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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Millî Savunma Bakanlığından:

HUKUK SINIFI SUBAYLAR, HUKUK HİZMETLERİ BAŞKANLIKLARI VE 
HUKUK HİZMETLERİ BİRİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, hukuk sınıfının kuruluşu, görev ve sorumlu-

lukları, personel temini, meslek öncesi ve meslek içi eğitimleri, disiplin amirleri ve disiplin iş-
lemleri, atanmaları, yer değiştirmeleri, görevlendirmeleri, sicil üstleri, izinleri, nöbet hizmetleri
ile hukuk hizmetleri başkanlıkları ve hukuk hizmetleri birimleriyle ilgili diğer hususların dü-
zenlenmesidir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Genelkurmay Başkanlığı ve Millî Savunma Bakanlığı

hukuk hizmetleri başkanlıkları ve hukuk hizmetleri birimleri ile hukuk sınıfı subayları kapsar.
(2) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan konularda hukuk sınıfı subaylar hakkında di-

ğer subaylara ilişkin mevzuat hükümleri uygulanır.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri

Personel Kanununun 46 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Milli Savunma Bakanını,
b) Bakanlık: Milli Savunma Bakanlığını,



c) Genel Müdür: Milli Savunma Bakanlığı Askeri Adalet İşleri ve Kanunlar Genel Mü-
dürünü,

ç) Genel Müdürlük: Milli Savunma Bakanlığı Askeri Adalet İşleri ve Kanunlar Genel
Müdürlüğünü,

d) Kurs: Belli konularda yeni veya gelişmiş bilgi ve beceri kazandıran eğitimi,
e) Lisansüstü öğrenim: Yüksek lisans (master) ve doktora eğitimini,
f) Müsteşar: Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarını,
g) Yazılı sınav: Bakanlık tarafından veya Bakanlık dışından Bakanlıkça yetkilendirilen

kurumlar tarafından yapılan yazılı sınavları,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş, Hukuk Hizmetleri Başkanlıkları ve Hukuk Hizmetleri 

Birimlerinin Görevleri
Kuruluş
MADDE 5 – (1) Genelkurmay Başkanlığı ve Bakanlığın hukuk hizmetleri, 26/9/2011

tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hu-
kuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname hükümleri saklı kalmak
kaydıyla, hukuk sınıfına mensup subaylar tarafından yürütülür.

(2) Asgari tugay (Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında eşidi) komutanlığı nez-
dinde kurulan hukuk hizmetleri başkanlıkları veya hukuk hizmetleri birimleri; başta ceza hu-
kuku,  disiplin hukuku, idare hukuku, harekât ve uluslararası hukuk olmak üzere, nezdinde bu-
lundukları kıt'a komutanı veya askeri kurum amirlerinin hukuk işlerinde yardımcısı olarak gö-
rev yapar.

(3) Hukuk hizmetleri başkanlıklarında veya birimlerinde görev yapan subayların tüm
işlemleri Bakanlıkça yürütülür.

Hukuk hizmetleri başkanlıkları ve hukuk hizmetleri birimlerinin görevleri
MADDE 6 – (1) Hukuk hizmetleri başkanlıkları ve hukuk hizmetleri birimleri;
a) Nezdinde kuruldukları komutanlık veya askeri kurum amirliğinde;
1) Komutan veya askerî kurum amirinin askeri hizmetlere ilişkin olarak gerekli gör-

dükleri her türlü hukuki konulardaki isteklerini cevaplandırmak,
2) Lüzum görülmesi halinde harekât, tatbikat ve manevra gibi faaliyetlerine iştirak et-

mek,
3) İhtiyaç duyulan hukuki konularda ders ve konferanslar vermek,
b) Üst yönetici veya birinci hukuk müşaviri tarafından temsil yetkisi verilmesi halinde

adli ve idari davalar ile icra takiplerini Bakanlık adına yürütmek,
c) Ülke sınırları dışında işlenen suçlar bakımından Cumhuriyet Savcısının talebi halinde

adli kolluk görevlileri tarafından yapılacak adli işleri yerine getirmek,
ile görevlidir.
Hukuk hizmetleri başkanlıkları ve hukuk hizmetleri birimlerinin denetimi
MADDE 7 – (1) Hukuk hizmetleri başkanlıkları ve hukuk hizmetleri birimlerinin de-

netimi Bakanlık Askeri Adalet Teftiş Dairesi Başkanlığı tarafından yapılır.
(2) Denetimler iki yılda bir yapılır. Ancak, Müsteşarın talimatıyla her zaman denetim

yapılabilir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Personel Temini

Kaynaklar
MADDE 8 – (1) Hukuk sınıfı subay ihtiyacı;
a) Muvazzaf subay veya sözleşmeli subaylardan hukuk fakültesi mezunu üsteğmen,

yüzbaşı veya binbaşı rütbesinde olanlar,
b) Kendi nam ve hesabına hukuk fakültesini bitirenler,
arasından sağlanır.
Kaynaklardan yararlanma
MADDE 9 – (1) Kaynakların hangisinden ne şekilde ve ne oranda yararlanılacağı ön-

celikle Genelkurmay Başkanlığı ve Bakanlığın hukuk hizmetlerinin ihtiyaçları, Türk Silahlı
Kuvvetleri insan gücü planı ve Kuvvet Komutanlıklarının personel yetiştirme planları göz
önünde tutularak Bakanlıkça tespit olunur.

Hukuk sınıfı subay adaylarında aranacak nitelikler
MADDE 10 – (1) Hukuk sınıfına kabul olunabilmek için aşağıdaki nitelikler aranır:
a) Türk vatandaşı olmak.
b) Türkiye’deki hukuk fakültelerinden veya denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından

onaylanmış yabancı bir hukuk fakültesinden mezun olmak.
c) 31/10/2016 tarihli ve 2016/9431 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan

Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık
Yeteneği Yönetmeliğinde hukuk sınıfı subaylar için belirlenen sağlık şartlarına sahip olmak.

ç) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
d) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af

kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar
verilmiş olsa dahi; Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk
Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet,
irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık,
yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırak-
mak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı
suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisin-
den, firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat
ve isyan suçlarından, 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 inci mad-
desinde belirtilen suçlardan birisinden mahkum olmamak ya da  soruşturma veya kovuşturma
altında bulunmamak.

e) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da
terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak.

f) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak.
g) Meslek öncesi eğitimi başarıyla tamamlamış olmak.
Hukuk fakültesi mezunu muvazzaf veya sözleşmeli subayların nitelikleri
MADDE 11 – (1) Hukuk fakültesi mezunu muvazzaf veya sözleşmeli subaylarda 10 uncu

maddede düzenlenen niteliklere ilaveten ayrıca aşağıdaki nitelikler aranır:
a) Müracaat tarihinde üsteğmen ila binbaşı rütbelerinde olmak.
b) Başvuru tarihine kadar geçen süre içerisinde almış olduğu sicillerinin not ortalama-

sının, sicil tam notunun yüzde doksan ve üzerinde olmak.
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c) Birinci ve ikinci sicil amirlerince bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-A’daki örne-

ğine uygun olarak düzenlenecek Hukuk Sınıfı Subay Adayları Muvazzaf Subaylar ve Sözleş-

meli Subaylar İçin Nitelik Belgesi olumlu olmak.

ç) Yapılacak sınav ve mülakatta yeterli not almış olmak.

Dış kaynaktan temin edilecek hukuk fakültesi mezunlarının nitelikleri

MADDE 12 – (1) Hukuk fakültesi mezunlarında 10 uncu maddede düzenlenen nite-

liklere ilaveten ayrıca aşağıdaki nitelikler aranır:

a) Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü iti-

bariyle yirmi yedi yaşını, lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlar için otuz iki yaşını bitir-

memiş olmak.

b) Erkek adaylar için yedek subay olma koşullarını taşımak.

c) Fiziki kabiliyet ve değerlendirme testinde başarılı olmak.

ç) Yapılacak sınav ve mülakatta yeterli not almış olmak.

d) Subay naspedilmek için 926 sayılı Kanunda yazılı diğer şartları taşıyor olmak.

Başvuru

MADDE 13 – (1) Hukuk sınıfı subay ihtiyacının belirlenmesi, kontenjan ve farklı kay-

naklara göre duyurulması, başvurulara ilişkin usul ve esaslar ile ilgili makamlarca yapılacak

işlemler Bakanlıkça belirlenir. Giriş sınavı ve ilgili diğer hususlar son başvuru tarihinden en

az otuz gün önce uygun araçlarla duyurulur.

Mülakat ve yazılı sınavlar

MADDE 14 – (1) Hukuk sınıfı subay adayları, hukuk fakültesi mezunları için öngörü-

len nitelikleri taşıyan istekliler arasından sınavla seçilir.

(2) Sınavlar Bakanlık Personel Temin Dairesi Başkanlığı tarafından yapılır veya yap-

tırılır.

Mülakat heyeti

MADDE 15 – (1) Bakan tarafından belirlenecek mülakat heyeti beş kişiden oluşur.

Üyelerden en az birisi Bakanlık hukuk hizmet birimlerinde görevli personel arasından seçilir.

Yazılı sınav, fiziki yeterlilik testi ile mülakat

MADDE 16 – (1) Yazılı sınav; genel kültür-genel yetenek ve meslek bilgisi konuların-

dan oluşur.

(2) Genel kültür-genel yetenek soruları; Türkçe dilbilgisi (10 soru), İnkılap Tarihi ve

Atatürkçülük (10 soru), uluslararası kuruluşlar (10 soru) ve matematik  (10 soru) konularından,

meslek bilgisi soruları ise, Anayasa Hukuku (10 soru), Ceza Hukuku (5 soru), Ceza Muhake-

mesi Hukuku (5 soru), İdare Hukuku (10 soru), Askeri Ceza Hukuku (10 soru) , 4/1/1961 tarihli

ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu (10 soru) ve 31/1/2013 tarihli ve 6413

sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu (10 soru) konularından seçilir.

(3) Sınavda genel kültür-genel yetenek bilgisi kırk, meslek bilgisi altmış not olmak üze-

re yüz tam not üzerinden değerlendirme yapılır. Test usulüyle yapılacak sınavda, genel kültür-

genel yetenek testinden 40 ve meslek bilgisinden 60 soru sorulur.

(4) Sınavlara ilişkin genel hususlar aşağıdaki şekildedir:

a) Hukuk fakültesi mezunlarının yazılı sınav taban puanı 100 üzerinden 60'tır.  Yazılı

sınavda, taban puan ve üzerinde puan alanlar başvuruların kabulü için çağrılır.
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b) Başvurusu kabul edilen hukuk fakültesi mezunları, Bakanlık tarafından belirlenen
ilgili mevzuat hükümlerine göre uygulanacak fiziki yeterlilik testine tabi tutulur. Fiziki yeterlilik
testinde başarılı olanlardan, yazılı sınav puanına göre en yüksek puandan başlamak üzere, sınav
ilanında belirtilen kadronun altı katı aday mülakata çağrılır. Mülakata çağrılan en son adayla
aynı puanı almış bulunan diğer adaylar da, kontenjan gözetilmeksizin çağrılır.

c) Mülakat yüz tam puan üzerinden ve adaylar, kendisinden istenileni kavrama yeteneği,
özgüveni, geçmişi, kişiliği, kendini ifade edebilme yeteneği, beden dilini kullanma becerisi
yönünden değerlendirilir. Her üyenin takdir ettiği notların aritmetik ortalaması alınarak mülakat
notu hesaplanır. Mülakat notu yetmiş ve üzerinde olanlar başarılı sayılır.

(5) Dış kaynaktan alınacaklar için; yazılı sınav notunun yüzde ellisi ile mülakat notunun
yüzde ellisi hesaplanarak bu sayılar toplanmak suretiyle değerlendirme notu belirlenir.

(6) Muvazzaf ve sözleşmeli subaylardan alınacaklar için değerlendirme notu aşağıdaki
şekilde hesaplanır:

a) Yazılı sınav notunun yüzde ellisi, mülakat notunun yüzde ellisi hesaplanarak bu sa-
yılar toplanır.

b) (a) bendi uyarınca hesaplanan toplama, sicil not ortalaması eklenir ve çıkan sayı
ikiye bölünür.

c) (b) bendi uyarınca bulunan sayıya, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-B Mükâfat
Puanları Çizelgesine göre hesap edilen puanlar eklenir.

ç) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-C Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanununun
(2) sayılı Disiplin Ceza Puanlarını Gösteren Çizelgesine göre hesap edilen toplam puanın 0,5
katsayısı ile çarpımı sonucu ceza puanı hesaplanır.

d) (c) bendi uyarınca hesaplanan sayıdan ceza puanı çıkarılmak suretiyle değerlendirme
notu belirlenir.

(7) Hukuk fakültesinden mezun hukuk sınıfı subay adaylarının sicil not ortalaması, mü-
kâfat ve ceza puanları ilgili kuvvet komutanlıkları tarafından Millî Savunma Bakanlığı Personel
Temin Dairesi Başkanlığına bildirilir.

Dış kaynaktan temin edilecek hukuk fakültesi mezunlarına ilişkin hükümler
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ve bu Yönetmelik hü-

kümlerine aykırı olmamak kaydıyla 9/5/1977 tarihli ve 15932 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve
Yüksekokullardan Yetişen Subaylara Ait Yönetmelik hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Meslek Öncesi Eğitimi

Genel hükümler
MADDE 18 – (1) Hukuk sınıfı subaylar, Bakanlıkça meslek öncesi eğitime alınırlar.
(2) Bu eğitimler, Bakanlıkça talep edilmesi halinde Türkiye Adalet Akademisi tarafın-

dan verilir. Türkiye Adalet Akademisinde gerçekleştirilecek eğitimlerin konuları, plan, program
ve süreleri ile eğitimi verecek öğretim elemanları Bakanlık ile Türkiye Adalet Akademisi ta-
rafından birlikte belirlenir. Eğitimlerden Türkiye Adalet Akademisi tarafından hizmet ücreti
alınmaz.

(3) Eğitimde başarı gösterenler Bakanlıkça hukuk hizmetleri kadrolarına atanırlar. Bun-
lardan sözleşmeli subaylar, 13/6/2001 tarihli ve 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam
Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun hükümleri uygulanmak suretiyle
muvazzaf subaylığa geçirilirler.
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(4) Başarı gösteremeyenlerden; muvazzaf veya sözleşmeli subay kaynağından alınanlar
eski statü ve sınıflarına iade edilirler, sivil kaynaktan alınanlar ise istifa etmiş sayılır ve aldıkları
aylıklar dışında Devletçe bunlara yapılan masraflar, kanuni faizleri ile birlikte kendilerinden
tahsil edilir.

(5) Hukuk sınıfı subay meslek öncesi eğitim süresi Bakanlıkça belirlenir. Meslek öncesi
eğitim süresi 2 aydan az olmamak üzere azami 1 yıldır. Sürenin kısaltılması konusunda Ba-
kanlık yetkilidir.

Dış kaynaktan hukuk sınıfı muvazzaf subay naspedileceklerin nasıp işlemleri ve
bunlara verilecek askeri eğitim

MADDE 19 – (1) Dış kaynaktan alınanlar, subay naspedilmeden önce ilgili kuvvet ko-
mutanlıklarınca askeri eğitime tabi tutulurlar. Askeri eğitimin süresi altı ayı geçmemek üzere
Bakanlık tarafından belirlenir.

Meslek öncesi eğitim konuları
MADDE 20 – (1) Hukuk sınıfı subaylar meslek öncesi eğitim için Genel Müdürlük

emrine atanır ve başta ceza, disiplin, idare, harekât ve uluslararası hukuk olmak üzere ihtiyaç
duyulan konularda meslek öncesi eğitime alınırlar.

(2) Meslek öncesi eğitime alınanlar, Bakanlıkça talep edilmesi halinde, konuları, plan,
program ve süreleri ile eğitimi verecek öğretim elemanları Bakanlık ve Türkiye Adalet Aka-
demisi tarafından birlikte belirlenerek Türkiye Adalet Akademisinde meslek öncesi eğitim
programlarına katılırlar.

(3) Meslek öncesi eğitime alınanlar, eğitim süresi içinde Bakanlıkça gerekli görüldüğü
takdirde askeri hizmete ilişkin olarak resmi nitelikte kurs, seminer, sempozyumlara, diğer kamu
kurum ve kuruluşları ile üniversitelere gönderilebilir.

(4) Meslek öncesi eğitime alınanların eğitim yerlerinden hangilerinde, ne kadar süre
ile eğitime alınacağı Bakanlıkça belirlenir.

(5) Meslek öncesi eğitimin kesintisiz yapılması esastır. Eğitime alınanlar, eğitim süre-
since yıllık mazeret/mazeret izni hariç kanuni izin kullanamazlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Meslek İçi Eğitim

Genel hükümler
MADDE 21 – (1) Hukuk sınıfı subaylar, Bakanlıkça meslek içi eğitime alınırlar.
(2) Bu eğitimler, Bakanlıkça talep edilmesi halinde Türkiye Adalet Akademisi tarafın-

dan da verilebilir. Türkiye Adalet Akademisinde gerçekleştirilecek eğitimlerin konu, plan,
program ve süreleri ile eğitimi verecek öğretim elemanları Bakanlık ile Türkiye Adalet Aka-
demisi tarafından birlikte belirlenir. Eğitimlerden Türkiye Adalet Akademisi tarafından hizmet
ücreti alınmaz.

Meslek içi eğitimin amacı
MADDE 22 – (1) Meslek içi eğitimin amacı, hukuk sınıfı subayların;
a) Lisansüstü eğitim, kurs, seminer, sempozyum, konferanslar ve benzeri yol ve yön-

temlerle mesleki bilgi, kabiliyet, tecrübe, yeterlik ve liyakatlerini üstün dereceye ulaştırmak
suretiyle mesleki gelişimlerini,

b) Kazandıkları bilgi, tecrübe ve yeteneklerden görevlerde uygun şekilde istifade et-
melerini,
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c) Temayüz ettikleri alan ve görevlerde, yetki ve sorumlulukları artacak şekilde görev
yapmalarını,

sağlamaktır.
İlkeler
MADDE 23 – (1) Meslek içi eğitim; hukuk sınıfı subayların bilgi, yetenek, verimlilik

ve deneyimlerini geliştirmek ve artırmak üzere yurtiçinde ve yurtdışında; kurs, seminer, sem-
pozyum, konferans, müşahede gezisi ve benzeri faaliyetler, lisansüstü eğitim, yabancı dil eği-
timi, harekat, tatbikat ve manevralara katılma, görev başı eğitimi şeklinde, genel bir plan çer-
çevesinde, yıllık programlara dayalı olarak yapılır.

(2) Meslek içi eğitim, Genelkurmay Başkanlığı ve Bakanlık hukuk hizmetlerini aksat-
mayacak şekilde gerçekleştirilir.

(3) Meslek içi eğitimin yapılacağı yer ve bu eğitimde lüzum görülecek araç ve gereçler
için Bakanlık ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının imkânlarından yararlanılabilir.

Meslek içi eğitim devreleri
MADDE 24 – (1) Meslek içi eğitim devreleri Bakanlıkça belirlenir.
Genel eğitim planı
MADDE 25 – (1) Bakanlıkça, Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak ve hukuk

sınıfı subayların eğitim ihtiyaçları dikkate alınarak en az beş yıl süreli genel eğitim planı ha-
zırlanır.

(2) Genel eğitim planında, hukuk hizmetleri ile ilgili görevlerin etkin, verimli ve süratli
bir şekilde yerine getirilmesine ilişkin esaslar belirtilir. Program, Bakan onayı ile kesinleşir.
Kesinleşen program, yıllık eğitim ve öğrenim planlarına dâhil edilmek üzere ilgili makamlara
gönderilir.

Yıllık eğitim programları
MADDE 26 – (1) Hukuk sınıfı subayların genel eğitim planı çerçevesinde, yurt içinde

meslek içi eğitimleri amacıyla Bakanlıkça yıllık eğitim programı hazırlanır.
(2) Yıllık eğitim programlarında; program kapsamına alınanlar, eğitim görevlileri, eği-

timin yeri, tarihi ve süresi ile uygulanacak eğitim şekli ve gerekli görülecek diğer konular be-
lirtilir. Program, Müsteşar onayı ile kesinleşir. Yıllık eğitim programlarında yer alan konular
hakkında; uygulama programları hazırlanır ve çalışmalar bu programa uygun olarak yürütülür.

(3) Genel Müdürlük, meslekle ilgili eserlerin basım, alım ve dağıtımını yaparak, dergi,
broşür, duyuru ve açıklama yazıları yayımlayarak meslek içi eğitime yardımcı olur.

Eğitim görevlileri
MADDE 27 – (1) Meslek içi eğitimde;
a) Hukuk sınıfından ve ihtiyaç halinde Bakanlıkça belirlenecek ilgili diğer sınıflardan

subaylar,
b) Yüksek öğretim kurumlarında görev yapan öğretim üyeleri,
c) Özel kanunlardaki hükümlere göre kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu ni-

teliğindeki meslek kuruluşlarına mensup uzmanlar,
görevlendirilebilir.
(2) Ayrıca yüksek yargı organları ve Anayasal kuruluşların başkan ve üyeleriyle, yabancı

ülkelerden gelen bilim adamları ve uzmanlardan konferanslar, bildiriler verdirilmek suretiyle
meslek içi eğitimde yararlanılabilir.
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Yüksek yargı organlarında ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında eğitim

MADDE 28 – (1) Hukuk sınıfı subaylar, yüksek yargı organlarında ve diğer kamu ku-

rum ve kuruluşlarında meslekle ilgili konularda düzenlenen toplantı, seminer, konferans ve

sempozyumlara gönderilebilir.

Lisansüstü eğitim

MADDE 29 – (1) Hukuk sınıfı subaylar, görevlerinde daha yararlı olmaları amacıyla

Bakanlıkça lisansüstü eğitime gönderilebilir.

Yabancı dil eğitimi

MADDE 30 – (1) Hukuk sınıfı subaylara, yabancı dil bilgilerini artırmak amacıyla, Si-

lahlı Kuvvetler dil okullarından kontenjan ayrılır.

(2) Kontenjanlara bütün hukuk sınıfı subaylar müracaat edebilir.

Yurt dışında meslek içi eğitim

MADDE 31 – (1) Hukuk sınıfı subaylar, 8/8/1968 tarihli ve 12971 sayılı Resmî Gaze-

te’de yayımlanan Subay Meslek Programları Yönetmeliği çerçevesinde yurt dışı meslek içi

eğitim ve öğrenimine gönderilir. Yurt dışına gönderilecekler hukuk sınıfında 3 yıl başarıyla ça-

lışmış olanlar arasından Bakanlıkça belirlenir.

Sonuç belgesi

MADDE 32 – (1) Meslek içi eğitime katılan personele bir belge veya sertifika verilir.

Bir nüshası şahsi dosyasında muhafaza edilerek durum sicil kayıtlarına işlenir.

ALTINCI BÖLÜM

Disiplin Amirleri

Disiplin amirleri

MADDE 33 – (1) Nezdinde bulundukları komutan veya askeri kurum amiri 6413 sayılı

Kanun kapsamında hukuk sınıfı subayların disiplin amiri değildir.

(2) Tugay, kolordu ve ordu (Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında eşidi) ko-

mutanlıkları nezdinde kurulu hukuk hizmetleri başkanlıkları veya hukuk hizmeti birimlerinde

görevli olanlardan;

a) Hukuk hizmetleri başkanı veya hukuk hizmetleri birim amirinin disiplin amiri, baş-

kanlık veya birimin nezdinde kurulu olduğu Komutanlığın bağlı olduğu Komutanlığın hukuk

hizmetleri başkanı veya hukuk hizmetleri birim amiri, üst disiplin amirleri ise bağlı olunan ko-

mutanlığın bir üst komutanlığının hukuk hizmetleri başkanları veya hukuk hizmetleri,

b) Hukuk sınıfı subayların disiplin amiri, görevli olunan hukuk hizmetleri başkanlığı

veya hukuk hizmetleri biriminin nezdinde kurulu olduğu Komutanlığın hukuk hizmetleri baş-

kanı veya hukuk hizmetleri birimi amiri, üst disiplin amiri ise hukuk hizmetleri başkanlığı veya

hukuk hizmetleri biriminin nezdinde kurulu olduğu Komutanlığın bağlı olduğu Komutanlığın

hukuk hizmetleri başkanı veya hukuk hizmetleri

birim amiridir.

(3) Hukuk hizmetleri başkanı veya hukuk hizmetleri birim amirinin; bir üst komutan-

lığın hukuk hizmetleri başkanı veya hukuk hizmetleri birim amiri ile aynı kıdemde olması ya

da ondan kıdemli olması durumunda, hukuk hizmetleri başkanı veya hukuk hizmetleri birim

amirinin disiplin amiri sırasıyla kıdemsiz olan hukuk hizmetleri başkanı veya hukuk hizmetleri

birim amiri atlanmak suretiyle belirlenir.
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(4) Kuvvet Komutanlıkları hukuk hizmetleri başkanlarının disiplin amiri kendisinden
kıdemli olmak koşuluyla sırasıyla Genel Müdür, Müsteşar Yardımcısı, Müsteşar ve Bakandır.
Kuvvet Komutanlıkları nezdinde kurulu hukuk hizmetleri başkanlıklarında görevli hukuk sı-
nıfından olan subayların disiplin amiri Kuvvet Komutanlığı hukuk hizmetleri başkanı, üst di-
siplin amiri ise Genel Müdürdür.

(5) Bakanlık karargâhında görevli hukuk sınıfı subayların disiplin amiri bağlantısı, sicil
amiri bağlantısına göre belirlenir.

(6) Genelkurmay Başkanlığı hukuk hizmetleri başkanının ve Genelkurmay Başkanlığı
nezdinde kurulu hukuk hizmetleri başkanlığında görevli hukuk sınıfı subayların disiplin amiri
bağlantısı, sicil amiri bağlantısına göre belirlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Atanma, Sicil Üstleri ve İzinler

Atanma, yer değiştirme ve görevlendirme
MADDE 34 – (1) Hukuk sınıfına mensup subayların atanma, yer değiştirme ve görev-

lendirmeleri 18/12/2005 tarihli ve 26027 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Subay ve Astsu-
bay Atama Yönetmeliği hükümleri uygulanmak suretiyle Bakanlıkça yapılır.

(2) Genelkurmay Hukuk Hizmetleri Başkanlığına atanması veya görevlendirilmesi ya-
pılacaklar ile yer değiştirmesi yapılacaklar için Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınır.

Sicil üstleri
MADDE 35 – (1) Hukuk sınıfı subayların sicil üstleri kuruluş bağlantısına göre belir-

lenir ve sicil işlemleri bu Yönetmelikte aksine hüküm bulunmamak kaydıyla 27/12/1998 tarihli
ve 23566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Subay Sicil Yönetmeliği hükümlerine göre yü-
rütülür.

İzinler
MADDE 36 – (1) Hukuk sınıfı subaylara izinleri 28/1/1991 tarihli ve 20769 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri İzin Yönetmeliği hükümlerine göre sicil üstle-
rince verilir.

Nöbet hizmetleri
MADDE 37 – (1) Hukuk sınıfı subaylar nöbet hizmetine dâhil edilemezler ve kendi

aralarında sınıf görevleri ile ilgili nöbet hizmetine girerler.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Sağlık şartları
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve

Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde hukuk sınıfı subaylar için belir-
lenecek sağlık şartları konusunda değişiklik yapılıncaya kadar, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jan-
darma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde as-
keri hâkimler için belirlenen sağlık şartları hukuk sınıfı subaylar için de uygulanır.

Yürürlük
MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanı yürütür.
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Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:

YÜKSEK SEÇİM KURULU MEMUR SINAV, ATAMA, 
YER DEĞİŞTİRME VE NAKİL YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yüksek Seçim Kurulu teşkilatına açıktan ve-

ya ilk defa Devlet memuru olarak atanacaklara ve görev yapan memurların yer değiştirme su-
retiyle ve naklen atanmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Yüksek Seçim Kurulu teşkilatına ilk defa Devlet me-

muru olarak alınacakların sınavlarında, atanmalarında ve görevde bulunan memurların yer de-
ğiştirme suretiyle atanmalarında uygulanır.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;
a) 30/11/2017 tarihli ve 7062 sayılı Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri

Hakkında Kanun,
b) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
c) 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik,
ç) 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik,
uyarınca hazırlanmıştır. 
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başkan: Yüksek Seçim Kurulu Başkanını,
b) Başkanvekili: Yüksek Seçim Kurulu Başkan Vekilini,
c) Birim amiri: Merkezde genel müdür, müstakil daire başkanı, taşrada il seçim kuru-

lunda il seçim kurulu başkanı, ilçe seçim kurulunda ilçe seçim kurulu başkanını,
ç) Hizmet alanı: Hizmet bölgelerindeki görevin yapıldığı ilçe seçim kurulunun bulun-

duğu yeri,
d) Hizmet bölgesi: Bu Yönetmeliğe ekli cetvelde gösterilen ilçelerin gruplarını,
e) Kurul: Yüksek Seçim Kurulunu,
f) Kurul teşkilatı: Merkez ve taşra birimlerini,
g) Merkez teşkilatı: Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü, Seçim Hizmetleri Genel Mü-

dürlüğü, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ve Özel
Kalem Müdürlüğünü,

ğ) Merkezi sınav: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan
Kamu Personel Seçme Sınavını,

h) Sözlü sınav: İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgisi, genel kültürü
ve bir konuyu kavrama ve ifade yeteneğinin değerlendirildiği sınavı,

18 Şubat 2018 – Sayı : 30336                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 13



ı) Taşra teşkilatı: İl, ilçe ve yurt dışı ilçe seçim kurullarına bağlı seçim müdürlüklerini,

i) Uygulamalı sınav: İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği meslekî becerinin değer-

lendirildiği sınavı,

j) Zorunlu çalışma süresi: Her hizmet bölgesinde zorunlu olarak çalışılması gereken

süreyi,

ifade eder. 

İKİNCİ KISIM

İlk Defa Devlet Memurluğuna Atama

BİRİNCİ BÖLÜM

Devlet Memurluğuna Atanabilme Şartları

Genel şartlar

MADDE 5 – (1) Kurul teşkilatında memur olabilmek için; 

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen şart-

ları taşımak, 

b) İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru tari-

hinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartını taşımak, 

c) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu olması,

gerekir.

Özel şartlar

MADDE 6 – (1) Genel şartların yanında, atama yapılacak kadroların niteliğine göre

aşağıdaki şartlar aranır:

a) Şoför, dağıtıcı, bekçi, kaloriferci ve hizmetli kadrolarına atanabilmek için en az lise

veya dengi okul mezunu olmak,

b) Santral memuru ve arşiv memuru kadrolarına atanabilmek için en az lise veya dengi

okul mezunu olmak, 

c) Bilgisayar işletmeni kadrosuna atanabilmek için fakülte ve yüksekokulların bilgisayar

eğitimi veren bölüm ya da programlarından mezun olmak,

ç) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve zabıt kâtibi kadrosuna atanabilmek için en az

lise veya dengi okul mezunu olmak, 

d) Sekreter kadrosuna atanabilmek için en az yüksekokulların sekreterlik ve büro yö-

netimi bölüm ya da programlarından mezun olmak, 

e) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için 3795 sayılı Bazı Lise, Okul ve Fakülte Me-

zunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanunda teknisyen için belirtilen öğrenim şartını taşı-

mak,

f) İstatistikçi kadrosuna atanabilmek için fakültelerin ilgili bölümünden mezun olmak, 

g) Mühendis kadrolarına atanabilmek için ihtiyaç duyulan mühendislik alanının gerek-

tirdiği eğitimi veren fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak, 

ğ) Programcı kadrosuna atanabilmek için; 

1) Müfredatında bilgisayar programlama dillerine yer veren fakülte veya yüksekokul

mezunu olmak,

Sayfa : 14                               RESMÎ GAZETE                                 18 Şubat 2018 – Sayı : 30336



2) En az bir programlama dili bildiğini belgelemek,

3) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan Yabancı Dil Bilgisi

Seviye Tespit Sınavında en az (D) düzeyinde başarılı olmak veya dil yeterliği bakımından Ölç-

me, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca buna denkliği kabul edilen ve uluslararası

geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak veya eğitim dili İngilizce olan bir fakülte ya

da yüksekokuldan mezun olmak veya yükseköğrenim sırasında hazırlık eğitimi almış olmak,

4) En az bir işletim sisteminin kullanılmasını bildiğini belgelemek.

h) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için; 

1) En az dört yıllık bilgisayar, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, endüstri, fizik,

matematik, haberleşme mühendislikleri ile fakültelerin matematik, istatistik, bilgisayar bilim-

leri, bilgisayar enformatik, bilgisayar enformasyon sistemleri, bilgisayar teknolojisi ve bilişim

sistemleri, bilişim sistemleri ve teknolojileri, enformasyon teknolojileri, fizik, matematik-bil-

gisayar, yönetim bilişim sistemleri bölümlerinin birinden veya bunlara denkliği yetkili makam-

larca kabul edilen yurt dışı öğretim kurumlarından mezun olmak, 

2) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek,

3) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan Yabancı Dil Bilgisi

Seviye Tespit Sınavında en az (D) düzeyinde başarılı olmak veya dil yeterliği bakımından Ölç-

me, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca buna denkliği kabul edilen ve uluslararası

geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak veya eğitim dili İngilizce olan bir fakülte ya

da yüksekokuldan mezun olmak veya yükseköğrenim sırasında hazırlık eğitimi almış olmak,

4) En az bir işletim sisteminin kullanılmasını bildiğini belgelemek.

ı) Seçim Müdürü ve Seçim Müdür Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için; hukuk fa-

kültesi veya siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yük-

seköğrenim yapmış ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt-

dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

İKİNCİ BÖLÜM

Sınav İlanı, Başvuru ve Sınavlarda Uygulanacak Esaslar

Sınava ilişkin genel esaslar

MADDE 7 – (1) Kurul teşkilatında ilk defa Devlet memurluğuna alınacak personele

ilişkin kadroların yeri, sınıfı, unvanı ve sayısı Başkan tarafından belirlenir.

(2) Belirlenen kadrolar için yapılacak sözlü ve gerektiğinde uygulamalı sınava Kamu

Personel Seçme Sınavında, atama yapılacak kadroya göre belirlenecek puan türünde asgari 70

puan ve üzeri puan almış olanlar arasından, puanına göre sıralanarak en yüksek puandan baş-

lamak üzere ilan edilecek kadro sayısının beş katı aday çağrılır. Son adayla aynı puana sahip

olanların tamamı sınava çağrılır.

Sınav kurulunun oluşumu 

MADDE 8 – (1) Sınav kurulu, sözlü ve gerektiğinde uygulamalı sınavları yapmak üze-

re, Başkanvekilinin başkanlığında, Başkan tarafından belirlenecek iki Kurul Üyesi ile bir Genel

Müdür ve İnsan Kaynakları Dairesi Başkanından oluşur. 

(2) Sınav kurulu, tüm üyelerin katılımıyla toplanır ve çoğunlukla karar verir. 
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(3) Sınav kurulunun başkan ve üyeleri; eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dâ-

hil) kan ve kayın hısımlarının katıldıkları sınavlarda görev alamazlar. Bu durumda olan üyelerin

yerine yedek üye görevlendirilir. 

(4) Kurul üyelerinin yedeği diğer kurul üyeleri, Genel Müdür ve İnsan Kaynakları Dai-

resi Başkanının yedeği, diğer genel müdür ve diğer müstakil daire başkanıdır.

Sınav kurulunun görevleri

MADDE 9 – (1) Sınav kurulu; merkezi sınav (KPSS) sonuçlarına göre, sözlü ve ge-

rektiğinde uygulamalı sınava alınacakları belirler, bu kişilerin sınav işlemlerini yürütür ve sınav

sonucuna göre ataması yapılacak kişileri Başkana teklif eder.

İlan

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesine göre sınav ilanı; başvuru süresi

bitiminden en az on beş gün önce Resmî Gazete, Kurulun ve Devlet Personel Başkanlığının

resmi internet sitesinde ilan edilir. 

Bu ilanda;

a) Atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, sayısı ve yeri,

b) Başvurunun başlangıç ve bitiş tarihleri,

c) Başvuru yeri ve şekli,

ç) Başvuruda aranacak şartlar,

d) Sınavın yeri ve zamanı,

e) Sınavın şekli ve konusu,

gösterilir. 

Başvuru 

MADDE 11 – (1) Adaylar, bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak olan sınava,

Kurul internet sitesinden temin ederek düzenleyecekleri “Başvuru Formu”, öğrenim belgesi

ve sınav sonuç belgesi ile en son başvuru günü mesai bitimine kadar Kurula, il veya ilçe seçim

kurulu başkanlıklarına başvururlar. 

(2) Bu madde kapsamında istenen belgelerin aslı ibraz edilmek şartıyla sureti de Kurul

merkez ve taşra teşkilatınca da onaylanır. 

(3) Başvurular sınav ilanında belirlenecek usul ve esaslara göre elektronik ortamda da

yapılabilir.

(4) İl veya ilçe seçim kurulları başkanlıklarına yapılan başvurular aynı gün Başkanlığa

gönderilir. 

Başvuruların incelenmesi 

MADDE 12 – (1) Başvurular, sınav kurulunca gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları yö-

nünden incelenir. 

(2) Başvurusu uygun görülenler ile uygun görülmeyenler Kurul internet sitesinden ilan

edilir. 

(3) Başvurusu uygun görülenler Merkezi Sınav (KPSS) başarı puanına göre sıralanarak

en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katı aday sınava çağrılır, sı-

nava çağrılanların sınav yeri, tarihi ve saati de bu ilanda belirtilir. 

(4) İlan edilen şartları haiz bulunmayanlara başvuru sonuçları yazılı veya elektronik

ortamda ayrıca bildirilir.
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Uygulamalı sınav 
MADDE 13 – (1) Uygulamalı sınava ilişkin usul ve esaslar ilan edilen sınav duyuru-

sunda belirtilir. Bu sınava, merkezi sınavda (KPSS) alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en
yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katı aday çağrılır. Uygulamalı
sınavda başarılı olanların tamamı sözlü sınava tabi tutulur. 

Sözlü sınav 
MADDE 14 – (1) Uygulamalı sınavda başarılı olanlar ile uygulama sınavı yapılmaması

halinde sözlü sınava, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan
başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katı aday çağrılır. 

(2) Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ayrıca Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araş-
tırması Formunu doldurarak teslim ederler.  

(3) Sözlü sınavda sınav konularına ilişkin önceden hazırlanmış sorular arasından, aday
tarafından çekilecek soru ile ölçülecek, 

a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi düzeyi (50 puan),
b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi düzeyi (15 puan),
c) Genel kültür düzeyi (15 puan), 
ç) Özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, temsil kabiliyeti, bir konuyu

kavrama ve ifade yeteneği (20 puan),
olmak üzere toplam 100 puan üzerinden sınav kurulu üyeleri tarafından ayrı ayrı de-

ğerlendirme yapılır. 
(4) Yapılan değerlendirme, sınav kurulu üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı “Aday

Değerlendirme Formu” na işlenir. 
(5) Sözlü sınav bitirildikten sonra sınav kurulu üyelerince yapılan değerlendirme so-

nuçları “Birleştirme Tutanağı” nda gösterilir. İlgilinin sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için
yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

(6) Sözlü sınav sonuçları “Nihai Başarı Listesi” nin ilgili hanesine işlenir. 
Nihai başarı listesi ve sınav sonuçlarının duyurulması
MADDE 15 – (1) Nihai başarı listesi, adayların merkezi ve sözlü veya uygulamalı sınav

yapılmış ise merkezi, uygulamalı ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına
göre en yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenir. 

(2) Nihai başarı listesinde puanların eşit olması halinde; sırasıyla merkezi sınav puanı,
sözlü sınav puanı, uygulamalı sınav puanı ve diploma notu yüksek olan aday sıralamada üstte
yer alır. 

(3) Sınav sonuç listesi ve başarılı olanlardan istenilecek belgeler, sınavın bitimini takip
eden on gün içinde sınav kurulunca, Kurulun resmi internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca adaylara
yazılı olarak bildirim yapılır. Sınavı kazananların, ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde is-
tenilecek belgelerle birlikte Kurula başvurmaları gerekir. 

(4) Kanuni bir mazereti olmaksızın süresinde başvurmayanlar veya istenilen belgeleri
süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz. 

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 16 – (1) Adaylar sınav sonuçlarına ilan tarihinden itibaren on gün içinde yazılı

olarak itiraz edebilirler. Bu itirazlar sınav kurulunca on gün içinde incelenir ve ilgiliye yazılı
olarak bildirilir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İlk Defa Devlet Memurluğuna Atama ile İlgili Ortak Hükümler

Sınavı kazananların atanması

MADDE 17 – (1) Sınavı kazananların atamaları, ilan edilen kadro sayısını geçmeyecek

şekilde nihai başarı listesine göre yapılır.

(2) Atama şartlarını taşımayanların atamaları yapılmaz. Bu şekilde yapılan atamalar ip-

tal edilir.

(3) Haklarında atama şartlarının kaybedilmesini gerektirecek nitelikteki eylemlerinden

dolayı adlî bir soruşturma veya kovuşturma bulunanlardan sınavda başarılı sayılanların atama-

ları soruşturma veya kovuşturma sonuçlanıncaya kadar bekletilir.

(4) Ataması yapılanlardan, geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde görevine

başlamayanların veya atanma hakkından vazgeçenlerin ataması iptal edilir.

(5) Yukarıdaki nedenlerle ataması iptal edilenlerin yerine başarı listesindeki sıralamaya

göre atama yapılır. Bunlar dışında kalanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamazlar. 

(6) Atama öncesi veya sonrası herhangi bir nedenle görevi kabul etmekten vazgeçen-

lerin aynı sınava dayalı olarak atamaları yapılamaz.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 18 – (1) Sınav belgelerinin saklanması ve imhası 3473 sayılı Muhafazasına

Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararna-

menin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile 16/5/1988 tarihli ve 19816 sayılı Resmî Ga-

zete’de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine tabidir.

Atama sırasında istenilecek belgeler 

MADDE 19 – (1) Devlet memurluğuna atanacakların; 

a) Öğrenim durumlarını gösteren belgenin aslı ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı

örneği veya Kurulca onaylı örneği,

b) Diploma yabancı ülkelerden alınmış ise aslı veya Kurul onaylı örneği ile birlikte

denkliğinin kabul edildiğine dair yetkili kurumca verilecek onaylı belgenin aslı veya bu bel-

genin Kurulca onaylı örneği, 

c) Sağlıkla ilgili olarak, görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair

yazılı beyan,

ç) Askerlikle ilgisi bulunmadığına dair yazılı beyan,

d) İki adet vesikalık fotoğraf, 

e) Mal bildirimi, 

f) Kamu Personel Seçme Sınavı sonuç belgesini, 

Kurula vermeleri gerekir. 

Özel düzenlemeler

MADDE 20 – (1) 2/1/2014 tarihli ve 2014/5780 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yü-

rürlüğe konulan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna

Alınmaları Hakkında Yönetmelik ile diğer özel düzenlemelere göre yapılacak atamalara dair

hükümler saklıdır.
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ÜÇÜNCÜ KISIM

Yer Değiştirme Suretiyle Atama

BİRİNCİ BÖLÜM

Zorunlu Yer Değiştirme Suretiyle Atamaya Tabi Olmayan Personel

Yer değiştirme suretiyle atama 

MADDE 21– (1) Kurul teşkilatında görev yapan personel; 

a) Hizmet gereği, kendi istemleri, mazeretleri ve engellilik durumları dikkate alınarak

mükteseplerine uygun Kurul teşkilat kadrolarına,

b) Başkanın teklifi üzerine mükteseplerine uygun olarak Adalet Bakanlığınca Bakanlık

merkez ve taşra teşkilatı kadrolarına,

atanabilir.

Yer değiştirme suretiyle atama esasları

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki memurların (seçim müdürü ve müdür

yardımcıları hariç) unvan ve sınıf değişikliği olmaksızın yer değiştirme suretiyle atanabilmeleri

için;

a) En son görev yaptıkları yerde en az iki yıl hizmet etmiş olmaları,

b) Atanmak istedikleri veya atanacakları yerlerde durumlarına uygun bir kadro ve ihti-

yaç bulunması, 

gerekir.

(2) Askerlikte, açıkta ve aylıksız izinde geçirilen süreler ile hastalık raporlarının üç ay-

dan fazlası birinci fıkrada belirtilen iki yıllık sürenin hesabında dikkate alınmaz.

İKİNCİ BÖLÜM

Zorunlu Yer Değiştirme Suretiyle Atama

Zorunlu yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personel, hizmet bölgeleri ve çalış-

ma süreleri

MADDE 23 – (1) Seçim müdürü ve müdür yardımcıları zorunlu yer değiştirme sure-

tiyle atamaya tâbi personeldir. 

(2) Seçim müdürü ve müdür yardımcılarının yer değiştirme suretiyle atanacakları yerler,

bu Yönetmelik ekinde belirlenen beş bölgeye ayrılır. 

(3) Zorunlu hizmet süreleri, beşinci ve dördüncü bölgelerde üç yıl, üçüncü bölgede dört

yıl, ikinci bölgede beş yıl, birinci bölgede altı yıldır.

Bölgeler

MADDE 24 – (1) Seçim müdürü ve müdür yardımcıları bölge esasına göre çalışırlar. 

(2) Bölge esasına göre yer değiştirmeye tâbi olanlar;

a) Kendisinin nüfusa kayıtlı olduğu ilçelere,

b) Altı yıldan fazla görev yaptıkları yerlere,

atanamazlar.

Zorunlu yer değiştirme suretiyle atamada uygulanacak esaslar

MADDE 25 – (1) Zorunlu yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda, hizmet böl-

gelerindeki zorunlu çalışma sürelerinin tamamlanması esastır.
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(2) Zorunlu yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personel geçici görevde geçen süreler
de dâhil, aynı yerde altı yıldan fazla çalışamazlar. Ancak bu süreyi dolduranlar, ihtiyaç duyul-
ması halinde Başkanın kararıyla en fazla bir yıl daha aynı yerde çalışabilirler. 

(3) Zorunlu yer değiştirme suretiyle yapılacak atamaların beşinci bölgeden başlanmak
suretiyle yapılması esastır. Ancak, herhangi bir sebeple bu bölgeye ataması yapılmayıp da,
diğer bölgelere ataması yapılmış olanlar, bu bölgelerdeki zorunlu hizmet süresini tamamladık-
tan sonra alt bölgelere atanırlar.

(4) Bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında, hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma
süresini tamamlayan personelin daha önce görev yapmadığı veya zorunlu çalışma süresini ta-
mamlamadığı başka hizmet bölgesine atanması esastır. Ancak alt bölgelerdeki hizmet süresini
tamamlayanlar talepleri halinde ve kadro durumunun zorunlu kıldığı hallerde aynı hizmet böl-
gesi ya da daha alt hizmet bölgesinde çalıştırılabilirler.

(5) Bulunulan hizmet bölgesinde herhangi bir nedenle zorunlu hizmet süresinden fazla
geçen süreler, çalışılmayan veya zorunlu hizmet süresi tamamlanmamış olan bir üst bölgedeki
zorunlu çalışma süresinden sayılır. Ancak, üst bölgelerdeki zorunlu çalışma süreleri tamam-
lanmış ise görev yaptığı hizmet bölgesinde fazladan çalışılan süreler bir alt bölgedeki zorunlu
hizmet süresinden sayılır.

(6) 4 üncü ve 5 inci hizmet bölgelerinde yer alan hizmet alanlarında asgari iki yıl, diğer
hizmet bölgelerinin hizmet alanlarında ise asgari üç yıl çalışılması halinde, aynı hizmet bölgesi
içindeki diğer hizmet alanlarına atanma talep edilebilir. 

(7) Tüm bölgelerde zorunlu hizmet sürelerini tamamlayanlar, birinci bölgedeki hizmet
alanlarına atanırlar. Bunlardan son görev yerinde altı yılı doldurmuş olanlar, uygun kadro bu-
lunması halinde birinci hizmet bölgesi içerisindeki hizmet alanlarına, uygun kadro bulunma-
ması halinde ikinci hizmet bölgesine atanırlar. Talep halinde diğer hizmet bölgelerinden her-
hangi birine de atanabilirler.  

(8) Seçim bürosu kapatılan yerlerde görev yapan seçim müdürü ve müdür yardımcısı,
bu yerler kapatılmadan önceki bölge hizmet süresine, bölgesi değiştirilen yerlerde görev ya-
panlar ise atandıkları tarihteki bölge hizmet süresine tâbidir. 

(9) Seçim müdürü ve müdür yardımcılığı unvanlarından birinde görev yapılan süreler,
seçim müdürü ve müdür yardımcılığı unvanlarından birine geçiş yapılması halinde hizmet sü-
resinin değerlendirilmesinde esas alınır.

(10) Seçim müdürü ve müdür yardımcıları için nakil kararnamesi, seçim dönemleri ha-
riç, her yıl Haziran ila Eylül arasındaki dönemde çıkarılır. 

(11) Mazeret kapsamında ataması yapılanlar, mazeretlerinin herhangi bir nedenle orta-
dan kalkması durumunda kadro, ihtiyaç ve bölgelerdeki hizmet süreleri dikkate alınarak uygun
bir hizmet bölgesine atanabilirler. 

(12) Genel hayatı etkileyen savaş, sıkıyönetim, afet ve diğer olağanüstü hallerde ihtiyacı
karşılamak amacıyla, herhangi bir şarta bağlı kalmaksızın yer değiştirme suretiyle atama ya-
pılabilir. Bu fıkra hükmüne göre atama yapılan yerdeki hizmet süreleri, beşinci bölgeden baş-
lanmak suretiyle alt bölgelerde geçmiş sayılır.

(13) Hizmet gereği veya ihtiyaç duyulması halinde, seçim müdür yardımcısı seçim mü-
dürü olarak, seçim müdürü de müdür yardımcısı olarak atanabilir. Ancak, seçim müdürü ve
müdür yardımcısı kadrolarında bulunanların talebi üzerine de bu şekilde atama yapılabilir. 
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Bölge hizmetinden sayılacak süreler
MADDE 26 – (1) Zorunlu bölge hizmetinden sayılacak süreler aşağıda gösterilmiştir. 
a) 657 sayılı Kanunun 102 nci, 103 üncü ve 104 üncü maddelerinde öngörülen izinlerin

tamamı ile 105 inci maddesi gereğince verilen izinlerin toplamının altı ayı geçmeyen kısmı.
b) Görevden uzaklaştırılan ve görevleri ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan

tutuklanan veya gözaltına alınan memurların 657 sayılı Kanunun 143 üncü maddesinde sayılan
durumların gerçekleşmesi halinde bu sürelerin tamamı. 

c) Yılda toplam 90 günü geçmeyen geçici görev süreleri.
ç) Hizmet içi eğitimde başarılı geçen sürelerin tamamı. 
(2) Yılda toplam 90 günü aşan geçici görev süreleri, aynı unvanda aday memur olarak

geçen süreler, başka yerdeki bir görevin 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi uyarınca memura
vekâleten gördürülmesi halinde bu sürelerin tamamı geçirildiği yerin bölge hizmetinden sayılır. 

Bölge hizmetinden sayılmayacak süreler
MADDE 27 – (1) Aşağıda belirtilen süreler bölge hizmetinden sayılmaz. 
a) 657 sayılı Kanun veya diğer kanunlar uyarınca aylıksız izin almak suretiyle geçirilen

süreler.
b) Yetiştirilmek amacıyla yurtdışına gönderilen memurların yurtdışında geçirdiği süreler.
c) 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesi gereğince verilen izinlerin altı ayı aşan kısmı.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mazerete Dayalı ve Hizmet Gereği Yer Değiştirme Suretiyle Atamalar

Genel esaslar
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki personel; sağlık, aile birliği ve can gü-

venliği mazeretlerini belgelendirmeleri halinde iki yıllık çalışma süresi aranmaksızın ve atanma
dönemine tabi olmaksızın istekleri üzerine yer değiştirme suretiyle atanabilirler.

(2) Bu şekilde atananlar mazeretlerinin herhangi bir nedenle ortadan kalkması duru-
munda, süre şartına bakılmaksızın uygun bir kadro ve ihtiyaç bulunması halinde önceki görev
yerlerine atanabilirler.

(3) Görev yapılan yere atanmadan önce var olan bir mazerete dayalı olarak nakil tale-
binde bulunulamaz. 

(4) Sağlık ve aile birliği mazeretlerine dayalı olarak yer değiştirmeye tabi tutulan me-
mur, mazeretinin devam ettiğini her yıl Ocak ayında alacağı belgeyle belgelendirmek zorun-
dadır.

(5) Mazeret gruplarına dayanarak yer değiştirme sureti ile atanması yapılanların mazeret
belgelerinin gerçek dışı olduğu tespit edildiği takdirde bu işlemleri iptal edilir ve haklarında
soruşturma yapılır. Bu soruşturma sonucunda ilgililer hakkında genel hükümler uygulanır.

Sağlık durumu nedeniyle atama
MADDE 29 – (1) Kendisinin, eşinin, annesinin, babasının, bakmakla yükümlü olduğu

çocukları ve yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşinin hastalığının, görev yaptığı yerde te-
davisinin mümkün olmadığını veya mevcut görev yerinin, söz konusu kişilerin sağlık durumunu
tehlikeye düşüreceğini eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite hastanesinden alınacak
sağlık kurulu raporu ile belgelendirenler, sağlık mazeretine dayanarak mazeretinin karşılana-
bileceği bir yere yer değiştirme suretiyle atanabilirler. 
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Aile birliği mazereti nedeniyle atama
MADDE 30 – (1) Aile birliği mazeretine dayanarak yer değiştirme suretiyle atama,

memurun;
a) Kamu personeli olan eşinin, kurum içi yer değiştirme suretiyle atanma imkânının ol-

maması veya mevzuatı uyarınca eşin zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulun-
ması durumunda bu kapsamdaki eşin bulunduğu yere,

b) Eşlerin her ikisinin de Kurul teşkilatında çalışıyor olması halinde, daha fazla hizmet
ihtiyacının bulunduğu yere,

c) Eşlerin, farklı kurumda çalışıyor olması halinde kurumlar arası gerekli koordinasyon
sağlanmak suretiyle her iki kurumun da öncelikli hizmet ihtiyacının bulunduğu yere,

ç) Kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde başvuru tarihi itibarıyla son iki
yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile
işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin bulun-
duğu yere,

atanması suretiyle yapılabilir.
(2) Aile birliği mazeretine dayanarak yer değiştirme suretiyle atanma isteğinde bulunan

memur, eşinin kamu kurum ve kuruluşlarında kamu personeli olarak çalıştığına veya atanmayı
talep ettiği yerde eşinin başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi
ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak halen çalıştığına
ilişkin belgeyi ibraz etmekle yükümlüdür. Ayrıca yer değiştirme suretiyle atanma başvurusuna,
evlilik durumunu kanıtlayan belgenin de eklenmesi gerekir.

(3) Aile birliği mazereti nedeniyle atananlar, göreve başladıkları tarihten itibaren sağlık,
can güvenliği ve hizmet gereği veya deprem, yangın, sel gibi doğal afet durumları hariç olmak
üzere bir yıl geçmedikçe, aile birliği mazereti nedeniyle yeniden atanamazlar. 

Can güvenliği mazereti nedeniyle atama
MADDE 31 – (1) Can güvenliği mazeretine dayanarak yer değiştirme suretiyle atama;
a) Memurun kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından birinin,

bulunduğu yerde kalmasının can güvenliğini tehdit altında bırakacağını adli veya mülki idare
makamlarından alınacak belge ile belgelendirilmesi halinde başka bir yere yer değiştirme su-
retiyle atanabilir. 

b) Ayrıca,  8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin
Önlenmesine Dair Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca hakkında
adli makamlarca işyerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir kararı alınan memur, başka
bir yere atanabilir. 

Hizmet gereği atama
MADDE 32 – (1) Adlî veya idarî soruşturma sonucunda görev yaptığı yerde kalmaları

uygun görülmeyen memurlar, bu Yönetmelikte belirtilen zorunlu çalışma sürelerini tamamla-
madan ve yer değiştirme sureti ile atanma dönemi beklenmeksizin, hizmet gereği olarak; birim
amirinin teklifi üzerine veya Başkan tarafından resen başka bir yere atanabilirler. 

(2) Bu maddeye göre ataması yapılanlar;
a) Atandığı yerde göreve başladığı tarihten itibaren en az iki yıl görev yapması,
b) Atandığı yerde adalet müfettişleri tarafından denetleme yapılmış ise, adına düzenle-

nen denetim raporlarının iyi olması,
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c) Son iki yıl içerisinde uyarma ve kınama dışında herhangi bir disiplin cezası almamış
bulunması,

ç) Son iki yıl içerisinde taksirli suçlar dışında paraya çevrilmiş veya tecil edilmiş olsa
bile hükümlülüğü ile adlî ve idarî soruşturması veya ceza davasının bulunmaması,

d) Atanmak istediği yerde durumuna uygun boş kadro ve ihtiyaç bulunması
halinde kendi isteği ile yer değiştirme suretiyle atanma talebinde bulunabilirler. Ancak

askerlikte, açıkta ve aylıksız izinde geçirilen süreler ile hastalık raporlarının üç aydan fazlası
iki yıllık süreden sayılmaz.

(3) Hizmet gereği olarak atananlar; önceki görev yaptığı yere on yıl dolmadan atana-
mazlar.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Çeşitli Hükümler

Bu yönetmelik kapsamındaki kadrolara başka kurumlardan naklen veya açıktan
yeniden atama

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolara başka kurumlardan naklen
atanabilmek için,

a) Muvafakat alınmış olması,
b) Uyarma, kınama cezası dışında disiplin cezası almamış olması,
c) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunun olumlu olması,
ç) Bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıması,
gerekir.
(2) Kurul kadrolarına açıktan yeniden atanabilmek için yukarıdaki fıkranın (b), (c), (ç)

bentlerindeki şartlar aranır.
Aynı düzey görev olarak kabul edilen unvanlar arası atama 
MADDE 34 – (1) Yüksek Seçim Kurulu Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği

kapsamında, aynı düzey görev olarak kabul edilen unvanlar arası atamalarda, bu Yönetmelikte
belirtilen şartların bulunması hâlinde, birim amirlerinin uygun görüşü üzerine veya resen Baş-
kan tarafından unvan değişikliği yapılmak suretiyle atama yapılabilir.

Geçici görevlendirme
MADDE 35 – (1) İl Seçim Kuruluna bağlı seçim bürosu kurulmamış olan illerde, il

seçim kurullarının idari, mali, seçim iş ve işlemlerine ilişkin tüm hizmetlerini yürütmek üzere,
il seçim kurulu başkanının teklifi üzerine veya resen, o yer merkez ilçe seçim bürosu/büroları
kadrosunda bulunan seçim müdürü, müdür yardımcısı ile bir veya birden fazla zabıt kâtibi Baş-
kan tarafından görevlendirilebilir. Yapılan görevlendirmeler, personelin ilçe seçim kurulu bü-
rolarındaki asli görevini ortadan kaldırmaz. 

(2) İlçe seçim kurulu başkanı, ihtiyaç duyulması hâlinde seçim müdürlüğünde görevli
personelin, o yerdeki adalet hizmetlerinde kadrolarına uygun görevlerde geçici olarak çalıştı-
rılmasına müsaade edebilir. Bu görevlendirmelerin, seçim büro hizmetlerinin yürütülmesine
dair genelgede belirtilen iş ve işlemlerini aksatmayacak şekilde yapılması esastır. İl seçim ku-
rulu bünyesinde görev yapan personel bu fıkra kapsamında değerlendirilmez. 

(3) Kurul teşkilatında görev yapan memurlar, birim amirlerinin uygun görüşü üzerine
veya resen Başkan tarafından Kurul teşkilatında uygun görülen yerlerde geçici olarak görev-
lendirilebilir. 
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Muvazzaf askerliğe ayrılan memurların terhislerinde göreve başlatılmaları
MADDE 36 – (1) Kurul Teşkilatında çalışmakta iken, askerlik hizmetini yapmak üzere

silah altına alınanlardan, askerlik görevini tamamlayıp memuriyete dönmek isteyenlerin terhis
tarihinden itibaren 30 gün içinde Kurula başvurmaları ve başvurma tarihinden itibaren azamî
30 gün içinde göreve başlatılmaları zorunludur. 

Seçim bürosunun kapatılması nedeniyle atama
MADDE 37 – (1) Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçim bürosunun kapatılmasına

karar verilmesi halinde, burada görev yapan personel, Başkan tarafından kadro ve ihtiyaç du-
rumuna göre başka yerlere resen atanır.

Engellilik durumu nedeniyle atama
MADDE 38 – (1) İlgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde

kırk oranında engelli olduğu belirtilen memurlar ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yü-
kümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan memurlar engellilik durumundan kaynak-
lanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme suretiyle atanma talebinde bulunabilir.

(2) Bu kapsamdaki talepler bu Yönetmelikte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tabi olmak-
sızın kadro imkânları ve teşkilat yapısı dikkate alınarak karşılanır.

(3) Memurun kendisinin veya birlikte yaşadığı eşi ve bakmakla yükümlü olduğu ço-
cuklarının engellilik durumunun tedavisi sebebiyle yer değiştirme suretiyle atanmayı talep et-
mesi halinde, yer değiştirme suretiyle atama yapılacak yerin, memurun ve bu fıkra kapsamın-
daki yakınlarının engellilik durumuna uygun olması esastır.

(4) Engellilik durumu devam ettiği sürece isteği dışında memurun yeri değiştirilmez.
Engellilik durumu ortadan kalkan memurlar hakkında bu Yönetmelikte yer alan diğer hükümler
uygulanır.

Diğer hükümlerin uygulanması
MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde "Kamu Görevlerine

İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" ve "Devlet Me-
murlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır.  

Görevde olan seçim müdürlerine ilişkin geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla görev

yapmakta olan seçim müdürlerinin; seçim müdürü olarak görev yaptığı hizmet sürelerinin ta-
mamı, en alt bölgeden başlamak üzere bölge hizmetlerinde geçmiş sayılır. 

(2) 7062 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte nüfusa kayıtlı oldukları ilçelerde görev
yapan seçim müdürleri ile bulundukları yerde altı yıldan fazla görev yapmış seçim müdürleri,
bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde, bu Yönetmelikte be-
lirtilen esaslar çerçevesinde ve bu Yönetmeliğin 25 inci maddesindeki atama dönemleri dikkate
alınmaksızın bölgeler arası yer değiştirme suretiyle atamaya tabi tutulurlar.

(3) 7062 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte seçim müdürü kadrosunda bulunanlar,
bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının  (ı) bendinde belirtilen öğrenim şartı aran-
maksızın görevlerine devam ederler.

Yürürlük
MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme
MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yüksek Seçim Kurulu Başkanı yürütür. 
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Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:
YÜKSEK SEÇİM KURULU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME 

VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hiz-

met gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Yüksek Seçim Kurulu personelinin görevde
yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Yüksek Seçim Kurulu merkez ve taşra teşkilatında,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelden 5 inci maddede
belirtilen görevlere görevde  yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 
a) 30/11/2017 tarihli ve 7062 sayılı Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri

Hakkında Kanuna,
b) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa,
c) 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Ge-
nel Yönetmeliğine

dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler

çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,
b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından, aynı grupta ya

da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterdikleri görevleri,
c) Başkan: Yüksek Seçim Kurulu Başkanını,
ç) Başkanvekili: Yüksek Seçim Kurulu Başkanvekilini,
d) Görevde yükselme: 657 sayılı Kanuna tabi görevlerden, bu Yönetmelikte belirtilen

aynı veya başka hizmet sınıflarındaki alt görevlerden üst görevlere yapılacak atamaları,
e) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre görevde yükselme su-

retiyle atanacaklar için yapılacak yazılı ve sözlü sınavı,
f) Hizmet süresi: 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendi çerçevesinde he-

saplanan süreleri,
g) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,
ğ) Kurul: Yüksek Seçim Kurulunu,
h) Kurul teşkilatı: Merkez ve taşra birimlerini,
ı) Merkez teşkilatı: Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü, Seçim Hizmetleri Genel Mü-

dürlüğü, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ve Özel
Kalem Müdürlüğünü,

i) Merkez teşkilatı personeli: Merkez teşkilatında çalışan memurları,
j) Sınav kurulu: Görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı ve sözlü sınavlarına iliş-

kin işlemleri yürütmek üzere oluşturulan kurulu,
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k) Taşra teşkilatı: İl, ilçe ve yurt dışı ilçe seçim kurullarına bağlı seçim müdürlüklerini,
l) Taşra teşkilatı personeli: Taşra teşkilatında çalışan memurları,
m) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde meslekî veya teknik eğitim

sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yaptırılacak yazılı ve sözlü
sınavı,

n) Üst görev: 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha
üst hiyerarşi içindeki görevleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Atanmaya İlişkin Esaslar

Hizmet grupları
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine

tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir:
(2) Görevde yükselmeye tâbi kadrolar:
a) Yönetim hizmetleri grubu:
1) Bilgi işlem müdürü, şube müdürü, seçim müdürü ve seçim müdür yardımcısı,
2) Şef. 
b) İdari hizmetler grubu:
1) Ayniyat saymanı,
2) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, zabıt kâtibi, arşiv memuru,

sekreter, santral memuru, memur (şahsa bağlı), şoför.
c) Bilgi işlem hizmetleri grubu:
1) Çözümleyici.
ç) Destek hizmetleri grubu:
1) Kaloriferci, dağıtıcı, hizmetli, bekçi. 
(3) Unvan değişikliğine tâbi olan kadrolar:
a) Mühendis, istatistikçi, programcı, tekniker, teknisyen. 
Görevde yükselme sınavına başvuru ve atanma şartları 
MADDE 6 – (1) Görevde yükselme suretiyle atanmada aşağıdaki şartlar aranır.
(2) Genel  şartlar şunlardır:
a) Kurul teşkilatında çalışıyor olmak.
b) İlan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak

üzere sınav tarihi itibariyle Kurul Teşkilatında en az bir yıl çalışmış olmak.
c) Görevde yükselme suretiyle atanacaklar için yapılacak yazılı ve sözlü sınavda başarılı

olmak.
ç) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin değişik (B) bendi hükümlerinde yer alan hiz-

met süresine sahip olmak.
(3)  Özel şartlar şunlardır:
a) Bilgi işlem müdürü kadrolarına atanabilmek için
1) Fakültelerin veya en az dört yıllık eğitim veren yüksekokulların bilgisayar, elektrik,

elektronik, elektrik-elektronik, endüstri, fizik, matematik, haberleşme mühendislikleri ile fa-
kültelerin matematik, istatistik, bilgisayar bilimleri, bilgisayar enformatik, bilgisayar enfor-
masyon sistemleri, bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri, bilişim sistemleri ve teknolojileri,
enformasyon teknolojileri, fizik, matematik-bilgisayar, yönetim bilişim sistemleri bölümlerinin
birinden mezun olmak, 
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2) En az üç yılı çözümleyici, mühendis, istatistikçi, şef, programcı, teknisyen, bilgisayar
işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve zabıt kâtibi kadrosunda olmak üzere toplam
en az altı yıl hizmeti bulunmak,

3) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek.
b) Şube müdürü kadrosuna atanabilmek için
1) En az dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunu olmak,
2) Çözümleyici, mühendis, istatistikçi, şef, ayniyat saymanı, programcı, teknisyen, bil-

gisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, zabıt kâtibi, tekniker ve memur (şahsa
bağlı) kadrolarında toplam en az altı yıl hizmeti bulunmak,

c) Seçim müdürü ve seçim müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için
1) Hukuk fakültesi veya siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en

az dört yıllık yükseköğrenim yapmış ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından
kabul edilen yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2) Çözümleyici, mühendis, istatistikçi, şef, ayniyat saymanı, programcı, teknisyen, bil-
gisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, zabıt kâtibi, tekniker ve memur (şahsa
bağlı) kadrolarında toplam en az altı yıl hizmeti bulunmak,

ç) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için
1) Fakültelerin veya en az dört yıllık eğitim veren yüksekokulların bilgisayar, elektrik,

elektronik, elektrik-elektronik, endüstri, fizik, matematik, haberleşme mühendislikleri ile fa-
kültelerin matematik, istatistik, bilgisayar bilimleri, bilgisayar enformatik, bilgisayar enfor-
masyon sistemleri, bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri, bilişim sistemleri ve teknolojileri,
enformasyon teknolojileri, fizik, matematik-bilgisayar, yönetim bilişim sistemleri bölümlerinin
birinden mezun olmak, 

2) En az iki yıl programcı, mühendis, istatistikçi veya şef kadrolarında çalışmış olmak,
3) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek,
4) Son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde alınmış olmak şartıyla, Yabancı Dil Bilgisi

Seviye Tespit Sınavından en az (D) düzeyinde başarılı olmak veya Ölçme, Seçme ve Yerleş-
tirme Merkezi Başkanlığı tarafından uluslararası eşdeğerliliği tanınmış bir sınavdan dengi puanı
almış olmak,

5) En az bir işletim sisteminin kullanılmasını bildiğini belgelemek,
d) Şef kadrosuna atanabilmek için
1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Mühendis, ayniyat saymanı, programcı, tekniker, teknisyen, bilgisayar işletmeni,

veri hazırlama ve kontrol işletmeni, zabıt kâtibi, tekniker ve memur (şahsa bağlı), arşiv me-
muru, santral memuru, sekreter ve şoför kadrolarında toplam en az üç yıl hizmeti bulunmak,

e) Ayniyat saymanı kadrosuna atanabilmek için
1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak, 
2) Programcı, teknisyen, tekniker, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işlet-

meni, zabıt kâtibi, tekniker ve memur (şahsa bağlı), arşiv memuru, santral memuru, sekreter
ve şoför kadrolarında toplam en az üç yıl hizmeti bulunmak,

f) Bilgisayar İşletmeni kadrosuna atanabilmek için
1) Fakülte ve yüksekokulların bilgisayar eğitimi veren bölümlerinden mezun olmak,
2) Tekniker, kaloriferci, dağıtıcı, hizmetli, bekçi kadrolarında toplam en az iki yıl hiz-

meti bulunmak,
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g) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve zabıt kâtibi kadrosuna atanabilmek için

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 

2) Tekniker, kaloriferci, dağıtıcı, hizmetli, bekçi kadrolarında toplam en az iki yıl hiz-

meti bulunmak,

3) Programında bilgisayar dersine yer veren bir okuldan mezun olmak veya bilgisayar

işletmenliği konusunda Milli Eğitim Bakanlığından onaylı belgeye sahip olmak ya da Kurul

tarafından düzenlenecek bilgisayar işletmenliği kursunda başarılı olmak.

ğ) Santral memuru ve arşiv memuru kadrolarına atanabilmek için

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 

2) Kaloriferci, dağıtıcı, hizmetli, bekçi kadrolarında toplam en az iki yıl hizmeti bulun-

mak.

h) Sekreter kadrolarına atanabilmek için

1) En az iki yıllık yüksekokulların sekreterlik ve büro yönetimi bölümlerinden mezun

olmak, 

2) Kaloriferci, dağıtıcı, hizmetli, bekçi kadrolarında toplam en az iki yıl hizmeti bulun-

mak.

ı) Şoför kadrosuna atanabilmek için

1) En az ortaokul veya dengi okul mezunu olmak,

2) Kaloriferci, dağıtıcı, hizmetli, bekçi kadrolarında toplam en az iki yıl hizmeti bulun-

mak,

3) En az beş yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme Sınavının İlanı ve Başvuru 

Atama yapılacak kadroların belirlenmesi, duyuru ve başvuru

MADDE 7 – (1) Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak yerlerdeki kadroların sı-

nıfı, unvanı ve sayısı Başkan tarafından belirlenir.

(2) Atama yapılacak boş kadroların sınıfı, unvanı, sayısı ve yeri yazılı sınav tarihinden

en az kırk beş gün önce duyurulur. Başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir. Bu ilânda;

a) Atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı ve sayısı,

b) Başvuruda aranacak şartlar,

c) Başvuru yeri ve şekli,

ç) Başvurunun başlangıç ve bitiş tarihleri,

d) Yazılı sınav konu başlıkları ve ilgili diğer hususlar,

gösterilir.

(3) İlan edilen kadrolar için sınav tarihi itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel,

başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde

başvuruda bulunabilir.

(4) Başvurular istenen unvan belirtilmek suretiyle yapılır. 

(5) Aylıksız izinde bulunanlar ile ilgili mevzuat uyarınca verilen izinleri kullanmakta

olanların da sınava katılmaları mümkündür.

(6) Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları sınav kurulunca ince-

lenir. Aranan şartları taşıyanlar Kurulun resmi internet sitesinde ilan edilir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Görevde Yükselme Sınav Esasları

Yazılı sınav
MADDE 8 – (1) Yazılı sınav, duyuruda belirtilen konu başlıklarını kapsayacak biçimde

Kurul tarafından yapılabileceği gibi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli
Eğitim Bakanlığı, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü veya yük-
seköğretim kurumlarından birine de yaptırılabilir. Sınav yüz tam puan üzerinden değerlendirilir
ve en az altmış puan alanlar başarılı sayılır.

Sözlü sınav
MADDE 9 – (1) Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen

kadro sayısının beş katı aday sözlü sınava çağırılır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin
tamamı sözlü sınava alınır.

(2) Sözlü sınavda; Sınav konularına ilişkin önceden hazırlanmış sorular arasından, aday
tarafından çekilecek soru ile ölçülecek, 

a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi düzeyi, 
b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi bilgi düzeyi,
c) Genel kültür bilgi düzeyi, 
ile özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, temsil kabiliyeti, bir konuyu

kavrama ve ifade yeteneği, olmak üzere toplam 100 puan üzerinden sınav kurulu üyeleri tara-
fından ayrı ayrı değerlendirme yapılır. 

(3) Yapılan değerlendirme, sınav kurulu üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı “Aday
Değerlendirme Formu”na işlenir. 

(4) Sözlü sınav sırasında herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.
(5) Sözlü sınav bitirildikten sonra sınav kurulu üyelerince yapılan değerlendirme so-

nuçları  “Birleştirme Tutanağı”nda gösterilir. İlgilinin sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için
yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

(6) Sözlü sınav sonuçları “Nihai Başarı Listesi”nin ilgili hanesine işlenir. 
Başarı sıralaması
MADDE 10 – (1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama

yapılmasında başarı puanı sıralaması esas alınır. Başarı puanı yazılı ve sözlü sınav puanlarının
aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Kurulun resmi internet sitesinde ilan
edilir.

(2) Başarı puanlarının eşit olması hâlinde, sırasıyla;
a) Hizmet süresi fazla olanlara,
b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,
öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belir-

lenir.
(3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı

nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, başarı
sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Unvan Değişikliği Sınav Esasları

Unvan değişikliği sınavı ve atanma şartları
MADDE 11 – (1) Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen unvan değişikliğine tâbi

kadrolara personelin atanması görevde yükselme sınavına ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde
yaptırılacak unvan değişikliği yazılı sınavı ve Kurul tarafından yapılacak sözlü sınav sonucun-
daki başarısına göre gerçekleştirilir.
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(2) Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece Kurul teşkilatında çalışan
personel başvurabilir.

(3) Bu sınava katılacaklarda Kurulda veya öğrenim durumlarıyla ilgisi olmayan görev-
lerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

(4) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, un-
van değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

(5) Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar şunlardır:
a) Mühendis kadrosuna atanabilmek için;
1) ihtiyaç duyulan mühendislik alanının gerektirdiği eğitimi veren fakültelerin ilgili bö-

lümlerinden mezun olmak, 
2) Yapılan unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,
b) İstatistikçi kadrolarına atanabilmek için;
1) Fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak, 
2) Yapılan unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,
c) Programcı kadrosuna atanabilmek için;
1) Müfredatında bilgisayar programlama dillerine yer veren fakülte veya yüksekokul

mezunu olmak.
2) En az bir programlama dili bildiğini belgelemek,
3) Son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde alınmış olmak şartıyla, Yabancı Dil Bilgisi

Seviye Tespit Sınavından en az (D) düzeyinde başarılı olmak veya Ölçme, Seçme ve Yerleş-
tirme Merkezi Başkanlığı tarafından uluslararası eşdeğerliliği tanınmış bir sınavdan dengi puanı
almış olmak,

4) En az bir işletim sisteminin kullanılmasını bildiğini belgelemek,
5) Yapılan unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,
ç) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;
1) 29/4/1992 tarihli ve 3795 sayılı Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Ve-

rilmesi Hakkında Kanunda tekniker için belirtilen öğrenim şartını taşımak,
2) Yapılan unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,
d) Teknisyen kadrolarına atanabilmek için;
1) 3795 sayılı Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Ka-

nunda teknisyen için belirtilen öğrenim şartını taşımak,
2) Yapılan unvan değişikliği sınavında başarılı olmak
gerekir.

ALTINCI BÖLÜM
Ortak Hükümler

Sınav kurulu 
MADDE 12 – (1) Sınav kurulu, Başkan veya görevlendirmesi halinde Başkanvekilinin

başkanlığında, Başkan tarafından belirlenecek iki kurul üyesi ile bir genel müdür ve İnsan Kay-
nakları Dairesi Başkanından oluşur. 

(2) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, lisansüstü öğrenim hariç, görevde yükselme sı-
navına alınacak personelden, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede
olamazlar.

(3) Sınav kurulu, tüm üyelerin katılımıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar verir. 
(4) Sınav kurulunun başkan ve üyeleri; eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil)

kan ve kayın hısımlarının katıldıkları sınavlarda görev alamazlar. Görev aldıklarının tespit edil-
mesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yedek
üyeler görevlendirilir.
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(5) Kurul üyelerinin yedeği diğer kurul üyeleri, Genel Müdür ve İnsan Kaynakları
Dairesi Başkanının yedeği, diğer genel müdür ve diğer müstakil daire başkanıdır.

Sınav kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Sınav kurulunun görevleri; görevde yükselme ve unvan değişikliği

yoluyla yapılacak atamalar için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının hangi kurum
tarafından yapılacağını ve sınav tarihini belirlemek, yazılı sınav sorularını hazırlamak veya ha-
zırlatmak, yazılı sınavların yapılmasını ve değerlendirilmesini sağlamak, yazılı sınav sonuçla-
rının ve başarılı olanların duyurulmasını sağlamak, yazılı sınava ilişkin diğer iş ve işlemleri
yürütmek, sözlü sınava katılmaya hak kazananları belirlemek ve duyurmak, sözlü sınav tarihini
belirlemek, sözlü sınav sorularını hazırlamak veya hazırlatmak, sözlü sınavları yapmak ve de-
ğerlendirmek, sözlü sınav sonucuna göre başarı listesinin düzenlenmesini ve ilanını sağlamak,
sözlü sınava ilişkin itirazları sonuçlandırmak, sözlü sınava ilişkin diğer iş ve işlemleri yürüt-
mektir.

Sınav sonuçlarının açıklanması ve itiraz
MADDE 14 – (1) Yazılı sınav sonuçları, Kurul internet sitesinde ilan edilir. Sınav so-

nuçlarının ilanından itibaren beş iş günü içerisinde sınavı yapan kuruma itiraz edilebilir. İtiraz
başvuruları on iş günü içerisinde ilgili kurum tarafından incelenerek kesin olarak karara bağlanır
ve sonuçları sınavı yapan kurum tarafından itiraz sahiplerine ve gerektiğinde Kurula bildirilir.

(2) Yazılı sınav sorularından hatalı olduğu kabul edilenler, sınava katılan tüm adaylar
yönünden doğru cevaplanmış sayılır. Ancak, hatalı soru sayısının yüzde beşi aşması halinde
sınav iptal edilir. 

Sınav belgeleri
MADDE 15 – (1) Yazılı ve sözlü sınav evraklarının saklanması ve imhası, 28/9/1988

tarihli ve 3473 sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile
16/5/1988 tarihli ve 19816 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hak-
kında Yönetmelik  hükümlerine tabidir.

Atama sırası
MADDE 16 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavında başarılı olanların

atamaları, ilân edilen boş kadro sayısını geçmeyecek şekilde başarı sıralaması listesinin kesin-
leşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı
puanlarına göre yapılır.

(2) İlan edilen kadroların bu şekilde doldurulamaması halinde boş kalan kadrolar için
yeniden talep alınmak suretiyle başarı listesindeki sıralamaya göre atama yapılır.

(3) Atanmaya hak kazandıkları kadroya ilişkin görevlere mevzuatla öngörülen süre için-
de başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer.

(4) Haklarında atanma şartlarının kaybedilmesini gerektirecek nitelikteki eylemlerinden
dolayı adlî veya idarî bir kovuşturma veya soruşturma bulunanların atamaları kovuşturma ve
soruşturma sonuçlanıncaya kadar bekletilir.

(5) Duyurulan kadrolardan;
a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple

atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başla-
nılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,
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b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya
da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten iti-
baren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava
ilişkin duyuruya kadar, yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(6) Atama öncesi veya sonrası herhangi bir nedenle görevi kabul etmekten vazgeçen-
lerin aynı sınava dayalı olarak atamaları yapılamaz.

Engellilerin sınavları 
MADDE 17 – (1) Kurul, gerekli şartları taşıyan ve atanılacak görevi yapabilecek du-

rumda bulunan engelliler için ayrı bir sınav yapabilir. Bu sınavda engellilik durumuna göre
yardımcı olacak personel bulundurulur. 

Gruplar arası geçişler ve unvan değişikliği
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde düzenlenmiş olan görev grupları

arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:
a) Aynı görev grubunun alt görev grubunda yer almak şartıyla, ilgili personelin isteği

ve atama yapılacak kadro için bu Yönetmelikte aranan şartları taşımak kaydıyla diğer görevlere
sınavsız atama yapılabilir.

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara ge-
çişler, atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla görevde yükselme  sınavına
tâbidir. Ancak, bu Yönetmelikteki atama yapılacak kadro için öngörülen öğrenim, hizmet süresi
ve mevzuatla aranan diğer şartları taşımaları kaydıyla Yüksek Seçim Kurulunda veya diğer
kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzeydeki
görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme sınavına tâbi tutulmadan atama yapılabilir. 

c) Unvan değişikliğine tâbi kadrolara ve bu kadrolar arasındaki atamalara, ilgili kadro
için düzenlenecek unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

ç) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan
değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler. 

d) Diğer personel kanunlarına tâbi olanların 657 sayılı Kanuna tâbi görevlere atanma-
larında ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın olmaması durumunda öğrenim durumu ve ihraz
ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan Devlet Personel Başkanlığı’nın olumlu görüşü alınarak
belirlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Kamu Kurum ve Ku-

ruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hü-
kümleri uygulanır.

Mezuniyet durumu
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı

uyarınca kazananların hakları saklıdır. 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih
itibarıyla iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde,
6 ncı maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler. 

Yürürlük
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yüksek Seçim Kurulu Başkanı yürütür.
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Akdeniz Üniversitesinden:

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İPEKYOLU UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Akdeniz Üniversitesi İpekyolu Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, çalışma alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organ-

larının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Akdeniz Üniversitesi İpekyolu Uygulama ve Araştır-

ma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının gö-

revlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Çalışma grupları: Merkez faaliyetlerinin çok disiplinli uygulama ve araştırma alan-

larının alt grupları üzerinden yürütülmesini sağlamak amacıyla oluşturulan grupları,

b) Merkez (İPAUM): Akdeniz Üniversitesi İpekyolu Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Merkez Müdürü: Akdeniz Üniversitesi İpekyolu Uygulama ve Araştırma Merkezi

Müdürünü,

ç) Merkez Danışma Kurulu: Akdeniz Üniversitesi İpekyolu Uygulama ve Araştırma

Merkezi Danışma Kurulunu,

d) Merkez Yönetim Kurulu: Akdeniz Üniversitesi İpekyolu Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetim Kurulunu,

e) Rektör: Akdeniz Üniversitesi Rektörünü,

f) Üniversite: Akdeniz Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; İpekyolu üzerinde yer alan ülkelerin ekonomi,

enerji, uluslararası ilişkiler, tarih, sanat ve kültür alanlarındaki bilimsel araştırmalarına katkı

sağlamak; Türkiye’nin İpekyolu üzerinde ekonomi, politika, enerji ve kültürel faaliyetler üze-

rine alternatif yaklaşımlar ortaya koymak, uygulamasına yönelik bilimsel ve stratejik öneriler

sunmaktır.
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Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Türkiye’nin İpekyolu üzerindeki uluslararası ilişkilerine ek olarak, tarihi, ekonomik

ve stratejik çıkarları üzerine modeller ortaya koymak ve bu modellerin işlerliğini kazandırmaya

yönelik bilimsel araştırmalar, projeler ve iş birliği çalışmalarına katkı sağlamak.

b) İpekyolu üzerindeki ülkelerin iktisadi yapılarını ve politikalarını analiz etmek, al-

ternatif yapı ve politikalar önermek ve projeler hazırlayarak yürütmek.

c) İpekyolu üzerindeki ülkelerin enerji politikalarını incelemek, İpekyolu enerji alanları,

rekabeti, enerji lojistiği ve güvenliği konularında Türkiye ve diğer ülkelere yönelik bilimsel

araştırma, proje ve uluslararası iş birliğine yönelik çalışmaları yürütmek.

ç) Asya, Avrupa ve Afrika ülkelerinin İpekyolu ile ulaşım, lojistik ve turizm faaliyetle-

rini araştırmak, ortaklaşa faaliyetlerini organize etmek ve yürütmek.

d) İpekyolu üzerindeki ülkelerin sosyal, kültürel ve sanata dair faaliyetlerine katkı sağ-

lamak.

e) İpekyolu üzerindeki ülkelerin yenilikçi ve katma değer sağlamaya yönelik teknolojik,

askeri, stratejik ve güvenliğe bağlı bilimsel projelerine katılmak ve öneriler sunmak.

f) İpekyolu üzerindeki Türk kökenli devletlerin tarihi, ekonomik, kültürel, sosyolojik

ve sanata dair araştırmalarına, projelerine ve bilimsel faaliyetlerine katkı sağlamak.

g) Kamu ve özel sektör kuruluşlarında çalışanlara uzmanlık kazandırmak üzere Mer-

kezin amacıyla ilgili konularda eğitim ve öğretim programları düzenlemek.

ğ) Bilimsel ve teknik faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla

iş birliği yaparak rapor, bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri yayınlarda bulunmak.

h) Merkezin amaçlarına uygun tüm çalışmalarında gerekli olduğu hallerde diğer ku-

rumlar ve araştırma merkezleriyle iş birliği yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Merkez Yönetim Kurulu,

c) Merkez Danışma Kurulu.

Merkez Müdürü

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, Merkezin çalışma alanı kapsamındaki konularda

araştırmalar ve yayınlar yapmış olan ve Üniversitede tam gün çalışan öğretim üyeleri arasından,

Rektör tarafından iki yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü tekrar gö-

revlendirilebilir. Merkez Müdürü, kendisine yardımcı olmak üzere, Merkez Yönetim Kurulu

üyelerinden birisini Merkez Müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere önerir. Merkez

Müdürü, görevi başında olmadığı zaman yardımcısı kendisine vekâlet eder. Merkez Müdürü-

nün, kesintisiz altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunamaması durumunda yeni bir Mer-

kez Müdürü görevlendirilir.
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Merkez Müdürünün görevleri
MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil ve Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
b) Merkez Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.
c) Merkezin idari işlerini yürütmek, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri arasında görev

dağılımını belirlemek, gerekli eşgüdüm ve denetimi sağlamak, yazışmaları yapmak.
ç) Merkez Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmak.
Merkez Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ve Merkez Müdürünce

önerilen Merkezin faaliyet alanlarında çalışmaları olan Üniversitede tam zamanlı çalışan, iki
misli öğretim üyesi aday arasından Rektör tarafından iki yıllık süre için seçilen dört üyeden
oluşur. Süreleri dolan üyeler yeniden seçilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan
fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, süreyi doldurmak üzere yenileri seçilir.
Merkez Yönetim Kurulu olağan olarak ayda en az bir, gerekli olduğunda da Merkez Müdürünün
çağrısı üzerine, salt çoğunlukla toplanır. Kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Merkez Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.
c) Merkezin bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğ-

retim elemanlarının seçimini yapmak ve görevlendirmeleri için Rektörlüğe sunmak.
ç) Uygulama ve araştırma projelerini, kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalışma

kurullarının da katkıları ile değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite bi-
rimlerini belirlemek.

d) Merkez Danışma Kurulu üyelerini belirlemek.
e) Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği esaslarını belir-

lemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.
f) Üniversite birimleri veya öğretim elemanlarınca yürütülecek olan danışmanlık, proje

ve benzeri faaliyetlere ilişkin esasları belirlemek.
g) Merkezde görevlendirilecek idari ve teknik personeli belirlemek.
Merkez Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Merkez Danışma Kurulu, Merkezin faaliyet alanlarını kapsayan ko-

nularda çalışan veya çalışmak isteyen Üniversite öğretim elemanları ile Akdeniz Bölgesinde
faaliyet gösteren kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarınca önerilen kişiler arasından
Merkez Yönetim Kurulunca belirlenen üyelerden oluşur. Merkez Danışma Kurulu üye sayısı,
en az on kişi olmak üzere Merkez Yönetim Kurulunca belirlenir. Üniversitenin öğretim ele-
manlarından oluşan üye sayısı, tam üye sayısının üçte birinden az olamaz. Merkez Danışma
Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi
doldurmak üzere aynı usulle yenileri belirlenir. Süresi biten üyeler yeniden belirlenebilir. Mer-
kez Danışma Kurulu toplantılarına üç kez mazeretsiz katılmayan üyenin üyeliği düşer.

(2) Merkez Danışma Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısı üzerine yılda en az bir kez
toplanır. Merkez Danışma Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar top-
lantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.
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Merkez Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Merkez Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetlerini de-

ğerlendirmek, Merkezin amaçları doğrultusunda proje önerilerinde bulunmak, bu projelerin
gerçekleştirilmesine yönelik fikirler oluşturmak ve ilgili kişi ve kuruluşlarla ilişkilerin gelişti-
rilmesine yardımcı olmaktır.

(2) Merkez Danışma Kurulu, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili alt komisyonlar oluş-
turabilir ve bu komisyonlarda görev alacak üyeleri önerebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları
MADDE 14 – (1) Merkez faaliyetlerinin çok disiplinli uygulama ve araştırma alanla-

rının alt grupları üzerinden yürütülmesini sağlamak amacıyla çalışma grupları oluşturulur. Ça-
lışma grupları, Merkez Yönetim Kurulunun önerisiyle en fazla beş kişiden oluşan Merkeze
bağlı bilimsel araştırma birimleridir. Çalışma grupları üyeleri en az biri Üniversite personeli
olmak şartıyla ulusal ve uluslararası üniversite mensupları arasından belirlenir. Çalışma grupları;

a) Ekonomi ve finans,
b) Enerji ve enerji politikaları,
c) Kültür, sanat ve mimarlık,
ç) Tarih, dil, coğrafya ve sosyoloji,
d) Uluslararası ilişkiler, politika, strateji ve güvenlik,
alanlarında oluşturulur.
Çalışma gruplarının görevleri
MADDE 15 – (1) Çalışma gruplarının görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları doğrultusunda, bilimsel öneri, fikir, proje ve

analizler yapmak.
b) Bilimsel seminer, toplantı, eğitim çalışmaları ve kongrelere sunumlar hazırlamak.
c) Merkez Yönetim Kurulunca belirlenen konularda araştırma yapmak ve/veya çalış-

malarda bulunmak.
ç) Çalışmalarını rapor halinde Merkez Yönetim Kuruluna sunmak.
Personel ihtiyacı
MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır.
Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 17 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü araç-gereç, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun

ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Batman Üniversitesinden:

BATMAN ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Batman Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların gö-

revlerine, çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Batman Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma

Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görev-

lerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Batman Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Batman Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Batman Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Batman Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Üniversite bünyesinde yer alan akademik birimlerin

öğrencileri ile ilgili kurum-kuruluş ve çiftçilere, tarımsal uygulama ve arazi yönetimi konu-

sunda araştırma ve adaptasyon sonuçlarını anlatmak, benimsetmek ve uygulatmak, böylece

ülke ve bölge ekonomisine üniversitelerden beklenen katkıyı sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Bölge üreticilerinin sorunlarına yönelik ve üreticilere yön vermek amacıyla tanıtım

çalışmaları yapmak,

b) Üniversitede bitkisel, hayvansal ve gıda üretimi ile ilgili fakülte ve meslek yüksek-

okullarının ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programlarında öngörülen uygulama dersleri,

pratik çalışmalar, staj, tez ve araştırma projeleri için uygun yer, materyal ve hizmet sağlamak,
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c) Üniversitenin tarımsal üretime uygun alanlarında, üretim planları yapmak, her türlü
bitkisel ve hayvansal üretimi gerçekleştirmek, bilimsel ve teknolojik yenilikleri takip ederek
üretilen ürünleri pazara sunmak ve bu yolla Merkezin faaliyetleri için kaynak oluşturmak,

ç) Merkezin amaçları doğrultusunda her türlü yayın yapılmasına imkan sağlamak, veri
ve dokümantasyon merkezi oluşturmak, ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, panel, konfe-
rans, sempozyum, çalıştay, kurs ve seminer tarzında eğitim amaçlı programlar düzenlemek, il-
gili kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği ve araştırma imkanlarını geliştirmek,

d) İlgili bakanlıkların yayın kuruluşlarında görev yapan teknik elemanların bilgilerinin
yenilenmesi ve geliştirilmesi amacıyla kısa ve uzun süreli hizmet içi eğitim programları dü-
zenlemek,

e) Tarımda yayım materyali olarak kullanılabilecek film, video, kaset, slayt, kitap, dergi,
gazete ve benzeri materyali hazırlamak, sağlamak ve bu amaçla kitle iletişim araçlarından ya-
rarlanmak,

f) Kırsal alanda üretimle doğrudan ilgilenenlere bilgi ve beceri kazandırmak amacıyla
gerekli çalışmaları ilgili kuruluşlarla birlikte yapmak,

g) Tarımsal ve kırsal kalkınma konularında uygulama ve geliştirme projeleri hazırlamak,
yürütmek ve ilgili kuruluşlarca yürütülen projelerde yer almak,

ğ) Kırsal alanda, tarıma dayalı ve tarıma bağlı sanayilerde yaşanan teknik ve sosyo-
ekonomik sorunları araştırma konusu yapmak üzere projeler üretmek amacıyla ziraat fakülte-
lerinin ilgili bölümleri ile işbirliği yapmak,

h) Araştırmacılara kaynak, araştırma materyali ve çalışma alanı sağlamak, burs vermek
ve tarımsal amaçlı her türlü araştırma-geliştirme faaliyetlerine mali destek sağlamak,

ı) Tarım topraklarının kullanıma uygunluk ve verimlilik belirlemelerini yapmak,
i) Yeni üretim materyalleri ile ilgili teknolojileri izlemek, bunları Türkiye'ye transfer

etmek ve adaptasyon çalışmalarını yapmak,
j) Merkez faaliyetlerinin biyogüvenlik ve biyoetikle ilgili kurallara uygunluğunu sağ-

lamak ve bu konuda denetim yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanıyla ilgili konularda görev yapan Üni-

versite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten
Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün önerisi üzerine Üniversite öğretim üyeleri arasın-
dan bir kişi Rektör tarafından Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür görevi başında
bulunmadığı zamanlarda, Müdür Yardımcısını yerine vekil olarak bırakır. Vekâlet süresi altı
ayı geçemez. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
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b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygu-

lamak,

c) Personelin görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektörün onayına sunmak,

ç) Merkezin faaliyet alanıyla ilgili plan ve programları hazırlamak, Yönetim Kurulunun

görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak,

d) Yurt içi ve yurt dışındaki benzeri araştırma ve uygulama merkezleriyle işbirliği yapmak.

Müdür Yardımcısının görevleri

MADDE 10 – (1) Müdür Yardımcısının görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetim ve işleyişinde Müdüre yardımcı olmak,

b) Müdür tarafından belirlenen görevleri yürütmek,

c) Gerekli durumlarda Müdüre ve Yönetim Kurulu başkanlığına vekâlet etmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, Müdür Yardımcısı ve Üniversite öğretim

üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilecek üç öğretim üyesi olmak

üzere toplam beş kişiden oluşur. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin

herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendi-

rilebilir. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine

ayda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimiyle ilgili kararlar almak,

b) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak,

c) Personel ihtiyacını belirlemek,

ç) Yıllık faaliyet raporlarını hazırlayarak Rektörün onayına sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından

karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Batman Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden:

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, DİPLOMA EKİ,

DİPLOMA DEFTERİ, MEZUNİYET BELGESİ İLE DİĞER BELGELERİN

DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/2/2002 tarihli ve 24661 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eskişehir

Osmangazi Üniversitesi Diploma, Diploma Eki, Diploma Defteri, Mezuniyet Belgesi ile Diğer

Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü

yürütür.

—— • ——
Ondokuz Mayıs Üniversitesinden:

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ

ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/7/2005 tarihli ve 25874 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ondokuz

Mayıs Üniversitesi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Orta Doğu Teknik Üniversitesinden:

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/9/2016 tarihli ve 29834 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orta Doğu

Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 32 nci maddesinin dördüncü

fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Alınan derslerin ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile öğrencinin ders yüküne sayılması du-

rumunda; ilgili dersin notu öğrencinin not ortalamasına katılmaz ve EX (muaf) notu ile değer-

lendirilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle

eklenmiştir.

“Alınan derslerin ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile öğrencinin ders yüküne sayılması du-

rumunda; ilgili dersin notu öğrencinin not ortalamasına katılmaz ve EX (muaf) notu ile değer-

lendirilir.”
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MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin beşinci fıkrasına aşağıdaki cümle

eklenmiştir.

“Alınan derslerin ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile öğrencinin ders yüküne sayılması du-

rumunda; ilgili dersin notu öğrencinin not ortalamasına katılmaz ve EX (muaf) notu ile değer-

lendirilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(8) Kredili derslerini ve/veya azami süre içinde tez çalışmasını tamamlayamayan veya

doktora tezi jüri tarafından reddedilen lisans sonrası doktora öğrencilerine veya tezli yüksek

lisans programından mezun olup farklı bir EABD’de doktora yapan öğrencilere, talep etmeleri

halinde ve kayıtlı olduğu doktora EABD’nin birinci öğretim tezsiz yüksek lisans programının

olması durumunda, tezsiz yüksek lisans programının ders yükü, proje yükü vb. gereklerini ye-

rine getirmesi için bir yarıyıl ek süre verilir. Bu süre sonunda tezsiz yüksek lisans programının

ders yükü, proje yükü gibi gereklerini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans

diploması verilir. Verilen süre sonunda başarısız olan öğrencinin ise programla ilişiği kesilir.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.

—— • ——
Şırnak Üniversitesinden:

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ MOLLA AHMED EL-CEZERÎ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Şırnak Üniversitesi Molla Ahmed El-Cezerî

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu

organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Şırnak Üniversitesi Molla Ahmed El-Cezerî Uygula-

ma ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organ-

ların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

21/9/2016 29834

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

18/4/2017 30042
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Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci madde-

sinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Şırnak Üniversitesi Molla Ahmed El-Cezerî Uygulama ve Araştır-

ma Merkezi Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Şırnak Üniversitesi Molla Ahmed El-Cezerî Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Şırnak Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Şırnak Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Şırnak ilinin tarihi ve kültürüne ilişkin ana konuları tespit etmek,

b) Şırnak ilinin tasavvufi değerleri ile diğer değerlerinin Türk kültür tarihi içindeki yer-

lerini ilmi objektiflik içinde esas kaynaklara dayalı olarak ortaya koymak,

c) Merkez tarafından kaynaklara dayanarak yapılacak tespitler ve araştırmalar sonucu

elde edilen bilgilerin yayımlanacak olan akademik araştırma dergisi, elektronik posta, bülten

ve benzeri vasıtalarla, araştırma yapan kişilere, kurumlara ulaştırmak, ayrıca konferans, panel

ve sempozyumlar aracılığıyla halka sunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Şırnak tarihi ve kültürüne ilişkin ana konuları tespit etmek,

b) Şırnak ilinin tasavvufi değerleri ile diğer değerlerinin Türk kültür tarihi içindeki yer-

lerini ilmi objektiflik içinde esas kaynaklara dayalı olarak ortaya koymak,

c) Şırnak ili ile ilgili değerli bilim, siyaset, eğitim ve kültür insanlarını, tasavvuf değer-

lerini ve diğer değerleri hazırlayan tarihi, sosyal ve siyasi sebepleri incelemek,

ç) Merkezin amaç ve faaliyetleri kapsamında ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla fikir ve

proje işbirliğinde bulunmak,

d) Yurt içi ve dışında bu alanda çalışmaları bulunan resmi ve özel kuruluşlarla iletişim

kurarak, bilimsel katkılarda bulunmak,

e) Şırnak ilinin tasavvuf değerlerinin yetiştirdiği kişilerin telif ve tercüme eserlerini bu-

lup ortaya çıkarmak, bu eserlerle ilgili bilimsel çalışmalar yapmak,

f) Şırnak ilinin tasavvuf değerlerinin etki alanına giren diğer Türk büyüklerini incele-

mek, fikirlerini ortaya koymak,
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g) Şırnak ili ile ilgili bilim, siyaset, eğitim ve kültür insanlarının, tasavvuf ve Türk milli
kültürüyle ilgili bütün ana kaynaklarını toplayıp bir arşiv kurmak, dijital ortama aktarmak, ar-
şivlemek, Türkçe’ye çevirerek yayımlamak, içerik analizleri yapmak, elektronik ortamda özet-
lerini yayımlamak ve uygun illerde alan araştırmaları yapmak,

ğ) Merkezde bir dokümantasyon merkezi oluşturulmasını sağlamak, Merkez arşivinde
toplanan eserlerle ilgili yüksek lisans ve doktora çalışmaları yapılmasını sağlamak,

h) Merkez bünyesinde, faaliyet alanları ile ilgili yayımlanmış eserlerden oluşan bir kü-
tüphane oluşturmak,

ı) Şırnak tarihi ve kültürü ile ilgili konular, Şırnak ili ile ilgili bilim, siyaset, eğitim ve
kültür insanları, tasavvuf değerleri ve diğer değerler hakkında seminer, konferans, kongreler
düzenlemek, kitap, dergi ve diğer yayınları yayımlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl

süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan
görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör aynı yöntemle yeniden görevlendirme yapar.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, öğretim elemanları arasın-
dan iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün
katılmadığı toplantılara, görevlendireceği müdür yardımcısı katılır ve Müdürlüğe altı aya kadar
vekâlet edebilir.

(3) Müdür yardımcılarının görev süresi de en çok üç yıldır. Müdürün görevi sona erdi-
ğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının ye-
rine kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürünün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık

etmek,
c) Çalışma programlarını ve faaliyet programlarını hazırlamak, Yönetim Kuruluna öner-

mek ve Yönetim Kurulunca karara bağlanan çalışma programını yürütmek,
ç) Çalışma ve faaliyet gruplarını yönlendirmek ve denetlemek,
d) Çalışma ve faaliyet gruplarının çalışmaları ve sonuçlarıyla ilgili olarak Yönetim Ku-

rulunu bilgilendirmek,
e) Eğitim, kurs, seminer ve benzeri program, faaliyet ve projelerin düzenlenmesini, yü-

rütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak,
f) Personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektöre sunmak.
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Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcıları ile Merkezin faaliyet

alanlarıyla ilgili fakültelerden ve gerekli görüldüğünde yüksekokullarda ve meslek yüksek-
okullarında çalışmalarda bulunan öğretim elemanları arasından üç yıl süreyle Rektörce görev-
lendirilen en fazla on üyeden oluşur. Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Süresi
dolmadan ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Müdürün faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine

ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma
programını düzenlemek,

b) Gündemde bulunan araştırma ve eğitim projelerini, programlarını ve faaliyetlerini
karara bağlamak, uygulanışını denetlemek, gerekli gördüğü durumlarda uzmanlık komisyonları
kurarak çalışmalarını yürütmek.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine ayda en az bir kez ve gerektiğinde ola-
ğanüstü toplanır ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Yönetim
Kurulu üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversitenin fakülte ve yüksek okullarından en

az birer kişi olmak üzere Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen sekiz öğretim üyesi ve Üni-
versite bünyesindeki enstitü müdürlerinden oluşur. Danışma Kurulunun üye sayısı en fazla on-
bir kişidir. Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi
üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden Danışma Kuruluna seçilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan
üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak üzere yenileri seçilir. Danışma Kurulu Müdürün çağrısı
üzerine yılda en az iki kere toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.
b) Merkezin eğitim, uygulama ve araştırma, denetleme gibi faaliyet alanları ile ilgili

danışmanlık komisyonları oluşturmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi
MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini rektör

yardımcılarından birine veya Müdüre devredebilir.
Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek per-
sonel tarafından karşılanır.

Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Şırnak Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2016/368 

KARAR NO : 2017/324 

DAVACI  : K.H. 

KATILAN : NAZĠFE KABALAKLI, Sabit ve Fatime kızı, 30/09/1974 

DEVREK doğumlu, ZONGULDAK, DEVREK, Özbağı Mah./köy 

nüfusunda kayıtlı. Mustafa Kemal PaĢa Mah. Lale Sokak No: 181 

D:6  34320 Avcılar/ ĠSTANBUL adresinde oturur.  

  T.C. Kimlik No: 15398947400 

MÜġTEKĠ SANIK : YUSUF KABALAKLI, YaĢar ve Naciye oğlu, 03/03/1971 

DEVREK doğumlu, ZONGULDAK, DEVREK, Özbağı Mah./köy 

nüfusunda kayıtlı. Mustafa KemalpaĢa Mah. Lale Sok. No: 181 Ġç 

Kapı No: 6 Avcılar/ĠSTANBUL adresinde oturur. Evli, 3 çocuklu, 

okuryazar, insan kaynaklan iĢi yapar, T.C. vatandaĢı. T.C. Kimlik 

No: 15503943976 

SANIK : HÜSEYĠN AVDABAġ, Azmi ve Meryem oğlu, 01/01/1966 

GÜLġEHĠR doğumlu, NEVġEHĠR, GÜLġEHĠR, Ovaören 

Mah./köy nüfusunda kayıtlı. Turgut Özal Mah. Su Yolu Cad. 

No:29/1 Ġç Kapı No: 1 Esenyurt/ĠSTANBUL adresinde oturur. 

Evli, 4 çocuklu, okuryazar, hurdacılık yapar, T.C. vatandaĢı.      

T.C. Kimlik No: 33602131582 

SUÇ : Kasten Yaralama, Yaralama 

SUÇ TARĠHĠ  : 09/10/2013 

MüĢteki sanık Yusuf KABALAKLI ve sanık Hüseyin AVDABAġ hakkında 

mahkememizde yapılan açık duruĢma sonunda; 

HÜKÜM ÖZETĠ : 

MüĢteki sanık Yusuf KABALAKLI hakkında mağdur Hatice'ye yönelik kasten yaralama 

suçundan 5237 Sayılı Yasanın TCK 86/1, 86/3-e, 87/1-d, 29, 53/1, 2, 3 maddeleri gereğince 4 yıl 

6 ay hapis cezasına hükmedilmesine, Sanık Hüseyin AYDABAġ hakkında mağdur Nazife'ye 

yönelik basit tıbbi müdahale ile giderilebilir yaralama suçundan 86/2, 29, 62, 52/2, 231/5, 231/8 

maddeleri gereğince 5 yıl hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, yine mağdur Yusuf‘a 

yönelik basit tıbbi müdahale ile giderilebilir yaralama suçundan 86/2, 29, 62, 52/2, 231/5, 231/8 

maddeleri gereğince 5 yıl hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiĢtir. 

Gıyabi karar ve sanık müdafi istinaf dilekçesi, tüm aramalara rağmen müĢteki sanık 

YUSUF KABALAKLI'ya ve yine sanık müdafinin istinaf dilekçesinin katılan NAZĠFE 

KABALAKLI'ya tebliğ edilemediğinden 7201 Sayılı Yasanın 28, 29, 30, 31 ve CMK 291. 

maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiĢtir. 
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CMK 291. maddesi gereği, tebliği tarihinden itibaren sanık veya vekilinin ayrıca katılanın 

7 gün içinde hükmü veren mahkemeye bir dilekçe vermesi veya zabıt katibine yapılacak beyan 

üzerine tutulacak tutanak ile istinaf yoluna, ayrıca verilen (HAGB) kararı bakımından Bakırköy 9. 

Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yoluna baĢvurulabileceği hususu tebliğ ve ihtar olunur. 

Karar dairesinde hüküm özetinin RESMĠ GAZETE'de yayınından itibaren (15) gün 

içerisinde müĢteki sanık veya katılan tarafından yasal yollara baĢvurulmadığı takdirde gerekçeli 

kararın ve sanık müdafii istinaf dilekçesinin tebliğ edilip, kesinleĢmiĢ sayılacağı ve ilan 

masrafının sanıklardan alınacağı hususu, tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilan olunur. 

 585 

————— 

ESAS NO : 2017/172 

KARAR NO : 2017/271 

DAVACI  : K.H. 

KATILAN : CUMA AYHAN, Salih ve Beyaz oğlu, 04/09/1954 CÜGE doğumlu, 

ELAZIĞ, SĠVRĠCE, Dikmen Mah./köy nüfusunda kayıtlı. SimpaĢ 

Boğaziçi Malikaneleri YeĢim Apt. D: 20 Sarıyer/ ĠSTANBUL 

adresinde oturur. T.C. Kimlik No: 24415717292 

SANIK : CUMALĠ BOLKAN, Hasan ve Hanım oğlu, 10/04/1987 GENÇ 

doğumlu, BĠNGÖL, GENÇ, Alaaddin Mah./köy nüfusunda kayıtlı. 

Karacaoğlan Mah. 3720 Sok. No: 17 Ġç Kapı No: 2 Yüreğir/ADANA 

adresinde oturur. Evli, çocuksuz, okuryazar, telefoncu T.C. vatandaĢı. 

T.C. Kimlik No: 33004104948 

SUÇ : Birden Fazla KiĢi Tarafından Birlikte Yağma 

SUÇ TARĠHĠ  : 24/08/2006 

Katılan CUMA AYHAN ve sanık CUMALĠ BOLKAN hakkında mahkememizde yapılan 

açık duruĢma sonunda; 

HÜKÜM ÖZETĠ: 

Sanık CUMALĠ BOLKAN hakkında birden fazla kiĢi tarafından birlikte yağma suçundan 

5237 sayılı yasanın TCK 149/1-c, 62, 53/1, 2, 3, 283/1 maddeleri gereğince 3 yıl hapis cezasına 

hükmedilmesine karar verilmiĢtir. 

Gıyabi karar ve sanık müdafinin temyiz dilekçesi, tüm aramalara rağmen katılan CUMA 

AYHAN'a tebliğ edilemediğinden 7201 Sayılı Yasanın 28, 29, 30, 31 ve CMK 291. maddeleri 

gereğince ilanen tebliğine karar verilmiĢtir. 

CMK. 291. maddesi gereği, tebliği tarihinden itibaren katılan veya vekilinin 7 gün içinde 

hükmü veren mahkemeye bir dilekçe vermesi veya zabıt katibine yapılacak beyan üzerine 

tutulacak tutanak ile temyiz istemine baĢvurulabileceği hususu tebliğ ve ihtar olunur. 

Karar dairesinde hüküm özetinin RESMĠ GAZETE'de yayınından itibaren (15) gün 

içerisinde katılan veya vekili tarafından yasal yollara baĢvurulmadığı takdirde gerekçeli kararın ve 

sanık müdafinin temyiz dilekçesinin tebliğ edilip, kesinleĢmiĢ sayılacağı ve ilan masrafının 

sanıktan alınacağı hususu, tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilan olunur. 

 583/1-1 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

YAġ ÇAY NAKLĠYE VE YÜKLEME HĠZMET ALIM ĠġĠ YAPTIRILACAKTIR 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Tersane Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 
 Derepazarı/RİZE 
1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 7.000.000 Kg. yaĢ çay yükleme ve nakliye hizmet 

alım iĢi % 20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9'uncu maddesi 
kapsamında, açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, 50.00 TL. bedelle (K.D.V. dahil) aĢağıda belirtilen banka hesap 
numarasına yatırılıp alınacak makbuz karĢılığında belirtilen adresten temin edilebilir. 

- T.C. Ziraat Bankası - DEREPAZARI/RĠZE - Hesap No: TR34 0001 0007 8129 3289 
8759 85 

- Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Tersane Çay Fabrikası Müdürlüğü / Tersane Mah. 
Cumhuriyet Cad. No: 36   53900 Derepazarı / RĠZE 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 01.03.2018 günü saat 14.00‘e kadar Tersane Çay 
Fabrikası evrak kayıt adresinde bulunacak Ģekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri 
gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00‘de açılacaktır. 

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

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez. 
6 - Kısmi teklif kabul edilmez. Nakliye iĢine teklif verenler yükleme iĢine de teklif 

vermek zorundadır. 
7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az   

40 gün olmalıdır. 
8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleĢme 

bedelinin KDV hariç %6 sı oranında kesin teminat alınır. 
9 - Ġhale Tersane Çay Fabrikası Müdürlüğü Derepazarı/RĠZE adresinde yapılacaktır. 
10 - TeĢekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 1400/1-1 

—— • —— 
YAġ ÇAY YÜKLEME VE NAKLĠYE HĠZMET ALIM ĠġĠ YAPTIRILACAKTIR 
ÇAYKUR Sabuncular Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 
 Çayeli/RİZE 
1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 11.000.000 kg. yaĢ çay yükleme ve nakliye hizmet 

alım iĢi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9‘uncu maddesi 
kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.  

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, aĢağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında 
temin edilebilir. 

Sabuncular Çay Fabrikası Müdürlüğü/Çayeli/RĠZE 
3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 01.03.2018 PerĢembe günü saat 14:00‘e kadar 
Sabuncular Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu Çayeli/RĠZE adresinde bulunacak Ģekilde elden 
vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00‘de 
açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks‘la yapılacak müracaatlar 
kabul edilmez. 

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez. 
6 - Ġhale kısmi teklife kapalı olup, nakliye iĢine teklif verenler yükleme iĢine de teklif 

vermek zorundadır. 
7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az   

40 gün olmalıdır. 
8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleĢme bedelinin KDV hariç %6‘sı oranında kesin teminat alınır. 
9 - Ġhale Sabuncular Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 
10 - TeĢekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 1321/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Adalet Bakanlığından: 

Çankırı 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin (Asliye Ticaret Mahkemesi sıfatıyla) 2015/61 

Esas sayılı dosyası ile bu dosya içerisinde bulunan Çankırı Ġcra Müdürlüğünün 2014/3605 Esas 

sayılı dosyalarının kaybolduğu anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya 

Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında 

Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosyalar için uygulanmasına ve 

anılan Kanun hükümleri gereğince iĢlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 

 1518/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

LPG-BAY/941-54/12789 lisans numaralı Asya Petrol Ürünleri ĠnĢaat Gıda Madencilik 

Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi‘nin istasyonda sorumlu müdür belgesine sahip sorumlu müdür 

çalıĢtırılmaması nedeniyle, söz konusu firma hakkında 5307 sayılı Kanunun 17 Ġnci maddesi ve 

SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve 

SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi 

hükümleri uyarınca 18.12.2017 tarihli 53556 sayılı BaĢkanlık Oluru çerçevesinde doğrudan 

soruĢturma açılmıĢ ve 20.12.2017 tarihli 1714 sayılı SoruĢturma Raporu hazırlanmıĢtır. Ancak, 

söz konusu SoruĢturma Raporu ve savunma istem yazısı adı geçen lisans sahibinin mevcut 

adresine (SubaĢı Mahallesi No:82 Ġzmir Ankara Asfaltı (Ada: 2606, Pafta:19j-1b-1c, Parsel: 14) 

Turgutlu Manisa) gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade 

edilmiĢtir. 

SoruĢturma Raporunda belirtilen hususlarla ilgili olarak SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları 

(LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek 

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesi uyarınca yazılı savunma yapılması 

gerekmektedir. Talep edilen yazılı savunmanın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde, 

hali hazırda mevzuata aykırılığın giderilip giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle, 

aykırılığın devam etmediğini belgeleyen her türlü belge ile birlikte Kuruma gönderilmesi 

gerekmekte olup süresi içinde gönderilmeyen savunma dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, 5307 

sayılı Kanunun 17 nci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde mevzuata aykırılığın, onbeĢ gün 

içerisinde giderilmesi ve sonucunun Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda, 

yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici bir süre için durdurulabileceği veya söz konusu lisansın 

doğrudan iptal edilebileceği 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 1519/1/1-1 

————— 
LPG-BAY/941-54/12007 lisans numaralı Erdem Petrol Gıda Sanayi ve Ticaret Limited 

ġirketi‘nin istasyonda sorumlu müdür belgesine sahip sorumlu müdür çalıĢtırılmaması nedeniyle, 

söz konusu firma hakkında 5307 sayılı Kanunun 17 Ġnci maddesi ve SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları 

(LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek 

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca 18.12.2017 tarihli 

53556 sayılı BaĢkanlık Oluru çerçevesinde doğrudan soruĢturma açılmıĢ ve 20.12.2017 tarihli 

1686 sayılı SoruĢturma Raporu hazırlanmıĢtır. Ancak, söz konusu SoruĢturma Raporu ve 

savunma istem yazısı adı geçen lisans sahibinin mevcut adresine (Hatay Bulvarı, Aydınlık 

Mahallesi No:18 Merkez Gaziantep) gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi 

nedeniyle Kuruma iade edilmiĢtir. 

SoruĢturma Raporunda belirtilen hususlarla ilgili olarak SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları 

(LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek 

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesi uyarınca yazılı savunma yapılması 

gerekmektedir. Talep edilen yazılı savunmanın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde, 

hali hazırda mevzuata aykırılığın giderilip giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle, 

aykırılığın devam etmediğini belgeleyen her türlü belge ile birlikte Kuruma gönderilmesi 
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gerekmekte olup süresi içinde gönderilmeyen savunma dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, 5307 

sayılı Kanunun 17 nci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde mevzuata aykırılığın, onbeĢ gün 

içerisinde giderilmesi ve sonucunun Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda, 

yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici bir süre için durdurulabileceği veya söz konusu lisansın 

doğrudan iptal edilebileceği 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 1519/2/1-1 

————— 

LPG-BAY/941-54/14445 lisans numaralı Ünveren Akaryakıt TaĢımacılık Turizm 

Hayvancılık ĠnĢaat Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi‘nin istasyonda sorumlu müdür belgesine 

sahip sorumlu müdür çalıĢtırılmaması nedeniyle, söz konusu firma hakkında 5307 sayılı Kanunun 

17 Ġnci maddesi ve SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön 

AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci 

maddesi hükümleri uyarınca 18.12.2017 tarihli 53556 sayılı BaĢkanlık Oluru çerçevesinde 

doğrudan soruĢturma açılmıĢ ve 20.12.2017 tarihli 1718 sayılı SoruĢturma Raporu hazırlanmıĢtır. 

Ancak, söz konusu SoruĢturma Raporu ve savunma istem yazısı adı geçen lisans sahibinin mevcut 

adresine (Salihli Ankara Yolu Üzeri KuruçeĢme Mevkii (Pafta:47, Parsel:1949) YeĢilova Köyü 

Salihli Manisa) gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade 

edilmiĢtir. 

SoruĢturma Raporunda belirtilen hususlarla ilgili olarak SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları 

(LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek 

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesi uyarınca yazılı savunma yapılması 

gerekmektedir. Talep edilen yazılı savunmanın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde, 

hali hazırda mevzuata aykırılığın giderilip giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle, 

aykırılığın devam etmediğini belgeleyen her türlü belge ile birlikte Kuruma gönderilmesi 

gerekmekte olup süresi içinde gönderilmeyen savunma dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, 5307 

sayılı Kanunun 17 nci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde mevzuata aykırılığın, onbeĢ gün 

içerisinde giderilmesi ve sonucunun Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda, 

yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici bir süre için durdurulabileceği veya söz konusu lisansın 

doğrudan iptal edilebileceği 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 1519/3/1-1 

—— • —— 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: 

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Yahya Ġslamoğlu'nun 

Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığının 19.07.2016 tarihli, ikinci bir yazılı emre kadar, 2547 sayılı 

Kanunun 39. maddesinin son fıkrası hariç olmak üzere, anılan Kanun maddesi uyarınca yurtdıĢına 

öğretim elemanı görevlendirilmemesi, bu madde kapsamında veya uluslararası anlaĢmalar gereği 

halen yurtdıĢında görevli bulunan öğretim elemanlarının durumlarının bilimsel olarak 

değerlendirilerek, yurtdıĢında bulunmasında bir zorunluluk görülmeyenlerin en kısa sürede 

dönüĢlerinin sağlanması yönündeki yazısı üzerine Tıp Fakültesi Dekanlığınca çağrıldıkları halde 

yurda dönmeyerek görevlerine baĢlamamak suretiyle "SavaĢ, olağanüstü hal veya genel afetlere 

iliĢkin konularda amirlerin verdiği görev veya emirleri yapmamak" disiplin suçunu iĢlediği 

iddiasıyla, Üniversitesince hakkında yapılan soruĢturma sonucunda "Devlet Memurluğundan 

Çıkarma Cezası" ile cezalandırılmasına iliĢkin teklif, Yüksek Disiplin Kurulunun 07.12.2017 

tarihli toplantısında görüĢülmüĢ olup, alınan 2017/184 sayılı karar ile kabulüne oybirliği ile karar 

verilmiĢtir. 

Ancak, Yüksek Disiplin Kurulu kararı Doç. Dr. Yahya Ġslamoğlu'nun bilinen son adresine 

tebliğ edilememiĢ ve tebligata elveriĢli adresi de tespit edilememiĢtir. 

Bu nedenle, Yüksek Disiplin Kurulunun 07.12.2017 tarihli toplantısında alınan kararla; 

Doç. Dr. Yahya Ġslamoğlu'nun 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. maddesinin E 

fıkrasının (e) alt bendi uyarınca "Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası" ile cezalandırılması 

yönündeki Üniversite teklifinin, 2547 sayılı Kanunun 53/Ç maddesinin (c) bendi uyarınca 

kabulüne oy birliği ile karar verildiği ve söz konusu karara karĢı 60 gün içinde idari yargıda dava 

yoluna baĢvurabileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 1517/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 61.08/37  

Toplantı Tarihi ve No : 26.07.2017-191 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 26.07.2017-3636 TRABZON 

Trabzon ili, Tonya ilçesi Kalınçam mahallesi 118 ada,1 parselde yer alan hazine 

mülkiyetinde orman arazisinde ki kaya Ģapelinin kültür varlığı olarak tescil isteğine iliĢkin, Kültür 

Varlıkları ve Müzeler Genel müdürlüğünün 14.01.2016 gün ve 2237 sayılı yazısı, Tonya Belediye 

BaĢkanlığının 15.05.2017 gün ve 473 sayılı yazısı, Tonya Kaymakamlığı Mal müdürlüğünün 

10.05.2017 gün ve 101 sayılı yazısı ile Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğünün 10.05.2017 gün ve 1710 sayı ile kayıtlı uzman raporu okundu ekleri ve 

dosyasındaki bilgi ve belgeleri incelendi yapılan görüĢmeler sonunda; 

Trabzon ili, Tonya ilçesi Kalınçam Mahallesi 118 ada1 parselde yer alan hazine 

mülkiyetindeki Kaya Ģapelinin 3386 ve 5226 sayılı kanunlarla değiĢik 2863 sayılı Kültür ve 

Tabiat varlıklarını Koruma Kanununun 6. Maddesi kapsamında kaldığından, korunması gerekli 

kültür varlığı olarak tescil edilmesine; koruma grubunun I (Bir), korunma alanının ise 

ekteki1/1000 ölçekli haritada iĢaretlendiği Ģekliyle belirlemesine, 

Kaya Ģapelinin bulunduğu parselin (118 ada,1 parsel) Tapu Kütüğünün beyanlar hanesine 

―Korunması gerekli I. (Bir) Grup TaĢınmaz Kültür Varlığı‘‘ Ģerhinin; belirlenen korunma alanının 

içinde kalan 208 ada¸ 1 parsel ile 102 ada,1 parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine de 

‗‘Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı Korunma Alanındadır‘‘ Ģerhinin verilmesine; 

Tescilli kaya Ģapelinde ve korunma alanında yapılacak uygulamalar öncesi kurulumuzdan 

izin alınması gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
 61.07/164 

Toplantı Tarihi ve No : 26.07.2017-191 TOPLANTI YERĠ 
Karar Tarihi ve No : 26.07.2017-3634 TRABZON 
Trabzon Ġli, Sürmene Ġlçesi, Üstündal, Aksu, Dirlik, Karacakaya ve Gültepe Köylerindeki 

kültür varlıklarının 2863 sayılı yasa kapsamında tespit edilmesi talebini içeren Sürmene 
Kaymakamlığı Ġlçe Yazı ĠĢleri Müdürlüğü‘nün 14/07/2016 tarih ve 64305970-839-761 sayılı 
yazısı, konuya iliĢkin Sürmene Belediye BaĢkanlığı, Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü‘nün 
29/05/2017 tarih ve 12936420-804.01-E675 sayılı yazısı, Kacakaya Mahallesi‘nin kentsel sit alanı 
yapılmasını içeren Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneğinin 31/01/2017 tarih ve 2017/73 
sayılı yazısı, Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu‘nun 27/04/2017 tarih ve 3486 
sayılı kararı,  Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 25/01/2017 tarih ve 681 sayılı ilke 
kararı,  Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü‘nün 10/05/2017 tarih ve 
2017/405 sayılı uzman raporu, okundu ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Trabzon Ġli, Sürmene Ġlçesi, Karacakaya, Mahallesinde bulunan ve ekli listede kadastral 
bilgileri verilen 13 (onüç) adet taĢınmazın; 5226 ve 3386 sayılı yasalarla değiĢik 2863 sayılı 
Kültür ve Tabiat Varlıklılarını Koruma Kanunu kapsamında kaldıklarından kültür varlığı olarak 
tescil edilmesine; tescillenen taĢınmazların tapu kütüklerinin beyanlar hanesine ‗‗Korunması 
Gerekli Kültür Varlığıdır‘‘ Ģerhinin verilerek gerekli iĢlemlerin yapılmasına; 

Karacakaya Mahallesinin Orta ve Yukarı Mahalle Mevkilerinin kırsal, eski, sivil mimarlık 
dokusunun genel olarak korunması; mimari yapıların özellikleri bakımından birbirleriyle uyum 
göstermesi; mimari, mahalli, tarihsel, estetik ve sanat özelliği bulunan ve bir arada bulunmaları 
sebebiyle teker teker taĢıdıkları kıymetten daha fazla kıymeti olan kültürel ve tabii çevre 
elemanlarının (yapılar, bahçeler, bitki örtüleri, yerleĢim dokuları, duvarlar) bulundukları sahada 
bir bütünlük içinde olması nedeniyle; ekli kadastral haritada sınırları çizilen sahaların,  Kültür 
Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 25/01/2017 tarih ve 681 sayılı ilke kararı doğrultusunda 
‗Kentsel Sit Alanı‘ ve kentsel sit alanına iliĢkin ‗EtkileĢim GeçiĢ Sahası‘ olarak tescil edilmesine; 
kentsel sit alanı olarak tescil edilen sahalar içinde kalan taĢınmazların tapu kütüğünün beyanlar 
hanesine  ‗‗Kentsel Sit Alanındadır‖ Ģerhi; EtkileĢim GeçiĢ sahası içinde kalan parsellerin tapu 
kütüğünün beyanlar hanesine ise ‗‗Kentsel Sit Alanı EtkileĢim GeçiĢ Sahasındadır‖ Ģerhinin 
verilerek gerekli iĢlemlerin yapılmasına; 

Kentsel sit alanı ve EtkileĢim GeçiĢ Sahası içinde yapılacak inĢai ve fiziki uygulama 
öncesi koruma kurundan izin alınması gerektiğine; karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 61.03/31 

Toplantı Tarihi ve No : 26.07.2017-191 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 26.07.2017-3628 TRABZON 

Trabzon Ġli, Arsin Ġlçesi, nazım imar planı çalıĢmasına iliĢkin Arsin belediyesi Ġmar iĢleri 

Müdürlüğü‘nün 20/01/2017 gün ve 497 sayılı ve 01/06/2017 gün ve 518 sayılı yazıları, Trabzon 

Vakıflar Bölge Müdürlüğü‘nün 07/06/2017 gün ve 1163 sayılı yazısı, Trabzon Kültür ve tabiat 

varlıklarını Koruma Kurulu‘nun 06/07/1998 gün ve 3166 sayılı, Trabzon Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu‘nun 01/11/2007 gün ve 1355 sayılı karları ile Trabzon Kültür 

varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü‘nün hazırladığı 15/07/2017 gün ve 2017/ 497 sayılı 

dosya uzman raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi yapılan görüĢmeler sonunda; 

Trabzon Ġli, Arsin Ġlçesi, nazım imar planı çalıĢmasına iliĢkin yapılan irdeleme çalıĢmaları 

neticesinde; 

Trabzon Ġli, Arsin Ġlçesi, Konak mahallesi, 169 ada, 8 parselde yer alan Konak mahallesi 

Büyük Camiin 2863 Sayılı yasa kapsamında kültür varlığı olarak tescillenmelerine; koruma 

grubunun I olarak belirlenmesine; 

Trabzon Ġli, Arsin Ġlçesi, Fatih Mahallesi, Aydınoğlu mevkii, 127 ada, 30 parseldeki 

yapının 2863 Sayılı yasa kapsamında kültür varlığı olarak tescillenmelerine; koruma grubunun II 

olarak belirlenmesine; 

Ayrıca 01/11/2007 gün ve 1355 sayılı kararlarla tescillenmiĢ olmakla birlikte koruma 

grupları ve koruma alanları belirlenmemiĢ olan Fatih Mahallesi, 165 ada, 6 ve 7 parsellerde yer 

alan iki adet taĢınmazın da koruma gruplarının II olarak belirlenmesine; 

Söz konusu taĢınmazlara iliĢkin tapu kütüğünün beyanlar hanesine ‗‘Korunması Gerekli I. 

ve II. Grup Kültür Varlığıdır‘‘ Ģerhinin verilmesine; 

Tescilli taĢınmazlara iliĢkin korunma alanı sınırlarının ekte dağıtılan kadastral durumlarda 

görüldüğü Ģekilde belirlenmesine; 

Tescilli taĢınmazların parsellerinin dıĢında kalan, ancak korunma alanı sınırları içinde 

bulunan diğer parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine ise ‗‘ Korunması Gerekli TaĢınmaz 

Kültür Varlığı Korunma Alanındadır‘‘ Ģerhinin verilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 61.00/1369 

Toplantı Tarihi ve No : 26.07.2017-191 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 26.07.2017-3622 TRABZON 

Trabzon Ġli, Ortahisar Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, sit alanı dıĢında, TaĢınmaz Kültür ve 

Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu‘nun 04.09.1985 gün ve 1426 sayılı kararı ve 260 envanter 

numarası ile tescilli 204 ada, 6 parseldeki taĢınmazın koruma alanında kalan, mülkiyeti Trabzon 

BüyükĢehir Belediyesine ait, 202 ada 172 parselin koruma alanında çıkarılması isteğine iliĢkin 

Trabzon BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığı‘nın 05.05.2017 

gün ve E.6841 sayılı yazısı, Ortahisar Belediye BaĢkanlığı Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü‘nün 

22.06.2017 gün ve E.12634 sayılı yazısı, Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu‘nun 16.03.2006 gün ve 598 sayılı kararı ile Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğü‘nün 24.07.2017 gün ve 2017/545 sayılı uzman raporu okundu, ekleri ve 

dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda;  

Trabzon Ġli, Ortahisar Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 204 ada, 6 parseldeki taĢınmazın 

korunma alanın ekteki haritada gösterildiği Ģekilde yeniden belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 28.01/9 

Toplantı Tarihi ve No : 23.06.2017-190 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 23.06.2017-3621 TRABZON 

Giresun ili, Alucra Ġlçesi, Hacıhasan Köyünde yer alan tescilli kültür varlıklarının 

kadastral numaralarında ve tapu kayıtlarında yapılan hataların düzeltilmesi konusunu içeren 

Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulun Müdürlüğünün 22/06/2017 tarih ve 493 sayılı 

uzman raporu, Hacıhasan Köyünde yer alan tescilli kültür varlıklarına iliĢkin alınan, Trabzon 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 07.07.1998 gün ve 3182 sayılı, 17/05/1991 tarih 

ve 1015 sayılı,  Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 24.12.2004 gün ve 100 

sayılı, 27/05/2010 gün ve 2704 sayılı, Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 

13/10/2000 gün ve 3935 sayılı, Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26/05/2016 

gün ve 2924 sayılı, 16/12/2016 gün ve 3274 sayılı, 20.01.2016 gün ve 2694 sayılı, 24/05/2017 

tarih ve 3538 sayılı kararları ile konuya iliĢkin Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü‘nün 22/06/2017 tarih ve 493 sayılı uzman sunum raporu okundu,  ekleri ve dosyası 

incelendi yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Giresun Ġli, Alucra ilçesi, Hacıhasan Köyü, 121 ada, 35 parsele sehven verilen ― kültür 

varlığı‖ Ģerhinin, 121 ada, 30 ve 34 parsele verilen ―korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı 

korunma alanındadır‖ Ģerhinin kaldırılmasına, 

Giresun ili, Alucra ilçesi, Hacıhasan köyünde yer alan tescilli taĢınmazların kadastral 

numaralarının ve korunma gruplarının ekli listede düzeltilerek dağıtımı yapıldığı Ģekliyle 

onaylanmasına, 

Korunması gerekli kültür varlıklarının bulunduğu parsellerin tapu kütüğünün beyanlar 

hanesine ‗‗Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığıdır‘‘ Ģerhinin verilmesine, 

Alucra Ġlçesi, Hacıhasan Köyü 140 ada, 12 parsel ve 153 ada,17 parselde yer alan kültür 

varlıklarına iliĢkin Kurulumuzun 16/12/2016 tarih ve 3274 sayılı, 24/05/2017 tarih ve 3538 sayılı 

kararlarıyla belirlenen korunma alanlarının geçerli olduğuna, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 61.00/1376 

Toplantı Tarihi ve No : 23.06.2017-190 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 23.06.2017-3620 TRABZON 
Trabzon Ġli, Ortahisar Ġlçesi, Akoluk Mahallesi, sit alanı dıĢında,110 ada,16 parselin 

kuzeybatısında eski araç yolu güzergahında DSĠ tarafından yapılan içme suyu isale hattı yapımı 

çalıĢmaları sırasında ortaya çıkarılan mimari kalıntıların 2863 sayılı yasa kapsamında 

değerlendirilmesi isteğine iliĢkin Trabzon Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Müze 

Müdürlüğü‘nün 19/06/2017 gün ve 672 sayılı yazısı, Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğü‘nün 2017/494 sayılı uzman raporu, okundu, ekleri ve dosyası incelendi, 
kurulumuzca oluĢturulan Komisyon Üyeleri tarafından yerinde yapılan incelemeler sonucunda; 

Trabzon Ġli, Ortahisar Ġlçesi, Akoluk Mahallesi, sit alanı dıĢında110 ada,16 parselin 

kuzeybatısında eski araç yolu güzergahında DSĠ tarafından yapılan içme suyu isale hattı yapımı 

çalıĢmaları sırasında ortaya çıkarılan su kanalının 2863 sayılı yasa kapsamında kaldığından 

korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, koruma grubunun I (bir) olarak 

belirlenmesine, parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine ‗‗Korunması Gerekli I. (Bir) Grup 
TaĢınmaz Kültür Varlığı‘‘ Ģerhinin verilmesine, 

Bahse konu alanda mimari kalıntıların mahiyetinin anlaĢılabilmesi için Ġlgili Müze 

Müdürlüğü tarafından temizlik çalıĢmaları ve kurtarma kazısının yapılmasına, 

Alanda can ve mal güvenliği açısından gerekli tedbirlerin Ġlgili Kurumlarca alınması 

gerektiğine karar verildi. 1472/6/1-1 

————— 
TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 28.02/25 

Toplantı Tarihi ve No : 23.06.2017-190 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 23.06.2017-3615 TRABZON 
Giresun ili, Bulancak ilçesi sınırları içerisinde, sit alanı dıĢında, Pazarsuyu Deresi 

üzerinde yapılması planlanan ―Kovanlık Regülatörü ve HES (Kırma-Eleme Tesisi, Beton Santrali 

ve Malzeme Ocakları dahil)‖ projesine iliĢkin ÇED BaĢvuru Dosyası hakkında görüĢün 

bildirilmesi isteğine iliĢkin Çevre ve ġehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, Ġzin ve 

Denetim Genel Müdürlüğü‘nün 27/03/2017 gün ve 4848 sayılı yazısı ile konuya iliĢkin 

27/03/2017 tarihli, 21/04/2017 tarihli mail yazıları; Almer Çevre Denetim MüĢ. Müh. ĠĢ Sağ. 
Güv. Proje Tic. Ltd. ġti‘nin 15/06/2017 gün ve 231 sayılı yazısı; Trabzon Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kurulu‘nun 11/06/1997 gün ve 2856 sayılı kararı; Trabzon Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu‘nun 22/02/2007 gün ve 1010 sayılı kararı; Trabzon Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu‘nun 14/08/2014 gün ve 1951 sayılı kararı; Trabzon Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından hazırlanan 01/06/2017 gün ve 445 sayılı 

uzman raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 
Giresun ili, Bulancak ilçesi, Gültepe Köyü, Ezedin mevkiinde, Pazarsuyu Deresi üzerinde, 

korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli köprünün kurulumuzun 22/02/2007 gün ve 1010 

sayılı kararıyla belirlenen korunma alanının ekteki kadastral haritada gösterildiği Ģekilde revize 

edilmesine, belirlenen korunma alanı içerisinde kalan Gültepe köyü, 101 ada 1 parselin, 102 ada 

100, 99, 98, 50 ve 71 parseller ile Bahçeli köyü 120 ada 3,4,5 ve 6 parsellerin tapu kütüğünün 

beyanlar hanesine ‗‗Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı Korunma Alanındadır‖ Ģerhinin 

verilmesine; 

Pazarsuyu Deresi üzerinde yapılması planlanan ―Kovanlık Regülatörü ve HES (Kırma-

Eleme Tesisi, Beton Santrali ve Malzeme Ocakları dahil)‖ projesinin korunma alanı dıĢında 

kaldığından ve yapımı istenen tesis alanlarında 2863 sayılı yasa kapsamında kalan herhangi bir 

kültür varlığı bulunmadığından sunulan projeye iliĢkin kurulumuzca yapılacak bir iĢlem 

olmadığına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 28.02/65 

Toplantı Tarihi ve No : 23.06.2017-190 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 23.06.2017-3616 TRABZON 

Giresun ili, Bulancak içesi ili, ġemsettin mahallesi 129 ada,11 parselde yer alan özel 

mülkiyete ait konut olarak kullanılan taĢınmazın kültür varlığı olarak tescil edilmesini isteğine 

iliĢkin, Giresun Valiliği, il Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 28.02.2017 gün ve 426 sayılı yazısı 

ve ekleri Bulancak Belediyesi Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün 31.03.2017 gün ve 1613 

sayılı,31.03.2017 gün ve 1611 sayılı yazıları, Bulancak Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğünün 

03.04.2017 gün ve E.760458 sayılı yazısı, Bulancak Kadastro Müdürlüğünün 06.04.2017 gün ve 

E.802314 sayılı yazısı, Çevre ve ġehircilik il Müdürlüğünün 31.05.2017 gün ve E.1683 sayılı 

yazısı ile Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 16.05.2017 gün ve 

1789 sayı ile kayıtlı uzman raporu okundu ekleri ve dosyasındaki bilgi ve belgeleri incelendi 

yapılan görüĢmeler sonunda; 

Giresun ili, Bulancak ilçesi, ġemsettin mahallesi,129 ada,11 parselde yer alan özel 

mülkiyete ait konutun, 3386 ve 5226 sayılı kanunlarla değiĢik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 

varlıklarını Koruma Kanununun 6. Maddesi kapsamında kaldığından, korunması gerekli taĢınmaz 

kültür varlığı olarak tescil edilmesine; koruma grubunun II (Ġki), korunma alanının ise kararımız 

ekinde dağıtımı yapılan 1/1000 ölçekli kadastral planda sınırları çizilen saha olarak 

belirlenmesine; 

TaĢınmazın bulunduğu 196 ada,1I parselin Tapu Kütüğünün beyanlar hanesine‘‘ 

Korunması gerekli II. (iki) Grup TaĢınmaz Kültür Varlığı‘‘ Ģerhinin; belirlenen korunma alanının 

içinde kalan 129 ada 2 ve 3 parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine de ‗‘Korunması Gerekli 

TaĢınmaz Kültür Varlığı Korunma Alanındadır‘‘ Ģerhinin verilmesine; 

Kültür varlığı olarak korunma altına alınan taĢınmazda ve korunma alanında yapılacak 

uygulamalar öncesi kurulumuzdan izin alınmasına; 

TaĢınmazın esaslı onarımı gerektiğinden ilgilisince hazırlanacak rölöve restitüsyon ve 

restorasyon projelerinin kurulumuz onayından sonra onarımının yapılabileceğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 53.05/75 

Toplantı Tarihi ve No : 23.06.2017-190 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 23.06.2017-3608 TRABZON 

Rize Ġli, Ġkizdere Ġlçesi, YeĢilyurt Mahallesi, sit alanı dıĢında, özel mülkiyetine ait, 333 

ada, 11 parseldeki konutun koruma altına alınması talebini içeren Rize Valiliği, Ġl Kültür ve 

Turizm Müdürlüğünün 29/06/2016 tarih ve 1380 sayılı yazısı, konuya iliĢkin Rize Valiliği, 

Kadastro Müdürlüğünün 26/07/2016 tarih ve 13297618-130.01.02-E.1648295 sayılı yazısı ile 

Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü‘nün 23/05/2017 tarih ve 2017/488 

sayılı Uzman Raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Rize Ġli, Ġkizdere Ġlçesi, YeĢilyurt Mahallesi, 333 ada, 11 parseldeki taĢınmazın; 5226 ve 

3386 sayılı yasalarla değiĢik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun 6. 

maddesi kapsamında kaldığından korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine; 

Koruma grubunun II. (iki) olarak belirlenmesine, taĢınmazın bulunduğu parselin tapu 

kütüğünün beyanlar hanesine ―korunması gerekli II. (iki) grup kültür varlığıdır‖ Ģerhinin 

verilmesine; 

Söz konusu 11 parselin koruma alanının ise yerinde yapılacak olan tespit ve tescil 

çalıĢmalarından sonra belirleneceğine karar verildi. 1472/9/1-1 

————— 

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 53.05/77 

Toplantı Tarihi ve No : 23.06.2017-190 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 23.06.2017-3607 TRABZON 

Rize Ġli, Ġkizdere Ġlçesi, Zafer Mahallesi, sit alanı dıĢında, özel mülkiyetine ait, 135 ada, 8 

parseldeki konutun koruma altına alınması talebini içeren Rize Valiliği, Ġl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğünün 18/08/2016 tarih ve 2162 sayılı yazısı, konuya iliĢkin Rize Valiliği, Kadastro 

Müdürlüğünün 31/08/2016 tarih ve 13297618-130.01.02-E.1971018 sayılı yazısı ile Trabzon 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü‘nün 23/05/2017 tarih ve 2017/489 sayılı 

Uzman Raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Rize Ġli, Ġkizdere Ġlçesi, Zafer Mahallesi, 135 ada, 8 parseldeki taĢınmazın; 5226 ve 3386 

sayılı yasalarla değiĢik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun 6. maddesi 

kapsamında kaldığından korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine; 

Koruma grubunun II. (iki) olarak belirlenmesine, taĢınmazın bulunduğu parselin tapu 

kütüğünün beyanlar hanesine ―korunması gerekli II. (iki) grup kültür varlığıdır‖ Ģerhinin 

verilmesine; 

Söz konusu 8 parselin koruma alanı ekte dağıtımı yapılan kadastral planda iĢaretlendiği 

Ģekilde belirlenmesine, koruma alanı içinde kalan 135 ada 9 parsel ile 142 ada 1 parsellerin tapu 

kütüğünün beyanlar hanesine ise ―kültür varlığı korunma alanıdır‖ Ģerhinin verilmesi gerektiğine 

karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 53.04/147 

Toplantı Tarihi ve No : 23.06.2017-190 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 23.06.2017-3606 TRABZON 

Rize Ġli, Fındıklı Ġlçesi, YeniĢehitlik Köyü, sit alanı dıĢında, kamu mülkiyetine ait, 150 

ada, 1 parselde yer alan Ģehitliğin tarihi sit olarak belirlenmesi talebini içeren Rize Valiliği, Ġl 

Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 15/11/2016 tarih ve 95711548-168.01/2317 sayılı yazısı, 

konuya iliĢkin Fındıklı Kaymakamlığı, Tapu Müdürlüğünün 27/04/2017 tarih ve 12822408-870-

E.981476 sayılı yazısı, Rize Valiliği, Kadastro Müdürlüğünün 03/05/2017 tarih ve 70199157-

205.03-E.1004723 sayılı yazısı,  Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 16/01/2014 tarih 

ve 271 sayılı kararı ile Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü‘nün 

22/05/2017 tarih ve 2017/468 sayılı Uzman Raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan 

görüĢmeler sonucunda; 

Rize Ġli, Fındıklı Ġlçesi, YeniĢehitlik Köyü, 150 ada, 1 parselde, Ģehit mezarı ve mevzi 

kalıntıları bulunan sahada; Milli Tarihimiz ve askeri harp tarihi açısından önemli tarihi olayların 

(1916 yılında Osmanlı-Rus kuvvetleri arasında muharebeler) yaĢanmıĢ olmasından dolayı, ekli 

kadastral planda sınırları çizilen sahaların, tarihi ve kültürel değerlerin birlikte korunabilmesi için, 

5226 ve 3386 sayılı yasalarla değiĢik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 

kapsamında, Tarihi Sit Alanı olarak tescil edilmesine; 

Fındıklı Ġlçesi, YeniĢehitlik Köyü, 150 ada, 1 parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine 

‗tarihi sit alanıdır‘ Ģerhinin verilerek gerekli iĢlemlerin yapılmasına; 

Tarihi sit alanı ilan edilen sahanın koruma ve kullanma koĢullarının; 

a) Alanın tarihi ve kültürel değerlerini koruyan koruma amaçlı imar planları, koruma 

bölge kurulunca uygun görülünceye kadar, zorunlu altyapı uygulamaları ve kamu hizmet yapıları 

dıĢında, bitki örtüsünü, topografik yapıyı, siluet etkisini bozabilecek, tahribata yönelik hiçbir inĢai 

ve fiziki uygulamada bulunulamayacağına, 

b) Tarihi sit alanının çevre düzeni planına iliĢkin gerekli çalıĢmaların yapılarak 

hazırlanacak çevre düzeni planları için koruma bölge kurullarının uygun görüĢlerinin alınmasına, 

c) Tarihi sit içinde bulunan orman alanlarında Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığınca gerekli 

çalıĢmaların yapılabileceğine, 

d) Bu alan içinde; kamu hizmet yapıları, altyapı hizmetleri ile anıt ve Ģehitliklerin 

düzenleme ve gerekli onarımları için projeleriyle birlikte koruma bölge kurulundan izin 

alınmasına, 

e) Önceden süregelen tarımsal faaliyet ile bağ ve bahçeciliğin devam ettirilebileceğine, 

koruma amaçlı imar planları onaylanmadan bu alanların bu amaç dıĢında kesinlikle 

kullanılamayacağına, 

ġeklinde belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 53.00/14 

Toplantı Tarihi ve No : 23.06.2017-190 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 23.06.2017-3603 TRABZON 

Rize Ġli, Merkez, Rize Kalesi ve çevresinde yer alan Rize Kalesi I. Derece Arkeolojik Sit 

Alanına ait koruma amaçlı imar planı yapım sürecinin uzatılması ve sit alanı içerisindeki 

kamulaĢtırılacak parsellerin incelenmesi taleplerini içeren; Rize Belediye BaĢkanlığı Ġmar ve 

ġehircilik Müdürlüğü‘nün 08.06.2017 gün ve 29382 sayılı yazısı, Kültür Varlıkları ve Müzeler 

Genel Müdürlüğü‘nün 02.06.2017 gün ve 112414 sayılı yazısı, Trabzon Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kurulu‘nun 02.06.1989 gün ve 335 sayılı kararı, Trabzon Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü‘nün, 13.06.2017 gün 2017/492 sayılı uzman raporu okundu ve 

dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Rize Ġli, Merkez, Rize Kalesi I. Derece Arkeolojik Sit Alanına ait koruma amaçlı imar 

planının yapım sürecinin ilgili kurumun talebi üzerine 5226 ve 3386 Yasalarla değiĢik 2863 sayılı 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 17. Maddesi gereğince bir yıl daha 

uzatılmasına ve geçiĢ dönemi yapılanma koĢullarının aĢağıdaki Ģekliyle belirlenmesine; 

GeçiĢ Dönemi Yapılanma KoĢulları: 

Bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilmemesine, yapılacak imar 

planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlendikleri için bilimsel amaçlı kazıların dıĢında 

hiçbir kazıya izin verilmemesine; 

- Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için 

müze müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢüyle konunun koruma kurulunda 

değerlendirilmesine; 

- TaĢ, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzemelerin dökülmemesine; 

- Bu alanlar içerisinde düzenlenecek peyzaj düzenlemelerinin, gezi yollarının, bilet giĢesi, 

bekçi kulübesi gibi ünitelerin yapımı için koruma bölge kurulundan izin alınmasına; 

- Sit alanlarının mahiyetini etkilemeyecek Ģekilde koruma bölge kurulundan izin alınmak 

koĢulu ile birleĢtirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine, 

Rize Kalesi I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırının ekte dağıtımı yapılan kadastral 

haritada gösterildiği Ģekliyle sayısallaĢtırılmasının uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 29.01/8 

Toplantı Tarihi ve No : 22.06.2017-189 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 22.06.2017-3601 TRABZON 

GümüĢhane ili, Kelkit Ġlçesi, Özen Köyü, sınırları içerisinde yer alan, Trabzon Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 26/10/2001 tarih ve 4274 sayılı kararı ile tescillenen,  

Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 24/06/2009 tarih ve 2175 sayılı 

kararı ile koruma alanı belirlenen ve Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 

26/04/2012 tarih ve 446 sayılı kararı ile daha önce onaylanan korunma alanının aynen geçerli 

olduğuna karar verilen ―kayaya oyma odanın‘‘ bulunduğu alanda iĢletilen taĢ ocağı ve yapılması 

planlanan beton santralinden bahisle, korunma alanı sınırlarının geniĢletilmesi talebini konu alan 

Özen Köyü muhtarının 16/15/2017 tarihli dilekçesi, GümüĢhane Valiliği Ġl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü‘nün 26/05/2017 tarih ve 1016 sayılı yazısı ve Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu uzmanlarınca hazırlanan 16/06/2017/ tarih ve 2273 sayılı uzman raporu okundu 

ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

GümüĢhane ili, Kelkit Ġlçesi, Özen Köyü, sınırları içerisinde yer alan ve kadastro harici 

parsel üzerinde bulunan ―kayaya oyma odanın‘‘ Kurulumuzun 26/04/2009 tarih ve 2175 sayılı 

kararı ile onaylanan korunma alanının geniĢletilmesine gerek olmadığına, korunma alnının ekteki 

1/5000 ölçekli kadastral planda sınırları ve koordinatları belirlendiği Ģekilde sayısallaĢtırarak 

yeniden belirlenmesine ve koruma grubunun I (bir) olmasına; belirlenen korunma alanı sınırları 

içerisinde kalan Özen Köyü, 223 ada, 1 parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine de 

―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı Korunma Alanıdır‘‘ Ģerhinin verilmesine karar 

verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 61.07/188 

Toplantı Tarihi ve No : 21.06.2017-188 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 21.06.2017-3591 TRABZON 

Trabzon Ġli, Sürmene Ġlçesi, Ortaköy Mahallesi, sit alanı dıĢında, özel mülkiyete ait, 957 

ada, 1 parseldeki taĢınmazın kültür varlığı olarak tescillenmesi talebini içeren ilgilisinin 

18/04/2017 tarihli yazısı, konuya iliĢkin Sürmene Kaymakamlığı, Kadastro Müdürlüğünün 

28/04/2017 tarih ve 25634011-160.99-E.987377 sayılı yazısı, Sürmene Kaymakamlığı, Tapu 

Müdürlüğünün 11/05/2017 tarih ve 66824736-160.99[160.99]-E.1073554 sayılı yazısı, Sürmene 

Belediye BaĢkanlığı, Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün 09/05/2017 tarih ve 12936420-804.01-

E.529 sayılı yazısı ile Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü‘nün 

07/04/2017 tarih ve 2017/403 sayılı uzman raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan 

görüĢmeler sonucunda; 

Trabzon Ġli, Sürmene Ġlçesi, Ortaköy Mahallesi, 957 ada, 1 parseldeki taĢınmaz; 5226 ve 

3386 sayılı yasalarla değiĢik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun 6. 

maddesi kapsamında kaldığından korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine; 

Koruma grubunun II. (iki) olarak belirlenmesine; TaĢınmazın bulunduğu parselin tapu 

kütüğünün beyanlar hanesine ―korunması gerekli II. (iki) grup kültür varlığıdır‖ Ģerhinin 

verilmesine karar verildi. 1472/14/1-1 

————— 

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 61.06/05 

Toplantı Tarihi ve No : 21.06.2017-188 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 21.06.2017-3587 TRABZON 

Trabzon Ġli, Of Ġlçesi, Uğurlu (Merkez) Mahallesi, sit alanı dıĢında yer alan tescilli 112 

ada7 parselde yer alan Yeni Camii ve haziresi,115 ada 4 parselde yer alan mezarlık,112 ada 4 

parselde yer alan mezarlık,113 ada 1 parselde yer alan mezarlık,112 ada,6 parselde yer alan 

kütüphane ile medresenin korunma alanı ve koruma gruplarının belirtilmesi isteğine iliĢkin Of  

Belediye BaĢkanlığı Fen ĠĢleri Müdürlüğü‘nün 21/10/2016 gün ve 1646 sayılı yazısı, Of 

Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü‘nün 23/03/2017 gün ve E.685238 sayılı yazısı, Trabzon Valiliği 

Kadastro Müdürlüğü‘nün 29/03/2017 gün ve E.723867 sayılı yazısı, Of Belediye BaĢkanlığı Fen 

ĠĢleri Müdürlüğü‘nün 20/04/2017 gün ve E.1342 sayılı yazısı, Trabzon Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kurulu‘nun 17/08/1991 gün ve 1156 sayılı kararı, Trabzon Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kurulu‘nun 23/03/2000 gün ve 3734 sayılı kararı, Trabzon Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu‘nun 29/03/2017 gün ve 3403 sayılı kararı Trabzon Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü‘nün 2017/420 sayılı uzman raporu okundu, ekleri 

ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Trabzon Ġli, Of Ġlçesi, Uğurlu (Merkez) Mahallesi, sit alanı dıĢında tescilli 112 ada 7 

parselde yer alan Yeni Camii ve haziresi,112 ada 4 parselde yer alan mezarlık,113 ada 1 parselde 

yer alan mezarlık,112 ada,6 parselde yer alan kütüphane ile medresenin ada/parsel bilgilerinin 

belirtilmesine, 

112 ada 4-6-7 parsel, 113 ada 1 parsel ile 115 ada 4 parselde yer alan tescilli taĢınmazların 

korunma alanının ise ekte dağıtımı yapılan kadastral planda iĢaretlendiği Ģekilde belirlenmesine, 

taĢınmazların bulunduğu parsellerin tapu kütüklerinin beyanlar hanesine ‗‗Korunması Gerekli I. 

(Bir) Grup TaĢınmaz Kültür Varlığı‘‘ Ģerhinin; belirlenen korunma alanının içinde kalan 

parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine de ‗‗Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı 

Korunma Alanındadır‖ Ģerhinin verilmesine, 

Tescilli taĢınmazların korunma alanında yapılacak her türlü inĢai ve fiziki uygulama 

öncesi Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine karar verildi. 
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