile
mahkum olanlar veya cezalandırılanlar, giriş ile ilgili nitelikleri haiz olmadıkları tespit edilenler,”

(12) 13/6/2001 tarihli ve 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Söz-
leşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanunun;

a) 12 nci maddesinin altıncı fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra, yedinci
fıkrasındaki “yurtdışı sürekli görevler” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve aylıksız izinler”
ibaresi eklenmiştir.

“926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre aylıksız izin
alan sözleşmeli subay ve astsubayların sözleşme süreleri, kullandıkları aylıksız izin süresi kadar
uzatılır.”

b) 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (f) ve (k) bentleri aşağıdaki şekilde değişti-
rilmiştir.

“f) Son olarak verilen de dahil olmak üzere, kararın kesinleştiği tarihten itibaren geriye
doğru son bir yıl içinde toplamda otuz gün ve daha fazla oda hapsi veya hizmet yerini terk et-
meme cezasına mahkum olmak veya en son aldığı disiplin cezasından geriye doğru son bir yıl
içinde en az iki disiplin amirinden toplam sekiz defa veya daha fazla disiplin cezası almak.”

“k) Sözleşmenin yapılmasını müteakip;
1) Barışta ve savaşta, görevini icra ederken veya görevi dolayısıyla bir saldırıya, kazaya

uğrayan ya da bir meslek hastalığına yakalananlar,
2) Kanser, tüberküloz, kronik böbrek yetmezliği ile ruh ve sinir hastalıkları gibi sağlık

kurulları raporlarında uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösterdiği belirtilen bir hastalığa yaka-
lananlardan, toplam olarak ve fiilen üç yılı geçmemek şartıyla tedavi, istirahat veya hava de-
ğişimine tabi tutulanlar,

3) Tedavi kurumlarında yatarak tedavi olanlar ile aylıklı veya aylıksız doğum izni alanlar,
hariç olmak kaydıyla, bir sözleşme yılı içinde alınan hava değişimi, istirahat ve benzeri

sıhhi izin süresi toplamı doksan günü geçmek.”
(13) 10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununun 6 ncı madde-

sinin dördüncü fıkrasının (c) bendi ile sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“c) En son aldığı disiplin cezasından geriye doğru son bir yıl içinde en az iki disiplin

amirinden toplam sekiz defa veya daha fazla disiplin cezası almak.”
“(8) Sözleşmenin yapılmasını müteakip;
a) Barışta ve savaşta, görevini icra ederken veya görevi dolayısıyla bir saldırıya, kazaya

uğrayan ya da bir meslek hastalığına yakalananlar,
b) Kanser, tüberküloz, kronik böbrek yetmezliği ile ruh ve sinir hastalıkları gibi sağlık

kurulları raporlarında uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösterdiği belirtilen bir hastalığa yaka-
lananlardan, toplam olarak ve fiilen üç yılı geçmemek şartıyla tedavi, istirahat veya hava de-
ğişimine tabi tutulanlar,
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hariç olmak üzere, sözleşmeli erbaş ve erlerin hava değişimi ve istirahat süresinin top-
lamı, istirahat ve hava değişiminin başladığı tarihten geriye doğru son bir yıl içerisinde (yatarak
tedavi olma süreci hariç) üç ayı geçemez. Sürenin hesaplanmasına en son alınan hava değişimi
ve istirahat süresi dahil edilir. Hava değişimi ve istirahat süresi üç ayı geçenlerin sözleşmeleri
feshedilerek Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilir.”

MADDE 46 – 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununa aşağıdaki geçici
madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 51 – Geçici 46 ncı madde kapsamında olup fiilen askerlik hizmetine
başlamamış olanlardan; anılan maddede öngörülen miktarın yarısını ödemek suretiyle başvu-
rusu kabul edilenler ile şartları taşıdığı hâlde 15/6/2012 tarihine kadar başvuruda bulunmamış
olanlardan kalan miktarı veya tamamını bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay
içerisinde defaten ödeyenler temel askerlik eğitimine tabi tutulmaksızın askerlik hizmetini ye-
rine getirmiş sayılırlar.

Fiili askerlik hizmetine 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu
uyarınca başladıktan sonra herhangi bir nedenle bu Kanun kapsamından çıkarılarak noksan
hizmetli olarak aranan yükümlüler, istekleri hâlinde diğer şartları taşımaları ve bu Kanunun
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde 30.000 Türk Lirası parayı defaten ödemeleri
şartıyla geçici 46 ncı maddeden istifade ettirilirler.”

MADDE 47 – 21/4/2004 tarihli ve 5143 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp
İstihkakına İlişkin Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 6 – Hâlen görevde bulunan personele teçhizat tabancası olarak tah-
sis edilen silahlardan, kaydı silinenler ile eski ve/veya ateş gücü düşük ve teknolojik ve/veya
ekonomik ömrünü dolduranların yerine, bunların iade edilmesi kaydıyla, günün ve görevin
şartlarına uygun bir tabancanın verilmesine ilgili kuvvet komutanlıkları (Jandarma Genel Ko-
mutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil) yetkilidir.”

Diğer kanunlardaki hükümler
MADDE 48 – (1) Barışta; diğer mevzuatta 477 sayılı Kanuna yapılan atıflar bu Kanuna,

disiplin mahkemelerine yapılan atıflar ise disiplin kurullarına yapılmış sayılır.
Yönetmelik
MADDE 49 – (1) Disiplin soruşturması ve tahkikat usul ve esasları, disiplin cezalarının

verilmesi ve yerine getirilmesine ilişkin usul ve esaslar ile bu Kanunun uygulanmasına yönelik
diğer hususlar Millî Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca müştereken çıkarılan yönet-
melikler ile düzenlenir.

Geçiş dönemi
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yerine getirilmekte

olan oda ve göz hapsi cezalarının infazına derhâl son verilir.
(2) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte; disiplin mahkemelerinde bulunan ve kararı

kesinleşmemiş dosyalar otuz gün içinde disiplin amirine iade edilir. Disiplin amiri, bu Kanun
hükümleri çerçevesinde yeniden değerlendirme yapar. Bu kapsamda yapılacak değerlendirme-
ler açısından zamanaşımı, fiilin 477 sayılı Kanun uyarınca tabi olduğu zamanaşımı süresini
aşamaz.

(3) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte devam etmekte olan disiplin soruşturmaları
hakkında bu Kanun hükümleri uygulanır.

(4) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kurulu bulunan disiplin mahkemeleri, 49 uncu
maddede öngörülen yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar disiplin kurulu olarak bu Kanun hü-
kümlerine göre faaliyetlerine devam eder. Söz konusu yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar
926 sayılı Kanunun, bu Kanunun 45 inci maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendi ile yürürlükten
kaldırılan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
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Subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaşlar ile sözleşmeli erbaş ve erler
hakkında daha önceden verilmiş cezaların değişmesi ve yerine getirilmesi

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Her bir disiplin suçu, disiplin kabahati ve disiplin tecavüzü
için ayrı ayrı dikkate alınmak üzere; bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce görevdeki su-
baylar, astsubaylar, uzman jandarmalar, uzman erbaşlar ile sözleşmeli erbaş ve erler hakkında
disiplin mahkemeleri ve disiplin amirlerince verilen uyarı cezaları uyarma cezasına, aylık ke-
silmesi cezaları aylıktan kesme cezasına, oda ve göz hapsi cezaları ise aynı sürelerde hizmet
yerini terk etmeme cezasına dönüştürülür ve kayıtlarda buna göre düzeltmeler yapılır.

Askeri öğrenciler hakkında daha önceden verilmiş cezaların değişmesi ve yerine
getirilmesi

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Her bir disiplin suçu, disiplin kabahati ve disiplin tecavüzü
için ayrı ayrı dikkate alınmak üzere; bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce disiplin mah-
kemeleri ve disiplin amirleri tarafından verilen uyarı cezaları kınama cezasına, oda hapsi ce-
zaları ise ceza süresinin yarısı kadar izinsizlik cezasına dönüştürülür ve kayıtlarda buna göre
düzeltmeler yapılır. Sadece cezanın yerine getirilmesinde dikkate alınmak üzere, on iki günün
üzerindeki oda hapsi cezaları altı hafta sonu izinsizlik cezası sayılır.

(2) 23 üncü maddenin ikinci fıkrasında düzenlenen yönetmelik yayımlanıncaya kadar,
askeri öğrenciler hakkında ceza puanları hariç olmak üzere ilgili mevzuatlarında yer alan uyarı
cezaları kınama, oda hapsi cezaları ise ceza süresinin yarısı kadar izinsizlik cezası olarak uy-
gulanır.

Erbaş ve erler hakkında daha önceden verilmiş cezaların değişmesi, yerine geti-
rilmesi ve yükümlülük süresine etkileri

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Her bir disiplin suçu, disiplin kabahati ve disiplin tecavüzü
için ayrı ayrı dikkate alınmak üzere; silah altındaki erbaş ve erler hakkında bu Kanunun yürür-
lüğe girdiği tarihten önce disiplin amirleri tarafından verilen oda hapsi cezaları ceza süresinin
yarısı kadar izinsizlik cezasına, sıra harici hizmet cezaları ceza süresinin yarısı kadar ilave hiz-
met yükleme cezasına dönüştürülür. On dört günün üzerindeki oda hapsi cezaları yedi hafta
sonu izinsizlik cezası sayılır.

(2) Her bir disiplin suçu için ayrı ayrı dikkate alınmak üzere, erbaş ve erler hakkında
bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce disiplin mahkemeleri tarafından verilmiş oda hapsi
cezaları hizmetten men cezasına dönüştürülür. On beş günün üzerindeki oda hapsi cezaları on
beş gün hizmetten men cezası sayılır.

Disiplin cezalarının etkisi
GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce disiplin mah-

kemeleri tarafından yedek subaylar ile erbaş ve erlere verilmiş ve infazı tamamlanmış olan ce-
zalar ve yukarıdaki geçici hükümlere göre infazı tamamlanan oda hapsi cezaları, askerlik hizmet
süresinden sayılmaz ve bu kişiler her bir disiplin suçu için en fazla on beş gün olmak üzere
infaz edilen süre kadar geç terhis edilirler.

(2) Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce disiplin amirleri veya disiplin mahkeme-
leri tarafından verilmiş ve infaz edilmiş disiplin cezalarına bağlı olarak yapılmış idari işlemler
aynen muhafaza olunur.

(3) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce alınmış olan disiplin cezaları, bu Ka-
nunun 21 inci maddesi kapsamındaki puanlandırmada dikkate alınmaz.

Yürürlük
MADDE 50 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 51 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

15/2/2013
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YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNUNDA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 6414 Kabul Tarihi: 31/1/2013

MADDE 1 – 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Ka-

nununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Selahaddin Eyyubi Üniversitesi

EK MADDE 149 – Diyarbakır’da İhtiyat Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı tarafından

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine

tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Selahaddin Eyyubi Üniversitesi adıyla bir vakıf

üniversitesi kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

a) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,

b) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinden,

c) İlahiyat Fakültesinden,

ç) Sağlık Bilimleri Fakültesinden,

d) Meslek Yüksekokulundan,

e) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

f) Fen Bilimleri Enstitüsünden,

g) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden, 

ğ) Yerel Diller Enstitüsünden, 

oluşur.”

MADDE 2 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

15/2/2013

—— • ——
        TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN

Kanun No. 6415 Kabul Tarihi: 7/2/2013

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Kanun, terör ve terörizmin finansmanıyla etkin mücadele edilmesi

kapsamında; 1999 tarihli Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleş-

menin ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin bu Kanun kapsamındaki terör ve terörizmin

finansmanıyla mücadeleye ilişkin kararlarının uygulanması ile terörizmin finansmanı suçunun

düzenlenmesi ve terörizmin finansmanının önlenmesi amacıyla malvarlığının dondurulmasına

ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.
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Tanımlar

MADDE 2 – (1) Bu Kanunun uygulanmasında;

a) Başkanlık: Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığını,

b) Değerlendirme Komisyonu: Malvarlığının Dondurulmasını Değerlendirme Komis-

yonunu,

c) Fon: Para veya değeri para ile temsil edilebilen taşınır veya taşınmaz, maddi veya

gayri maddi her türlü mal, hak, alacak ile bunları temsil eden her türlü belgeyi,

ç) Malvarlığı: Bir gerçek veya tüzel kişinin mülkiyetinde veya zilyetliğinde bulunan

ya da doğrudan veya dolaylı olarak kontrolünde olan fon ve gelir ile bunların birbirine dönüş-

türülmesinden hasıl olan menfaat ve değeri,

d) Malvarlığının dondurulması: Malvarlığının ortadan kaldırılmasının, tüketilmesinin,

dönüştürülmesinin, transferinin, devir ve temlik edilmesinin ve sair tasarrufi işlemlerin önlen-

mesi amacıyla, malvarlığı üzerindeki tasarruf yetkisinin kaldırılması veya kısıtlanmasını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Terörizmin Finansmanı Suçu

Fon sağlanması veya toplanması yasak fiiller

MADDE 3 – (1) Aşağıda sayılan fiillerin gerçekleştirilmesi amacıyla fon sağlanması

veya toplanması yasaktır:

a) Bir halkı korkutmak veya sindirmek ya da bir hükûmeti veya uluslararası kuruluşu

herhangi bir eylemi gerçekleştirmeye veya gerçekleştirmekten kaçınmaya zorlamak amacıyla,

kasten öldürme veya ağır yaralama fiilleri.

b) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında terör suçu

olarak kabul edilen fiiller.

c) Türkiye’nin taraf olduğu;

1) Uçakların Kanun Dışı Yollarla Ele Geçirilmesinin Önlenmesi Hakkında Sözleşmede,

2) Sivil Havacılığın Güvenliğine Karşı Kanun Dışı Eylemlerin Önlenmesine İlişkin

Sözleşmede,

3) Diplomasi Ajanları da Dahil Olmak Üzere Uluslararası Korunmaya Sahip Kişilere

Karşı İşlenen Suçların Önlenmesi ve Cezalandırılmasına Dair Sözleşmede,

4) Rehine Alınmasına Karşı Uluslararası Sözleşmede,

5) Nükleer Maddelerin Fiziksel Korunması Hakkında Sözleşmede,

6) Sivil Havacılığın Güvenliğine Karşı Kanun Dışı Eylemlerin Önlenmesine İlişkin

Sözleşmeye Munzam, Uluslararası Sivil Havacılığa Hizmet Veren Havaalanlarında Kanun Dışı

Şiddet Olaylarının Önlenmesine İlişkin Protokolde,

7) Denizde Seyir Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair Sözleşmede,

8) Kıta Sahanlığında Bulunan Sabit Platformların Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylem-

lerin Önlenmesine Dair Protokolde,

9) Terörist Bombalamalarının Önlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşmede,

yasaklanan ve suç olarak düzenlenen fiiller.
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Terörizmin finansmanı suçu

MADDE 4 – (1) 3 üncü madde kapsamında suç olarak düzenlenen fiillerin gerçekleş-

tirilmesinde tümüyle veya kısmen kullanılması amacıyla veya kullanılacağını bilerek ve iste-

yerek belli bir fiille ilişkilendirilmeden dahi bir teröriste veya  terör örgütlerine fon sağlayan

veya toplayan kişi, fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, beş

yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Birinci fıkra hükmüne göre ceza verilebilmesi için fonun bir suçun işlenmesinde

kullanılmış olması şartı aranmaz.

(3) Bu madde kapsamına giren suçların kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kulla-

nılmak suretiyle işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(4) Suçun bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, bunlara özgü gü-

venlik tedbirlerine hükmolunur.

(5) Suçun, yabancı bir devlet veya uluslararası bir kuruluş aleyhine işlenmesi hâlinde,

soruşturma ve kovuşturma yapılması Adalet Bakanının talebine bağlıdır.

(6) 3713 sayılı Kanunun soruşturmaya, kovuşturmaya ve infaza ilişkin hükümleri, bu

suç bakımından da uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Malvarlığının Dondurulması

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları

MADDE 5 – (1) Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011)

ve 1989 (2011) sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda

bulunan malvarlığının dondurulması kararları, Bakanlar Kurulunun Resmî Gazete’de yayım-

lanan kararıyla gecikmeksizin uygulanır.

(2) Alınan kararlar, Dışişleri Bakanlığı tarafından Birleşmiş Milletler Güvenlik Kon-

seyine bildirilir.

(3) Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına karşı yapılacak başvurular Başkanlık

tarafından Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine iletilir.

Yabancı devletlerce yapılan talepler

MADDE 6 – (1) Bir yabancı devlet hükûmeti tarafından bir kişi, kuruluş veya organi-

zasyonun tasarrufunda bulunan malvarlığının dondurulmasına ilişkin olarak Türkiye’den talepte

bulunulması hâlinde, Değerlendirme Komisyonunca değerlendirilen talep Bakanlar Kurulu ta-

rafından karara bağlanır. Bu değerlendirmede karşılıklılık ilkesi gözetilir. Karar verilebilmesi

için, yabancı devlet tarafından taleple birlikte gerekçelerinin de gönderilmesi gerekir.

(2) Bu talepler, Başkanlığa veya Başkanlığa iletilmek üzere Adalet Bakanlığı veya Dışişleri

Bakanlığına yapılır.

(3) Yabancı devlet hükûmetinin malvarlığının dondurulmasına ilişkin taleplerinin yerine

getirilmesi için, ilgili devletten teminat talep edilebilir.

(4) Malvarlığının dondurulmasına ilişkin talepler hakkındaki Bakanlar Kurulu kararı,

Dışişleri Bakanlığı tarafından talepte bulunan devlete bildirilir.
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(5) Bu madde uyarınca verilen malvarlığının dondurulması kararının Resmî Gazete’de

yayımlandığı tarihten itibaren bir yıl içinde, talep eden devlet tarafından soruşturma başlatıl-

madığı takdirde ilgili karar kaldırılabilir.

Yabancı devletlere yapılacak malvarlığının dondurulması talepleri ile Türkiye’de

bulunan malvarlığı hakkında yapılacak işlem

MADDE 7 – (1) 5 inci ve 6 ncı maddelerde düzenlenen hususlar dışında, Değerlendir-

me Komisyonu, 3 üncü ve 4 üncü madde kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdiği hususunda

makul sebeplerin varlığına istinaden kişi, kuruluş veya organizasyonların;

a) Yabancı ülkelerde bulunan malvarlığının dondurulması talebiyle Bakanlar Kuruluna

öneride bulunulmasına,

b) Türkiye’de bulunan malvarlığıyla bağlantılı olarak ilgililer hakkında 4/12/2004 tarihli

ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca soruşturma açılması talebiyle suç duyuru-

sunda bulunulmasına,

karar verebilir.

(2) Yabancı devletlere yapılacak malvarlığının dondurulması talepleri hakkındaki Ba-

kanlar Kurulu kararı, Dışişleri Bakanlığı tarafından talepte bulunulan devlete bildirilir.

Araştırma

MADDE 8 – (1) Malvarlığının dondurulması kararları hakkında yapılacak mali araş-

tırma Başkanlık tarafından yerine getirilir. Bu görevin yerine getirilmesi amacıyla kamu kurum

ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden talep edilen bilgiler istenilen usul, şekil ve sürede

gecikmeksizin Başkanlığa iletilir.

(2) Adalet, İçişleri ve Dışişleri bakanlıklarıyla Millî İstihbarat Teşkilâtı Müsteşarlığı,

Hazine Müsteşarlığı ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları, 6 ncı ve 7 nci maddelerin uy-

gulanması kapsamında malvarlığının dondurulmasına ilişkin alınacak karar ve yapılacak ta-

lepler hakkında bilgi, belge ve bulgular ile değerlendirmelerini Başkanlığa bildirir.

(3) Araştırma sonuçları, Başkanlık tarafından Değerlendirme Komisyonuna sunulur.

(4) Malvarlığının dondurulmasına ilişkin olarak yapılacak araştırma işlemleri gizlilik

esaslarına uygun olarak yerine getirilir.

Değerlendirme Komisyonu

MADDE 9 – (1) 6 ncı ve 7 nci maddeler kapsamında malvarlığının dondurulmasıyla

ilgili olarak Malvarlığının Dondurulmasını Değerlendirme Komisyonu oluşturulmuştur. De-

ğerlendirme Komisyonu, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanının başkanlığında, Başbakan-

lık Güvenlik İşleri Genel Müdürü, Millî İstihbarat Teşkilâtı Müsteşar Yardımcısı, İçişleri Ba-

kanlığı Müsteşar Yardımcısı, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü, Dışişleri Bakanlığı

Araştırma ve Güvenlik İşleri Genel Müdürü ve Hazine Müsteşarlığı Mali Sektörle İlişkiler ve

Kambiyo Genel Müdüründen oluşur.

(2) Görüş ve bilgilerine gerek duyulan kurum ve kuruluşların temsilcileri de Değerlen-

dirme Komisyonuna çağrılabilir.

(3) Değerlendirme Komisyonu, birinci fıkrada sayılan üyeler veya bunların yerlerine

usulüne uygun olarak atanan vekilleriyle toplanarak katılanların en az beşinin oyu ile karar verir.
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(4) Değerlendirme Komisyonunun sekretarya hizmetleri Başkanlık tarafından yürütülür.

(5) Değerlendirme Komisyonunun başkan ve üyelerine her toplantı için (4.000) gösterge

rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunan tutar üzerinden toplantı ücreti

ödenir. Bu ödemeler damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

(6) Değerlendirme Komisyonunun çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.

Malvarlığının dondurulması kararına aykırılığın hukuki sonuçları

MADDE 10 – (1) Malvarlığının dondurulması kararına aykırı olarak yapılan her türlü

tasarruf ve işlem hükümsüzdür. Bu tasarruf ve işlemlerle ilgili olarak 22/11/2001 tarihli ve

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun iyiniyetin korunmasına ilişkin hükümleri saklıdır.

Kararın tebliğ ve ilanı

MADDE 11 – (1) Bu Kanun hükümlerine göre alınan malvarlığının dondurulması ve

bu kararın kaldırılmasına ilişkin kararlar Resmî Gazete’de yayımlanır. Bu kararlar yayımı ta-

rihinde, hakkında malvarlığının dondurulması kararı verilen ilgili kişi ve kuruluşa tebliğ edilmiş

sayılır.

(2) Malvarlığının dondurulması kararında; kararın kimin hakkında verildiği, sebepleri,

kapsamı, süresi ve bu karara karşı başvurulabilecek kanun yolları ile başvuru süresi yer alır.

Malvarlığının dondurulması kararlarının icrası

MADDE 12 – (1) Malvarlığının dondurulması kararı ve bu kararın kaldırılmasına iliş-

kin karar Resmî Gazete’de yayımı ile birlikte hukuki sonuçlarını doğurur.

(2) Bu Kanun hükümlerine göre malvarlığının dondurulması kararlarının yerine geti-

rilmesinden Başkanlık sorumludur.

(3) Hakkında malvarlığının dondurulması kararı verilmiş olanlar, alacak ve borçları ile

diğer tüm malvarlığı değerlerini ve bunların dayanağına ilişkin bilgileri; bunlardan alacağı

veya borcu olan gerçek ve tüzel kişiler ise alacak veya borcun miktarı ile dayanağına ilişkin

bilgileri, malvarlığının dondurulması kararının Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren

en geç otuz gün içinde Başkanlığa bildirirler.

(4) Malvarlığının dondurulması kararı, Başkanlığın talebi üzerine 5271 sayılı Kanunun

128 inci maddesinin üçüncü ila yedinci fıkralarında belirtilen usule uygun olarak gecikmeksizin

yerine getirilir.

(5) Malvarlığının dondurulması kararının yerine getirilmesi talebinde bulunulan gerçek

ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları; nezdinde malvarlığı kaydı bulunup bulunmadı-

ğını, bulunuyor ise dondurulan malvarlığına ilişkin bilgileri talep tarihinden itibaren yedi gün

içinde Başkanlığa bildirir.

(6) Malvarlığında herhangi bir artış meydana gelmesi hâlinde, bu artışlar da malvarlı-

ğının dondurulması hükümlerine tabidir.

(7) Malvarlığının dondurulması kararının kaldırılmasına ilişkin kararlar, Başkanlık ta-

rafından dördüncü fıkra uyarınca dondurma kararını yerine getiren kişi, kurum veya kuruluşlara

bildirilir ve Resmî Gazete’de yayımlanır.
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Dondurulan malvarlığının yönetimi

MADDE 13 – (1) Dondurulmasına karar verilen malvarlığının yönetimi, ilgili gerçek
veya tüzel kişiye aittir. Ancak bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarındaki işlemler hariç olmak
üzere, malvarlığı dondurulan kişiler bu malvarlığının ortadan kaldırılmasına, tüketilmesine,
dönüştürülmesine, transferine, devir ve temlik edilmesine veya sair tasarruflara yönelik işlem-
lerde bulunamazlar. Malvarlığının dondurulması kararının yerine getirilmesi talebinde bulu-
nulan gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum veya kuruluşları da bu tür işlemlerin gerçekleşti-
rilmesini sağlayamaz ve kolaylaştıramazlar.

(2) Malvarlığı dondurulan gerçek kişinin ve bakmakla yükümlü olduğu yakınlarının
asgari geçimlerini sağlamak veya ticari işletmeler ve diğer tüzel kişilerin faaliyetlerine devam
edebilmelerini temin etmek üzere;

a) Taşınmazlar ile kara, deniz ve hava ulaşım araçları gibi taşınırlar üzerinde sair kişiler
lehine ayni veya şahsi hak tesisi,

b) Banka veya diğer finans kurumlarındaki hesaplar üzerindeki tasarruf yetkisinin kul-
lanılması,

c) Gerçek veya tüzel kişiler nezdindeki her türlü hak ve alacaklar üzerindeki tasarruf
yetkisinin kullanılması,

ç) Kıymetli evrak üzerindeki tasarruf yetkisinin kullanılması,
d) Şirketlerdeki ortaklık payları üzerindeki tasarruf yetkisinin kullanılması,
e) Kiralık kasa mevcutları üzerindeki tasarruf yetkisinin kullanılması,
f) Ticari işletme veya diğer tüzel kişilerin mal ve hizmet alım satımı ile bakım, işletim,

onarım giderleri, defter ve belgelerinde kayıtlı borçlar, kira, kredi, kayyım hizmeti, sigorta pri-
mi, avukatlık ücreti, ücret ve maaş gibi zorunlu ödemelerin gerçekleştirilmesi,

işlemleri Başkanlığın izniyle yapılabilir.
(3) Dondurulan malvarlığından ödenmesi gereken vergi, resim, harç, kira, sosyal gü-

venlik primi gibi kamu kurumu veya kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara yapılacak her
türlü zorunlu ödemeler, izin alınmaksızın gerçekleştirilebilir. Ancak Başkanlık gerek görmesi
hâlinde bu işlemleri de izne tabi tutabilir.

(4) Taşınmazlar ile kara, deniz ve hava ulaşım araçları gibi taşınırlar üzerinde sair kişiler
lehine ayni veya şahsi hak tesisine izin verilmesi hâlinde;

a) Sözleşme metninin bir örneği,
b) Sözleşme gereğince karşılık olarak ödenmesi gereken para ve sair malvarlığı değe-

rinin miktarına, ödeme takvimine, ödemenin yapılacağı banka hesabına ilişkin bilgiler,
hakkın tesis edildiği tarihten itibaren en geç on beş gün içinde Başkanlığa verilir.
(5) Hakkında malvarlığının dondurulması kararı verilmiş olanlara dondurma kararının

Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren yapılacak her türlü ödeme, ancak bu kişilere
ait bir banka hesabına yapılabilir. Malvarlığı dondurulan kişinin merkezi veya şubesi Türkiye’de
bulunan bir bankada hesabı yoksa Başkanlık tarafından kişi adına hesap açtırılır.

(6) Dondurulan malvarlığının yönetimine ilişkin izin; belirlenen kişi veya kişilere, be-
lirli koşullar veya sınırlar dâhilinde bir defaya mahsus ya da süreli olarak verilebilir.

(7) Başkanlık, gerek gördüğü hâllerde verdiği iznin kapsamını veya süresini değiştire-
bilir veya iptal edebilir.
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Denetim

MADDE 14 – (1) Başkanlık;

a) Nezdinde malvarlığı bulunduran kişi ve kuruluşların dondurma kararına uygun ha-

reket edip etmediğini,

b) Dondurulan malvarlığının yönetiminin bu Kanun hükümlerine uygun olarak yerine

getirilip getirilmediğini,

denetlemek, gerektiğinde ilgili defter, belge ve kayıtlar üzerinde araştırma ve incele-

melerde bulunmak üzere 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Ön-

lenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen denetim

elemanlarını veya Başkanlıkta istihdam edilen maliye uzmanlarını görevlendirir.

(2) Birinci fıkra uyarınca görevlendirilenlere 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah

Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, (7.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla

çarpımı sonucunda bulunan tutarı geçmemek üzere Başkanlık onayı ile aylık ek ücret ödenir.

Bu ödemeler damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

Ceza hükümleri

MADDE 15 – (1) Bu Kanun hükümlerine göre malvarlığının dondurulmasıyla ilgili

alınan kararın  gereğini  yerine  getirmeyen  veya  yerine  getirmekte  ihmal  veya  gecikme

gösteren kişilere, fiil daha ağır bir cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, altı

aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası verilir.

(2) Birinci fıkra kapsamında malvarlığının dondurulmasıyla ilgili alınan kararın gereğini

yerine getirmeyen kişinin, bir tüzel kişinin organ veya temsilcisi olması veya organ veya tem-

silcisi olmamakla birlikte, tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde görev üstlenmiş bulunması hâ-

linde ayrıca bu tüzel kişiye on bin liradan yüz bin liraya kadar idari para cezası verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Uygulanacak hükümler ve yollamalar

MADDE 16 – (1) Bu Kanunda hüküm bulunmayan hâllerde, 5549 sayılı Kanunun bu

Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır.

(2) Mevzuatta, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 3713 sayılı Kanunun 8 inci maddesine

yapılan yollamalar bu Kanunun 4 üncü maddesine yapılmış sayılır.

İhdas edilen kadrolar

MADDE 17 – (1) Başkanlıkta kullanılmak üzere ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar

ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hük-

münde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Maliye Bakanlığına ait bölümüne eklenmiştir.

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 18 – (1) 3713 sayılı Kanunun 8 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmelik

MADDE 19 – (1) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Adalet, Dışişleri,

İçişleri ve Maliye bakanlıkları tarafından müştereken hazırlanan yönetmelikle düzenlenir. Yö-

netmelik, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde yürürlüğe konulur.
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Mevcut kararların uygulanması

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Kanun hükümleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten

önce Bakanlar Kurulu tarafından alınmış olan malvarlığının dondurulmasına ilişkin kararların

yerine getirilmesinde de uygulanır.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

15/2/2013

—— • ——
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KOSOVA CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ARASINDA SAVUNMA SANAYİSİ İŞ BİRLİĞİ

ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN

Kanun No. 6416 Kabul Tarihi: 7/2/2013

MADDE 1 – (1) 27 Ekim 2011 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti

Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayisi İş Birliği Anlaşması”nın

onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

15/2/2013
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Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1
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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

           Karar Sayısı : 2013/4271

           Ekli “T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair

Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konul-

ması; Başbakan Yardımcılığının 22/1/2013 tarihli ve 1222 sayılı yazısı üzerine, 15/11/2000

tarihli ve 4603 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanunun

1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 28/1/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     S. ERGİN                                     N. ERGÜN

                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı V.        Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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           Karar Sayısı : 2013/4278

           Ekli "Güneydoğu ve Doğu Anadolu Projesi Kapsamındaki İllerde Kurulacak Damızlık

Sığır İşletmesi Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar"ın yürürlüğe konulması; Gıda,

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 17/12/2012 tarihli ve 18619 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar

Kurulu'nca 28/1/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     S. ERGİN                                     N. ERGÜN

                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı V.        Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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ATAMA KARARLARI

           Karar Sayısı : 2013/4269
           Ekli listede adları yazılı kişilerin karşılarında gösterilen görevlere atanmaları; Dışişleri
Bakanlığının 21/1/2013 tarihli ve 136 sayılı yazısı üzerine, 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı
Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 28/1/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     S. ERGİN                                     N. ERGÜN

                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı V.        Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

28/1/2013 TARİHLİ VE 2013/4269 SAYILI
KARARNAMENİN EKİ

LİSTE

ADI-SOYADI HALEN BULUNDUĞU GÖREV ATANDIĞI GÖREV

Hüseyin Avni BOTSALI Mısır Arap Cumhuriyeti Nezdinde Bosna Hersek Nezdinde Türkiye

             Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Cumhuriyeti Büyükelçisi

Muhsin Tuğrul KILIÇASLAN Venezuela Nezdinde Türkiye Merkeze

             Cumhuriyeti Büyükelçisi
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           Karar Sayısı : 2013/4287

           Boş bulunan Rekabet Kurulu üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere, ekli listede adı

yazılı kişinin atanması; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 5/2/2013 tarihli ve 14 sayılı yazısı

üzerine, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 22 nci ve 24 üncü maddelerine

göre, Bakanlar Kurulu'nca 11/2/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                   N. ERGÜN

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı V.

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN

                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

11/2/2013 TARİHLİ VE 2013/4287 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

LİSTE

           ADI SOYADI            ADAY GÖSTEREN KURUM

           Fevzi ÖZKAN            Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
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          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/97

           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Rize Aile ve Sosyal Poli-

tikalar İl Müdürlüğüne, İdris ALTUNTAŞ’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile

2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

15/2/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Fatma ŞAHİN

                Başbakan                          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

—— • ——
          Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/98

          1 – Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Recep

YILDIRIM’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun

2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

15/2/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                      Erdoğan BAYRAKTAR

                Başbakan                               Çevre ve Şehircilik Bakanı

—— • ——
          Dışişleri Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/99

            1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Uluslararası Hukuk Genel Müdür Yardımcılığına,

Ahmet TUTA’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri

gereğince uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

15/2/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                      Ahmet DAVUTOĞLU

                Başbakan                                       Dışişleri Bakanı
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          Dışişleri Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/100

           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Andlaşmalar Genel Müdür Yardımcılığına,

Kazım Yavuz EVİRGEN’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci

maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

15/2/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                      Ahmet DAVUTOĞLU

                Başbakan                                       Dışişleri Bakanı

—— • ——
          Gençlik ve Spor Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/116

           1 – Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Konya Bölge Müdürü

Osman Yaşar ACET'in başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Ka-

nunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Gençlik ve Spor Bakanı yürütür. 

15/2/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                              Suat KILIÇ

                Başbakan                                 Gençlik ve Spor Bakanı

—— • ——
          Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/102

           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Gıda ve Kontrol Genel

Müdürlüğüne, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan EROL’un

atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi

gereğince uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

15/2/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                      Mehmet Mehdi EKER

                Başbakan                        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
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          Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/103

           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Gümrük ve Ticaret

Başmüfettişliğine İç Denetçi Şenol YÜKSEL'in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi

ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

15/2/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Hayati YAZICI

                Başbakan                               Gümrük ve Ticaret Bakanı

—— • ——
          Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/104

           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Gümrük ve Ticaret

Başmüfettişliğine İç Denetçi Fehmi ÇAKAR'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi

ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

15/2/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Hayati YAZICI

                Başbakan                               Gümrük ve Ticaret Bakanı

—— • ——
          İçişleri Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/105

           1 – 1. Derece Kadrolu Osmaniye Vali Yardımcılığına

           Kayseri İl Özel İdaresi eski Genel Sekreteri Mustafa ATSIZ'ın atanması, 657 sayılı Ka-

nunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun

görülmüştür.

           2 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür. 

15/2/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                        Muammer GÜLER

                Başbakan                                         İçişleri Bakanı
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          Millî Savunma Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/117
           1 – Bu Kararnamede kimlikleri yazılı 37 (otuzyedi) yedek subay askerî hâkimin,
karşılarında gösterilen görev yerlerine atanmaları, 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanunu'nun
16'ncı ve EK-3'üncü maddeleri gereğince uygun görülmüştür.
           2 – Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür. 

15/2/2013
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                            İsmet YILMAZ
                Başbakan                                  Millî Savunma Bakanı

1'inci Or.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Özcan BOZKURT, Afyonkarahisar, 349-7079,
31.12.2012, 1'inci Or.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına-İSTANBUL.

2'nci Or.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Erhan PEKTAŞ, Tekirdağ, 349-7025, 31.12.2012,
2'nci Or.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına-MALATYA.

3'üncü Or.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Süleyman ÖZ, Nevşehir, 349-7002, 31.12.2012,
3'üncü Or.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına - ERZİNCAN.

3'üncü Or.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Fatih AKYOL, Ankara, 349-7078, 31.12.2012,
3'üncü Or.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına - ERZİNCAN.

Ege Or.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Emir BAY, Bursa, 349-7077, 31.12.2012, Ege
Or.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına - İZMİR.

K.T.B.K.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Burak AKDUMAN, Manisa, 349-7016,
31.12.2012, K.T.B.K.K.lığı As.Mah. As.Hak.Yrdc.lığına - KIBRIS.

K.T.B.K.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Mehmet Aykut CİHANGİR, Tokat, 349-7170,
31.12.2012, K.T.B.K.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına - KIBRIS.

2'nci Kor.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Hüseyin ARSLAN, Tokat, 349-7083,
31.12.2012, 2'nci Kor.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına - GELİBOLU.

3'üncü Kor. K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Fatih ARSLAN, Afyonkarahisar, 349-7086,
31.12.2012, 3'üncü Kor.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına - İSTANBUL.

3'üncü Kor. K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Oğuzhan GÜL, Çankırı, 349-7001,
31.12.2012, 3'üncü Kor.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına - İSTANBUL.

5'inci Kor.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Mehmet DAYANÇ, Edirne, 349-7018,
31.12.2012, 5'inci Kor.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına - ÇORLU.

6'ncı Mknz.P.Tüm.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., İsa TOĞRUL, Kastamonu, 349-7082,
31.12.2012, 6'ncı Mknz.P.Tüm.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına - ADANA.

6'ncı Mknz.P.Tüm.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Bilal Nuri KESTİOĞLU, Rize, 349-
7026, 31.12.2012, 6'ncı Mknz.P.Tüm.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına-ADANA.

7'nci Kor.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., İlhan GÜLEL, İstanbul, 349-7088, 31.12.2012,
7'nci Kor.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına - DİYARBAKIR.

8'inci Kor.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Salih KARAKELLE, Kayseri, 349-7011,
31.12.2012, 8'inci Kor.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına -ELAZIĞ.

9'uncu Kor.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Mehmet Akif KARA, Kahramanmaraş, 349-
7089, 31.12.2012, 9'uncu Kor.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına -ERZURUM.

9'uncu Kor.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Sinan SAYMAN, İzmir, 349-7003,
31.12.2012, 9'uncu Kor.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına - ERZURUM.
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K.K. EDOK Muh.Hiz.Des.Eğt.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Sinan ÇELİK, Sakarya,

349-7166, 31.12.2012, K.K. EDOK Muh.Hiz.Des.Eğt.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına -

İZMİT.

54'üncü Mknz.P.Tug.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Emrah KESMEZ, Erzurum, 349-

7076, 31.12.2012, 54'üncü Mknz.P.Tug.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına-EDİRNE.

9'uncu Mot.P.Tug.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Hatem GÖKSU, Sivas, 349-7031,

31.12.2012, 9'uncu Mot.P.Tug.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına -SARIKAMIŞ.

Dağ Komd.Ok.ve Eğt.Mrk.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Yunus GENÇ, Çorum, 349-

7167, 31.12.2012, Dağ Komd.Ok.ve Eğt.Mrk.K.lığı As.Mah. As.Hak.Yrdc.lığına -ISPARTA.

5'inci Zh.Tug.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Serhat ÜSTÜNER, Yozgat, 349-7084,

31.12.2012, 5'inci Zh.Tug.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına - GAZİANTEP.

5'inci P.Eğt.Tug.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Serhat ŞENGÜL, Elazığ, 349-7007,

31.12.2012, 5'inci P.Eğt.Tug.K.lığı As.Mah. As.Hak.Yrdc.lığına - SİVAS.

5'inci P.Eğt.Tug.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Cuma ÖZELCE, Sivas, 349-7171,

31.12.2012, 5'inci P.Eğt.Tug.K.lığı As. Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına - SİVAS.

12'nci Mknz.P.Tug.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Mehmet ÖZBEY, Adıyaman, 349-

7081, 31.12.2012, 12'nci Mknz.P.Tug.K.lığı As.Mah. As.Hak.Yrdc.lığına -AĞRI.

48'inci Mot.P.Tug.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Ergün TULNAY, Çanakkale, 349-7017,

31.12.2012, 48'inci Mot.P.Tug.K.lığı As. Mah. As.Hak.Yrdc.lığına - TRABZON.

48'inci Mot.P.Tug.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Abdulvahap KILINÇ, Malatya, 349-

7172, 31.12.2012, 48'inci Mot.P.Tug.K.lığı As. Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına - TRABZON.

J.Gn.K.J.Asyş.Kor.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Ali Hamza ŞAHİN, Gümüşhane, 349-

7087, 31.12.2012, J.Gn.K.J.Asyş.Kor.K.lığı As.Mah. As.Hak.Yrdc.lığına - VAN.

J.Gn.K.J.Asyş.Kor.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Hakan GÜNEŞ, Kahramanmaraş, 349-

7080, 31.12.2012, J.Gn.K.J.Asyş.Kor.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına - VAN.

Dz.K.K.lığı Ad.Müş.liği Emrinden, Hâk.Atğm., Mürsel AYSAN, Van, 349-7168,

31.12.2012, Dz.K.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına - ANKARA.

Donanma Komutanlığı Adli Müşavirliği Emrinden, Hâk.Atğm., Arslan BOLAT, Samsun,

349-7004, 31.12.2012, Donanma Komutanlığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına - GÖLCÜK.

Güney Dz.Sh.K.lığı Ad.Müş.liği Emrinden, Hâk.Atğm., Koray KORKMAZ, Aydın,

349-7005, 31.12.2012, Güney Dz. Sh. Komutanlığı As.Mah. As.Hak.Yrdc.lığına -İZMİR.

Kz.Dz.Sh.K.lığı Ad.Müş.liği Emrinden, Hâk.Atğm., Tarık ÇAVAK, Elazığ, 349-7073,

31.12.2012, Kuzey Dz.Sh.K.lığı As.Mah. As.Hak.Yrdc.lığına - İSTANBUL.

Hv.Eğt.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Musa Erdem ALTINHALKA, İzmir, 349-7174,

31.12.2012, Hv.Eğt.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına-İZMİR.

1’inci Hv.Kuv.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Serdar CENGİZ, Kırklareli, 349-7013,

31.12.2012, 1’inci Hv.Kuv.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına - ESKİŞEHİR.

2’nci Hv.Kuv.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Arda Murat ATEŞTEMUR, Kahramanmaraş,

349-7022, 31.12.2012, 2’nci Hv.Kuv.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına - DİYARBAKIR.

J.Gn.K.lığı Huk.Hiz.Bşk.ve Adli Müşavirliği Emrinden, Hâk.Atğm., Halil İbrahim

ABAY, Bingöl, 349-7085, 31.12.2012, J.Gn.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına-ANKARA.
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GÖREVLENDİRME KARARLARI

          Başbakan Yardımcılığından:
           Karar Sayısı : 2013/95
           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Bursa İl Müftülüğüne
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin AY’ın
görevlendirilmesi, 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi
gereğince uygun görülmüştür.
           2 – Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.

15/2/2013
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                           Bekir BOZDAĞ
                Başbakan                                   Başbakan Yardımcısı

—— • ——
          Başbakan Yardımcılığından:
           Karar Sayısı : 2013/96
           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli İzmir İl Müftülüğüne
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ramazan MUSLU’nun
görevlendirilmesi, 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi
gereğince uygun görülmüştür.
           2 – Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.

15/2/2013
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                           Bekir BOZDAĞ
                Başbakan                                   Başbakan Yardımcısı

—— • ——
YÖNETMELİK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
MOTORLU ARAÇLARIN VE BUNLAR İÇİN TASARLANAN RÖMORKLAR,

SİSTEMLER, AKSAMLAR VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERİN GENEL
GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ

(661/2009/AT)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/1/2012 tarihli ve 28184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu
Araçların ve Bunlar İçin Tasarlanan Römorklar, Sistemler, Aksamlar ve Ayrı Teknik Ünitelerin
Genel Güvenliği ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (661/2009/AT)’nin 2 nci maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“b) Avrupa Birliğinin (EC) 661/2009 sayılı Regülasyonuna ve bu Regülasyonu değiş-
tiren (EU) 407/2011, (EU) 523/2012 sayılı Regülasyonlarına paralel olarak,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin, onikinci ve onüçüncü fıkraları
ile onbeşinci fıkrasının (a) ve (b) bendleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“(12) 1/11/2013 tarihinden itibaren, M2, M3, N2 ve N3 kategorisi araçların bu Yönet-
meliğe ve uygulama tedbirlerine uygun olmaması halinde, 10 uncu maddede belirtilen araç gü-
venliği ile ilgili gerekçelerle, ilk defa tip onayı alacak bu araçların yeni tiplerine AT tip onayı
veya ulusal tip onayı verilmez.
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(13) 1/11/2015 tarihinden itibaren, tip onayı mevcut M2, M3, N2 ve N3 kategorisi yeni
araçların bu Yönetmeliğe ve uygulama tedbirlerine uygun olmaması halinde, 10 uncu maddede
belirtilen araç güvenliği ile ilgili gerekçelerle, MARTOY’un 26 ncı maddesinin amaçları ba-
kımından, söz konusu araçların bu tarihten sonra düzenlenen uygunluk belgelerinin geçerliliği
kabul edilmez.”

“a) Yeni tip bir aracın, aksam veya ayrı teknik ünitenin bu Yönetmeliğe ve uygulama
tedbirlerine uygun olması halinde, bu araca AT veya ulusal tip onayı veya aksam ya da ayrı
teknik üniteye AT aksam veya ayrı teknik ünite tip onayını vermeyi reddedemez veya,

b) Yeni tip bir aracın, aksam veya ayrı teknik ünitenin bu Yönetmeliğe ve uygulama
tedbirlerine uygun olması halinde, aracın tescilini, satılmasını veya hizmete girmesini veya ak-
sam veya ayrı teknik ünitelerin satışını veya hizmete girmesini yasaklayamaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (ıı) bendinde yer
alan “24631” ibaresinden sonra gelmek üzere “mükerrer” ibaresi eklenmiş, (mm) bendinde yer
alan “25106” ibaresi “25105” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan
“24/4/2000” ibaresi “25/4/2000” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (j), (k), (l), (m), (n), (o), (ö), (p), (r),
(s), (ş), (t) bentleri ve aynı maddeye aşağıdaki iki, üç ve dördüncü fıkralar eklenmiştir.

“ı) BM/AEK Regülasyonu 100’ün 00 numaralı değişiklik serisi, bu bendin yayımı ta-
rihinden itibaren tip onayı mevcut araçların tescili, satışı ve hizmete girmesi amacıyla,”

“j) 1/11/2012 tarihinden itibaren C1 sınıfı lastiklerin ilk defa tip onayı alacak yeni tip-
lerine tip onayı amacı bakımından, BM/AEK Regülasyonu 30’un 02 numaralı değişiklik serisi,
eklenti 16 ve BM/AEK Regülasyonu 117’nin, 6.1.1 maddesinde belirtilen ikinci seviye yuvar-
lanma ses şartlarını, 6.2 maddesinde belirtilen ıslak tutuş performansı şartlarını ve 6.3.1 mad-
desinde belirtilen birinci seviye yuvarlanma direnci şartlarını içeren 02 numaralı değişiklik se-
risi,

k) 1/11/2014 tarihinden itibaren tip onayı mevcut C1 sınıfı yeni lastiklerin satışı ve hiz-
mete girmesi amacıyla BM/AEK Regülasyonu 30’un 02 numaralı değişiklik serisi, eklenti 16
ve BM/AEK Regülasyonu 117’nin 6.2 maddesinde belirtilen ıslak tutuş performansı şartlarını
içeren 02 numaralı değişiklik serisi,

l) 1/11/2012 tarihinden itibaren C2 ve C3 sınıfı lastiklerin ilk defa tip onayı alacak yeni
tiplerinin tip onayı amacı bakımından, BM/AEK Regülasyonu 54’ün orijinal versiyonu, eklenti
17 ve BM/AEK Regülasyonu 117’nin, 6.1.2 ila 6.1.3 maddelerinde belirtilen ikinci seviye yu-
varlanma ses şartlarını ve 6.3.1 maddesinde belirtilen birinci seviye yuvarlanma direnci şart-
larını içeren 02 numaralı değişiklik serisi,

m) 1/11/2014 tarihinden itibaren tip onayı mevcut C2 ve C3 sınıfı yeni lastiklerin satışı
ve hizmete girmesi amacıyla, BM/AEK Regülasyonu 54’ün orijinal versiyonu, eklenti 17 zo-
runlu olarak,

n) 1/11/2016 tarihinden itibaren tip onayı mevcut C1, C2 ve C3 sınıfı yeni lastiklerin
satışı ve hizmete girmesi amacıyla, BM/AEK Regülasyonu 117’nin, 6.1.1 ila 6.1.3 maddele-
rinde belirtilen ikinci seviye yuvarlanma ses şartlarını içeren 02 numaralı değişiklik serisi,

o) 1/11/2014 tarihinden itibaren tip onayı mevcut C1 ve C2 sınıfı yeni lastiklerin satışı
ve hizmete girmesi amacıyla, BM/AEK Regülasyonu 117’nin 6.3.1 maddesinde belirtilen bi-
rinci seviye yuvarlanma direnci şartlarını içeren 02 numaralı değişiklik serisi,

ö) 1/11/2016 tarihinden itibaren tip onayı mevcut C3 sınıfı yeni lastiklerin satışı ve hiz-
mete girmesi amacıyla, BM/AEK Regülasyonu 117’nin 6.3.1 maddesinde belirtilen birinci se-
viye yuvarlanma direnci şartlarını içeren 02 numaralı değişiklik serisi,

p) 1/11/2016 tarihinden itibaren C1, C2 ve C3 sınıfı lastiklerin ilk defa tip onayı alacak
yeni tiplerinin tip onayı amacı bakımından, BM/AEK Regülasyonu 117’nin 6.3.2 maddesinde
belirtilen ikinci seviye yuvarlanma direnci şartlarını içeren 02 numaralı değişiklik serisi,
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r) 1/11/2018 tarihinden itibaren tip onayı mevcut C1 ve C2 sınıfı yeni lastiklerin satışı
ve hizmete girmesi amacıyla, BM/AEK Regülasyonu 117’nin 6.3.2 maddesinde belirtilen ikinci
seviye yuvarlanma direnci şartlarını içeren 02 numaralı değişiklik serisi zorunlu olarak,

s) 1/11/2020 tarihinden itibaren tip onayı mevcut C3 sınıfı yeni lastiklerin satışı ve hiz-
mete girmesi amacıyla, BM/AEK Regülasyonu 117’nin 6.3.2 maddesinde belirtilen ikinci se-
viye yuvarlanma direnci şartlarını içeren 02 numaralı değişiklik serisi,

ş) 1/11/2012 tarihinden itibaren BM/AEK Regülasyonu 64’ün 02 numaralı değişiklik
serisi, düzeltme 1’i, bu Yönetmelik tarafından kapsanmış teçhizat ile donatılmış olan M1 ve
N1 kategorisi araçların ilk defa tip onayı alacak yeni tiplerinin AT tip onayı amacı için,

t) 1/11/2014 tarihinden itibaren BM/AEK Regülasyonu 64’ün 02 numaralı değişiklik
serisi, düzeltme 1’i, bu Yönetmelik tarafından kapsanmış teçhizat ile donatılmış olan tip onayı
mevcut M1 ve N1 kategorisi yeni araçların tescili, satışı ve hizmete girmesi amacıyla zorunlu
olarak,”

“(2) Birinci fıkranın genel şartlara ve ıslak tutuş performansına ilişkin (k) bendi, genel
şartlara ilişkin (m) bendi, ikinci seviye yuvarlanma ses şartlarına ilişkin (n) bendi, birinci seviye
yuvarlanma direnci şartlarına ilişkin (o) ve (ö) bentleri ile ikinci seviye yuvarlanma direnci
şartlarına ilişkin (r) ve (s) bentlerinde belirtilen tarihlerden önce imal edilmiş olan ve bu bent-
lerde belirtilen şartlara uymayan C1, C2 ve C3 sınıfı yeni lastiklerin, bu tarihlerden itibaren 30
ayı geçmeyecek bir süre satışına ve hizmete girişine izin verilir.

(3) 1/11/2012 tarihinden itibaren Onay Kuruluşu tarafından, BM/AEK Regülasyonu
64’ün 02 numaralı değişiklik serisi, düzeltme 1 içerisinde belirtilen lastik basıncı izleme sistemi
ile ilgili şartlara uyumlu bir lastik basıncı izleme sistemi ile donatılmış olmayan M1 kategorisi
araçların ilk defa tip onayı alacak yeni tiplerine, AT tip onayı veya ulusal tip onayı verilmez.

(4) Uygunluk belgesi tarihi 1/11/2014’ten sonra olan ve BM/AEK Regülasyonu 64’ün
02 numaralı değişiklik serisi, düzeltme 1 içerisinde belirtilen lastik basıncı izleme sistemi ile
ilgili şartlara uyumlu bir lastik basıncı izleme sistemi ile donatılmış olmayan tip onayı mevcut
M1 kategorisi araçların tesciline, satışına ve hizmete girişine Onay Kuruluşu tarafından izin
verilmez.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
“O3 ve O4 kategorisi araçlarda elektronik kararlılık kontrol sistemleri ile ilgili

şartlar
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin Ek-4, Çizelge-1’inde yer alan ve elektronik

kararlılık kontrol sistemleri ile ilgili uygulama tarihlerini belirten hükümleri, birleşik dingil
yükü 3.5 ile 7.5 ton arası olan O3 kategorisi araçlar için 11/7/2012 ve bunlar dışındaki diğer
O3 kategorisi araçlar ile O4 kategorisi araçlar için 1/2/2012 tarihlerinden itibaren 1/1/2015 ta-
rihine kadar ihtiyari olarak uygulanır.

Uygulama
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 13 üncü maddenin onikinci fıkrasında belirtilen hükümler

1/1/2013 tarihinden 1/11/2013 tarihine kadar ihtiyari olarak uygulanır.
(2) Geçici 1 inci maddenin birinci fıkrasının (ı) bendi hükümleri 25/1/2012 tarihinden

bu maddenin yayımı tarihine kadar ihtiyari olarak uygulanır.
(3) Geçici 1 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan (j), (l), (ş) bentlerinde ve üçüncü

fıkrasında yer alan hükümler 1/11/2012 tarihinden bu maddenin yayımı tarihine kadar ihtiyari
olarak uygulanır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin Ek-3 ve Ek-4’ü ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik 25/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

25/1/2012 28184
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
KARAR

TARİH : 31/10/2012
KARAR NO : 2012/ÖİB-K-25
KONU : Hazine adına kayıtlı muhtelif taşınmazların satışı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca,
1. Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK)’nun 1/6/2010 tarih, 2010/31 sayılı Kararı ile

özelleştirme kapsam ve programına alınan Maliye Hazinesi (Hazine) adına kayıtlı muhtelif ta-
şınmazların "satış" yöntemiyle özelleştirilmelerini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamelerinde
belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihaleler sonucunda İhale Komisyonunca;

a. “Hazine adına kayıtlı Antalya/Alanya Kargıcak Köyü 522 Ada, 1 Parsel No’lu Ta-
şınmazın özelleştirilmesi ihalesinde; 1.000.000.- (Birmilyon) Türk Lirası bedelle en yüksek
teklifi veren Hakkı KURT'a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Hakkı KURT'un söz-
leşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde,
teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 960.000.- (Dokuzyüzaltmışbin) Türk Lirası be-
delle ikinci teklifi veren Mustafa UÇAK'a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Mustafa
UÇAK'ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirme-
mesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine"

b. “Hazine adına kayıtlı Zonguldak/Merkez Meşrutiyet Mahallesi 404 Ada, 34 Parsel
No'lu Taşınmazın özelleştirilmesi ihalesinde; 633.000.- (Altıyüzotuzüçbin) Türk Lirası bedelle
en yüksek teklifi veren Zeki TOSUN'a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Zeki
TOSUN'un sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getir-
memesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine”

dair verilen Kararların onaylanmasına,
2. İş bu Karar gereklerinin ve satışa konu taşınmazların devir işlemlerinin İhale Şart-

namelerindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine
ÖYK'nın 13/1/1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar verilmiştir.

—— • ——
KURUL KARARI

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:
TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN SATIŞINA VE

SUNUMUNA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA
YÖNETMELİĞİN 15 İNCİ MADDESİNİN
UYGULANMASI İLE İLGİLİ TÜTÜN VE

ALKOL PİYASASI DÜZENLEME
KURULU KARARI

Karar Tarihi : 6/2/2013
Karar No : 7216
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu;
Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar

Hakkında Yönetmelik’in 15’inci maddesi çerçevesinde, “Nargilelik tütün mamulü sunum uy-
gunluk belgesi” bedelinin 2013 yılı için 2.000.-TL (ikibintürklirası) olarak belirlenmesini,

Kararlaştırmıştır.
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR 

Büyükçekmece Belediye Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait; Büyükçekmece Atatürk Mahallesinde bulunan imar 

planlarımızda "Ticaret+Konut+Turizm" alanında kalan 9.347,87 m2 yüzölçümlü 516 ada 3 parsel 

ile 20.000,00 m2 yüzölçümlü 516 ada 4 parsellerin 2886 sayılı yasanın 36. maddesi gereğince 

"Kapalı Teklif Usulü" satılması işidir. 

2 - Şartname ve ekleri Büyükçekmece Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğünde görülebilir 

veya satın alınabilir. 

3 - İhale 26/02/2013 Salı günü aşağıda belirtilen saatte 2886 sayılı yasanın 36. maddesine 

göre "Kapalı Teklif Usulü" yapılacaktır. 

4 - İhaleye iştirak etmek isteyenler; 

Özel Kişiler:  

a) Nüfus cüzdan fotokopisi 

b) Tebligat adresi  

c) Geçici teminat makbuzu getireceklerdir. 

Tüzel Kişiler:  

a) Faaliyet Belgesi  

b) İmza sirküleri  

c) İhaleye katılacak için yetki belgesi  

d) Ticaret Sicil Gazetesi  

e) Geçici teminat makbuzu getireceklerdir. 

5 - İhale Belediye Encümenince Belediye Encümen odasında yapılacaktır. 

6 - İhaleye iştirak etmek isteyen kişiler yukarıdaki belgelerle birlikte 25/02/2013 Pazartesi 

günü Saat: 16:30’a kadar Büyükçekmece Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne müracaat 

edeceklerdir. 

7 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

8 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

 

Ada/Parsel Yüzölçümü Muhammen Bedel Geçici Teminat 
İhale 

Gün-Saati 

B.Çekmece 

Atatürk Mahallesi 

516 Ada 4 parsel 

20.000,00 m2 33.000.000,00 TL 990.000,00 TL 
26/02/2013-

10:30 

B.Çekmece  

Atatürk Mahallesi 

516 Ada 3 parsel 

9.347,87 m2 15.423.985,50 TL 462.719,57 TL 
26/02/2013-

11:00 

 1297/1-1 
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3. ÜNİTE 6 KV HAVALI KESİCİ HÜCRELERİN VAKUM KESİCİLİ MODÜLER 

HÜCRELER İLE DEĞİŞİMİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

Müdürlüğümüz ihtiyacı olan ve aşağıda özellikleri belirtilen Hizmet Alımı açık ihale 

usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Çoğulhan Kasabası P.K. 2 Afşin/Kahramanmaraş 

b) Telefon ve faks numarası : Tlf: (0344) 524 22 04-05 Faks: (0344) 524 22 02 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : afsin@euas.gov.tr  

2 - İhale konusu hizmetin  

A - a) İhale Kayıt - Dosya No : 2013/13305 -- 2013/03 

b) Niteliği, türü ve miktarı : 3. Ünite 6 kv Havalı Kesici Hücrelerin Vakum 

Kesicili Modüler Hücreler İle Değişimi İşi. 

c) Teslim yeri : EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ 

d) İhale tarihi ve saati : 13/03/2013    Saat: 14.00 

e) Şartname bedeli : 100,00.-TL 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü/AFŞİN 

b) Şartname bedelinin  

    yatırılacak yer : Vakıfbank Afşin Şb. TR 8700 0150 0158 0072 8775 

7271 - Afşin Ziraat Bankası Şb.TR170001000 

390377120435440 nolu hesaba 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: İdari Şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir.  

5 - İhale tüm isteklilere açıktır. 

6 - İhale dokümanı Çoğulhan Kasabası P.K. 2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinde 

görülebilir ve ücreti karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler ihale tarihi saat 14.00'e kadar EÜAŞ İşletme Müdürlüğü'ne verilebileceği 

gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  

8 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel olarak fiyat vereceklerdir. 

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi en az 90 takvim günü olmalıdır. 

11 - Bu ihaleler 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son 

fıkrasına istinaden Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları 

doğrultusunda yapılacaktır. 

Duyurulur. 1139/1-1 
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60 ADET MANYETİK AKIŞMETRE SATIN ALINACAKTIR 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2013/17221 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ayvalı Mah. 

Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A Etlik-

Keçiören/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 294 22 10 - 312 229 21 32 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@etimaden.gov.tr 

2 - İhale konusu malın niteliği, 

     türü ve miktarı : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor 

İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı olan toplam 60 adet 

Manyetik Akışmetre alımı. 

3- İhalenin/Yeterlik 

Değerlendirmesinin : 

a) Yapılacağı yer : Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cd. Afra Sk. No: 1/A 

Etlik – Keçiören/ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 07.03.2013 - 11:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler :  

4-1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubu, verilen tekliflerin geçerlilik 

süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

4.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını 

gösteren belgeyi, 

4.3. Mevzuatı gereği, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesini; 

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili 

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

olduğunu gösterir belgeyi, 

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi, 

4.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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4.5. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu 

konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak 

edenin noter tasdikli imza beyannamesi,  

4.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu,  

4.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini, 

4.8. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge  

4.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi, 

5 - İhaleye İş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

5.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.2., 4.3. ve 4.4. maddelerinde yer alan 

belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş 

deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip 

ortağına ait olması halinde, bu ortak 4.8. maddesindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

6 - İhale dokümanı, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A Etlik-Keçiören/ANKARA, Kat: 

12 No: 1204 adresinde (Tel:0 312 294 22 10) ve Kurumumuz Web sitesinde 

(www.etimaden.gov.tr) görülebilir ve 150,00 TL bedel karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanının posta veya 

kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta veya kargo yoluyla ihale dokümanı almak 

isteyenler, 160,00 TL doküman bedelini Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mali İşler 

Dairesi Başkanlığına veya Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesindeki (Hesap 

No: 37712245-5001, IBAN No: TR080001001745377122455001) Eti Maden İşletmeleri Genel 

Müdürlüğü hesabına yatırmak zorundadır. Dokümanın posta veya kargo yoluyla satın almak 

isteyen istekliler, fatura düzenlenebilmesi için adı soyadı, ticaret unvanı, bağlı bulunduğu vergi 

dairesi ve vergi numarası ile telefon ve faks numaraları belirtilen ihale dokümanı talep yazısını ve 

doküman bedelinin yatırıldığına ilişkin dekontu ihale tarihi dikkate alınarak Teşekkülün yukarıda 

yer alan faks numarasına veya posta yoluyla bildirecektir. Teşekkül, talep sahibinin belirttiği 

adrese ihale dokümanlarını gönderir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da 

eksik olmasından dolayı Teşekkül hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.  

7 - Teklifler 07/03/2013 Perşembe günü, saat 11:00’e kadar Eti Maden İşletmeleri Genel 

Müdürlüğü Gelen Evrak Servisi Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1/A Etlik-

Keçiören/ANKARA adresine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir.  

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza 

ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp 

Teşekkülümüz, ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. 

 1218/1-1 
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TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “Show Radyo Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” Satış 

Komisyonu Başkanlığından:        

 DOSYA NO: 2001/2 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (“Fon”) tarafından aşağıda ticaret ünvanı belirtilen amme 

borçlularından haczedilen mal, hak ve varlıklar ile bu varlıkların feri veya mütemmim cüzü 

niteliğindeki sözleşmeler ve bu sözleşmelerden doğan ancak başlı başına iktisadi değeri 

olmayanlar da dahil olmak üzere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulunun (“Kurul”) 

27/09/2012 tarih ve 2012/261 sayılı kararı ile oluşturulan “Show Radyo Ticari ve İktisadi 

Bütünlüğü”, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 134 üncü maddesi ve Tasarruf Mevduatı Sigorta 

Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmelik 

(“Yönetmelik”) kapsamında, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle 

cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak ihale şartnamesinde 

(“Şartname”) belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkarılmıştır. 

BORÇLULAR 

1 - Aks Radyo ve Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş. 

2 - Medya İletişim Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. 

TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜN KAPSAMI  

“Kurul”un 27/09/2012 tarih ve 2012/261 sayılı kararı ile oluşturulan Show Radyo Ticari 

ve İktisadi Bütünlüğü; borçlulara ait olup 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 

Hakkında Kanun hükümleri uyarınca haczedilen ve Show Radyo’nun faaliyetini sürdürebilmesi 

için yararlı veya gerekli olan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu nezdindeki hakları, menkuller 

(teknik ekipman, vericiler, demirbaşlar v.s.), marka, internet alan adı ile bu mal, hak ve varlıkların 

feri veya mütemmim cüzü niteliğindeki sözleşmelerden oluşmaktadır. 

MUHAMMEN BEDEL  

"Show Radyo Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”nün muhammen bedeli 10.300.000.- 

(Onmilyonüçyüzbin) ABD Doları’dır. 

İhaleyi kazananın “Fon”dan ayrıca satın alacağı “show radyo” markasının bedeli 

1.190.000.- (Birmilyonyüzdoksanbin) ABD Doları’dır. 

TEMİNAT  

İhaleye katılabilmek için “Fon”un T. Vakıflar Bankası T.A.O. İstanbul Avrupa Kurumsal 

Merkez Şubesi nezdinde bulunan TR74 0001 5001 5804 8011 0843 69 IBAN no.lu ABD Doları 

hesabına 1.030.000.- (Birmilyonotuzbin) ABD Doları teminatın “Show Radyo Ticari ve İktisadi 

Bütünlüğü Teminat Bedeli” açıklaması ile yatırılması gerekmektedir. Ancak teminat olarak; 5411 

sayılı Bankacılık Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan Bankalardan alınmış ABD Doları 

cinsinden kesin ve süresiz teminat mektubu, cari değeri nakit teminatın %15 fazlası tutarında olan 

T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahviller kabul 

edilecektir. 

Teminatın yatırıldığını gösteren dekontun veya teminat mektubu/mektuplarının veya T.C. 

Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahvillerin “Fon” adına 

blokede tutulduğuna dair bankaca düzenlenmiş belgenin “Şartname”de belirtilen idari zarfla 

verilecek diğer belgeler ile birlikte 11/03/2013 tarihinde saat 17:00’a kadar “Satış Komisyonu”na 

teslim edilmesi gerekmektedir. 

İHALE GÜNÜ, SAATİ VE YERİ  

İhale 12/03/2013 tarihinde, saat 11.00’da “Fon”un Büyükdere Cad. No: 143 

Esentepe/İstanbul adresindeki Asma Kat Konferans Salonunda yapılacaktır. İhale kapalı zarfla 

verilen mali tekliflerin açılması ile başlayacak olup, açık artırmaya katılmaya hak kazananların 

listesi (“Kısa Liste”) oluşturulduktan sonra, açık artırma aşamasına geçilecektir. 
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KATILIM ŞARTLARI  

1 - İhaleye iştirak edecek katılımcıların, münhasıran radyo, televizyon ve isteğe bağlı 

yayın hizmeti sunmak amacıyla Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş, hisseleri nama 

yazılı anonim şirket olması ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri 

Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat gereğince radyo ve televizyon sahibi olabilmek için aranılan 

şartları haiz olduğuna veya en geç ihalenin Fon Kurulu tarafından onaylanacağı tarihe kadar haiz 

olacağına ilişkin taahhütnameyi Satış Komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir. 

2 - “Yönetmelik”in 12 nci maddesinde belirtilen satışa iştirak edemeyecek kişiler ve işbu 

ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olan kişiler ile 

bu kişilerin tek başına veya birlikte yönetim ve denetimine sahip olduğu tüzel kişiler ihale 

sürecine katılamazlar. 

3 - Doğrudan veya dolaylı olarak yönetim, denetim veya kontrolü aynı gruba ait olan 

birden fazla tüzel kişi bir grup adına ihale sürecine katılamazlar. 

4 - “Şartname”de belirtilen diğer şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. 

İNCELEME 

“Şartname” “Satış Komisyonu” tarafından, “Fon”un Büyükdere Cad. No: 143 

Esentepe/İstanbul adresinde ilgililerin incelemesine bedelsiz olarak açık tutulacaktır. Katılımcılar 

“Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi imzalayarak ihaleye katılabilirler. “Satış 

Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi satın almak isteyenlerin “Fon”un T.Vakıflar Bankası 

T.A.O. İstanbul Avrupa Kurumsal Merkez Şubesi nezdindeki TR69 0001 5001 5804 8011 0843 

62 IBAN no.lu ABD Doları hesabına 1.000.-(bin) ABD Dolarını “Show Radyo Ticari ve İktisadi 

Bütünlüğü Şartname Bedeli” açıklaması ile yatırmaları ve dekontu “Satış Komisyonu”na elden 

teslim etmeleri gerekmektedir. 

Ayrıca katılımcılar, İhale Şartnamesi ekinde yer alan örneğe uygun hazırlanacak Gizlilik 

Taahhütnamesi’ni imzalayarak “Fon”un T.Vakıflar Bankası T.A.O. İstanbul Avrupa Kurumsal 

Merkez Şubesi nezdindeki TR69 0001 5001 5804 8011 0843 62 IBAN no.lu ABD Doları 

hesabına 1.000.- (bin) ABD Dolarını “Show Radyo Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Tesis Ziyareti 

Bedeli” açıklaması ile yatırmaları ve dekontu “Satış Komisyonu”na elden teslim etmeleri şartıyla, 

“Show Radyo Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” ile ilgili tesis ziyaretinden yararlanabilirler. Tesis 

ziyareti 21/02/2013 - 08/03/2013 tarihleri arasında açık tutulacaktır. 

İHALE USULÜ 

İhale, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle 

gerçekleştirilecek olup, “Kurul”un onayı ile sonuçlandırılacaktır. “Satış Komisyonu” 

“Şartname”deki kurallar çerçevesinde kapalı zarfla teklif veren katılımcılar arasından açık artırma 

aşamasına katılmaya hak kazananların “Kısa Liste”sini oluşturur. Kapalı zarf aşamasında verilen 

en yüksek teklif üzerinden ihaleye açık artırma ile devam edilecektir. “Kurul” en yüksek teklifin 

muhammen bedelin altında kalması halinde açık artırma aşamasında en yüksek ilk üç teklifi veren 

mali teklif sahipleri arasında ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesi yönünde karar alabilir. 

Teklifler peşin olarak ABD Doları cinsinden verilecektir. 

“Kurul”un ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık,  

15/03/2013 tarihinde saat 11.00’da “Fon”un Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/İstanbul 

adresindeki Asma Kat Konferans Salonunda yapılacaktır. 

GEÇMİŞ DÖNEM BORÇLARI 

“Yönetmelik”in Geçmiş Dönem Borçları başlıklı 25 inci maddesi kapsamına giren borçlar 

ihalenin “Kurul” tarafından onaylanma tarihine kadar “Yönetmelik” doğrultusunda işlemlerin 

tekemmül ettirilmiş olması kaydıyla, ihale bedelinden ödenecektir.  
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DİĞER HUSUSLAR  

1 - İhale bedeli, ihale sonucunun ihaleyi kazanana bildirilmesini müteakiben “Kurul” 

onayında belirtilen süre içinde ABD Doları cinsinden peşin olarak ödenecektir. 

2 - İşbu ihale ilanının Resmi Gazete’de yayımlanması dışında, tüm değişiklikler, ilanlar, 

duyurular ve bildirimler “Fon”un aşağıdaki adresinde bulunan ilan panosuna asılmak suretiyle 

yapılacaktır. 

3 - “Satış Komisyonu”nun “Şartname”de öngörülen süreleri ilan panosuna asmak 

suretiyle değiştirme hakkı saklıdır. 

4 - "Show Radyo Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" kapsamındaki aktif değer ve varlıklar 

üzerinde hak ve alacakları (haciz, rehin vs) bulunanların, 08/03/2013 tarihine kadar sıra cetveline 

esas bilgilerini “Satış Komisyonu”na bildirmeleri gerekmektedir. 

5 - İhale ile ilgili diğer hususlar “Şartname”de yer almakta olup, ihale ile ilgili her türlü 

bilgi “Satış Komisyonu”ndan alınabilecektir. “Satış Komisyonu”nun adresi ve telefonları aşağıda 

belirtilmiştir. 
 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 

Show Radyo Ticari ve İktisadi Bütünlüğü 

Satış Komisyonu 

 

Büyükdere Cad. No: 143 

34394 Esentepe – İstanbul 

Tel : 0 212 340 18 65 

 0 212 340 20 57  

Fax: 0 212 288 49 63 1309/1-1 

—— • —— 

10 ADET SÜRÜCÜ KABİNLİ KENDİ YÜRÜR VE 1 ADET ÇEKİLİR TİP 

YEMLEME VAGONU İTHAL YOLUYLA SATIN ALINACAKTIR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

1 - Dövizi İdaremizce temin edilmek üzere 10 adet sürücü kabinli kendi yürür ve 1 adet 

çekilir tip yemleme vagonu ithal yoluyla, kapalı teklif usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartname (Teknik ve İdari) 300,-TL mukabili Karanfil Sok. No: 62 

Bakanlıklar/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığından temin 

edilebilir. Şartname bedeli Genel Müdürlük veznesine veya Halk Bankası Ankara/Bakanlıklar 

Şubesi nezdinde bulunan TR310001200940800004000020 nolu hesabına yatırılacaktır. 

3 - Bu ihale için verilecek geçici teminat miktarı teklif edilecek bedelin %3’ü karşılığı 

tutarında olacaktır. 

4 - İsteklilerin teklif mektuplarını en geç 20/03/2013 Çarşamba günü saat 14.30’a kadar 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Servisine vermeleri veya bu tarihte ele geçecek 

şekilde göndermeleri şarttır. 

5 - Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 

6 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g maddesi gereğince istisna 

kapsamında olup, TİGEM ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta veya en uygun bedeli 

tespit etmekte serbesttir. 

A D R E S                                          : 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

Karanfil Sok. No. 62 

06100 Bakanlıklar-ANKARA-TÜRKİYE 

Tel : 90 (312) 417 00 47 

Fax: 90 (312) 425 59 55 1273/1-1 
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KIRICI ÇEKİÇ VE ZIRH PLAKALARININ İMALİ VE TESLİMİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

Kırıcı Çekiç ve Zırh Plakalarının İmali ve Teslimi İşi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2013/15521 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel 

Müdürlüğü Ören-Milas-MUĞLA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 252 532 36 00 - 532 30 01 

c) Elektronik posta adresi : keas@keas.gov.tr 

2 - İhale konusu işin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel 

Müdürlüğü kömür alma ve hazırlama ünitelerine ait 

aşağıda cins ve miktarı belirtilen kırıcı ve zırh 

plakalarının teknik resme ve teknik şartnameye göre 

imali ve KEAŞ’a teslimi işidir. 

 

Sıra 

No PARÇANIN ADI RESİM NO ADET Y. AĞIRLIK Y.T. AĞIRLIK (Kg) 

1 Kırıcı Çekici DT 197 170 36 6120 

2 Zırh Plakası DT 198 – I 16 76 1216 

3 Zırh Plakası DT 198 - II 40 45 3000 

 

b) Teslim yeri : Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel 

Müdürlüğü Ören/Milas/MUĞLA 

c) İşin süresi : Sözleşmenin imzalanarak yürürlüğe girmesine müteakip 

90 takvim günüdür. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel 

Müdürlüğü G-6 Binası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 07/03/2013 Perşembe günü, saat : 14:00 

4 - İhale dokümanı Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

adresinde görülebilir ve 50,00.-TL karşılığı [aynı adresten] temin edilebilir. İhale dokümanının 

posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta 

masrafı dahil 60,00 Türk Lirası doküman bedelini şirketimizin Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O 

Milas şubesi nezdindeki TR190001500158007267898036 nolu hesabına yatırmak zorundadır. 

Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme 

dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep 

başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az 

beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta 

yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın 

ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz 

hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi 

olarak kabul edilecektir.” İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

5 - Teklifler, 07/03/2013 günü, saat 14.00’e kadar Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret 

A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

Postada meydana gelebilecek gecikmeden İdaremiz sorumlu tutulamaz. 
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6 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat (TL/Adet) üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 

üzerine ihale yapılan istekliyle kalemlerin toplam fiyatı üzerinden sözleşme düzenlenecektir. 

7 - İstekliler teklif tutarının en az %3’ü oranında geçici teminat verecektir. 

8 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

9 - İhaleye yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

10 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 

kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda istisna olarak belirtilen bu Mal Alımı ihalesi EÜAŞ 

Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’ncü Maddesinin (g) Bendi 

kapsamında Yapacağı mal ve Hizmet alımları Hakkında Yönetmeliği usul ve esaslarında 

yapılacaktır. 

11 - İstekliler Mesleki ve teknik yeterliliklerinin tespiti için; 

a)  Firmalar, İmalatçıya ait Kalite Yönetim Sistem Belgesi (ISO 9001:2008) aslı veya 

noter tasdikli sureti 

12 - İsteklilerce, İhale Dokümanı www.keas.gov.tr adresinde incelenebilir. 

 1308/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Tellioğlu Vakfı  

VAKFEDENLER: Emrullah TELLİOĞLU  

VAKFIN İKAMETGAHI: İstanbul 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO'SU: Ümraniye 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 04/01/2013 tarih E: 2012/278, K: 2013/1 

sayılı kararı. 

VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİHİ VE YEVMİYE NO'SU: Beyoğlu 21. 

Noterliğince düzenlenen 22.03.2012 tarih ve 4091 yevmiye nolu vakıf senedi ile aynı noterlikte 

düzenlenen 08.08.2012 tarih ve 9511 yevmiye nolu tadil senedi 

VAKFIN AMACI: Ülkemiz ve dünya insanlarının, mesleki, teknik, eğitim, sağlık, 

kültürel, ekonomik, spor, turizm, doğa ve sosyal alanlarında yardımcı olmak ve yatırımlar 

yapmak, bilinçlendirmek, eğitim düzeyini yükseltmek, gelişmesini hızlandırmak, dayanışmayı 

sağlayarak toplumun her kesimini bu konularda aydınlatmak, sağlık alanlarında araştırmalar ve 

yatırımlar yapmak, kültürel ve ekonomik alanda insanlara ulaşmak için her türlü yatırımlar, 

çalışmalar ve araştırmalar yapmak, turizm ve doğa konusunda günün koşullarında gerekli olan 

yatırımlara yön vermek ve yatırımlara yönelmek, sosyal alanlarda insanlığın temel sorunlarını 

belirlemek, belirlenen sorunlara yine günün koşullarında çözüm üretmek ve gerekli her türlü ayni 

ve nakdi yardımlar yapmak, sinema, televizyon, reklam, tiyatro ve diğer görsel ve sanat dallarının 

gelişmesini yaygınlaşmasını ve toplumsallaşmasını, ülkenin sanatsal üretiminin yurtdışında 

tanıtılmasını... sağlamak ve vakıf senedinin 4.maddesinde yer alan diğer amaçları yapmaktır. 

VAKFIN MAL VARLIĞI : Trabzon İli, Of ilçesi, Sulaklı Mahallesi, Çarşı içi Mevkii, 2 pafta, 

27 Ada, 12 parsel sayılı gayrimenkulun 2 nolu bağımsız bölümü ile 20.000, 00 TL nakit. 

VAKFIN ORGANLARI: Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 

 1246/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 

İskenderun 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2011/419 Esas sayılı dosyasının  zayi olduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 

yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 1195/1-1 

————— 
Malazgirt Kadastro Mahkemesinin 1976/1, 1976/2, 1976/3, 1976/5, 1976/12, 1978/198, 

1978/199, 1978/200, 1978/201, 1978/202, 1978/203, 1978/204, 1978/210, 1978/235, 1978/236, 

1978/237, 1978/238, 1978/239, 1978/240 Esas sayılı dava dosyalarının zayi olduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosyalar için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince 

işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.  1196/1-1 

————— 
Çerkezköy 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin; 

2002/2-573, 

2004/119-849, 

2007/2-6-21-35-72-79-83-86-134-171-202-212-277-346-377-383-393-433-498-501-547-

582-629-690-700-735-761-765-790-830-853-867-948-1036-1056-1065-1094-1104-1107- 

2008/5-19-27-46-74-119-217-242-247-255-281-296-307-310-328-354-366-377-409-434-

543-573-585-598- 626-634-663-667-672-679-730-731-732-763-790-796-802-862-886-888 

2009/8-17-25-44-47-80-86-121-131-134-193-202-216-301-356-366-379-394-422-433-

457-478-481-490-514- 527-538-541-556-571-580-594-616-639-645-665-676-683-690-699-716-

723-729-734-743-744-749-756-788-791-799- 806-813-825-843-845-847-855-861-878-887-890-

894-914- 915-943-955-960-961-970-973-975-977, 

2010/8-15-33-39-58-67-70-80-103-105-108-109-117-127-130-137-141-145-146-154-157-

161-164-188-190-216-219-226-237-248-251-256-257-258-266-268-273-286-287-304-310-313-

317-330-339-340-346-348-349-352-353-354-355-358-370-371-376-380-382-384-385-391-398-

420-421-423-424-426-431-437-438-439-448-461-465-467-475-476-488-498-501-504-512-515-

516-519-522-523-527-550-551-553-565-567-568-571-572-583-585-605-621-624-629-638-651-

656-659-668-669-676-677-686-687-691-693-708-711-713- 715-717-721-726-727, 

2011/5-6-12-13-20-21-22-26-27-34-36-37-41-47-53-59-67-69-74-80-81-84-85-91-100-101-

106-107-111-113-121-124-129-133-137-139-144-146-147-148-149-150-151-159-167-171-176-

178-181-183-185-190-202-204-205-212-214-215-218-221-223-241-244-247-249-251-252-254-

256-261-267-274-282-283-284-286-291-295-299-303-305-308-314-315-323-325-332-334-335-

338-340-344-345-346-347-349-352-354-358-361-364-366-368-369-381-382-383-394-397-398-

399-420-422-429-432-435-441-448-451-452-458-460-461-466-468-475-476-479-482-483-489-

490-493-504-506-508-510-522-524-526-527-531-534-536-539-540-548-549-550-552-553-556-

558-560-562-564-567-568-584-588-592-593-594-595-596-597-607-608-612-616-617-618-619-

631-632-633-635-636-637-639-640-642-645-647-648-653-654-655-656-661-662-663-668-680-

681-682-686-689-690-691-694-697-698-703-706-708-710-712-720-723-725-727-729-732-736-

739-740-742-746-747-752-753-755-756-758-761-762-763-766-767-771-772-775-777-778-783-

784-785-790-791-793-794-796-797-798-799-801-804-805-810-811-815-819-825-829-831-833-

836-840-841-845-846-849-852- 855-856-858-861-863-870-878-881-884-885-886-887-889-890, 
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2012/2-4-6-7-8-10-11-12-13-16-17-20-21-24-28-29-30-31-32-34-36-37-38-39-40-41-44-

46-47-48-49-50-51-52-53-54-58-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-74-75-77-78-79-83-85-87-

90-91-96-97-98-100-102-103-104-105-106-107-108-109-111-115-116-117-119-122-125-127-128-

129-133-134-135-136-137-139-141-143-144-145-146-147-148-149-152-153-154-155-156-157-

158-159-160-161-162-164-165-166-168-169-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-

182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-201-202-203-204-

205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-225-226-

227-228-230-231-232-233-234-235-237-238-239-240-241-242-243-244-245-247-248-249-251-

252-253-255-256-258-259-260-261-262-263-264-265-267-268-269-270-271-272-273-274-275-

276-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-298-

299-300-305-306-307-308-309-312-313-314-315-317-318-319-320-321-323-324-325-326-327-

328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-

350-351-352-353-354-355-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-369-370-371-372-

373-374-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-390-391-392-394-395-396-

397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-

418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-429-430-432-433-434-435-436-437-438-439-440-

441-442-443-444-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-

463-465-466-467-468-469-470-471-472-473-475-476-478-479-480-481-482-483-484-485-486-

487-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-

510-511-512-513-515-516-517-518-519-520-523-524-525-526-527-528-529-531-532-533-534-

535-536-538-539-540-541-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-558-

559-560-561-562-564-565-566-567-568-570-571-572-575-576-577-578-579-580-581-582-583-

584-585-587-589-592-593-594-595-596-597-598-601-602-603-604-606-607-608-609-610-611-

612-613-614-615-616-617-618 ve 619 Esas sayılı dosyalarının 24/10/2012 tarihinde yaşanan sel 

felaketi nedeniyle zarar gördüğü anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya 

Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında 

Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve 

anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 

 1197/1-1 

————— 
Çerkezköy Sulh Hukuk Mahkemesinin; 

2001/78 

2002/230 

2004/68 

2005/525-556 

2006/81-125-188-207-212-357-414-523-542- 

2007/149-391-392-414-560-626-642-652- 

2008/15-48-233-255-358-377-425-627-636-637-661-683-698-710-782-795-807-831-833- 

2009/19-32-45-47-112-122-135-163-176-180-188-227-234-250-253-268-269-311-323-

324-326-351-354-359-367-388-395-400-403-407-431-434-435-437-439-448-450-458-459-475-

487-488-491-497-530-548-552-557-561-574-577-599-617-626-627-633-646-649-651-653-664-

670-671-676-683-687-696-697-698-702-703-705-714-730-741-750-776-780-797-807 

2010/4-24-30-32-33-41-46-73-80-95-103-110-111-118-119-120-121-150-153-175-182-

183-187-188-192-198-202-212-233-242-247-255-274-276-280-287-291-294-301-309-332-334-

337-345-353-355-358-360-364-367-398-399-413-426-432-449-452-455-463-466-479-480–481-

489-511-517-527-530-538-539-558-559-569-570-571-573-597-603-606-643-645-659–660-661-

685-688-709-710-718-719-737-738-743-755-781-795-812-822-823-845-851-858-859-871-883-

885-899 
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2011/10-11-13-29-35-48-60-62-76-90-91-112-125-127-128-136-157-158-159-170-175-

180-181-192-198-206-208-241-257-287-318-322-326-332-337-342-345-358-361-362-378-386-

387-389-412-413-446-448-452-455-456-459-463-480-483-494-498-501-503-521-525-539-544-

557-558-559-567-577-578-594-595-599-611-613-614-616-622-627-636-637-638-639-640-641-

642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-654-655-659-665-667-668-671-673-674-684-

685-690-692-697-702-705-709-710-711-713-722-730-742-745-751-755-780-782-783-785-786-

788-792-794-795-796-797-798-805-809-810-811-812-813-814-821-824-827-831-833-835-844-

848-849-850-851-852-853-855-856-857- 858 

2012/1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-27-28-29-30-

31-33-35-37-38-41-43-44-45-46-48-50-51-52-54-55-56-57-58-59-60-61-62-65-66-67-68-69-72-

73-74-75-76-77-79-80-81-82-85-86-87-88-89-90-91-92-93-95-96-97-98-99-101-102-103-104-

105-106-107-110-111-112-113-114–116-118-119-120-121-122-124-125-127-128-130-131-132-

133-135-136-137-139-140-141-142-143-144-145-146-148-149-151-153-154-155-156-157-158-

160-161-162-164-165-166-167-168-169-170-171-172-174-175-176-177-178-179-180-181-182-

183-184-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198–199-200-201-202-204-205-

207-208-209-210-211-212-213-214-215-217-218-219-221-222-223-224-225-226-227-228-229-

230-231-232-233-234-236-238-239-240-242-243-244–245-246-247-248-249-250-251-252-253-

254-256-259-260-261-262-263–264-265-266-267-268-269-270-272-273-274-275-276-278-280-

281-282-283-284-285-286-288-291-293-294-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-

308-309-310-311-312–313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-

329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-341-343-344-345-346-347-348-349–350-351-

352-353-354-355-356-357-360-361-362-363-365-367-368-369-370-371-373-374-375-376-377-

378-379-380-381-382-383-384-386-387-388-389-391-392-393-394-395-398-400-402-403-404-

405-406-408-409-410-411-412-413-415-417-418-419-420-421-423-424-425-426-427-428-429-

431-433-435-436-438-440-441-442-443-444-446-447-449-451-452-453-454-455-456-457-458-

460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-

482-483-484-485-486-487-488-489-497-498-499-501-502-504-505-508-511-513-518-519-523-

524- 529 -531-534-539 ve 754 Esas sayılı dosyalarının 24/10/2012 tarihinde yaşanan sel felaketi 

nedeniyle zarar gördüğü anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân 

Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak 

Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun 

hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.  1198/1-1 

————— 
Çerkezköy İcra Hukuk Mahkemesinin; 

2008/41, 

2009/9, 194, 220, 254, 262, 264, 265, 266, 346, 377, 

2010/13, 44, 48, 85, 125, 126, 133, 142, 152, 187, 190, 203, 205, 210, 225, 231, 237, 245, 

248,  250, 

2011/21, 46, 47, 53, 58, 71, 72, 74, 77, 86, 88, 97, 106, 107, 109, 115, 117, 120, 123, 130, 

131, 133, 135, 136, 137, 139, 148, 160, 161, 163, 168, 171, 173, 177, 179, 187, 189, 190, 192, 

197, 198, 200, 202, 207, 208, 212, 214, 216, 218,  

2012/1, 3, 4, 10, 12, 18, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 35, 38, 41, 44, 48, 51, 54, 59, 62, 63, 64, 

68, 74, 86,  90, 92, 94, 98, 102, 104, 106, 108, 110, 111, 113, 115, 116, 117, 123, 124, 125, 126, 

130, 131, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 147, 149, 150, 152, 153, 154, 155, 157, 
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159, 160, 161, 162, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 

178,179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 

198,199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 405 ve 

407 Esas sayılı dosyalarının 24/10/2012 tarihinde yaşanan sel felaketi nedeniyle zarar gördüğü 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 

yapılmasına karar verildiği ilan olunur.  1199/1-1 

————— 
Çerkezköy 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin; 

1992/136, 

2002/236,540,634, 

2003/374,662,  

2004/600,840,886,904, 

2005/128, 130, 524, 1006,1310, 

2006/144,276,346,398,442,754,942,996,998,1074,1094 

2007/72,165,497,578,1059, 

2008/162,323,359,610,657, 

2009/182,284,349,353,383,397,416,461,462,502,590,604,676,741,802,803, 

2010/60,77,138,153,169,217,222,226,277,357,361,399,418,439,515,521,529,566,570,581,608,

615,646,674,678, 

2011/4,79,137,193,242,276,278,297,447,473,481,485,510,512,533,539,540,545,546,548,

585,603,639,644,662,690,692,714,736,760,785,790,824,827,859,862,864,872,875,883, 895,896, 

2012/4,6,9,24,40,44,46,53,54,61,72,81,89,91,99,103,107,112,115,119,120,121,133,139,141,

144,149,157,181,182,183,184,185,192,193,195,197,198,210,211,213,214,215,218,223,244,245,247,

252,258,259,260,261,262,263,266,267,270,272,274,275,278,281,283,284,285,286,291,293,301,305,

308,311,312,313,314,315,318,321,324,325,328,332,333,337,340,341,345,346,347,349,351,352,356,

358,360,361,368,369,372,373,374,375,377,378,379,380,381,385,386,388,389,393,395,396,399,402,

403,404,405,406,409,410,411,412,413,416,419,420,421,423,425,426,432,435,442,446,447,449,451,

452,453,454,456,458,459,460,463,465,467,468,469,471,473,474,475,476,478,479,481,484,485,486,

487,488,489,490,493,494,496,502,503,504,505,506,507,509,510,512,513,516,517,518,520,523,524,

525,526,527,543,544,545,546,547,548,549,573,575,576,578,579,580,581,582,583,584,585,586,589,

590,591,592,593,594,595,596,597,598,599,600,601,602,603,604,606,607,608,609,610,611,612,613,

614,616,617,618,619,620,621,622,623,624,625,626,627,628,629 ve 630 Esas sayılı dosyalarının 

24/10/2012 tarihinde yaşanan sel felaketi nedeniyle zarar gördüğü anlaşıldığından, 4473 sayılı 

Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa 

Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya 

için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan 

olunur.  1200/1-1 

————— 
Çerkezköy İş Mahkemesinin; 

2012/8,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,57,58,

59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,

93,94,95,96,98,99,100,101,102,103,110,111,112,113,114,116,117,118,119,120,121,122,123,124,
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125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,

158,159,160,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,182,183,184,185,186,187,188,189,190,

191,192,193,194,195,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,

218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,230,231,232,233,234,235,236,238,239,240,241,242,

243,244,245,246,247,248,249,250,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,301,302,303,

304,305,306,307,308,309,310,311,312,313,314,316,317,318,319,320,321,322,324,325,326,327,328,

329,330,334,342,345,346,347,348,349,350,351,352,353,354,355,364,365,366,367,368,369,370,371,

372,373,374,375,378,379,380,381,382,383,388,389,390,391,393,394,395,396,397,398,399,400,401,

402,404,411,412,413,414,431,435,436,437,438,439,440,441,442,443,444,447,450,451,452,470,471,

472 ve 476 Esas sayılı dosyalarının 24/10/2012 tarihinde yaşanan sel felaketi nedeniyle zarar 

gördüğü anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle 

Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere 

Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri 

gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.  1201/1-1 

————— 
Çerkezköy Kadastro Mahkemesinin; 

1987/25, 62, 91, 108, 135, 154, 188, 221, 306, 313, 317, 331, 335, 356, 374, 376, 377, 

378, 379, 382,383 

1992/1,66,112, 

1993/6, 

1995/4,6,10,12 

1996/9,20,23, 

1997/4, 

2000/1,2, 

2001/2,14,15, 

2002/1, 

2004/2, 

2005/5,10, 

2008/13, 

2011/16, 

2012/1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10, 11 ve 12 Esas sayılı dosyalarının 24/10/2012 tarihinde yaşanan 

sel felaketi nedeniyle zarar gördüğü anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp 

veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında 

Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve 

anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 

 1202/1-1 

————— 
Amasya 2. İcra Müdürlüğünün 2011/3617 Esas sayılı takip dosyasının zayi olduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 

yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 1205/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   50 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR
6413 Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu
6414 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
6415 Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun
6416 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma

Sanayisi İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2013/4271 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair

Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar
2013/4278 Güneydoğu ve Doğu Anadolu Projesi Kapsamındaki İllerde Kurulacak Damızlık

Sığır İşletmesi Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar

ATAMA KARARLARI
2013/4269 Büyükelçi Atamaları Hakkında Karar
2013/4287 Boş Bulunan Rekabet Kurulu Üyeliğine Kalan Süreyi Tamamlamak Üzere Fevzi

ÖZKAN’ın Atanması Hakkında Karar
— Aile ve Sosyal Politikalar, Çevre ve Şehircilik, Dışişleri, Gençlik ve Spor, Gıda, Tarım ve

Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret, İçişleri ile Millî Savunma Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

GÖREVLENDİRME KARARLARI
— Bursa İl Müftülüğüne, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.

Mehmet Emin AY’ın Görevlendirilmesi Hakkında Karar
— İzmir İl Müftülüğüne, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.

Ramazan MUSLU’nun Görevlendirilmesi Hakkında Karar

YÖNETMELİK
— Motorlu Araçların ve Bunlar İçin Tasarlanan Römorklar, Sistemler, Aksamlar ve Ayrı Teknik

Ünitelerin Genel Güvenliği ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (661/2009/AT)’nde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
— 2013 Yılı Ocak Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi
— 2013 Yılı Ocak Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi
— 2013 Yılı Ocak Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi
— 2013 Yılı Ocak Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi
— Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Listesi
— Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgelerin Listesi
— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 31/10/2012 Tarihli ve 2012/ÖİB-K-25 Sayılı Kararı

KURUL KARARI
— Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında

Yönetmeliğin 15 inci Maddesinin Uygulanması ile İlgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme
Kurulunun 6/2/2013 Tarihli ve 7216 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri


