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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Millî Savunma Bakanlığından:
FAKÜLTE VE YÜKSEKOKULLAR ASKERÎ ÖĞRENCİ KOMUTANLIĞI VE 

ÖĞRENCİLERİ İLE FAKÜLTE VE YÜKSEKOKULLARDAN YETİŞEN
SUBAYLARA VE ASTSUBAYLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bakanlık nam ve hesabına fakülte, yüksek-

okul veya meslek yüksekokullarında eğitim göreceklerin ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitime
gönderilmeleri ile kaynaklarını, askerî öğrenciliğe giriş şartlarını, kayıt ve kabul işlemlerini,
eğitim ve öğretimle ilgili ilkeleri, süre, şekil ve programlarını, sınıf geçme ve bitirme ile su-
baylığa ve astsubaylığa nasıp işlemlerini, öğrenimle ilgili görev ve sorumluluklarını, disiplin,
askerî öğrencilikten çıkış ve çıkarılış, özlük haklarına ilişkin ilke ve yöntemleri, askerî eğitim-
leri, Komutanlığın teşkilâtı ile organlarını, görevlerini, fakülte veya yüksekokulu kendi hesa-
bına okuyarak mezun olanlar ile yedek subaylık veya yedek astsubaylık hizmetini yapmakta
olanlardan istekli bulunanların muvazzaf subaylığa veya muvazzaf astsubaylığa naspedilme-
lerinde aranacak nitelikleri, yapılacak işlemleri, Bakanlık nam ve hesabına fakülte ve yüksek-
okulda öğrenim gördürülen subaylardan ve astsubaylardan Komutanlık bünyesine alınanlara
ilişkin işlemleri düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bakanlık nam ve hesabına yurt içindeki üniversitelerin

fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarında öğrenim gören askerî öğrencileri, kendi
hesabına okuyarak fakülte ve yüksekokuldan mezun olanlar ile yedek subaylık veya yedek ast-
subaylık hizmetini yapmakta olanlardan muvazzaf subaylığa veya muvazzaf astsubaylığa geç-
meye istekli personeli, usulüne göre alınan yabancı askerî öğrencileri, Komutanlık ile ilgili di-
ğer komutanlık ve kurumları, Bakanlık nam ve hesabına fakülte ve yüksekokullarda öğrenim
yaptırılanlardan Komutanlık bünyesine alınan subayları ve astsubayları kapsar.
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Dayanak 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri

İç Hizmet Kanununun 113 üncü ve 114 üncü maddeleri, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 11 inci, 13 üncü, 14 üncü, 20 nci, 67 nci ve 68 inci
maddeleri, 31/7/1970 tarihli ve 1325 sayılı Askeri Okullar, Askeri Öğrenciler, Askeri Fabrikalar
ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun ek 2 nci, ek 3 üncü, ek 4 üncü, ek 5 inci, ek 6 ncı,
ek 7 nci, ek 8 inci ve ek 9 uncu maddeleri ile 31/1/2013 tarihli ve 6413 sayılı Türk Silahlı Kuv-
vetleri Disiplin Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Askerî eğitim: Fiziki ve ruhi yapıyı geliştirmek amacıyla ve kuvvetlerin ihtiyacını

karşılayacak şekilde; fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarında Bakanlık nam ve he-
sabına eğitim gören askerî öğrencilerin, akademik ders programları dışında yarıyıl veya yaz
tatillerindeki uygulamalı eğitimlerini de kapsayan; kendi nam ve hesabına fakülte, yüksekokul
veya meslek yüksekokulundan mezun olmuş, subay ve astsubay adayı olarak temin edilmiş
personelin nasıp öncesi aldığı her türlü uygulamalı eğitimi, 

b) Askerî öğrenci: Subay veya astsubay yetiştirilmek üzere muhtelif okul ve üniversi-
telerde okuyan ve resmî bir kıyafet taşıyan öğrenciyi,

c) Bakan: Millî Savunma Bakanını,
ç) Bakanlık: Millî Savunma Bakanlığını,
d) Doktora: Lisansa dayalı en az altı yarıyıllık veya yüksek lisans ya da eczacılık veya

fen fakültesi mezunlarınca Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar
dalında kazanılan uzmanlığa dayalı en az dört yarıyıllık programı kapsayan ve orijinal bir araş-
tırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan bir yükseköğretimi,

e) Eğitim: Belli bir bilim dalı veya sanat kolunda yetiştirme, geliştirme ve eğitme işini,
f) Eğitim ve öğretim yılı: Eğitim ve öğretimin başladığı tarihten, sonraki eğitim ve öğ-

retim yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi,
g) Fakülte: Yüksek düzeyde eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan, ken-

disine birimler bağlanabilen bir yükseköğretim kurumunu, 
ğ) İntibak eğitimi: Fakülte ve yüksekokullar askerî öğrenci adaylarına, askerî öğrenci-

likte tâbi olacakları askerî mevzuatı tanıtmak, temel askerî örf ve adetleri öğretmek, temel
askerî eğitimi yaptırmak ve ilgili branşlarının gerektirdiği temel niteliklere ulaşmalarını sağla-
mak üzere ihtiyaç halinde ilk eğitim ve öğretim yılı öncesinde verilebilen ve kesin süresi, esas-
ları ilgili harp okulu komutanlığının teklifi üzerine Rektör onayı ile belirlenen, Komutanlıkça
icra edilecek eğitimi,

h) İntibak süresi: Askerî öğrenci adayının Komutanlık intibak eğitimine katılımıyla baş-
layan, askerlik andını içmesi ile sona eren süreyi,

ı) İntibaksızlık: Askerî öğrenci adayının, intibak süresi içinde disiplin, eğitim ve Rek-
törlük tarafından çıkarılacak talimat/esaslar ile belirlenen diğer asgari niteliklere ulaşmadığının
sıralı en az iki disiplin amirinin ve rehberlik uzmanının ortak gerekçeli kanaat raporu ile tespit
edilmesi halini,

i) Komutanlık: Fakülte ve yüksekokullarda Bakanlık nam ve hesabına eğitim gören as-
kerî öğrencilerin intibak ve askerî eğitimlerini veren, özlük ve disiplin işlemlerini yürüten, bağ-
lılığı Bakan onayı ile belirlenen Fakülte ve Yüksekokullar Askerî Öğrenci Komutanlığını,

j) Konservatuvar: Müzik ve sahne sanatlarında sanatçı yetiştiren bir yükseköğretim ku-
rumunu,

k) Kuvvet: Bakana bağlı Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarını,
l) Lisans: Ortaöğretime dayalı, en az sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan bir yük-

seköğretimi,
m) Lisansüstü: Yüksek lisans ve doktora ile tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve ve-

teriner hekimliğinde uzmanlık ve sanatta yeterlik eğitimini,
n) Meslek yüksekokulu: Belirli mesleklere yönelik nitelikli insan gücü yetiştirmeyi

amaçlayan, yılda iki veya üç dönem olmak üzere iki yıllık eğitim ve öğretim veren, ön lisans
derecesi veren bir yükseköğretim kurumunu,
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o) Misafir öğrenci: Ülkemizde faaliyet gösteren fakülte, yüksekokul ve meslek yük-
sekokullarında öğrenim görmek üzere gelen yabancı uyruklu askerî öğrencilerden, Komutanlık
bünyesinde askerî öğrenciliğe devam edenleri,

ö) Öğrenim: Herhangi bir meslek, sanat veya iş için gerekli bilgi, beceri ve alışkanlık-
ların elde edilmesi amacıyla yapılan çalışmayı,

p) Öğretim: Belli bir amaca göre gereken bilgileri verme işini,
r) Ön lisans: Ortaöğretim yeterliklerine dayalı, en az iki yıllık bir programı kapsayan

nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan veya lisans öğretiminin ilk kademesini teşkil eden
yükseköğretimi,

s) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
ş) Rektör: Millî Savunma Üniversitesi Rektörünü,
t) Rektörlük: Millî Savunma Üniversitesi Rektörlüğünü,
u) Sağlık personeli: Tabip, diş tabibi, eczacı, veteriner hekim ve sağlık sınıfında yer

alan diğer personeli,
ü) Sanatta yeterlik: Lisansa dayalı en az altı yarıyıllık, yüksek lisansa dayalı en az dört

yarıyıllık programı kapsayan ve orijinal bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne
sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora düzeyinde lisansüstü bir
yükseköğretim eşdeğerini,

v) Yüksek lisans (bilim uzmanlığı, mastır, yüksek mühendislik, yüksek mimarlık): Bir
lisans öğretimine dayalı eğitim, öğretim ve araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan
bir yükseköğretimi,

y) Yüksekokul: Belirli bir mesleğe yönelik eğitim ve öğretime ağırlık veren bir yük-
seköğretim kurumunu,

z) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
aa) Yükseköğretim: Orta öğretime dayalı en az dört yarıyılı kapsayan her kademedeki

eğitim ve öğretimi,
bb) Yükseköğretim kurumları: Üniversite ile yüksek teknoloji enstitüleri ve bunların

bünyesinde yer alan fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, konservatuvarlar, araştırma ve uygu-
lama merkezleri ile bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne bağlı meslek yüksekokul-
ları ile bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne bağlı olmaksızın ve kazanç amacına
yönelik olmamak şartı ile vakıflar tarafından kurulan meslek yüksekokullarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Teşkilât ve İşleyiş

Teşkilât 
MADDE 5 – (1) Komutanlık teşkilâtı, Bakanlığın kuruluş ve kadrolarında gösterilir.
Görev
MADDE 6 – (1) Komutanlığın görevi;
a) Bakanlığın, harp okullarında veya astsubay meslek yüksekokullarında yetiştiremediği

veya yetiştirme imkânının kısıtlı olduğu durumlarda askerî öğrencilerin; fakülte, yüksekokul
veya meslek yüksekokullarında, Türk Silahlı Kuvvetlerinde alacağı görevlere uygun bir şekilde
yetiştirilmeleri için gerekli idari ve lojistik hizmetlerini, 

b) 14 üncü maddede belirtilen amaçlara ulaşacak eğitim ve öğretim faaliyetlerini, 
yürütmektir.
Organlar ve görevleri
MADDE 7 – (1) Komutanlık, kuruluş ve kadrolarında gösterilen organlar ve disiplin

kurulundan oluşur.
(2) Disiplin kurulu; Rektör veya görevlendireceği rektör yardımcısının başkanlığında;

ilgili harp okulu komutanı, öğrenci alay komutanı, Fakülte ve Yüksekokullar Askerî Öğrenci
Komutanı, askerî öğrenci disiplin subayı, eğitim öğretim güvenlik ve istihbarata karşı koyma
kısım amiri ile askerî öğrencinin bölük komutanından oluşur. Disiplin kurulu, ceza inceleme
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kurulu olarak ve idari yargı kararı ile askerî öğrencilik hakkını kazananların durumunu görüş-
mek üzere toplandığında; Fakülte ve Yüksekokullar Askerî Öğrenci Komutanının başkanlığın-
da, askerî öğrenci disiplin subayı, eğitim öğretim güvenlik ve istihbarata karşı koyma kısım
amiri ve askerî öğrencinin bölük komutanından oluşur.

(3) Komutanlık tarafından kadro, noksan atamalar veya yeterli sayıda ve uygun nitelikte
personel bulunamaması nedeniyle disiplin kurulunun oluşturulamaması durumunda eksik kurul
üyeleri, Komutanlığın bağlı olduğu harp okulu komutanlığınca, üyelerin kadro karşılıkları göz
önünde tutularak Rektör onayıyla oluşturulur. Bu şekilde de disiplin kurulunun oluşturulama-
ması halinde, eksik kalan üyelerin yerine Rektör tarafından görevlendirme yapılır.

(4) Ceza inceleme kurulu olarak veya idari yargı kararı ile askerî öğrencilik hakkını ka-
zananların durumunu görüşmek üzere toplanılan haller hariç olmak üzere, disiplin kurulunun
Bakanlık tarafından askerî öğrencilere yönelik düzenlenen disiplin yönetmeliğinin, disiplinsiz
askerî öğrencilerin ikazına ilişkin ilgili kurullara sevk edildiği durumların belirlendiği hükümler
uyarınca toplandığı haller ile askerî öğrencinin Komutanlıktan ilişiğinin kesilip kesilmemesine
karar vermek üzere toplandığı hallerde, Rektör veya görevlendireceği rektör yardımcısının ku-
rula başkanlık etmesi zorunludur. Kurulun toplantı gündemi ilgili mevzuat çerçevesinde belir-
lenir. Raportörlük faaliyetleri, askerî öğrenci disiplin subaylığınca yürütülür. Disiplin kurulu;
gerektiğinde, 6413 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin altıncı fıkrasındaki yetkileri kullanır.

(5) Disiplin kurulunun toplantı ve karar yeter sayısı üye tam sayısının yarısının bir faz-
lası kadardır. Kararlar gerekçeli yazılır. Karara katılmayan üye katılmama gerekçesini ayrıca
yazılı olarak belirtir.

(6) Disiplin kurulu, kurula sevk edilen askerî öğrencilerin disiplinle ilgili safahatını,
ödül, eğitim ve öğretim durumunu, işlediği suç ve disiplinsizlikler arasındaki zaman fasılalarını,
disiplin yönünden genel gidişatına istisna teşkil edebilecek disiplinsizliklerinin bulunup bu-
lunmadığını, suç ve disiplinsizliklerin niteliğini, hakkında sıralı disiplin amirlerince yapılan
işlemleri, disiplin kuruluna çıkartılma nedenlerini, delillerini ve yapılan işlemlerin ilgili mev-
zuata uygunluğunu inceleyerek; Komutanlıktan ilişiklerinin kesilmesine veya kesilmemesine,
ikaz edilmesine, ilave inceleme yapılmasına veya kurulun yetkisizliğine karar verir. Bakanlık
tarafından askerî öğrencilere yönelik, 10/4/2015 tarihli ve 29322 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinde belirtilen esaslar kapsa-
mında ikaz edilmesi talebi ile sevk edilenler hakkında söz konusu Yönetmelik uyarınca işlem
yapar. İlave inceleme yapılmasına karar verilen durumlarda incelemeyi müteakip nihai karar
için dosya yeniden disiplin kuruluna sevk edilir. Askerî öğrencinin, Komutanlık ile ilişiğinin
kesilmesi hakkındaki karar, Rektörün teklifi üzerine Bakan onayı ile yürürlüğe girer.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Askerî Öğrenci Seçimi ile Eğitim ve Öğretim Uygulama Esasları

Askerî öğrenci kaynakları
MADDE 8 – (1) Bakanlığın, harp okullarında veya astsubay meslek yüksekokullarında

yetiştiremediği veya yetiştirme imkânının kısıtlı olduğu durumlarda sınıf subaylarını/astsubay-
larını fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarında yetiştirmek üzere;

a) Lise ve dengi okulları bitirerek subay olmak için fakülte ve yüksekokulda; astsubay
olmak için fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunda öğrenime devam hakkını kazan-
mış olanlar,

b) Subay veya astsubay olmak üzere yetiştirilecekler için fakülte, yüksekokul veya mes-
lek yüksekokulunda okudukları sınıfı başarıyla geçenler, seçildikleri takdirde, 

askerî öğrenci olarak alınır.
(2) İhtiyaç duyulması halinde, Bando Astsubay Meslek Yüksekokulunun birinci sınıfını

başarı ile geçen askerî öğrenciler, Bakanlıkça belirlenen esaslara göre seçildikleri takdirde Millî
Savunma Üniversitesiyle, ilgili yükseköğretim kurumları arasında yapılacak protokole istina-
den, subay yetiştirilmek üzere yükseköğretim kurumlarının konservatuar bölümlerinde öğre-
nime gönderilebilirler.
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Kontenjan
MADDE 9 – (1) Yurt içindeki fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarında Ba-

kanlık nam ve hesabına eğitim görmek üzere; kuvvetlerin insan gücü ihtiyaçları esas alınarak
Bakanlık tarafından belirtilen kontenjan kadar askerî öğrenci alınır. Belirlenecek bu konten-
janlar ve kayıt kabul koşulları Bakanlık tarafından her yıl en geç Şubat ayı içerisinde YÖK’e
ve ÖSYM’ye bildirilir.

Duyuru
MADDE 10 – (1) Askerî öğrenci alımına ilişkin duyuru; giriş şartlarını, istenen belge-

leri, başvurulacak makamları ve gerekli diğer bilgileri içerecek şekilde 15/7/2018 tarihli ve
30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 10 sayılı Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince, Cumhurbaşkanınca belirlenen ku-
rumun internet sitesinde ve Bakanlık internet sayfasında ilan edilir.

Askerî öğrenciliğe giriş şartları 
MADDE 11 – (1) Askeri öğrenciliğe giriş şartları şunlardır:
a) Türk vatandaşı olmak.
b) Hakkında yedek subay olamaz kararı bulunmamak.
c) Askeri okullar ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına

bağlı okullardan herhangi bir sebeple çıkmamış veya çıkarılmamış olmak, diğer okullardan di-
siplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak ve ortaöğretim kurumlarında örgün öğretim dışına
çıkartma cezası almamış olmak.

ç) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutan-
lığında muvazzaf/sözleşmeli subay veya astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya bunların
adayı olarak daha önce istihdam edilmemiş olmak.

d) Sözleşmeli er/erbaş veya bunların adayı iken sözleşmesi idarece feshedilmemiş ol-
mak. 

e) Devlet memurluğundan veya kamu görevinden herhangi bir nedenle çıkarılmamış
olmak. 

f) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, genel veya özel af kanunları kapsamına girmiş, za-
manaşımına uğramış, hapis cezası seçenek yaptırımlarına çevrilmiş, ertelenmiş veya hüküm-
lülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile herhangi bir suçtan hükümlü bu-
lunmamak veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak.

g) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af
kanunları kapsamına girmiş, zamanaşımına uğramış veya haklarında hükmün açıklanmasının
geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi; Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının
saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin iş-
leyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, Devlet
sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçu, kamu güvenine karşı işlenen suçlar, genel ahlaka karşı
işlenen suçlar ile yağma, zimmet, irtikap, rüşvet, iftira, hırsızlık, dolandırıcılık, suç işlemek
amacıyla örgüt kurma, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma,
banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş,
suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, uyuşturucu ve/veya uyarıcı madde imal ve
ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuştu-
rucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya
uyarıcı madde kullanmak, gayri tabii mukarenette bulunma, hileli iflas, kaçakçılık, ihaleye
fesat karıştırma suçlarından dolayı hakkında hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükme-
dilmemiş olmak veya bu suçlar nedeniyle hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma ya
da kovuşturma devam etmiyor olmak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.

ğ) Genelev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yer-
lerde çalışmamış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve
edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserlerin, kaydedildiği materyale ba-
kılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar nedeniyle hakkında herhangi bir adli veya idari
soruşturma veya kovuşturma devam etmiyor olmak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulan-
mamak veya bu işler nedeniyle hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar ve-
rilmiş olsa dahi hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak.
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h) Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevî şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref
ve haysiyetiyle bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak.

ı) Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve
halen çalışmıyor olmak.

i) Evli, hamile, çocuklu, daha önceden evlenmiş, herhangi bir kadınla veya erkekle ni-
kâhsız olarak karı-koca gibi birlikte yaşamamış/yaşamıyor olmak veya gayritabii cinsi eğilim-
leri tespit edilmemiş olmak. 

j) 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
maddesinde belirtilen suçlardan hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar ve-
rilmiş olsa dahi hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak.

k) 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 Yönetmeliğine göre belirlenmiş tam teşekküllü bir hastaneden “Askerî Öğrenci Olur”
raporu almak.

l) Yapılacak yazılı sınavda, değerlendirme testinde, fiziki yeterlik testinde ve mülakatta
başarılı olmak.

m) Bakanlık tarafından sınav, mülâkat ve diğer seçim işlemleri sonucunda yayımlanan
değerlendirme sıralamasında, önceden ilan edilmiş kontenjan içinde bulunmak. 

n) Askerî okullardan ayrılacak askerî öğrencilere ve kefillerine ödettirilecek tazminata
ilişkin hususlarda, 3/9/1985 tarihli ve 18857 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Askeri Okul-
lara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan
Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrı-
lacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelikte belirtilen yük-
lenme ve kefalet senetlerinin düzenlemesini, kendisi veya on sekiz yaşından küçük olması du-
rumunda ise kanuni temsilcisi vasıtasıyla kabul etmek.

o) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.
ö) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş veya

görmüyor olmak. 
p) Terör örgütlerine veya Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı

faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı
ya da bunlarla irtibatı olmamak. 

r) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.
s) Herhangi bir işte çalışmış veya halen çalışıyor ise çalıştığı iş yerinden müspet belge

almak.
ş) Fakülte veya yüksekokulun çeşitli sınıflarında kendi hesaplarına öğrenim yaparken

askerî öğrenci olmaya istekli olanlar için, önceki sınıf ve yarı yılda verilmesi gerekli sertifika
sınavlarını veya diğer sınavları başarmış ve sene kaybetmemiş olmak. 

t) Bakanlık tarafından belirlenecek diğer özel şartları taşıyor olmak.
(2) Bu maddede belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları anlaşılanların aday-

lıkları, öğrenime başlamışlarsa askerî öğrencilikleri sona erdirilir.
Kayıt ve kabul işlemleri
MADDE 12 – (1) Başvuru, kayıt kabul işlemleri ve uygulamalarına ilişkin hususlar

Bakanlık tarafından belirlenir.
(2) Anılan fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarına kesin kayıt yaptırılmadan,

askerî öğrenci olmak için yapılan başvurular dikkate alınmaz.
(3) Askerî öğrenci adayı, Bakanlık tarafından oluşturulan komisyonca mülâkata tâbi

tutulur. Mülâkatta aday;
a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
b) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
c) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
ç) Genel yetenek ve genel kültürü,
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d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, 
kriterleri doğrultusunda yüz puan üzerinden değerlendirilir. Aynı branşa müracaat eden

aday sayısı ne olursa olsun mülâkatta başarılı olma şartı aranır. Mülâkatta başarılı olan adaylar
her bir branştan; fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının ara sınıfları için genel ders
notu ortalamalarına göre; yükseköğretim kurumlarının birinci sınıflarından alınacaklar için
ÖSYM’nin yaptığı yükseköğretime giriş sınavındaki puan fazlalığı esas alınarak sıralanır ve
ara sınıflar için genel ders notu ortalaması esas alınarak, üst sınıftan itibaren askerî öğrenci alı-
nır. Genel ders notu ortalamasının eşit olması durumunda yaşı küçük olan aday tercih edilir.
Genel ders notu ortalaması, askerî öğrencinin her sınıftaki ders notu ortalamaları toplamının
okuduğu sınıf sayısına bölümüyle bulunur. 

Misafir öğrenciler 
MADDE 13 – (1) Misafir öğrencilerin tabi olacağı esaslar aşağıda belirtilmiştir:
a) Misafir öğrencilerin Komutanlığa kabulü ikili anlaşmalarla veya ilgili Cumhurbaş-

kanı kararıyla olur. 
b) Misafir öğrenciler, ikili anlaşmalarda aksine hüküm bulunmadığı müddetçe bu Yö-

netmelik hükümlerine tabidir.
Eğitim ve öğretimin amacı
MADDE 14 – (1) Komutanlıktaki eğitim ve öğretimin amacı;
a) 211 sayılı Kanun ve 6/9/1961 tarihli ve 10899 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinde belirtilen ve asker kişilerde bulunması ge-
reken niteliklere sahip,

b) Liderlik özellikleri gelişmiş, yeterli fiziki yeteneği kazanmış, Türk Silahlı Kuvvet-
lerinin hizmet ve gelişiminde etkili olabilecek, sorunları Atatürkçülük doğrultusunda kavraya-
bilecek yeterlik ve yetenekte,

c) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası doğrultusunda ödev ahlâkı ve bilimsel düşünme be-
cerisi ile yürütme yeteneğini kazanmış,

ç) Askerliğin gerektirdiği komutanlık, yöneticilik ve liderlik becerileri ile öğrenme,
eğitme ve öğretme yeteneğini elde etmiş, 

d) Ahlâken, zihnen ve bedenen gelişmiş bir kişilik yapısı ile birlikte silah arkadaşlığı
ve fedakârlık ruhu kazanmış, 

e) Mesleğin gerektirdiği fiziki yetenekler ve beden terbiyesi alışkanlıkları edinmiş,
f) Millî, manevi ve mesleki değerlere sahip,
g) Subay ve astsubaylığa nasıp sonrası göreve yönelik temel mesleki eğitim ve öğretim

süreçlerine katılabilecek ve mesleki safahatında ilerleyebilecek tutum, bilgi ve beceriler ka-
zanmış, 

ğ) Harp okulları ile astsubay meslek yüksekokullarının yetiştiremediği veya yetiştirme
imkânlarının kısıtlı olduğu sınıflarda, 

muvazzaf subay ve muvazzaf astsubay yetiştirmektir.
Eğitim ve öğretim ilkeleri
MADDE 15 – (1) Askerî öğrenciler, hem bu Yönetmeliğe hem de öğrencisi bulunduk-

ları üniversitelerin mevzuatına uymakla yükümlüdürler.
(2) Askerî öğrenciler, öğrenim gördükleri programları veya okumakta oldukları yük-

seköğretim kurumlarını, Rektörün uygun görüşü ve Bakanlığın onayı olmadan değiştiremezler.
Bakanlık kararını, ilgili kuvvetin de görüşünü alarak belirleyebilir. Askerî öğrenciler öğrenim-
lerini Bakanlık nam ve hesabına tamamlar.

(3) Öğretmen sınıfına naspedilecek askerî öğrenciler, pedagojiden yeterlik belgesi al-
mak zorundadırlar. Ancak lisans diplomasında “Öğretmenlik Yapar” kaydı bulunanlardan ayrıca
bu belge istenmez.

(4) Lisansüstü öğrenim yapmak isteyenlerin talepleri, ilgili kuvvetin personel yetiştirme
planları çerçevesinde işleme konulur.

(5) Eğitim ve öğretim ilkelerine ve uygulamalarına ilişkin ayrıntılar Rektörlük tarafın-
dan çıkarılan talimat/esaslarda belirtilir.
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Eğitim ve öğretimin süresi ve şekli
MADDE 16 – (1) Ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim ve öğretim süresi ilgili mevzu-

atta belirlenen süre kadardır. Askerî öğrenciler öğrenimlerini 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanununda belirtilen sürede tamamlamak zorundadırlar. Ayrıca askerî öğren-
ciler, bir sınıfı en çok iki eğitim ve öğretim yılında ve o sınıfta okutulan bütün derslerin ve
stajların sınavlarını vererek tamamlamak zorundadırlar.

(2) Sağlık sorunları nedeniyle kaybedilen eğitim ve öğretim süresi, azami eğitim ve öğ-
retim süresinin dışında tutulur. Ancak devamsızlığın usulüne uygun alınmış sağlık raporuna
dayalı olması ve sağlık raporunun, askerî öğrencinin öğrenim yapmakta olduğu yükseköğretim
kurumunun yetkili organlarınca kabul edilmesi gerekir. Askerî öğrenciler sağlık sorunları ne-
deniyle en çok iki eğitim ve öğretim yılı kaybedebilirler.

(3) Hazırlık sınıfı askerî öğrencilerinin, sağlık sorunları mazereti dışında eğitim ve öğ-
retim yılı kaybetme hakkı bulunmamaktadır.

Eğitim ve öğretim programları
MADDE 17 – (1) Askerî öğrencilerin eğitim ve öğretim faaliyetleri, eğitim ve öğretim

yılı takviminde gösterilir. Eğitim ve öğretim yılı takviminde ilgili fakülte, yüksekokul ve meslek
yüksekokullarının programları esas alınır.

(2) Askerî öğrencilere, öğrenim süreleri içinde teorik ve uygulamalı askerî eğitim prog-
ramları uygulanır. Bu programlarda;

a) Yeni alınan askerî öğrencilerin askerliğe intibaklarını sağlayacak,
b) Tüm askerî öğrencilerde askerlik disiplinini ve ruhunu yaratacak ve devam ettire-

cek,
c) Fikri ve bedeni yeteneklerini, görüş ve kabiliyetlerini geliştirecek,
eğitimler yer alır. 
(3) Askerî eğitimler, askerî öğrencilerin kayıtlı olduğu fakülte, yüksekokul veya meslek

yüksekokulunun akademik programını aksatmayacak şekilde ve sürede planlanır.
Eğitim ve öğretime devam sorumluluğu ve mazeretler
MADDE 18 – (1) Askerî öğrenciler; öğrenim gördükleri fakülte, yüksekokul veya mes-

lek yüksekokullarındaki derslere, uygulamalara, seminerlere, eğitim ve öğretimin gereği olan
her türlü bilimsel faaliyetlere ve Komutanlıkça planlanan her türlü eğitim ve öğretim çalışma-
larına devam etmek, katılmak ve sınavlarına girmek zorundadır. Askerî öğrencilerin bu faali-
yetlere ilişkin vize (ara) ve final (ana) sınavlarına katılımları ve sınav sonuçları kayıt altına alı-
nır. 

(2) Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulundaki derslere devam yükümlülüklerini
tamamlayan askerî öğrencilere, Rektörün muvafakati alınarak izin verilebilir veya belirlenen
yer ve şekilde ders çalışmaları sağlanabilir.

(3) Teorik ve uygulamalı askerî eğitim başlangıç ve bitiş günü arasındaki sürenin gün
olarak üçte birine veya daha fazlasına katılamayan askerî öğrencilerden; fakülte, yüksekokul
veya meslek yüksekokulu programlarındaki derslerinde başarılı olanlar hakkında Komutanlıkça
telafi programları planlanarak eksik kalan teorik ve uygulamalı askerî eğitimleri tamamlattırı-
lır.

(4) Askerî öğrencilerin fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu programlarındaki
derslerinde başarısız olması durumunda, sınıf tekrarı yapacak olan askerî öğrenci için teorik
ve uygulamalı askerî eğitim, bir sonraki eğitim ve öğretim yılına planlanır.

(5) Askerî öğrencilerin eğitim ve öğretim süresinde sağlık raporu ile mazeretli sayıla-
bilmesi için hastalığın askeri öğrencinin bağlı olduğu komutanlığa ait sağlık kuruluşunca veya
yetkili diğer sağlık kuruluşlarınca belgelendirilmesi gerekir. Sağlık durumları nedeniyle askerî
öğrenciliğe devam edemeyecek olanlar hakkında Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Ko-
mutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği gereğince işlem yapı-
lır.

Ölçme, değerlendirme, sınıf geçme ve bitirme
MADDE 19 – (1) Askerî öğrenciler öğrenim gördükleri üniversitenin ölçme ve değer-

lendirme mevzuatına tabidirler.
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(2) Askerî öğrenciler için Bakanlık tarafından belirlenecek esaslar dâhilinde Komutanlık
tarafından, askerî öğrencinin başarı durumunun takibine ilişkin özel bir sicil kaydı, bunun için
de bir sicil not defteri düzenlenir. Bu sicil, askerî öğrencinin subaylığa veya astsubaylığa nasbını
müteakip atandığı kurum veya birliğe gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Subaylığa ve Astsubaylığa Nasıp ve Askerî Eğitim

Subaylığa ve astsubaylığa nasıp
MADDE 20 – (1) Bakanlık nam ve hesabına fakülte veya yüksekokulda okuyan askerî

öğrenciler, fakülte veya yüksekokulu bitirdikleri ayın sonundan geçerli olmak üzere teğmenliğe
naspedilirler. Aynı sınıfta subaylığa naspedileceklerin sınav tarihleri arasında fark bulunduğu tak-
dirde nasıp tarihleri her sınav döneminin en son sınav tarihinde birleştirilir. Ancak bunlardan;

a) Fakülte veya yüksekokulu bitirip de teğmenliğe naspedilmeden önce subaylar hak-
kında açığa alınmayı gerektiren bir suçtan haklarında kamu davası açılanlar veya herhangi bir
suçtan tutuklanan ya da gözaltına alınanların teğmenliğe nasıpları yapılmaz. Bunlardan askerî
öğrencilik hukukunun kaybedilmesine sebep olacak şekilde mahkûm olanlarla disiplin kuru-
lunca ilişiğinin kesilmesine karar verilenler hariç olmak üzere haklarında mahkûmiyete veya
kovuşturmaya yer olmadığına, ceza verilmesine yer olmadığına, hükmün açıklanmasının geri
bırakılmasına, beraate veya kamu davasının her ne sebeple olursa olsun ortadan kaldırılmasına
karar verilenlerle gözaltına alınanlardan başka bir işlem yapılmaksızın serbest bırakılanlar, teğ-
menliğe naspedilir ve nasıpları emsalleri tarihine götürülür.

b) Kazaî, idarî ve sıhhî zorunluluklar nedeniyle fakülte veya yüksekokulu 30 Ağustos
tarihinden sonra bitirenler, bitirdikleri ayın sonundan geçerli olmak üzere teğmenliğe naspedi-
lirler. Bunların nasıpları emsalleri tarihine götürülür.

(2) Bakanlık nam ve hesabına fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarında oku-
yan askerî öğrencilerden astsubaylığa naspedileceklerin nasıp işlemleri 926 sayılı Kanuna göre
yapılır.

(3) Subaylığa veya astsubaylığa naspedilenler, sınıf okulları/sınıf okulu ve eğitim mer-
kezi komutanlıklarında eğitime alınırlar veya branşlarına uygun göreve atanırlar.

Bakanlık nam ve hesabına fakülte ve yüksekokullarda okuyan askerî öğrencilerin
askerî eğitimi 

MADDE 21 – (1) Bakanlık nam ve hesabına fakülte ve yüksekokulları başarıyla biti-
renler, subay veya astsubay naspedildikten sonra sınıf okuluna veya sınıfı ile ilgili göreve ata-
nırlar. Bunlar naspedildikleri rütbede ilk açılacak sınıfları ile ilgili subay veya astsubay sınıf
okulları temel eğitimine, sınıf okulları olmayanlar ise özel askerî eğitime tabi tutulurlar. Başarı
gösteremeyenler görevlerine dönerek sonraki dönem eğitimine katılırlar. Bunlardan ikinci dö-
nem eğitimde de başarı gösteremeyenler görevlerine iade edilir ve yeniden eğitime tabi tutul-
mazlar. Bu gibi durumdakilerin naspedildikleri rütbeye ait bekleme süreleri bir yıl uzatılır.

(2) Doğrudan Özel Kuvvetler Komutanlığında görev yapmak üzere subay veya astsubay
naspedilenler, Özel Kuvvetler Komutanlığı emrine atanırlar ve branşlarına bakılmaksızın Özel
Kuvvetler Komutanlığında eğitime tabi tutulurlar. Doğrudan Özel Kuvvetler Komutanlığında
görev yapmak üzere subay veya astsubay naspedilenlerden sonradan Özel Kuvvetler Komu-
tanlığı dışına atananlar, ayrıca branşlarına ilişkin eğitime tabi tutulurlar.

Mecburi hizmet yükümlülüğü
MADDE 22 – (1) Eğitimlerinin sonunda subay veya astsubaylığa naspedilenler 926

sayılı Kanunda belirtilen süre kadar mecburi hizmetle yükümlüdür.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Disiplin Esasları, Askerî Öğrencilikten Çıkma, Çıkartılma ve Özlük Hakları

Disiplin esasları
MADDE 23 – (1) Komutanlık askerî öğrencileri, ilgili mevzuata uymakla yükümlü-

dürler. Komutanlık askerî öğrencilerinin disiplin işlemleri, Türk Silahlı Kuvvetleri Öğrenci Di-
siplin Yönetmeliğine; buralarda görev yapan asker personelin disiplin işlemleri, 6413 sayılı
Kanuna; diğer personelin disiplin işlemleri ise ilgili mevzuata göre yürütülür.
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(2) Askerî öğrencilere, askerî öğrenciliğe kabullerinden itibaren uymaları gereken mev-
zuat öğretilir.

Askerî öğrencilikten çıkma
MADDE 24 – (1) Askerî öğrenciler; 1325 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesinde hüküm

altına alınan süre ve şartlarla askerî öğrencilik statüsünden, Devlet tarafından yapılan masrafları
ve kanunî faizlerini ödemeleri kaydıyla çıkabilirler.

(2) Bu süre içerisinde on sekiz yaşını tamamlayan askerî öğrenci kendi müracaatı ile
on sekiz yaşını tamamlamayan askerî öğrenci ise velisinin muvafakati ile askerî öğrencilikten
çıkabilir. İntibak eğitimi sırasında ayrılanlar müstesna, kendi isteğiyle askerî öğrencilikten çık-
mak isteyenler ilk amiri tarafından; sıralı amirleri, rehberlik danışma uzmanı ve yüklenme ve
kefalet senedinde imzası olanlarla görüştürülerek görüşmeler kayıt altına alınır. Yüklenme ve
kefalet senedinde imzası olanların görüşmeye katılmaması ve/veya askerî öğrencinin, ayrılma
dilekçesini geri çekmemesi durumunda başka şart aranmaksızın ilişiği Komutanlıkça kesilir.

(3) Her eğitim ve öğretim yılı sonunda, kendi isteği ile askerî öğrencilikten çıkanların
sayısı ve çıkma gerekçeleri hakkında Komutanlık tarafından hazırlanan rapor Bakanlığa su-
nulmak üzere Rektörlüğe gönderilir.

Giriş şartlarını taşımayanların askerî öğrencilikten çıkartılması
MADDE 25 – (1) Aday askerî öğrenciliğinin ya da askerî öğrenciliğinin herhangi bir

aşamasında haklarında yürütülen güvenlik soruşturması menfi sonuçlananların askerî öğren-
cilikten çıkartılma işlemleri Komutanlıkça yapılır. 

(2) Askerî öğrenciliğe girişte aranan birinci fıkra haricindeki diğer şartları taşımadıkları
adaylık döneminde veya öğrenimleri sırasında anlaşılanlar ile bu süre zarfında giriş şartlarını
kaybedenlerin askerî öğrencilikten çıkartılmasına veya çıkartılmamasına disiplin kurulu karar
verir. Okulla ilişiğin kesilmesi hakkındaki karar, Rektörün teklifi üzerine Bakan onayı ile yü-
rürlüğe girer. 

İntibaksızlık nedeni ile kabul edilmeme
MADDE 26 – (1) Askerî öğrenci adaylarından intibak süresi içinde askerî öğrenci olma

niteliğini kazanamadığı en az iki disiplin amirinin ve rehberlik uzmanının ortak kanaat raporu
ile belgelendirilenlerin, askerî öğrencilikten çıkartılmasına disiplin kurulunca karar verilir. Di-
siplin kurulu kararı Rektörün teklifi üzerine Bakan onayı ile kesinleşir.

Disiplin nedeniyle çıkartılma
MADDE 27 – (1) Askerî öğrenci adayı ile askerî öğrenciler aşağıdaki hallerde disiplin

kurulu kararıyla askerî öğrencilikten çıkartılır:
a) Disiplin notunun tamamını kaybetmek.
b) Disiplin notuna bakılmaksızın;
1) Sınavlarda, verilen ödevlerde, proje, tez ve bilimsel yayınlarda ikinci kez kopya çek-

tiği veya intihal yaptığı, öğrenim gördüğü fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunun
yetkili birimi kararıyla kesinleşmiş olmak.

2) Evlenmek, Komutanlıkta herhangi biriyle cinsi yakınlaşmaya girmek, evli, hamile,
çocuklu, daha önceden evlenmiş, herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak karı-koca
gibi birlikte yaşamış/yaşıyor olmak veya gayritabii cinsi eğilimleri tespit edilmiş olmak.

3) Uyuşturucu veya uyuşturucu olarak kabul edilen diğer uyarıcı maddeleri kullanmak
veya bulundurmak, kullanılması maksadıyla başkalarına vermek, kullanımını kolaylaştırmak
için donanım veya malzeme sağlamak veya kullanılmasını özendirmek.

4) Bizzat ticaret yapmak veya yaptırmak ile ticari ve sınai müesseselerde vazife kabul
etmek.

5) Adli veya askerî suç teşkil edip etmediğine bakılmaksızın 11 inci maddede belirtilen
suçlara ilişkin eylemleri kasıtlı olarak işlediği disiplin soruşturmasıyla tespit edilmiş olmak.

6) 6413 sayılı Kanunun 20 nci maddesinde yer alan fiilleri işlemek.
7) Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinin 86 ncı maddesinin ikinci fıkrasının

(a), (b), (h) ve (i) bentlerinde belirtilen her askerde bulunması gereken vasıflardan en az birini
veya ilgili yönergede belirtilen ve askerî öğrencilerin öğrenimleri süresince muhafaza ve ge-
liştirmekle yükümlü oldukları niteliklerden en az birini kaybetmek.
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(2) Disiplin kurulu kararı, Rektörün teklifi üzerine Bakan onayı ile kesinleşir.
Mahkeme kararıyla askerî öğrencilik hukukunun kaybedilmesi halinde çıkartılma
MADDE 28 – (1) Askerî öğrencilik hukukunun kaybedilmesine neden olacak şekilde

hakkında mahkûmiyet verilen askerî öğrencinin, Komutanlık ile ilişiğinin kesilmesi yönündeki
disiplin kurulu kararı, Rektörün teklifi üzerine Bakan onayı ile yürürlüğe girer.

Sağlık nedeni ile çıkartılma
MADDE 29 – (1) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Gü-

venlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre yetkili sağlık kurulunca verilecek ra-
pora dayanılarak sağlık durumları bakımından askerî öğrenciliğe devam imkânı kalmadığı sabit
olan askerî öğrencinin, Komutanlıkla ilişiği Rektörün teklifi üzerine Bakan onayı ile kesilir.

Eğitim ve öğretim esaslarına aykırılık nedeniyle çıkartılma
MADDE 30 – (1) Askerî öğrenciler aşağıdaki hallerde, Rektörün teklifi üzerine Bakan

onayı ile askerî öğrencilikten çıkartılır:
a) 16 ncı maddede belirtilen esaslar çerçevesinde öğrenim gördükleri fakülte, yüksek-

okul veya meslek yüksekokulundan mezun olamamak.
b) Öğrenim gördükleri fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulları tarafından as-

kerî öğrencilik hakkı sona erdirilmek.
c) Bakanlığın onayı olmadan, kendi istekleri ile öğrenim dallarını ya da okumakta ol-

dukları yükseköğretim kurumlarını değiştirmek.
Disiplin soruşturması süresince alınabilecek tedbirler 
MADDE 31 – (1) Disiplinsizlik sebebiyle çıkartma işlemlerinde, disiplin soruşturması

işlemlerinin askerî öğrencinin, Komutanlıktan uzaklaştırılmaksızın tamamlanması esas olmakla
beraber, disiplinsizlik veya suç teşkil edebilecek bir fiil nedeniyle hakkında yapılan inceleme
ve araştırmanın emniyetli ve sıhhatli olarak devam etmesi amacıyla, Komutanlıkta kalmasında
sakınca görülen askerî öğrenciler, Rektör onayıyla on beş iş gününe kadar geçici olarak uzak-
laştırılabilir. İhtiyaç duyulması hâlinde bu süre Rektör onayıyla bir katına, Bakan onayıyla ise
bir yıla kadar uzatılabilir. Savunma hakları ihlal edilmemek kaydıyla soruşturma faaliyetleri,
uzaklaştırılan askerî öğrencinin yokluğunda da yürütülebilir. Bu madde uyarınca Komutanlık
ile ilişiğinin kesilmesine karar verilen askerî öğrenci, gerekli görüldüğü takdirde işlemleri ta-
mamlanmadan önce de Bakan onayı alınıncaya kadar Komutanlıktan uzaklaştırılabilir. Bu du-
rumdaki askerî öğrenci resmî elbise giyemez ancak mevcut statüsü devam eder.

Disiplin soruşturması usulü
MADDE 32 – (1) Disiplin amirleri, kanunlarla kendilerine verilmiş yetkiler çerçeve-

sinde askerî öğrencilerin, askerî öğrencilikten çıkartılmasını gerektirecek bir disiplinsizlik içe-
risinde olup olmadıklarını tespit etmekten ve bu kapsamda her türlü bilgi ve belgenin düzen-
lenmesinden sorumludur.

(2) Disiplin amirleri tarafından, çıkartma cezasını gerektiren disiplinsizliklerden birini
teşkil edebilecek bir fiilin herhangi bir şekilde öğrenilmesi durumunda, ciddi ve somut bulgu
yok ise veya askerî öğrencinin kimliği bilinmiyorsa öncelikle idari tahkikat yaptırılır. Disip-
linsizliği işleyen askerî öğrencinin kimliğinin belli olması ve disiplinsizliğin işlendiği husu-
sunda ciddi bulgular bulunması durumunda ise disiplin soruşturması başlatılır.

(3) Disiplin amirleri, olayın araştırılması gerektiğine kanaat ederse yazılı olarak görev-
lendireceği soruşturmacı/soruşturmacılar vasıtasıyla da soruşturmayı yürütebilir. Disiplin so-
ruşturmacıları, disiplin soruşturmasıyla ilgili bilgi ve belgeleri toplama, savunma alma, tanık
dinleme, bilirkişi görevlendirme, keşif yapma, hâkim veya savcı kararı gerektirmeyen durum-
larda kriminal inceleme yaptırma da dâhil olmak üzere her türlü inceleme yapma ve ilgili ma-
kamlarla yazışma, ilgili genelgeler doğrultusunda Cumhuriyet savcılıklarının yürüttüğü soruş-
turma dosyalarından soruşturmanın gizliliğini tehlikeye düşürmemek kaydıyla delil isteyebilme
yetkilerine sahiptir.

(4) Yapılan disiplin soruşturması sonucunda soruşturma raporu tanzim edilir. Soruştur-
ma sonucunda askerî öğrencinin, ilişiğinin kesilmesini gerektiren bir disiplinsizliği işlediği
şüpheye mahal vermeyecek bir şekilde ortaya konulabiliyorsa ilişik kesmeye ilişkin hazırlık
işlemleri başlatılır. 
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(5) İsnat edilen fiil, savunma için verilen süre ve savunma yapmaması durumunda sa-
vunma hakkından vazgeçmiş sayılacağı hususları, disiplinsizlik yaptığı iddia edilen askerî öğ-
renciye askerî öğrenci disiplin subayı tarafından tebliğ edilir. İlgilinin, savunma süreleri göz
önünde bulundurularak savunması alınır ve bu savunması da soruşturma dosyasına eklenerek
dosya, komutanlık askerî öğrenci disiplin subaylığına gönderilir. Disiplin soruşturması veya
idari tahkikat esnasında alınan ifadeler savunma yerine geçmez.

(6) Disiplin kurulunun görevine giren disiplinsizliklerde verilecek savunma süresi üç
iş gününden az ve her hâlde beş iş gününden fazla olamaz. Savunması istenen askerî öğrencinin
talebi hâlinde ilave savunma süresi verilebilir. Ancak, ilk verilen savunma süresi ile ilave verilen
savunma süresinin toplamı beş iş gününü geçemez. Verilen süre içinde savunmasını yapmayan
askerî öğrenci savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.

(7) İlişiği kesilmesi talep edilen askerî öğrencinin kimlik bilgileri, özgeçmişi, kurula
sevk gerekçesi, idari tahkikat veya soruşturma raporu ile disiplin amiri kanaat ve tekliflerini
içeren dosyaya, askerî öğrencinin savunması, askerî öğrenci disiplin subayı tarafından savunma
süresi dikkate alınarak eklenerek dosya disiplin kuruluna gönderilir. Disiplin kurulunun toplantı
günü ile disiplinsizlik iddiasının askerî öğrenciye tebliğ günü arasında en az beş iş günü bulu-
nur.

(8) Disiplin kurulunca, hakkında karar verilecek askerî öğrencinin savunması alınır.
Yazılı savunma haricinde disiplin kurulunca gerek görülmesi veya askerî öğrencinin talebinin
disiplin kurulunca kabul edilmesi halinde, askerî öğrenci ayrıca sözlü olarak da savunma yap-
maya çağrılabilir. Firar ve izin tecavüzü gibi hallerden dolayı ilgilinin bulunamaması veya
31 inci madde uyarınca hakkında işlem yapılan askerî öğrencinin 11/2/1959 tarihli ve 7201
sayılı Tebligat Kanunu uyarınca yapılan tebliğe rağmen savunmasının alınamaması gibi
savunma almayı imkânsız hale getiren zorunlu hallerin bulunması durumunda, askerî öğren-
cinin savunması alınmaksızın da karar verilebilir.

Disiplin kurulunca yapılacak işlemler
MADDE 33 – (1) Disiplin kurulu gerekli gördüğü takdirde her nevi evrakı incelemeye,

ilgili birlik, kurum ve karargâhlardan bilgi almaya, hâkim veya savcı kararı gerektirmeyen du-
rumlarda kriminal inceleme dâhil olmak üzere her türlü inceleme yaptırmaya, tanık ve bilirkişi
dinlemeye, keşif yapmaya veya yaptırmaya yetkilidir.

(2) Disiplin kurulu, kurula sevk edilen askerî öğrencinin; disiplin ile ilgili safahatını,
ödül, eğitim ve öğretim durumunu, işlediği suç ve disiplinsizlikler arasındaki zaman fasılalarını,
disiplin yönünden genel gidişatına istisna teşkil edebilecek disiplinsizliklerinin bulunup bu-
lunmadığını, suç ve disiplinsizliklerin niteliğini, hakkında sıralı disiplin amirlerince yapılan
işlemleri, disiplin kuruluna çıkartılma nedenlerini, delillerini ve yapılan işlemlerin ilgili mev-
zuata uygunluğunu inceleyerek, Komutanlıktan ilişiklerinin kesilmesine veya kesilmemesine,
ikaz edilmesine, ilave inceleme yapılmasına veya kurulun yetkisizliğine karar verir.

(3) Disiplin kurulu, hakkında karar verilecek askerî öğrenciyi ve gerek duyduğu tak-
dirde, teşkilatında bulunduğu okulun veya askerî öğrenci alay komutanlığının kadrosunda bu-
lunan rehberlik ve psikolojik danışmanlıkla görevli personeli ve ilgili diğer kişileri dinler.

Zamanaşımı
MADDE 34 – (1) Askerî öğrencilikten çıkartılmayı gerektiren durumun oluştuğunun

disiplin amirleri tarafından tespit edilmesinden itibaren bir yıl ve her hâlde disiplin cezasını
gerektiren fiil ve hâllerin işlendiği tarihten itibaren beş yıl geçtikten sonra aynı sebeple disiplin
kurulu tarafından askerî öğrencilikten çıkartma kararı verilemez.

(2) Fiilin askerî öğrencilikten çıkartılmayı gerektirdiği; savcılıkça, mahkemece veya
askerî öğrenci disiplin kurulunca anlaşılırsa birinci fıkrada belirtilen zamanaşımı süreleri, bu
konu ile ilgili karar veya hükmün kesinleşerek evrakın yetkili makama geldiği tarihten itibaren
başlar.

(3) Fiilin hatalı olarak vasıflandırıldığı veya düzeltilebilir bir şekil noksanlığı bulunduğu
gerekçeleriyle askerî öğrencilikten çıkartılma işleminin mahkeme tarafından iptal edilmesi du-
rumunda, mahkeme kararının kesinleştiği tarihteki yetkili disiplin kurulu, kararın tebliğinden
itibaren ceza verme yetki ve sorumluluğu kapsamında yeniden değerlendirme yapar.
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İdari yargı kararı ile askerî öğrencilik hakkını kazananlar
MADDE 35 – (1) Askerî öğrenci, temin faaliyetinin herhangi bir aşamasında veya eği-

tim ve öğretim gördüğü süre içerisinde, idari veya kazaî karar ile askerî öğrenciliğe kabul edil-
meyen veya Komutanlıktan ilişiği kesildikten sonra idari yargı mercilerince verilen yürütmeyi
durdurma veya iptal kararı üzerine askerî öğrencilik hakkı kazananların eğitim ve öğretimini
yürütme usul ve esasları disiplin kurulunda görüşülür. Bunlardan temin faaliyeti aşamasında
olanların işlemleri, mahkemece yürütmesi durdurulan veya iptal edilen işlem ile temin sürecinin
kesintiye uğradığı aşamadan itibaren devam eder.

Askerî öğrencilikten çıkartılma ile ilgili yükümlülükler
MADDE 36 – (1) Sağlık durumu nedeniyle veya güvenlik soruşturması sonuçlanmadan

eğitime başlatılan askerî öğrencilerden ve askerî öğrenci adaylarından, güvenlik soruşturma-
sının menfi sonuçlanması sonucu ilişiği kesilenler hariç olmak üzere, diğer nedenlerle askerî
öğrencilikten çıkartılan veya kendi isteğiyle çıkanlara, kendisi için Devlet tarafından yapılan
masraflar faizleri ile birlikte 1325 sayılı Kanuna istinaden ödettirilir.

(2) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutan-
lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre yetkili sağlık kurullarınca verilecek raporlara istinaden,
sağlık durumları sebebiyle askerî öğrenci olarak öğrenimine devam imkânı kalmayanlar hariç
olmak üzere birinci fıkrada sayılan nedenlerle askerî öğrencilikten çıkartılanlar ile kendi iste-
ğiyle çıkanlar, hiçbir şekilde diğer askerî yükseköğretim kurumlarına alınmaz ve 25/6/2019 ta-
rihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanunu, 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu
ve 28/5/1988 tarihli ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu hükümleri saklı olmak üzere, Ba-
kanlığın kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlarda istihdam edilmezler.

(3) Askerî öğrencilikten çıkartılan veya kendi isteği ile çıkan askerî öğrencilere ilişkin
bilgiler; alınan çıkartma veya çıkma kararı ile birlikte, Bakanlığın personel temininden sorumlu
birimine, Askeralma Genel Müdürlüğüne ve emniyet makamlarına bildirilir.

Askerlik işlemleri için bildirim ve erteleme 
MADDE 37 – (1) Bakanlık nam ve hesabına fakülte ve yüksekokullarda ön lisans, li-

sans ve lisansüstü eğitim ve öğretime başlayanlardan, askerliğini yapmayanlar ile herhangi bir
nedenle çıkartılanların veya ayrılanların ve eğitimlerini başarı ile tamamlayarak subaylığa veya
astsubaylığa naspedilenlerin bilgileri bir ay içerisinde Askeralma Genel Müdürlüğüne elektro-
nik ortamda bildirilir. Söz konusu bilgilerin elektronik ortamda bildirilemediği durumlarda
15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında bu bildirimler elektronik
imzalı olarak yapılabilir. Askerliğini yapmamış olanların askerlikleri 7179 sayılı Kanunun 20
nci maddesi kapsamında ertelenir.

Özlük hakları, izin ve ödül 
MADDE 38 – (1) Özlük haklarına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Askerî öğrencilerin özlük hakları, giyecek, yiyecek, barınma, eğitim, öğretim, döşe-

me, demirbaş ve kırtasiye gibi masrafları, eğitim ve öğretim maksadıyla gidiş gelişleri için
şehir içi toplu taşıma ücretleri, harçlık ve istihkakları ile sağlık giderleri ilgili mevzuat hüküm-
lerine göre Bakanlık tarafından karşılanır. Askerî öğrencilere verilecek eğitim ve öğretim is-
tihkakları ilgili yönergede belirtilir.

b) İlgili mevzuat hükümlerine göre Devlet tarafından karşılanmayan şahsi masraf ve
ihtiyaçlar askerî öğrenciler tarafından karşılanır.

c) Demirbaş olarak teslim edilen ders araç ve gereçleri ile malzemeler, ihtiyaç süresi
sonunda askerî öğrencilerden geri alınır. Kaybedilen veya hasara uğratılan ders araç ve gereçleri
ile malzemeleri için ilgililer hakkında yasal işlem yapılır.

ç) Askerî öğrenci harçlıkları, 1325 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenir.
(2) İzinlere ilişkin esaslar şunlardır:
a) Askerî öğrencilere yürürlükteki mevzuat çerçevesinde;
1) Günlük izin,
2) Evci izni,
3) Mazeret izni,
4) Yarıyıl dinlenme izni,
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5) Yıllık izin,
6) Yurt dışı izni,
olmak üzere altı tür izin verilir.
b) Dini ve millî bayramlar arasında dört veya daha az iş günü bulunması halinde aradaki

günlerde izin verilip verilmemesi hususu ilgili üniversitenin akademik takvimine uygun olarak
ve ilgili üniversite ile koordine edilerek Rektörlük tarafından belirlenir.

(3) Ödüle ilişkin esaslar şunlardır:
a) 1325 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesi ile 7/8/1981 tarihli ve 17421 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Ödül Yönetmeliğinde belirtilen esaslar dâhilinde
olanlar ödül verilmek suretiyle taltif olunurlar. 

(4) Özlük hakları, izin ve ödül konuları ile uygulamaya ilişkin ayrıntılar yönerge ile
belirlenir.

ALTINCI BÖLÜM
Fakülte ve Yüksekokulları Kendi Nam ve Hesaplarına Bitiren

Subay Adayları ile Yedek Subaylık Hizmetleri Sırasında 
Müracaat Edenlerde Aranacak Nitelikler

Müracaat edenlerde aranacak nitelikler
MADDE 39 – (1) En az dört yıl süreli yükseköğretim kurumunu kendi nam ve hesabına

bitirenler ile bu öğrenimlerini müteakip lisansüstü öğrenim yapmış olanlardan muvazzaf subay
olmak için müracaat edenler hakkında aşağıdaki nitelikler aranır.

a) 11 inci maddede belirtilen niteliklere sahip olmak.
b) Hakkında yedek subay olamaz kararı bulunmamak.
c) Görevde ise görevli bulunduğu birlik veya kurumlardaki sicil üstlerinden “Muvazzaf

Subay Olur” belgesi ve en az doksan sicil notu almış olmak.
ç) Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü iti-

barıyla yirmi yedi yaşını, lisansüstü öğrenimi tamamlamış olanlarda otuz iki yaşını, uzmanlığını
tamamlamış tabipler de ise otuz beş yaşını bitirmemiş olmak.

d) Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan meslek dalına ait en az dört yıl süreli fakülte
veya yüksekokuldan mezun olduğuna dair diploma veya diğer belgeleri bulunmak. 

e) Öğrenimini yurt dışında tamamlayanlar için diplomasının yurt içinde de geçerli ol-
duğuna ilişkin yetkili makamlardan denklik belgesi almış olmak.

(2) Terhislerini müteakip müracaat eden yedek subaylar da birinci fıkra hükmüne göre
muvazzaf subaylığa naspedilebilirler.

YEDİNCİ BÖLÜM
Fakülte ve Yüksekokulları Kendi Nam ve Hesaplarına Bitiren Astsubay Adayları ile

Yedek Astsubaylık Hizmetleri Sırasında Müracaat Edenlerde Aranacak 
Nitelikler ve Astsubaylıktan Muvazzaf Subaylığa Geçmek İsteyenler

Müracaat edenlerde aranacak nitelikler
MADDE 40 – (1) En az iki yıl, üç yıl, dört yıl veya daha fazla süreli yükseköğretim

kurumunu kendi nam ve hesabına bitirenlerden muvazzaf astsubay olmak için müracaat edenler
hakkında aşağıdaki nitelikler aranır.

a) 11 inci maddede belirtilen niteliklere sahip olmak.
b) Hakkında yedek astsubay olamaz kararı bulunmamak.
c) Görevde ise görevli bulunduğu birlik veya kurumlardaki sicil üstlerinden “Muvazzaf

Astsubay Olur” kayıtlı belgesi ve en az doksan sicil notu almış olmak.
ç) Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü iti-

barıyla ön lisans mezunları için yirmi beş yaşını, lisans mezunları için yirmi yedi yaşını bitir-
memiş olmak.

d) Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan meslek dalına ait fakülte veya yüksekokuldan
mezun olduğuna dair diploma veya gerekli diğer belgeleri bulunmak. 
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e) Öğrenimini yurt dışında tamamlayanlar için diplomasının yurt içinde de geçerli ol-
duğuna ilişkin yetkili makamlardan denklik belgesi almış olmak.

(2) Terhislerini müteakip müracaat eden yedek astsubaylar da birinci fıkra hükmüne
göre muvazzaf astsubaylığa naspedilebilirler.

Astsubaylıktan muvazzaf subaylığa geçmek isteyenler 
MADDE 41 – (1) Astsubaylıktan muvazzaf subaylığa geçiş, 926 sayılı Kanun ile

27/12/1998 tarihli ve 23566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Subay Sicil Yönetmeliğine
göre yapılır.

Müracaat şekli
MADDE 42 – (1) 39 uncu, 40 ıncı ve 41 inci maddelere istinaden yapılacak müraca-

atların şekli ve bunlarla ilgili diğer esaslar Bakanlık tarafından belirlenir ve duyurulur.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Muvazzaf Subaylığa ve Muvazzaf Astsubaylığa Nasıp İşlemleri ile Askerî Eğitim

Muvazzaf subaylığa ve muvazzaf astsubaylığa nasıp 
MADDE 43 – (1) 39 uncu maddede belirtilen şartları taşıyıp, muvazzaf subay olmak

için müracaat edenlerden, müracaatları uygun bulunanların subaylığa nasıpları 926 sayılı Ka-
nunun 35 inci maddesine göre yapılır.

(2) 40 ıncı maddede belirtilen şartları taşıyıp, muvazzaf astsubay olmak için müracaat
edenlerden, müracaatları uygun bulunanların astsubaylığa nasıpları 926 sayılı Kanunun 82 nci
maddesine göre yapılır.

(3) Bu madde uyarınca subay veya astsubay naspedilenler, 46 ncı maddede öngörülen
askerî eğitimi müteakip atandıkları görevlerde bir yıllık deneme (adaylık) süresine tabi tutu-
lurlar. 

(4) Doğrudan Özel Kuvvetler Komutanlığı emrinde görev yapmak üzere subay veya
astsubay naspedilenlerin deneme (adaylık) süresi iki yıldır.

(5) Temel askerlik eğitiminde veya askerî eğitimde başarı gösteremeyenler, eğitimi ba-
şarıyla bitirdikten sonra atandıkları görevde deneme süresi sonunda Türk Silahlı Kuvvetlerine
uyum sağlayamayanlar, subaylığa ve astsubaylığa engel hali görülenler ile deneme süresinin
bitimine kadar kendi istekleri ile ayrılmak isteyenlerin Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişikleri
kesilerek aldıkları aylıklar hariç, Devlet tarafından kendilerine yapılan masraflar, kanuni faiz-
leriyle birlikte tahsil olunur.

(6) Temel askerlik eğitiminde iken, çeşitli nedenlerle ilişiği kesilenlerin temel eğitimde
geçirdikleri süreler ile temel askerlik eğitimini müteakip subay veya astsubay naspedilenlerden
deneme süresinin bitimine kadar ayrılanların temel eğitimde ve muvazzaf subaylıkta veya mu-
vazzaf astsubaylıkta; bu madde kapsamında temin edilen muvazzaf subay ve muvazzaf astsu-
baylar ile bunların adaylarından deneme süresinin bitimine kadar ayrılanların temel eğitimde
ve muvazzaf subay ve muvazzaf astsubaylıkta ay olarak hizmette geçen sürelerinin üçte biri,
deneme süresi sonunda geçen sürelerinin tamamı ile temini silahaltında iken gerçekleştirilen
yükümlülerin silahaltında geçen sürelerinin tamamı askerlik hizmetinden sayılır. Sayılan hizmet
süresi erbaş ve erlerin tabi olduğu hizmet süresini karşılayanlar askerlik hizmetini yapmış sa-
yılırlar. Bunlardan, eksik hizmeti olanların kalan süreleri, 7179 sayılı Kanun hükümlerine göre
tamamlattırılır.

(7) Muvazzaf subay ve muvazzaf astsubay adayları sağlık, disiplin, mükâfat ve ceza
işlemleri bakımından harp okulu ve astsubay meslek yüksekokulu askerî öğrencilerinin intibak
eğitiminde tabi olduğu kural ve müeyyidelere tabidirler.

(8) Temel askerlik eğitimleri, takvim yılının 30 Ağustos tarihine kadar tamamlanır. Bu
kişilerin subaylık veya astsubaylık nasıpları hangi tarihte olursa olsun, kademe ilerlemesi veya
üst rütbeye yükselmelerine esas olacak nasıplarındaki onayda, takvim yılının 30 Ağustos tarihi
esas alınır. Ancak, 30 Ağustos tarihinden sonra subay veya astsubay naspedilenlere bu işlemden
dolayı geriye doğru maaş, maaş farkı ve diğer özlük hakları verilmez.
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Yedek subaylık ve yedek astsubaylık hizmetleri sırasında müracaat edenlerin nasbı
MADDE 44 – (1) Yedek subaylık veya yedek astsubaylık hizmeti esnasında ya da ter-

hisini müteakip muvazzaf subay veya muvazzaf astsubay olmak için müracaat edenlerden mü-
racaatları uygun görülenlerin nasıpları 926 sayılı Kanuna göre yapılır.

Astsubaylıktan muvazzaf subaylığa geçenlerin nasbı 
MADDE 45 – (1) Astsubaylıktan muvazzaf subaylığa geçenlerin nasbı 926 sayılı Ka-

nuna ve Subay Sicil Yönetmeliğine göre yapılır.
Kendi hesabına fakülte ve yüksekokullarda okuyanların askerî eğitimi
MADDE 46 – (1) Kendi hesabına fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarını

başarıyla bitirenler ile lisansüstü öğrenimi sonrası Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı
Kazandırma (SUTASAK) eğitimini veya Astsubay Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı
Kazandırma (ASTTASAK) eğitimini başarıyla tamamlayanlar, subay veya astsubay naspedil-
dikten sonra sınıfı ile ilgili göreve atanırlar.

(2) Bunlar, naspedildikleri rütbede sınıflarıyla ilgili açılacak ilk subay veya astsubay
sınıf okulları temel eğitimine, sınıf okulları olmayanlar ise özel askerî eğitime tabi tutulurlar.
Bu eğitimde başarı gösteremeyenler görevlerine dönerek sonraki dönem eğitimine katılırlar.
Bunlardan ikinci dönem eğitimde de başarı gösteremeyenler görevlerine iade edilirler ve ye-
niden eğitime tabi tutulmazlar. Bunların naspedildikleri rütbeye ait bekleme süreleri bir yıl
uzatılır. 

(3) Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma (SUTASAK) eğitimi ve
Astsubay Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma (ASTTASAK) eğitimi, ilgili
kuvvetin uygun göreceği eğitim mahallinde icra edilir.

(4) Doğrudan Özel Kuvvetler Komutanlığında görev yapmak üzere subay veya astsubay
naspedilenler, Özel Kuvvetler Komutanlığı emrine atanırlar ve branşlarına bakılmaksızın Özel
Kuvvetler Komutanlığında eğitime tabi tutulurlar. Doğrudan Özel Kuvvetler Komutanlığında
görev yapmak üzere subay veya astsubay naspedilenler içinden sonradan Özel Kuvvetler Ko-
mutanlığı dışına atananlar, ayrıca branşlarına ilişkin eğitime tabi tutulurlar.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Uygulanacak diğer mevzuat
MADDE 47 – (1) Türk Silahlı Kuvvetlerinde 926 sayılı Kanuna tabi görev yapan veya

yapacak olan sağlık personeline ilişkin hususlarda 22/6/2017 tarihli ve 30104 sayılı Resmî Ga-
zete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Mensubu Sağlık Personelinin Ön Lisans, Lisans
ve Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Söz konusu Yönetmelikte
hüküm bulunmayan hallerde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(2) Bu Yönetmelikte yer alan maddelere ilişkin ihtiyaç duyulan hususlar, Rektörlük ta-
rafından çıkarılacak talimat/esaslarla açıklanır.

Yönetmeliğin uygulanmasında sorumluluk
MADDE 48 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak tereddütleri gidermeye

Millî Savunma Bakanlığı yetkilidir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik ve atıflar
MADDE 49 – (1) 9/5/1977 tarihli ve 15932 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fakülte

ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okul-
lardan Yetişen Subaylara Ait Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Mevzuatta, birinci fıkra ile yürürlükten kaldırılan Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî
Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara
Ait Yönetmeliğe yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

Yürürlük
MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür. 
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Millî Savunma Bakanlığından:
MİLLÎ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ ASTSUBAY MESLEK 

YÜKSEKOKULLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Savunma Üniversitesine bağlı astsubay

meslek yüksekokullarının teşkilatlanmasını, görev ve sorumluluklarını, eğitim ve öğretim, araş-
tırma ve yayın faaliyetleri ile öğretim elemanları ve öğrencileriyle ilgili esasları düzenlemek-
tir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Millî Savunma Üniversitesine bağlı astsubay meslek

yüksekokullarının faaliyetleriyle ilgili esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 11/4/2002 tarihli ve 4752 sayılı Astsubay Meslek

Yüksek Okulları Kanununun 34 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen kavram ve terimlerden;
a) Akademik staj: Bakanlık tarafından ihtiyaç duyulduğunda askerî ve sivil kurum ve

kuruluşlarda yaptırılan ve yönergeye göre astsubay meslek yüksekokulları öğrencilerine, öğ-
retim programında yer alan teorik derslerin uygulamasını yaptırmak maksadıyla dershane dışı
ortamlarda verilen eğitimleri,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
c) Ana bilim dalı: Bölümü oluşturan bilim dallarından en az birini kapsayan;  eğitim ve

öğretim, uygulama ve araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü akademik birimi,
ç) Ant içme töreni: İntibak eğitimine katılan öğrenci adaylarından astsubay meslek yük-

sekokulu eğitim ve öğretimine devam etmeye layık bulunanların, intibak süresi sonunda Millî
Savunma Bakanlığı Tören Yönergesi esaslarına uygun olarak askerlik andını içtikleri töreni,

d) Askerî eğitim: Astsubay meslek yüksekokulu öğrencilerinin fiziki ve ruhi yapılarını
geliştirmek amacıyla ve kuvvetlerin ihtiyacını karşılayacak şekilde akademik ders programları
dışında verilen her türlü uygulamalı eğitimi,

e) Astsubay meslek yüksekokulu: Millî Savunma Üniversitesine bağlı Kara/Deniz/Ha-
va/Bando Astsubay Meslek Yüksekokulunu,

f) Astsubay meslek yüksekokulu komutanı: Kara/Deniz/Hava/Bando Astsubay Meslek
Yüksekokulu Komutanını,

g) Astsubay meslek yüksekokulu komutanlığı: Kara/Deniz/Hava/Bando Astsubay Mes-
lek Yüksekokulu komutanlıklarından her birini,

ğ) Astsubay meslek yüksekokulları kurulları: Yönetim kurulu, öğretim kurulu ve disip-
lin kurulunu,

h) Astsubay meslek yüksekokulu müdürlüğü: Kara/Deniz/Hava/Bando Astsubay Mes-
lek Yüksekokulu müdürlüklerinden her birini,

ı) Astsubay meslek yüksekokulu müdürü: Kara/Deniz/Hava/Bando Astsubay Meslek
Yüksekokulu Müdürünü,

i) Astsubay meslek yüksekokulu talimat/esasları: Kara/Deniz/Hava/Bando Astsubay
Meslek Yüksekokulunu ilgilendiren hususlarda Rektörlükçe çıkarılacak talimat/esasları,

j) Bakan: Millî Savunma Bakanını,
k) Bakanlık: Millî Savunma Bakanlığını,
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l) Bakanlık kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlar: Millî Savunma Bakanlığı merkez
ve taşra teşkilatı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri
Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Millî Savunma Üniversitesi ve Harita Genel Mü-
dürlüğünü,

m) Başarı harfi ağırlığı: AA=4,000, BA=3,500, BB=3,000, CB=2,500, CC=2,000,
DC=1,500, DD=1,000, FF=0 olmak üzere, her dersin başarı puanının hesaplanmasında kulla-
nılan çarpanı,

n) Başarı harfi not aralıkları: Alınan notların hangi harflere tekabül edeceğini belirlemek
üzere öğretim kurulu tarafından kredili ve yönetim kurulu tarafından katsayılı dersler için ka-
rarlaştırılan not aralıkları olup, geçme taban notundan yüz tam nota kadar alınacak notların,
sayısal eşitlik aranmaksızın başarı harflerinin tanımladığı not aralıklarına göre sekiz aralığa
bölünerek belirlenen aralıkları,

o) Başarı harfleri: Kredili veya katsayılı bir derste geçme taban notu altında kalan not-
lara FF, geçme taban notuna DD, geçme taban notu üzerinde kalan notlara başarı harfi not ara-
lıklarına göre DC, CC, CB, BB, BA ve AA olarak verilen harfleri,

ö) Bilim dalı: Anabilim dalı içinde eğitim ve öğretim, uygulama ve araştırma yapılan
akademik birimi,

p) Bölüm başkanı: O bölümü oluşturan ana bilim dalı başkanları arasından öncelik pro-
fesör öğretim üyelerinde olmak üzere yüksekokul müdürü tarafından üç yıllığına görevlendi-
rilecek öğretim elemanını,

r) Disiplin kurulu: 4752 sayılı Kanun uyarınca teşkil edilen disiplin kurulunu,
s) Disiplin yılı: Astsubay meslek yüksekokulu eğitim ve öğretim yılının başlangıcından

müteakip eğitim ve öğretim yılının başlangıcına kadar olan süreyi, okula yeni katılan öğrenciler
için, intibak süresi sonunda yapılan ant içme töreninden itibaren başlayan süreyi; ikinci sınıfta
normal süresinde mezun olan öğrenciler için 29 Ağustos gününün bitimi ile sona eren süreyi,

ş) Eğitim ve öğretim yılı: Yıllık faaliyet takviminde eğitim ve öğretim yılı olarak baş-
langıç ve bitiş tarihleri verilen süreyi,

t) Geçme taban notu: Öğretim kurulu tarafından kredili ve yönetim kurulunca katsayılı
her ders için ayrı ayrı belirlenen; bir dersten başarılı olabilmek için alınması gereken asgari
notu ifade eden ve DD başarı harfi ile gösterilen notu,

u) Haftalık çalışma planı: Astsubay meslek yüksekokulunda askerî öğrencilerin hafta
boyunca günlük dâhil olacakları bütün eğitim ve öğretim, beden eğitimi, spor, öğrenci kulübü,
yemek, temizlik, dinlenme, yoklama/içtima, tören ve serbest zaman faaliyetlerini vakitleriyle
gösteren çizelgeyi,

ü) Haftalık ders yükü: Astsubay meslek yüksekokulu kadrosunda aylıklı olarak görev
yapan bir öğretim elemanının haftalık teorik ve uygulamalı ders saatlerinin toplamını,

v) İntibak eğitimi: Astsubay meslek yüksekokulu öğrenci adaylarına; okulu ve okulda
tâbi olacakları askerî mevzuatı tanıtmak, temel askerî örf ve adetleri öğretmek, temel askerî
eğitimi yaptırmak ve ilgili astsubay meslek yüksekokulu askerî ve mesleki eğitimlerinin ge-
rektirdiği temel niteliklere ulaşmalarını sağlamak üzere, ilk eğitim ve öğretim yılı öncesinde
verilen ve kesin süresi yönetim kurulu tarafından belirlendikten sonra astsubay meslek yük-
sekokulu komutanlığınca icra edilecek eğitimi,

y) İntibak süresi: Astsubay meslek yüksekokulu öğrenci adayının intibak eğitimine ka-
tılımı ile başlayan ve askerlik andını içmesi ile sona eren süreyi,

z) İntibaksızlık: Öğrenci adayının, intibak süresi içinde disiplin, eğitim ve Rektörlük
tarafından çıkarılacak talimat/esaslar ile belirlenecek diğer asgari niteliklere ulaşmadığının bö-
lük/kol ve tabur/filo komutanlarının ve rehberlik uzmanının ortak gerekçeli kanaat raporu ile
tespit edilmesi halini,

aa) Katsayı: Bir eğitim ve öğretim yılı içerisinde askerî ve mesleki eğitimler ile beden
eğitimi derslerinin; staj ve harp platformu kullanmaya yönelik eğitimler dâhil olmak üzere tat-
bikî eğitimlerin; liderlik, komutanlık ve disiplin gibi astsubaylık davranış ve becerilerinin her
birinin notunun ağırlık değerini,
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bb) Kredi: Astsubay meslek yüksekokulu müdürlüğü tarafından yürütülen öğretim prog-
ramında yer alan derslerin, öğretim kurulu tarafından belirlenen ve Senato tarafından onaylanan
ağırlık değerini,

cc) Kuvvet: Millî Savunma Bakanına bağlı Kara/Deniz/Hava Kuvvetleri Komutanlığını,
çç) Maaş karşılığı haftalık ders yükü: Astsubay meslek yüksekokulu kadrosunda aylıklı

olarak görev yapan bir öğretim üyesinin en az on saat, öğretim görevlisinin ise en az on iki
saat vereceği ders saatini,

dd) Meslek yüksekokulu müdürlüğü: Kara/Deniz/Hava/Bando Astsubay Meslek Yük-
sekokulu Müdürlüğünü,

ee) Misafir öğrenci: Mevzuat çerçevesinde yapılacak anlaşmalar veya ilgili Cumhur-
başkanı kararıyla astsubay meslek yüksekokullarına kabul edilen yabancı ülke vatandaşı öğ-
renciyi,

ff) Öğrenci: Ant içme ile başlayıp astsubay meslek yüksekokulundan mezun oluncaya
veya herhangi bir nedenle astsubay meslek yüksekokulu ile ilişiği kesilinceye veya kendisi
istifa edinceye kadar sahip olunan askerî öğrencilik statüsünü,

gg) Öğrenci adayı: Astsubay meslek yüksekokulunda eğitim ve öğretim görmek üzere
alınan öğrencilerin ant içene kadar sahip oldukları statüyü,

ğğ) Öğrenci alay/tabur komutanı: Kara/Deniz/Hava/Bando Astsubay Meslek Yüksek-
okulu öğrenci alay/tabur komutanını,

hh) Öğretim elemanları: Astsubay meslek yüksekokullarında görevli öğretim üyeleri,
öğretim görevlileri ve araştırma görevlilerini,

ıı) Öğretim görevlisi: Astsubay meslek yüksekokullarında aylıklı veya ders ücretli ola-
rak ders vermekle görevlendirilmiş öğretim elemanları ile eğitim ve öğretim faaliyetlerine des-
tek mahiyetindeki uygulama ve planlama faaliyetlerini yürütmek üzere öğretim görevlisi kad-
rosuna atanmış akademik personeli,

ii) Öğretim kurulu: Kara/Deniz/Hava/Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu Öğretim
Kurulunu,

jj) Öğretim programı: Astsubay meslek yüksekokulunda uygulanan ön lisans düzeyin-
deki öğretimin hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak, eğitim ve öğretim yılı içinde verilen
teorik ve uygulamalı dersleri yarıyıllara ayrılmış şekilde ders saati, kredi ve AKTS değerleri
ile birlikte gösteren programı,

kk) Öğretim üyeleri: Astsubay meslek yüksekokullarında devamlı veya geçici olarak
görevlendirilen asker veya sivil, Türk veya yabancı uyruklu profesör, doçent ve doktor öğretim
üyelerini,

ll) Rektör: Millî Savunma Üniversitesi Rektörünü,
mm) Rektörlük: Millî Savunma Üniversitesi Rektörlüğünü,
nn) Senato: Millî Savunma Üniversitesi Senatosunu,
oo) Tatbikî eğitim: Bir astsubayda bulunması gereken askerî, mesleki ve liderlik yete-

neklerini geliştirmek amacıyla; yıllık faaliyet takvimi kapsamında ilgili kuvvet komutanlığı ile
koordine edilerek icra edilen ve uygulama şekilleri ilgili yönerge ve/veya Rektörlük tarafından
çıkarılacak talimat/esaslarda belirtilen eğitim faaliyetlerini,

öö) Üniversite: Millî Savunma Üniversitesini,
pp) Üniversite Yönetim Kurulu: Millî Savunma Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
rr) Yarıyıl: Bir eğitim ve öğretim yılının en az on dört hafta ve buna ilaveten yarıyıl

sonu değerlendirmesi süresinden oluşan parçasını,
ss) Yıllık faaliyet takvimi: Astsubay meslek yüksekokulunda bir eğitim ve öğretim yı-

lında yapılacak eğitim ve öğretim, tatbikî eğitim ve ölçme-değerlendirme faaliyetleri ile tören,
resmî tatil ve izin günlerini ay, hafta ve gün olarak zaman dizimi içinde gösteren tabloyu,

şş) Yönetim kurulu: Kara/Deniz/Hava/Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu Yönetim
Kurulunu,

ifade eder.

23 Mart 2021 – Sayı : 31432                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 19



İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Astsubay meslek yüksekokullarının amacı
MADDE 5 – (1) 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Ka-

nununda belirtilen asker kişilerde bulunması gereken niteliklere sahip, liderlik özellikleri ge-
lişmiş, yeterli fiziki yeteneğe sahip, ilgili kuvvetin ihtiyacına göre belirlenen bilim dallarında
ön lisans öğretimi görmüş muvazzaf astsubay yetiştirmektir.

Eğitim ve öğretimin ana ilkeleri
MADDE 6 – (1) Astsubay meslek yüksekokullarında eğitim ve öğretimin planlanma-

sında, programlanmasında ve uygulanmasında aşağıdaki ana ilkeler göz önünde bulundurulur:
a) Öğrencilere; Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda Atatürk milliyetçiliğine, de-

mokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerine bağlı hizmet bilincinin ve mesleki değerlerin
kazandırılması sağlanır.

b) Millî kültürümüz, manevi değerlerimiz, örf ve adetlerimize bağlı şekil ve özellikleri
ile evrensel değerler içinde korunarak geliştirilir ve öğrencilere millî birlik ve beraberliği güç-
lendirici ruh ve irade gücü kazandırılır.

c) Eğitim ve öğretim programları, en az bir bilim dalında ön lisans düzeyinde öğretim
ile temel askerlik ve beden eğitimleri çağdaş eğitim yöntem ve ilkeleri ışığında uyumla bütün-
leşecek şekilde, Millî Savunma Üniversitesi Yüksek Danışma Kurulunun ilgili kuvvet komu-
tanlığının ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak oluşturacağı görüş ve tavsiyelerine uygun ola-
rak astsubay meslek yüksekokulu müdürlüğü tarafından hazırlanır. Hazırlanan plan ve prog-
ramlar Senatonun kararı ve Bakan onayıyla yürürlüğe girer.

ç) Eğitim ve öğretim faaliyetleri ilgili kuvvet komutanlığının kurum kültürüyle örtüşe-
cek şekilde geliştirilir. Öğrencilere silah arkadaşlığı bilinci, millete hizmet isteği ve vazife ah-
lâkı kazandırılır.

d) Astsubay meslek yüksekokullarının verimliliklerinin artırılması, geliştirilmesi ve öğ-
retim elemanlarının yetiştirilmeleri Bakanlık tarafından planlanır ve gerçekleştirilir.

Görev
MADDE 7 – (1) Astsubay meslek yüksekokullarının görevleri; kuvvetlerin ihtiyaçları

da göz önünde bulundurularak 5 inci ve 6 ncı maddelerde belirtilen amaç ve ilkelere uygun
olarak, ön lisans düzeyinde bilgi ve beceriye sahip, ilerideki safhalarda meslek gelişim prog-
ramlarında belirtilen eğitimleri takip edebilecek nitelikte muvazzaf astsubay yetiştirmek ve
millî savunma ihtiyaçları doğrultusunda bilimsel araştırma geliştirme ve yayım faaliyetleri ile
uygulamalarını planlamak, yürütmek ve desteklemektir.

Denetim
MADDE 8 – (1) Astsubay meslek yüksekokullarının eğitim ve öğretim, idari ve diğer

faaliyetlerinin denetimi Bakanlık tarafından yapılır.
(2) Bakanlık; denetimlerin kapsamını, süresini, sıklığını ve denetlemekle görevlendiri-

lenleri belirler.
Bilimsel denetim
MADDE 9 – (1) Astsubay meslek yüksekokullarındaki öğretim faaliyetlerinin ve öğ-

retim elemanlarının bilimsel yönden denetlenmesi Rektörlük tarafından yapılır.
(2) Öğretim elemanlarının bilimsel yönden denetlenmeleri; bunların eğitim ve öğretim,

bilimsel araştırma, yayın, danışmanlık ve uygulama faaliyetleri üzerinden olur. Bilimsel de-
netleme heyeti, Rektörlük tarafından görevlendirilebileceği gibi; eğitim ve öğretim ve diğer
bilimsel faaliyetlerin 4752 sayılı Kanun ve bu Yönetmelikte belirtilen amaç ve ilkelere uygun-
luğunu denetlemek amacıyla, Bakan tarafından da görevlendirilebilir.

(3) Öğretim elemanları, Rektörlük tarafından belirlenecek şablona bağlı olarak, her eği-
tim ve öğretim yılının sonunda eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma, yayın, bilimsel etkinlik-
lere katılım ve danışmanlık faaliyetlerini listeleyen faaliyet raporlarını, astsubay meslek yük-
sekokulu müdürlüğü aracılığı ile Rektörlüğe sunmaktan sorumludurlar.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Teşkilat ve İşleyiş

Kuruluş
MADDE 10 – (1) Astsubay meslek yüksekokullarının kadro ve kuruluşları, Bakanlık

tarafından hazırlanır, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2 sayılı
Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine istinaden Cumhurbaşkan-
lığına sunulur.

Organlar
MADDE 11 – (1) Astsubay meslek yüksekokullarının eğitim ve öğretim faaliyetleri ile

idari hizmetleri aşağıdaki organlar tarafından yürütülür:
a) Astsubay meslek yüksekokulu kurulları.
b) Astsubay meslek yüksekokulu komutanı.
c) Astsubay meslek yüksekokulu müdürü.
ç) Öğrenci alay/tabur komutanı.
Astsubay meslek yüksekokulları kurulları
MADDE 12 – (1) Astsubay meslek yüksekokulları kurulları; yönetim kurulu, öğretim

kurulu ve disiplin kuruludur.
(2) Yönetim kurulu: Rektör veya görevlendireceği bir rektör yardımcısının başkanlı-

ğında astsubay meslek yüksekokulu komutanı, astsubay meslek yüksekokulu müdürü, müdür
yardımcıları, astsubay meslek yüksekokulu müdürü tarafından seçilecek iki bölüm başkanı ile
öğrenci alay/tabur komutanından oluşur.

a) 4752 sayılı Kanun, bu Yönetmelik, Bakanlık ve Üniversite tarafından belirlenen te-
mel esaslar doğrultusunda yönetim kurulunun görevleri şunlardır:

1) Yıllık eğitim ve öğretim faaliyetlerini içeren faaliyet takvimini belirlemek.
2) Öğrencilerin kabulü ve bu Yönetmelikte belirtilen sebeplerle astsubay meslek yük-

sekokulundan çıkarılmalarına karar vermek.
3) Askerî ve mesleki eğitimler, beden eğitimleri ile diğer tatbikî eğitim faaliyetlerinin

ölçme ve değerlendirilmesinde esas teşkil edecek katsayı değerlerini belirlemek ve Üniversite
Yönetim Kuruluna sunmak.

4) Öğrenci alay/tabur komutanlığının yürüttüğü askerî ve mesleki eğitimler ve diğer
etkinlikler ile astsubay meslek yüksekokulu müdürlüğü tarafından yürütülen öğretim faaliyetleri
arasındaki eşgüdümü sağlayacak tedbirleri almak.

5) Astsubay meslek yüksekokulunun idari işleri ve iç işleyişinin gerçekleştirilmesine
dair yıllık planlamayı yapmak.

6) Astsubay meslek yüksekokulunun yatırım ve bütçe tasarısını hazırlamak.
7) Kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, yönetmelik, yönerge ve talimat/esas ihti-

yaçları ile mevcut mevzuatın uygulanmasından doğan hususları inceleyip görüş bildirmek.
b) Yönetim kurulunun toplanması ve karar alması aşağıdaki şekildedir:
1) Yönetim kurulu, her yarıyıl başında olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. Ayrıca,

4752 sayılı Kanun ve bu Yönetmelikte belirtilen yetki ve sorumlulukları kapsamındaki husus-
ları görüşmek üzere; Rektörün gerekli gördüğü hallerde bizzat çağrısı veya astsubay meslek
yüksekokulu komutanının/müdürünün teklifi ve Rektörün onayı ile toplanabilir. Yönetim ku-
rulunun Rektör veya görevlendireceği bir rektör yardımcısının başkanlığında toplanması zo-
runludur.

2) Yönetim kurulunun toplanabilmesi için astsubay meslek yüksekokulu komutanının
ve astsubay meslek yüksekokulu müdürünün toplantıya katılması yeterlik şartıdır. Bunların
toplantıya katılmasına ilişkin yasal veya fiili engel çıkması durumunda vekillerinin katılımıyla
toplantı icra edilir. Kurulun toplantı gündemi astsubay meslek yüksekokulu müdürlüğü ile ko-
ordine edilerek, astsubay meslek yüksekokulu komutanlığı tarafından hazırlanarak Rektörlüğün
onayına sunulur. Toplantı gündemi Rektörün onayı ile belirlenir. Gerekli görülmesi halinde oy-
lamadan önce konuyla ilgili kişiler de yönetim kuruluna davet edilebilir.
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3) Yönetim kurulunun toplantı yeter sayısı ile karar yeter sayısı, üye tam sayısının ya-
rısının bir fazlası kadardır. Kararlar gerekçeli yazılır; karara katılmayan üye katılmama gerek-
çesini ayrıca yazılı olarak belirtir.

4) Yönetim kurulu raportörlük görevi, Yönetim kurulu başkanı veya astsubay meslek
yüksekokulu komutanlığı tarafından görevlendirilen ve oy hakkı olmamak üzere toplantıya ka-
tılan bir personel tarafından yürütülür.

(3) Öğretim kurulu: Astsubay meslek yüksekokulu müdürü başkanlığında, müdür yar-
dımcıları ve bölüm başkanlarından oluşur.

a) 4752 sayılı Kanun, bu Yönetmelik, Bakanlık ve Üniversite tarafından belirlenen te-
mel esaslar doğrultusunda öğretim kurulunun görevleri şunlardır:

1) Astsubay meslek yüksekokulu öğretim programlarını hazırlayarak Senatoya sunmak.
2) Dersler ile ilgili olarak; sınavların zamanı, yarıyıl içi ve sonu değerlendirme notla-

rının ağırlığı, başarı harfi not aralıklarını belirlemek.
3) Öğrencilerin yarıyıl ve eğitim ve öğretim yılı ölçme-değerlendirme faaliyetleri ne-

ticesindeki ferdi ve toplu başarı durumlarını inceleyerek değerlendirmek ve başarının gelişti-
rilmesi için gerekli görülen akademik tedbirleri kararlaştırarak Senatonun bilgisine sunmak.

4) Öğretim materyallerinin esaslarını belirlemek ve üretilmesine karar vermek.
5) Yayın faaliyetlerini kararlaştırmak.
6) Gerektiğinde geçici çalışma grupları ve eğitim ve öğretim koordinatörlükleri kurmak

ve bunların görevlerini düzenlemek.
7) Eğitim ve öğretimle ilgili kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, yönetmelik, yö-

nerge ve talimat/esas ihtiyaçları ile mevcut mevzuatın uygulanmasından doğan hususları ince-
leyip görüş bildirmek.

8) Öğretim programının amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesinde astsubay meslek
yüksekokulu müdürüne yardım etmek.

9) İlgili kuvvetin personel ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yeni bilim dalları,
anabilim dalları ve bölümlerin açılması, mevcutların birleştirilmesi veya kapatılması hususla-
rındaki önerilerini Senatoya sunmak.

10) Bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen durumlarda; başarısızlık, sağlık ve
devamsızlık nedeniyle sınıfta kalma veya okulla ilişiği kesilme aşamasına gelmiş öğrencilerin
durumlarını değerlendirerek bu konuda alınabilecek tedbirleri belirlemek.

11) Sınavlarda, ödev, proje, tez, yayın ve benzeri çalışmalarda bilgi hırsızlığı veya in-
tihal yaptıkları, kopya çektikleri veya kopyaya teşebbüs ettikleri gerekçesiyle kurula sevk edilen
öğrencilerin bu fiilleri işleyip işlemediğini incelemek, tespit etmek ve karara bağlamaktır.

b) Öğretim kurulunun toplanması ve karar alması aşağıdaki şekildedir:
1) Öğretim kurulu, her yarıyıl başında ve sonunda olmak üzere, eğitim ve öğretim yılı

içerisinde en az dört defa toplanır. Ayrıca, 4752 sayılı Kanun ve bu Yönetmelikte belirtilen
yetki ve sorumlulukları kapsamındaki hususları görüşmek üzere astsubay meslek yüksekokulu
müdürünün gerekli gördüğü hallerde bizzat onun çağrısı üzerine toplanır. Astsubay meslek
yüksekokulu müdürünün gerekli görmesi halinde astsubay meslek yüksekokulu komutanı ve
öğrenci alay/tabur komutanı toplantıya davet edilebilir.

2) Öğretim kurulunun toplanabilmesi için astsubay meslek yüksekokulu müdürünün
veya vekilinin toplantıya katılması zorunludur. Kurulun toplantı gündemi astsubay meslek yük-
sekokulu müdürü tarafından belirlenir. Kurul toplantılarının raportörlüğü, oy hakkı olmamak
üzere, astsubay meslek yüksekokulu sekreteri tarafından yürütülür. Öğretim kurulu gerektiğin-
de, bilgi ve görüşüne başvurmak için ilgili personeli bağlı bulundukları âmirleri vasıtasıyla da-
vet edebilir. Bunların oy hakları yoktur.

3) Öğretim kurulunun toplantı yeter sayısı ve karar yeter sayısı,  üye tam sayısının ya-
rısının bir fazlası kadardır. Kararlar gerekçeli yazılır. Karara katılmayan üye, katılmama ge-
rekçesini ayrıca yazılı olarak belirtir.
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(4) Disiplin kurulu: Rektör veya görevlendireceği bir rektör yardımcısının başkanlığın-
da; astsubay meslek yüksekokulu komutanı, astsubay meslek yüksekokulu müdürü ve müdür
yardımcıları, öğrenci alay/tabur komutanı ile disiplin subayından oluşur. Disiplin kurulunun
Rektör veya görevlendireceği bir rektör yardımcısının başkanlığında toplanması zorunludur.

a) Kurulun toplantı gündemi ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenir. Raportörlük faali-
yetleri, disiplin subaylığınca yürütülür. Disiplin kurulu; gerektiğinde görüşülecek konu ile ilgili
personel çağırarak bilgi ve görüş alır. Bunların oy hakları yoktur.

b) Disiplin kurulunun toplantı yeter sayısı ve karar yeter sayısı, üye tam sayısının ya-
rısının bir fazlası kadardır. Kararlar gerekçeli yazılır. Karara katılmayan üye, katılmama ge-
rekçesini ayrıca yazılı olarak belirtir.

c) Disiplin kurulu, kurula sevk edilen öğrencilerin disiplin ile ilgili safahatını ve yapılan
işlemlerin ilgili mevzuata uygunluğunu inceleyerek, astsubay meslek yüksekokulundan ilişik-
lerinin kesilmesine veya kesilmemesine, ikaz edilmesine veya ilave inceleme yapılmasına karar
verir. Bakanlık, 10/4/2015 tarihli ve 29322 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı
Kuvvetleri Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinde belirtilen esaslar kapsamında ikaz edilmesi talebi
ile sevk edilen öğrenciler hakkında işlem yapar. İlave inceleme yapılmasına karar verilen du-
rumlarda incelemeyi müteakip nihai karar için dosya yeniden disiplin kuruluna sevk edilir.

ç) Disiplin kuruluna sevk edilen öğrencilerin ceza, ödül, disiplin ile eğitim ve öğretim
durumunu, daha önce disiplin kuruluna çıkıp çıkmadığını, işlediği suçlar arasındaki zaman fa-
sılalarını, suçların niteliğini, öğrenci hakkında sıralı disiplin âmirleri ve disiplin kurullarınca
yapılan işlemleri, öğrencinin disiplin kuruluna çıkarılma sebeplerini ve delillerini inceler. Öğ-
rencinin bağlı olduğu tabur/filo ve bölük/kol komutanlarını, hakkında karar verilecek öğrenciyi
dinler ve gerek duyduğu takdirde öğrenci alay/tabur komutanlığı ve astsubay meslek yüksekokulu
müdürlüğü kadrolarında bulunan rehberlik ve psikolojik danışmanlıkla görevli olanlar başta
olmak üzere ilgili diğer personeli dinleyebilir.

d) Astsubay meslek yüksekokuluyla ilişiğin kesilmesi hakkındaki karar, Rektörün teklifi
üzerine Bakan onayı ile yürürlüğe girer.

Astsubay meslek yüksekokulu komutanı
MADDE 13 – (1) Astsubay meslek yüksekokulu komutanı, Rektöre bağlı olarak, ast-

subay meslek yüksekokulu müdürü tarafından yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetleri ve bun-
lara ilişkin idari işler hariç olmak üzere, astsubay meslek yüksekokulunda yürütülen askerî eği-
tim ve diğer tüm faaliyetlerin yönetim, gözetim ve denetiminden sorumlu asker kişidir.

(2) Astsubay meslek yüksekokulu komutanı, astsubay meslek yüksekokulunun bütçe
teklifini yönetim kuruluna sunar.

(3) Astsubay meslek yüksekokulu komutanının atanması, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre yapılır.

(4) Astsubay meslek yüksekokulu komutanı görevlerini kendi bağlısı birimler aracılığı
ile gerçekleştirir.

(5) Astsubay meslek yüksekokulu komutanı görevi başında olmadığı zamanlarda, yerine
vekâlet işlemleri 6/9/1961 tarihli ve 10899 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı
Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

(6) Astsubay meslek yüksekokulu komutanı, yerleşkenin bekasına yönelik her türlü ida-
ri, emniyet, sağlık tedbirlerini zamanında alır ve devamlılığını sağlar. Astsubay meslek yük-
sekokulu komutanı ve bağlısı birimlerin bu hususlarla ilgili görev ve sorumluluklarına dair hu-
suslar, Rektörlük tarafından çıkarılacak ilgili talimat/esaslarda belirtilir.

Astsubay meslek yüksekokulu müdürü
MADDE 14 – (1) Astsubay meslek yüksekokulu müdürü Rektöre bağlı olup astsubay

meslek yüksekokulundaki eğitim ve öğretim, araştırma, bilimsel etkinlik ve yayım faaliyetle-
rinin yürütülmesinden aşağıdaki hususlarda yetkili ve sorumludur:

a) Her eğitim ve öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde genel akademik durum ve işleyiş
hakkında Rektöre rapor vermek.
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b) Eğitim ve öğretimle ilgili birimler ve astsubay meslek yüksekokulu müdürlüğü kad-
rosundaki personel üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak.

c) Öğrencilere bilimsel araştırma, kültürel ve sosyal etkinlik imkânları sağlamak ve öğ-
renci alay/tabur komutanlığının düzenlediği bu tür faaliyetlere ve törenlere destek olmak.

ç) Kütüphane, müze ve tarihi arşivi kurum kimliğine katkı yapacak şekilde geliştirmek.
(2) Astsubay meslek yüksekokulu müdürü, eğitim ve öğretimin eksiksiz yürütülmesi

için gereken idari tedbirlerin alınması ve destek hizmetleri için astsubay meslek yüksekokulu
komutanlığından talepte bulunabilir. Bu talep gecikmeksizin yerine getirilir.

(3) Astsubay meslek yüksekokulu müdürü, Bakan tarafından üç yıllığına atanır. Süresi
biten astsubay meslek yüksekokulu müdürü yeniden atanabilir. Astsubay meslek yüksekokulu
müdürünün rütbe karşılığı astsubay meslek yüksekokulu komutanının rütbesi ile aynıdır.
Astsubay meslek yüksekokulu komutanı ile astsubay meslek yüksekokulu müdürü arasında
astlık-üstlük ilişkisi yoktur. Astsubay meslek yüksekokulu müdürü, Türk Silahlı Kuvvetleri
sosyal tesislerinden ve kamu konutlarından astsubay meslek yüksekokulu komutanı gibi istifade
eder, askerî personel ile aralarındaki protokol münasebetlerinin düzenlenmesinde de aynı esas
uygulanır.

Astsubay meslek yüksekokulu müdür yardımcıları
MADDE 15 – (1) Astsubay meslek yüksekokulu müdür yardımcılarının sayısı en fazla

iki olup müdür yardımcıları astsubay meslek yüksekokulu müdürüne çalışmalarında yardımcı
olmakla sorumludur. Astsubay meslek yüksekokulu müdürü görevi başında olmadığı zaman
yerine, yardımcılarından biri vekâlet eder.

(2) Astsubay meslek yüksekokulu müdür yardımcısı, Bakan tarafından üç yıllığına ata-
nır. Süresi biten müdür yardımcısı yeniden atanabilir. Müdür yardımcıları, astsubay meslek
yüksekokulu müdürü görevde bulunduğu müddette görev yapar.

Bölümler
MADDE 16 – (1) Bölümler; amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün teşkil eden,

birbirini tamamlayan veya birbirine yakın ana bilim dallarından oluşan, astsubay meslek yük-
sekokulunun eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama birimidir.

(2) Astsubay meslek yüksekokullarında diploma programına sahip olan ve/veya olma-
yan bölüm açılmasına, mevcut bölümlerin birleştirilmesine veya kapatılmasına, ilgili kuvvet
komutanlığının personel ihtiyaçları göz önüne alınarak öğretim kurulu veya Yüksek Danışma
Kurulunun önerisi üzerine, Senato kararı ve Bakan onayı ile karar verilir. Önerinin Yüksek Da-
nışma Kurulundan gelmesi durumunda, Rektörlük öncelikle ilgili astsubay meslek yüksekokulu
müdürlüğünün görüşünü alır.  Senato tarafından kabul edilen bölüm açma, birleştirme veya
kapatma önerisi, Rektörlük tarafından Bakana teklif edilir. Bölüm birleştirme ve kapatma öne-
risinin Bakan tarafından onaylanması durumunda, ilgili diplomalı bölümlere yeni öğrenci alın-
maz. Birleştirilmek ya da kapatılmak suretiyle ilga edilen bölümlerin diplomalı programlarına
devam etmekte olan öğrenciler mezun olana dek mevcut ders programlarına göre öğrenimlerine
devam ederler. Mevcut bölümlerin kapatılması, birleştirilmesi ya da yeni bölüm açılması son-
rasında astsubay meslek yüksekokulu teşkilat ve kadrosunda yapılacak değişiklikler astsubay
meslek yüksekokulu müdürlüğü tarafından yönetim kuruluna ve burada karara bağlanması son-
rasında da Rektörlüğe sunulur. Üniversite Yönetim Kurulunca incelenerek nihai şekli verilen
teşkilat ve kadro değişiklikleri, Rektör tarafından Bakana teklif edilir. Bakan tarafından uygun
görülen tüm teşkilat ve kadro değişiklikleri 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri
uyarınca yürürlüğe girer.

(3) Astsubay meslek yüksekokulunda doğrudan bir ön lisans diploması programı bu-
lunmayan bölümler de kurulabilir ve astsubay meslek yüksekokulu müdürlüğüne bağlı olarak
faaliyetlerini sürdürebilirler. Astsubay meslek yüksekokulunda aynı nitelikte eğitim ve öğretim
yapan birden fazla bölüm bulunamaz.
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Bölüm başkanı
MADDE 17 – (1) Bölüm başkanı, bölümün her düzeydeki eğitim ve öğretim ve

araştırma-geliştirme faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden, kaynakların
etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamaktan astsubay meslek yüksekokul müdürüne karşı
sorumludur. Bölüm başkanı öğretim kuruluna bölümü temsilen katılır.

(2) Bölüm başkanı; o bölümü oluşturan anabilim dalı başkanları arasından öncelik pro-
fesör öğretim üyeleri arasından olmak üzere astsubay meslek yüksekokulu müdürü tarafından
üç yıl için görevlendirilen öğretim üyesidir. Bölüm başkanının bulunmadığı durumda o bölüm-
deki akademik unvanı en yüksek ve/veya en kıdemli öğretim elemanı bölüm başkanlığına ve-
kâlet eder. Kadrosunda öğretim üyesi bulunmayan bölümün başkanlığına astsubay meslek yük-
sekokulu müdürü tarafından diğer bölümlerin kadrolarında bulunan bir öğretim üyesi veya o
bölümün kadrosundaki bir öğretim görevlisi görevlendirilebilir. Bölüm başkanı olarak asker
öğretim elemanı görevlendirilmesi durumunda öncelik o bölüm kadrosuna atanmış rütbe ve
kıdemce en yüksek kişiye verilir.

Öğrenci alay/tabur komutanı
MADDE 18 – (1) Öğrenci alay/tabur komutanı; ilgili mevzuat doğrultusunda öğrenci-

lerin intibak eğitimi, temel askerî eğitimleri, beden eğitimleri, tatbiki eğitimleri, kıta staj eğitimi
faaliyetleri, akademik içerikli olmayan sosyal ve kültürel etkinlikleri ile yıllık faaliyet takvi-
minde yer alan törenlere hazırlık ve katılımlarını, iaşe ve ibatelerini temin ile disiplin ve idari
işlemlerini yürütmekten astsubay meslek yüksekokulu komutanına karşı sorumlu asker kişi-
dir.

(2) Öğrenci alay/tabur komutanının ataması, 926 sayılı Kanun hükümlerine göre ya-
pılır.

(3) Öğrenci alay/tabur komutanının görev ve sorumlulukları ile ilgili diğer hususlar,
Rektörlük tarafından konu ile ilgili çıkarılan talimat/esaslarda belirtilir.

Anabilim dalı başkanı
MADDE 19 – (1) Anabilim dalı başkanı; öncelik aynı anabilim dalına verilmek üzere

bölüm kadrosundaki profesörler, profesör bulunmadığı takdirde doçentler, doçent bulunmadığı
takdirde doktor öğretim üyeleri arasından astsubay meslek yüksekokulu müdürü tarafından üç
yıl için görevlendirilir. Süresi biten anabilim dalı başkanı tekrar görevlendirilebilir. Kadrosunda
öğretim üyesi bulunmayan anabilim dalı başkanlığına, astsubay meslek yüksekokulu müdürü
tarafından o bölümün kadrosundaki bir öğretim görevlisi görevlendirilebilir. Anabilim dalı baş-
kanı olarak asker öğretim görevlisinin görevlendirilmesi durumunda öncelik o anabilim dalı
kadrosuna atanmış rütbe ve kıdemce en yüksek kişiye verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Akademik Personelin Hak ve Yükümlülükleri

Çalışma esasları
MADDE 20 – (1) Astsubay meslek yüksekokulu kadrosundaki akademik birimlerde

görevli öğretim elemanlarının haftalık ve günlük çalışma şekli ve süresi konusunda; 14/7/1965
tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 211 sayılı Kanun, 926 sayılı Kanun ve
4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümleri uygulanır.

Öğretim elemanları özlük hakları
MADDE 21 – (1) Astsubay meslek yüksekokulunda görevli asker öğretim elemanları-

nın özlük haklarına ilişkin ödemelerde 926 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.
(2) Asker öğretim elemanlarına, 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Per-

sonel Kanunun 12 nci maddesine göre hesaplanacak üniversite ödeneği ile 926 sayılı Kanunun
ek 17 nci maddesine göre ödenen hizmet tazminatından hangisi fazla ise o ödenir. Öğretim ele-
manlarından, 28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa
Adam Hizmetleri Tazminatı Kanunundan istifade edenlerin bu Kanuna göre ödenen tazminat-
ları, Türk Silahlı Kuvvetleri hizmet tazminatı ile üniversite ödeneğinden fazla olması halinde,
tazminat ödemeleri 2629 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenir.
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(3) Astsubay meslek yüksekokulu komutanına ayrıca, 2914 sayılı Kanunun 13 üncü
maddesine göre idarî görev ödeneği verilir. Astsubay meslek yüksekokulu komutanına verilecek
idarî görev ödeneği, meslek yüksekokulu müdürlerine ödenecek miktar kadardır.

(4) Astsubay meslek yüksekokullarında görevlendirilen sivil öğretim elemanlarının öz-
lük haklarına ilişkin ödemelerde, 2547 sayılı Kanun ile 2914 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.
Bu kişiler ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri sosyal tesislerinden ve kamu konutlarından görev-
lendirildikleri kadro derecesindeki subaylar gibi istifade ederler. Bu kişilerin asker personel
ile aralarındaki protokol münasebetlerinin düzenlenmesinde de aynı esas uygulanır.

(5) Astsubay meslek yüksekokullarında kadrolu veya sözleşmeli olarak görevli öğretim
elemanlarına, disiplin ve cezai hükümleri ile 4752 sayılı Kanunda düzenlenmemiş diğer hak
ve yükümlülükler açısından Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşlarında yer alan kurum-
larda görevli Devlet memurlarına uygulanan mevzuat hükümleri tatbik edilir. Ayrıca 657 sayılı
Kanunda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere ilave olarak; bu fıkrada
belirtilen öğretim elemanlarına, 2547 sayılı Kanunda yer alan diğer disiplinsizlikleri işleyen
sözleşmeli veya kadrolu öğretim elemanlarına yükseköğretim mevzuatı uyarınca verilen di-
siplin cezaları uygulanır.

Haftalık ders yükü
MADDE 22 – (1) Maaş karşılığı haftalık ders yükü, astsubay meslek yüksekokulu kad-

rosundaki öğretim üyeleri için en az on saat, öğretim görevlileri için en az on iki saattir.
(2) Astsubay meslek yüksekokulu müdürü ile astsubay meslek yüksekokulundaki öğ-

retim elemanı kadrosu dışındaki görevlerde çalışanlardan ders görevi verilenler için haftalık
ders yükü zorunluluğu aranmaz. Eğitim ve öğretimi destekleyici uygulama ve planlama faali-
yetlerinde çalıştırılacak öğretim görevlilerine ders yükü verilmez.

(3) Bölüm başkanları için haftalık ders yükü, öğretim üyeleri ders yükünün yarısı ka-
dardır.

(4) Ders yükünün tamamlanmasında öncelikle örgün öğretimde verilen ders ve faali-
yetler dikkate alınır.

Ders yükü esasları
MADDE 23 – (1) Astsubay meslek yüksekokulu kadrosundaki öğretim elemanlarının

verdikleri dersler, bizzat nezaret etmek suretiyle yaptırdıkları uygulamalar ve lisansüstü tez
danışmanlıkları ile diğer eğitim ve öğretim faaliyetlerinin ne ölçüde ders yükünden sayılacağı
aşağıdaki tablo esas alınarak belirlenir. Bu belirlemede maaş karşılığı haftalık ders yükü göz
önüne alınır.
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Ek ders ücretleri
MADDE 24 – (1) Öğretim elemanlarına, maaş karşılığı haftalık ders yükü sınırını aşan

teorik ve uygulamalı dersler ile diğer faaliyetler için 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde
öğretim elemanları için belirlenen göstergeler ile 657 sayılı Kanunda aylıklar için belirlenen
katsayının çarpımı ile tespit edilecek tutarda verecekleri ders ve faaliyetlerin haftalık ders prog-
ramında yer alması ve fiilen yapılması şartıyla en çok yirmi saate kadar ek ders ücreti ödenir.

(2) Haftalık ders yükünün tamamlanmasında ve ek ders ücretinin hesabında teorik ders-
ler dışındaki faaliyetlerin haftalık en fazla on saatlik kısmı dikkate alınır. Bu tür faaliyetlerin
toplam on saati aşan kısmı için ek ders ücreti ödenmez.

Öğretim elemanlarının özel kıyafeti
MADDE 25 – (1) Astsubay meslek yüksekokullarındaki asker öğretim elemanlarının

kılık kıyafeti ve öğretim üyelerinin resmi törenlerdeki kıyafeti ilgili mevzuat ve Rektörlük ta-
rafından konu ile ilgili çıkarılan talimat/esaslar ile düzenlenir. Astsubay meslek yüksekokulu
müdürlüğü kadrosunda kadrolu veya sözleşmeli olarak sivil öğretim elemanlarının kılık-kıyafet
esasları, diğer Devlet memurları ve yükseköğretim personeli ile aynıdır. Anılan personelin
kılık-kıyafet tercihi yaparken, astsubay meslek yüksekokulu öğrencisine örnek olacak nitelikte
davranması esastır.

Öğretim elemanı yetiştirme
MADDE 26 – (1) Astsubay meslek yüksekokulunun ihtiyacı olan öğretim elemanları,

ilgili kuvvetin görüşü alınarak Rektörlük tarafından hazırlanan ve Bakanlık tarafından onayla-
nan öğretim üyesi temin ve yetiştirme plan ve programları çerçevesinde yurt içinde ve/veya
yurt dışında eğitime gönderilebilir.

(2) Üniversite adına Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yurt dışına lisansüstü öğrenim
görmek üzere gönderilecek şahıslar ile astsubay meslek yüksekokulu araştırma görevlilerinin
Üniversitedeki mecburi hizmet süre ve şekilleri, 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Mem-
leketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun hükümlerine tabi olarak belirlenir.

Bilimsel yayınlar, ders kitapları ve yardımcı öğretim malzemelerinin yayımı
MADDE 27 – (1) Astsubay meslek yüksekokullarında öğretim ve araştırma faaliyetleri

kapsamında üretilen araştırma sonuçları, çeviriler, bilimsel etkinlik bildiri kitapları, ders ki-
tapları ve yardımcı öğretim malzemeleri bastırılıp yayımlanabilir.

(2) Astsubay meslek yüksekokullarında veya astsubay meslek yüksekokulları adına
Rektörlük tarafından yapılacak yayınların usul ve esasları ilgili mevzuata uygun olarak belir-
lenir.

(3) Astsubay meslek yüksekokulları müdürlükleri veya onlar adına Üniversite tarafından
yayımlanacak bilimsel yayın, ders kitabı ve yardımcı öğretim malzemesi yazarlarına, 3/2/1984
tarihli ve 18301 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Üniversiteler Yayın Yönetmeliği,
22/10/1984 tarihli ve 18553 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Üniversitelerde Ders Aracı
Olarak Kullanılan Kitaplar, Teksirler ve Yardımcı Ders Kitapları Dışındaki Yayınlarla İlgili
Yönetmelik ve 31/5/1968 tarihli ve 12912 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Savunma
Bakanlığı Yayın Yönetmeliği hükümlerine göre telif ücreti ödenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Seçimi, Özlük Hakları, Eğitim ve Öğretim Uygulama Esasları

Öğrenci kaynakları
MADDE 28 – (1) Astsubay meslek yüksekokullarının öğrenci kaynağı; lise veya dengi

okul mezunu Türk vatandaşlarıdır.
(2) Yabancı uyruklu öğrencilerin astsubay meslek yüksekokullarına kabul edilmeleri

ikili antlaşmalar veya ilgili Cumhurbaşkanı kararıyla olur.
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Astsubay meslek yüksekokullarına giriş
MADDE 29 – (1) Astsubay meslek yüksekokullarına, giriş şartlarını sağlayanlardan

yapılacak sınav ve diğer seçme-yerleştirme usullerinde başarılı olduğu değerlendirilenler alınır.
Bu şartlar dışında adaylarda aranacak diğer özellikler, ilgili kuvvetin personel ihtiyaçları göz
önüne alınarak her yıl Bakanlık tarafından belirlenir ve yayımlanır.

Giriş şartları
MADDE 30 – (1) Astsubay meslek yüksekokullarına giriş şartları şunlardır:
a) Türk vatandaşı olmak.
b) Lise ve dengi okullardan diploma almaya hak kazanmış olmak.
c) Askeri okullar ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına

bağlı okullardan herhangi bir sebeple çıkmamış veya çıkarılmamış olmak, diğer okullardan di-
siplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak ve ortaöğretim kurumlarında örgün öğretim dışına
çıkarma cezası almamış olmak.

ç) Türk Silahlı Kuvvetlerinde, Jandarma Genel Komutanlığında ve Sahil Güvenlik Ko-
mutanlığında muvazzaf/sözleşmeli subay veya astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya
bunların adayı olarak daha önce istihdam edilmemiş olmak.

d) Sözleşmeli erbaş/er yahut bunların adayı iken sözleşmesi idarece feshedilmemiş ol-
mak.

e) Devlet memurluğundan veya kamu görevinden herhangi bir nedenle çıkarılmamış
olmak.

f) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, genel veya özel af kanunları kapsamına girmiş veya
zamanaşımına uğramış yahut hapis cezası seçenek yaptırımlarına çevrilmiş veya ertelenmiş,
hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile bir suçtan hükümlü bulun-
mamak veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak.

g) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af
kanunları kapsamına girmiş, zamanaşımına uğramış veya haklarında hükmün açıklanmasının
geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi; Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının
saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin iş-
leyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, Devlet
sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçu, kamu güvenine karşı işlenen suçlar, genel ahlâka karşı
işlenen suçlar ile yağma, zimmet, irtikâp, rüşvet, iftira, hırsızlık, dolandırıcılık, suç işlemek
amacıyla örgüt kurma, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma,
banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş,
suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, uyuşturucu ve/veya uyarıcı madde imal ve
ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuştu-
rucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya
uyarıcı madde kullanmak, gayri tabii mukarenette bulunma, hileli iflas, kaçakçılık, ihaleye
fesat karıştırma suçlarından dolayı hakkında hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükme-
dilmemiş olmak veya bu suçlar nedeniyle hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma
veya kovuşturma devam etmiyor olmak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.

ğ) Kendisinin; genelev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan konut ve
benzeri yerlerde çalışmamış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel
ahlâk ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserlerin, kaydedildiği ma-
teryale bakılmaksızın üretmek veya satmaktan veya kumar nedeniyle hakkında herhangi bir
adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam etmiyor olmak, bunlardan dolayı idari yap-
tırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakıl-
masına karar verilmiş olsa dahi hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş ol-
mak.

h) Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevî şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref
ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak.
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ı) Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve
halen çalışmıyor olmak.

i) Evli, hamile, çocuklu, daha önceden evlenmiş, herhangi bir kadınla veya erkekle ni-
kâhsız olarak karı-koca gibi birlikte yaşamamış/yaşamıyor olmak veya gayritabii cinsi eğilim-
leri tespit edilmemiş olmak.

j) On sekiz yaşından küçükse kendisinden sorumlu bir kanuni temsilci gösterebiliyor
olmak.

k) 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 Yönetmeliğine uygun olarak belirlenmiş tam teşekküllü bir hastaneden “Askerî Öğ-
renci Olur” raporu almak.

l) Yapılacak yazılı sınavda, değerlendirme testinde, fiziki yeterlik testinde ve mülakatta
başarılı olmak.

m) Bakanlık tarafından sınav, mülâkat ve diğer seçim işlemleri sonucunda yayımlanan
değerlendirme sıralamasında, önceden ilan edilmiş kontenjan içinde bulunmak.

n) 3/9/1985 tarihli ve 18857 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Askeri Okullara Alınan
Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına  Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrenciler
İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğren-
cilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelikte belirtilen yüklenme ve ke-
falet senetlerinin düzenlemesini kendisi veya on sekiz yaşından küçük olması durumunda ka-
nuni temsilcisi vasıtasıyla kabul etmek.

o) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.
ö) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş veya

görmüyor olmak.
p) Terör örgütlerine veya Millî Güvenlik Kurulunca Devletin Millî güvenliğine karşı

faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı
ya da bunlarla irtibatı olmamak.

r) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.
s) Bakanlık tarafından belirlenecek diğer özel şartları taşıyor olmak.
(2) Bu maddede belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları anlaşılanların aday-

lıkları veya öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.
Misafir öğrenciler
MADDE 31 – (1) Astsubay meslek yüksekokullarında eğitim ve öğretim gören misafir

öğrencilerin tabi olacağı esaslar aşağıda belirtilmiştir:
a) Misafir öğrencilerin astsubay meslek yüksekokullarına kabul edilmeleri, anlaşmalar

veya Cumhurbaşkanı kararıyla olur. Bu öğrencilerin, astsubay meslek yüksekokulundaki eğitim
ve öğretim programlarına devam edebilecek nitelikte olması ikili anlaşma hükümleriyle belir-
lenir.

b) Misafir öğrenciler, eğitim ve öğretimi takip edebilecek Türkçe dil yeterliklerinin be-
lirlenmesinden sonra, yabancı dil durumlarına ve ilgili ülkenin resmî talebine istinaden birinci
sınıftan ya da yabancı dil hazırlık sınıfından eğitim ve öğretime başlatılabilir. Türkçe yeterliği
taşımadığı anlaşılanlar için astsubay meslek yüksekokulu bünyesinde veya Rektörlüğün uygun
göreceği Üniversitenin diğer birim ve yerleşkelerinden birinde Türkçe hazırlık sınıfı açılır.

c) Misafir öğrenciler; eğitim ve öğretim süresi, ölçme-değerlendirme ve disiplinle ilgili
hususlarda ülkemiz ile yabancı uyruklu öğrencinin ülkesi arasında yapılan ikili anlaşma hü-
kümlerine veya ilgili Cumhurbaşkanı kararına aykırı olmamak kaydıyla bu Yönetmelik ve bu
Yönetmelik uyarınca Rektörlük tarafından çıkarılan talimat/esas hükümlerine tâbidir.

ç) Misafir öğrenciler için uygun görülmeyen ders ve ders dışı faaliyetler, ülkemiz ile
yabancı uyruklu öğrencinin ülkesi arasında yapılan ikili anlaşma hükümleri saklı kalmak üzere,
yönetim kurulunca belirlenir ve Senato onayı ile karara bağlanır.
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Öğrencilerin özlük hakları, izinleri ve ödüllendirmeleri
MADDE 32 – (1) Öğrencilerin özlük hakları, giyecek, yiyecek, barınma, eğitim, öğre-

tim, döşeme, demirbaş ve kırtasiye gibi masrafları, harçlık ve istihkakları ile sağlık giderleri,
ilgili kanun ve yönetmeliklere göre Devlet tarafından karşılanır. Öğrencilere verilecek eğitim
ve öğretim istihkakları ilgili yönergede belirtilir.

(2) Kanun ve yönetmeliklere göre Devlet tarafından karşılanmayan şahsi masraf ve ih-
tiyaçlar öğrenciler tarafından karşılanır.

(3) Demirbaş olarak teslim edilen ders araç ve gereçleri ile malzeme, ihtiyaç süresi so-
nunda öğrencilerden geri alınır. Kaybedilen veya hasara uğratılan ders araç ve gereçleri ile
malzemeleri için, ilgilileri hakkında, mevzuat hükümlerine göre yasal işlem yapılır.

(4) Öğrenci harçlıkları, 31/7/1970 tarihli ve 1325 sayılı Askeri Okullar, Askeri Öğren-
ciler, Askeri Fabrikalar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun hükümlerine göre ödenir.

(5) Yıllık faaliyet takvimine uygun olarak; yarıyıl ve yıl sonu dinlenme ile dinî ve resmî
bayram tatilleri de dikkate alınmak suretiyle öğrenciye izin verilebilir.

(6) Asker personelin izinleriyle ilgili kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve yönet-
meliklere göre, öğrencilere; günlük, evci, mazeret, yarıyıl sonu, yıl sonu ve yurt dışı izinleri
verilir.

(7) Öğrencilere yıllık faaliyet takviminde belirtilen iki resmî tatil arasında dört veya
daha az çalışma günü bulunması halinde aradaki günlerde izin verilip verilmeyeceği, kamuda
çalışanlara verilen benzeri idari izin emsal gözetilerek Rektörlük tarafından belirlenir.

(8) Bu Yönetmelikte izinle ilgili düzenlenmeyen hususlarda, 28/1/1991 tarihli ve 20769
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri İzin Yönetmeliği hükümleri uy-
gulanır.

(9) 1325 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesinde, 7/8/1981 tarihli ve 17421 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Ödül Yönetmeliğinde belirtilen esaslar dâhilinde
olanlar ödül verilmek suretiyle taltif olunurlar.

(10) Astsubay meslek yüksekokullarında öğrenim gören askerî öğrenciler ile astsubay
meslek yüksekokulları kadrolarında görevli personel, yurt içi ve yurt dışındaki spor müsaba-
kalarına katılmak üzere, Bakanlık kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlara bağlı olarak faaliyet
gösteren spor kulüplerinden sporcu lisansı çıkarabilirler. Lisans çıkarma işlemleri, ilgili astsu-
bay meslek yüksekokulu komutanlığının talebi üzerine Rektörlük tarafından Bakanlık kadro
ve kuruluşunda yer alan ilgili makamın onayına sunulur.

Ön lisans düzeyinde öğretim
MADDE 33 – (1) Astsubay meslek yüksekokullarındaki öğretim parasız yatılı olarak

yapılır.
(2) Öğretimin süresi ve şekli:
a) Astsubay meslek yüksekokullarında ön lisans öğretimi süresi iki yıldır.
b) Öğrenciler; ön lisans öğretimini sağlık nedenleri hariç olmak üzere üç yılda, sağlık

nedenleri dâhil olmak üzere azami dört yılda başarıyla tamamlamak zorundadırlar.
c) Savaş veya olağanüstü hallerde, Bakanlık tarafından eğitim ve öğretime ara verilebilir

veya eğitim ve öğretim süresi kısaltılabilir. Eksik öğrenim görenlere daha sonra uygulanacak
ilke ve esaslar, Rektörlük tarafından belirlenerek Bakan onayına sunulur.

(3) Astsubay meslek yüksekokullarında ön lisans seviyesinde yürütülen öğretim faali-
yetlerine ilişkin hususlar ile genel uygulama esasları Rektörlük tarafından çıkarılan talimat/esas-
lar ile düzenlenir.

(4) Her bir astsubay meslek yüksekokulunda ön lisans öğretimi yapılacak bilim dal
veya dalları ile öğrenci kontenjanları, astsubay meslek yüksekokulu müdürlüğü/komutanlığı
tarafından her eğitim ve öğretim yılı başlangıcı öncesinde ilgili kuvvet ile koordine edilerek
belirlenir ve öğretim kurulunun teklifi üzerine Senato tarafından karara bağlanır.
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(5) Öğrencilerin ön lisans programları ile askerî meslek sınıflarına ayrılma usul ve esas-
ları, astsubay meslek yüksekokulu müdürlüğü tarafından ilgili kuvvet ile koordineli olarak ha-
zırlanır ve Üniversite Yönetim Kurulunca onaylanır. Öğrencileri ön lisans programları ile askerî
meslek sınıflarına ayırma işlemi, akademik öğrenimdeki başarı esas alınarak yarıyıl/yıl sonunda
yapılması durumunda astsubay meslek yüksekokulu müdürlüğü tarafından; intibak eğitimi es-
nasında veya hemen sonrasında yapılması durumunda ise astsubay meslek yüksekokulu ko-
mutanlığı tarafından yapılır.

Eğitim ve öğretimin planlanması
MADDE 34 – (1) Öğretim programlarındaki derslerin saatleri, kredi ve AKTS değerleri

ile içerikleri belirlenirken, ilgili alandaki yerli ve yabancı yükseköğretim yeterlik çerçeveleri
ve standartlar dikkate alınır.

(2) Her bir astsubay meslek yüksekokulunun; eğitim ve öğretim yılı başlangıcı ve bitişi,
ders ve sınav haftaları, astsubay meslek yüksekokullarına özel anma ve etkinlikler, planlı tö-
renler, intibak eğitimi, askerî/mesleki ve tatbikî eğitimler, öğrenci gezileri, yarıyıl izni zamanı
ve süresi, millî ve dinî resmi bayram tatilleri gibi hususları kapsayan yıllık faaliyet takvimi,
astsubay meslek yüksekokulu müdürlüğü tarafından astsubay meslek yüksekokulu komutanlığı
ile koordine edilerek hazırlandıktan sonra yönetim kurulunda karara bağlanır ve Senato tara-
fından uygun görülerek onaylanmasını müteakip Bakan onayı ile yürürlüğe girer.

(3) Astsubay meslek yüksekokulunda öğrencilerin günlük toplu ve ferdi faaliyetlerini,
günü ve saati ile gösteren haftalık çalışma planı, yönetim kurulunda karara bağlandıktan sonra
Rektörlüğe gönderilir ve Üniversite Yönetim Kurulu onayı ile yürürlüğe girer.

(4) Astsubay meslek yüksekokulu komutanlığı tarafından yürütülen askerî, mesleki ve
tatbikî eğitimlerin süreleri ile uygulama şekilleri, özel amaçları gerçekleştirecek ve ihtiyaçları
karşılayacak şekilde Rektörlük tarafından çıkarılan ilgili talimat/esaslarda belirtilir.

(5) Zaruri haller (Savaş, olağanüstü hal, doğal afet, salgın hastalık ve benzeri) dolayı-
sıyla eğitim ve öğretime ara verilmesi veya bir kısım eğitimlerin iptal edilmesi durumunda uy-
gulanacak esaslar Senato tarafından belirlenir.

Eğitim ve öğretimde devam zorunluluğu
MADDE 35 – (1) Astsubay meslek yüksekokullarında öğrenciler; öğrenci alay/tabur

komutanlığı tarafından icra edilen eğitimler de dâhil bütün eğitim ve öğretim faaliyetlerine de-
vam etmek zorundadır.

(2) Bir eğitim ve öğretim yılında icra edilen eğitimler ve derslere belirli bir süre her-
hangi bir sebeple katılamayan öğrenciler, aşağıdaki esaslar dâhilinde başarısız sayılırlar:

a) Öğretim programı kapsamında bir eğitim ve öğretim yılı içerisinde fiilen yapılan
derslere, toplam üç yüz ders saati veya fazla süre katılamayan öğrenciler, o eğitim ve öğretim
yılında başarısız sayılırlar. Astsubay meslek yüksekokulu müdürlüğü veya astsubay meslek
yüksekokulu komutanlığı tarafından yürütülen resmî, sportif, bilimsel ve kültürel etkinlikler
ve benzeri faaliyetlere astsubay meslek yüksekokulu müdürü izniyle katılan öğrenciler için
azamî devamsızlık süresi üç yüz otuz ders saatidir. Öğrenim süresinin on dört haftadan daha
uzun olmasına karar verilmesi durumunda, öğrenciler öğretim programı kapsamında bir eğitim
ve öğretim yılı içerisinde fiilen yapılan toplam ders saatinin üçte biri ve fazlasına katılamama-
ları halinde başarısız sayılırlar.

b) Tatbiki eğitimin başlangıç ve bitiş günü arasındaki sürenin gün olarak üçte birine
veya daha fazlasına katılmayan öğrenciler, o eğitim ve öğretim yılında başarısız sayılırlar. Kü-
suratlı sayılar, öğrenci lehine değerlendirilerek bir alt tam sayı olarak alınır. Günlük tatbiki eği-
tim faaliyetlerinin asgari yarısına katılan öğrenci, o günkü tatbiki eğitime katılmış sayılır.
Resmi, sportif, bilimsel ve kültürel etkinliklere katılma veya zaruri haller dolayısıyla astsubay
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meslek yüksekokulu komutanının yazılı izni ile tatbiki eğitime katılamayan öğrenciler için de-
vamsızlık süresi, tatbikî eğitim süresinin yarısını geçmeyecek şekilde uzatılabilir. Eğitim ve
öğretim yılı içinde yer alan askerî/mesleki eğitimler ile derslerde başarılı olan öğrencilerden,
tatbiki eğitim süresinin üçte birine veya daha fazlasına sağlık problemleri gerekçesiyle katıla-
mayanların sınıfı geçip geçemeyeceklerine yönetim kurulunca karar verilir.

c) Eğitim ve öğretim yılı içinde sağlık veya diğer sebeplerle devamsızlık süresini dol-
durarak başarısız olan öğrencilerin durumları öğretim kurulunca incelenerek sınıf kaybının
hangi nedenle olduğuna karar verilir.

ç) Bu fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen sebeplerle sınıf kaybeden veya sınıf kay-
bedeceği kesinleşen öğrenciler ile doğrudan veya bütünleme, çift ders, not yükseltme sınavları
sonucunda sınıf kaybedeceği kesinleşen öğrencilere müteakip eğitim ve öğretim yılı başına
kadar astsubay meslek yüksekokulu komutanı kararıyla izin verilebilir. Eğitim ve öğretim yılı
içinde izin verilmeyen öğrenciler derslere katılır, ancak sınavlara giremezler.

Disiplin hükümleri
MADDE 36 – (1) Astsubay meslek yüksekokullarında eğitim ve öğretim gören öğren-

cilerin disiplin işlemleri Türk Silahlı Kuvvetleri Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine buralarda gö-
rev yapan asker personelin disiplin işlemleri 6413 sayılı Kanuna, diğer personelin disiplin iş-
lemleri ise ilgili mevzuata göre yürütülür.

ALTINCI BÖLÜM
Ölçme ve Değerlendirme

Genel esaslar
MADDE 37 – (1) Astsubay meslek yüksekokullarında öğrenciler aşağıda belirtilen

ders, eğitim, davranış ve becerilerden sınav veya değerlendirmeye tâbi tutulurlar:
a) Kredili ve kredisiz zorunlu/seçmeli dersler.
b) Katsayılı dersler ve astsubaylık davranış ve becerileri.
1) Yıl içi askerî ve mesleki eğitimler.
2) Yıllık bazda değerlendirilen tatbiki eğitimler.
3) Temel ve savaş beden eğitimleri.
4) Disiplin durumu (Yıllık değerlendirilir).
5) Liderlik ve komutanlık.
c) Uygulandığı takdirde akademik staj.
(2) Astsubay meslek yüksekokullarında dersler yarıyıllık olarak işlenir ve derse ilişkin

ölçme-değerlendirme işlemleri yarıyıl içinde ve sonunda ayrı ayrı yapılır.
(3) Astsubay meslek yüksekokullarında sınıf geçme esası uygulanır. Sınıf geçme esas-

ları Rektörlük tarafından çıkarılan talimat/esaslar ile düzenlenir. Bu Yönetmelikte belirtilen
sınıf geçme şartlarını sağlayamayan öğrenciler, bir sonraki eğitim ve öğretim yılında, öğretim
kurulunca belirlenen programa göre o sınıfın bütün ön lisans programı dersleri ile katsayılı
derslerden (disiplin durumu hariç) ölçme-değerlendirmeye tâbi tutulurlar.

Geçme taban notu, başarı harfleri ve not aralıkları
MADDE 38 – (1) Bir dersten başarılı olabilmek için gerekli asgarî geçme taban notu,

yüz üzerinden kredili derslerde kırk beş, katsayılı derslerde altmıştır. Gerekli görülmesi halinde
geçme taban notu, başarı harfleri ve bunların not aralıkları kredili derslerde öğretim kurulu,
katsayılı derslerde yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek yapılmasına karar verilen de-
ğişiklikler Senatonun onayına sunulur.

(2) Öğrencilerin her dersten yarıyıl sonu başarılarının tespitinde kullanılacak başarı
harfleri, başarı dereceleri, dörtlük sisteme göre başarı harflerine karşılık gelen başarı notları
şöyledir:
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Başarı Harfi Başarı Derecesi Başarı Notu
AA Pekiyi 4.0
BA İyi-Pekiyi 3.5
BB İyi 3.0
CB Orta-İyi 2.5
CC Orta 2.0
DC Zayıf-Orta 1.5
DD Zayıf 1.0
FF Geçmez 0.0
Kredi ve katsayı değerleri
MADDE 39 – (1) Her eğitim ve öğretim yılı başında öğretim kurulunca;
a) Astsubay meslek yüksekokulu müdürlüğü tarafından yürütülen öğretim programın-

daki her ders için; dersin haftalık teorik, laboratuvar ve uygulama süreleri dikkate alınarak  kre-
di değeri belirlenir. Yükseköğretim Kurulu kararları gereği üniversitelerde kredisiz olarak başarı
değerlendirmesi yapılan zorunlu dersler, astsubay meslek yüksekokulunda da aynı şekilde de-
ğerlendirilir.

b) Öğrencinin sınıf ve mezuniyet sıralamaları hesaplanırken, her bir katsayılı ders ve
liderlik, komutanlık ve disiplin gibi astsubaylık davranış ve becerileri için aşağıdaki tabloda
verilen ağırlık değerleri kullanılır:

Sınavlar ve ölçme-değerlendirme
MADDE 40 – (1) Astsubay meslek yüksekokullarında bir eğitim ve öğretim yılı içinde

yapılacak sınavlar ile bunların değerlendirilmesi ile ilgili usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir:
a) Ön lisans öğretiminde;
1) Yarıyıl içi değerlendirmesi: Yazılı ara sınav ile kısa sınav, sunum, ödev, proje,  uy-

gulama ve benzeri diğer ölçme bileşenlerinden oluşur. Öğretim elemanı, öğretim kurulunun
aksi yönde bir kararı olmadığı sürece, yarıyıl içi değerlendirmesini sadece ara sınav veya ara
sınav yerine geçecek tek bir ödev/proje üzerinden de yapabilir. Yarıyıl içi değerlendirmesinde
ara sınav dışındaki bileşenlerin kullanılması durumunda, bu değerlendirmelerin her biri yüz
tam not üzerinden puanlanır ve öğretim kurulunun bilgisi dâhilinde yarıyıl başında bölüm baş-
kanlığı koordinesinde öğretim elemanları tarafından belirlenmiş bir ağırlık oranlamasına bağlı
şekilde toplam değerlendirmeye dâhil edilir. Her ders için, yıllık faaliyet takviminde yarıyıl içi
sınavlara ayrılmış zaman dilimi içerisinde bir ara sınav yapılabilir. Bölüm başkanlıkları, her
yarıyıl öncesinde öğretim programlarında yer alan teorik ve uygulamalı derslerin öğretim ele-
manlarından, yarıyıl içi değerlendirmesine esas teşkil edecek bileşenler hakkındaki tekliflerini
alır ve bölüm bütünlüğünü de sağlayacak şekilde kendi görüşleriyle birlikte öğretim kuruluna
sunar. Öğretim kurulu, aynı dersin kısımlar halindeki farklı öğrenci gruplarına birden fazla öğ-
retim elemanı tarafından verilmesi durumunda, ölçme ve değerlendirmedeki standardı sağlamak
maksadıyla ve ilgili bölümün özelliklerini dikkate alarak sunulan teklifleri karara bağlar. Yarıyıl
içi değerlendirme notu, yüz tam not üzerinden puanlanır.

2) Yarıyıl sonu değerlendirmesi: Yazılı bitirme sınavı, sunum, ödev, proje, uygulama
ve benzeri diğer ölçme yöntemlerinden en az birinden  oluşur. Yarıyıl sonu değerlendirme notu
yüz tam not üzerinden puanlanır. Bölüm başkanlıkları her yarıyıl öncesinde öğretim program-
larında yer alan teorik ve uygulamalı derslerin öğretim elemanlarından yarıyıl sonu değerlen-
dirmesine esas teşkil edecek bileşenler hakkındaki tekliflerini alır ve bölüm bütünlüğünü de
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sağlayacak şekilde hazırladıkları değerlendirme taslaklarını öğretim kuruluna sunar. Öğretim
kurulu, aynı dersin farklı öğretim elemanları tarafından verilmesi durumunda, ölçme ve değer-
lendirmedeki standardı ve ilgili bölümün özelliklerini dikkate alarak sunulan teklifleri karara
bağlar.

3) Yarıyıl içi değerlendirmesi veya yarıyıl sonu değerlendirmesi kapsamında farklı öğ-
retim elemanları tarafından verilen aynı ders için tüm kısımlarda aynı ölçme bileşenleri kulla-
nılır.

4) Mezuniyet durumundaki son sınıf öğrencilerine verilen proje, tez, bitirme ödevi uy-
gulamalarında başarısız olarak değerlendirilen öğrencilere yazılı bütünleme sınavı ve gereki-
yorsa çift ders sınavı hakkı verilir; not yükseltme hakkı verilmez. Proje, tez, bitirme ödevi de-
ğerlendirmelerine ilişkin diğer hususlar öğretim kurulunca kararlaştırılır.

5) Programda ayrı bir ders olarak yer alması halinde laboratuvar ve uygulama dersle-
rinin başarı notları, yarıyıl içi değerlendirme ve yarıyıl sonu değerlendirmesi yarıyıl içinde
yaptırılan deneylere ve uygulamalara verilen notların ortalamasının alınmasıyla elde edilir ve
yüz tam not üzerinden değerlendirilir.

6) Bu Yönetmelikte belirtilmeyen ölçme-değerlendirme usul ve esasları öğretim kuru-
lunda karara bağlanarak Senato onayı ile yürürlüğe girer.

b) Katsayılı dersler kapsamında;
1) Yıl içi askerî eğitimler ve beden eğitimlerine katılan öğrencilerin başarı değerlen-

dirmesi yarıyıl içinde en az bir sınav veya diğer bir ölçme işlemiyle yapılır ve yarıyıl sonunda
öğrenciler başarı harfleriyle değerlendirilir. Belirtilen derslerden FF (Geçmez) alan öğrencilere
bütünleme sınavı hakkı verilir.

2) Tatbiki eğitim dönemlerinde en az bir sınav veya değerlendirme yapılır. Tatbikî eği-
tim döneminde yapılan sınav veya değerlendirmelerde başarısız olan öğrencilere bütünleme
sınavı hakkı verilir.

3) Yıl içi askerî ve mesleki eğitim, temel ve savaş beden eğitimleri ve tatbikî eğitimlerin
bütünleme sınavlarında başarısız olan öğrenciler sınıfta kalır.

4) Astsubay meslek yüksekokulunda katsayılı dersler kapsamındaki askerî ve mesleki
eğitimlerin neler olacağı, ölçme ve değerlendirilmesi, yarıyıl sonu ve yılsonu başarılarının he-
saplanması hakkındaki usul ve esaslar Rektörlük tarafından çıkarılan talimat/esaslar ile düzen-
lenir ve her bir eğitim ve öğretim yılı için yönetim kurulunda kararlaştırılır.

5)  Yönetim kurulu; Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Gü-
venlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği kapsamında sağlık kurulu raporu vermeye
yetkili hastanelerin sağlık kurulu raporları veya hastanelerdeki yetkili uzman tabiplerce veri-
lecek raporlara istinaden; beden eğitimi derslerinin uygulamalı sınav ve değerlendirmelerinin
tamamına veya bir kısmına katılamayan öğrencilerin söz konusu ders konularından ne şekilde
sınav veya değerlendirmeye tâbi tutulacaklarına ilişkin usul ve esasları belirler.

(2) Sınavda kopya çektiği, kopyaya teşebbüs veya yardım ettiği, ödev, proje, tezde in-
tihal yaptığı öğretim kurulunca tespit edilen öğrencilere ilgili ölçme işleminden sıfır not verilir.
Bu öğrenciler hakkında Millî Savunma Üniversitesi Yayın ve Bilim Etiği Esasları ve disiplin
mevzuatı uyarınca işlem yapılır. Öğrenci alay/tabur komutanlığı tarafından yürütülen katsayılı
dersler kapsamında yapılan sınavlarda kopya çektiği, Türk Silahlı Kuvvetleri Öğrenci Disiplin
Yönetmeliği uyarınca kurulan alay/tabur disiplin kurulu tarafından tespit edilen öğrencilere il-
gili ölçme işleminde sıfır not verilir ve disiplin mevzuatı uyarınca işlem yapılır.

Ders başarı notu, yarıyıl akademik not ortalaması (YANO) ve sınıf akademik not
ortalaması (SANO) hesabı

MADDE 41 – (1) Astsubay meslek yüksekokullarında ders başarı notu, yarıyıl akade-
mik not ortalaması (YANO) ve sınıf akademik not ortalaması (SANO) hesabı aşağıdaki esaslara
göre yapılır:
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a) Ders başarı notu:
1) Öğrencilerin, yarıyıl sonunda her dersten ayrı ayrı başarı durumları, yüzlük ve dörtlük

ders başarı notları ile değerlendirilir.
2) Öğrencilerin herhangi bir dersten bir yarıyılda başarılı olabilmeleri için; yüzlük ders

başarı notunun o ders için belirlenmiş olan taban notuna veya daha fazlasına ulaşmış olması
gerekir.

3) Öğrencilerin yüzlük ders başarı notu aşağıda açıklanmış kısaltmalarla tanımlanmış
hesap formülüne göre belirlenir:

4) Yüzlük ders başarı notları, öğretim kurulu tarafından belirlenen aralıklar esas alınarak
dörtlük sisteme çevrilir.

5) Yüzlük sistemde ortalamalar yüzlük ders başarı notları kullanılarak, dörtlük sistemde
ortalamalar dörtlük sistemde hesaplanmış ders başarı notları kullanılarak hesaplanır.

b) Yarıyıl akademik not ortalaması (YANO): Bir öğrencinin bir yarıyılda aldığı kredili
ders başarı notlarının, o derslerin kredilerine göre ağırlıklı ortalamasıdır. YANO hesabı için
öğrencilerin bir yarıyılda girdikleri derslerin her birinden aldıkları yüzlük ders başarı notları
dörtlük sisteme çevrildikten sonra, bu derslerin kredi değerleri ile çarpılır ve elde edilen çar-
pımlar toplanır. Bulunan toplam, kredilerin toplamına bölünür. YANO, öğrencinin başarı du-
rumunu yarıyıl kapsamında gözlemlemek maksadı ile bilgi amaçlı kullanılır. (a) bendinin (3)
numaralı alt bendinde belirtilen hesaplamalarda bölme işlemi sonucunda elde edilen rakamın
tam kısmından (virgülden) sonra üç hane olacak şekilde yuvarlama yapılır.

c) Sınıf akademik not ortalaması (SANO): Bir öğrencinin; bir eğitim ve öğretim yılına
ait kredili ders başarı notlarının o derslerin kredilerine göre ağırlıklı ortalamasıdır. SANO hesabı
için öğrencilerin ilgili sınıfta iki yarıyıl boyunca girdikleri derslerin her birinden aldıkları yüz-
lük ders başarı notları dörtlük sisteme çevrildikten sonra bu derslerin kredi değerleri ile çarpılır
ve elde edilen çarpımlar toplanır. Bulunan toplam, kredilerin toplamına bölünür. (a) bendinin
(3) numaralı alt bendinde belirtilen hesaplamalarda bölme işlemi sonucunda elde edilen raka-
mın tam kısmından (virgülden) sonra üç hane olacak şekilde yuvarlama yapılır.

Yıl sonu akademik başarı değerlendirmesi
MADDE 42 – (1) Öğrencilerin eğitim ve öğretim yılı sonunda, öğretim programındaki

kredili ve kredisiz zorunlu/seçmeli derslerden başarılı sayılabilmeleri için; bu derslerin hiç bi-
rinden "FF" başarı harfi almamış olmaları, SANO değerlerinin en az 2.00 olması ve bu Yönet-
melikte belirtilen devamsızlık sınırını aşmamış olmaları gereklidir.

(2) SANO değeri 1.20'nin altında olan veya bu Yönetmelikte belirtilen devamsızlık sı-
nırını aşan öğrenciler doğrudan sınıfta kalırlar.

Bütünleme, not yükseltme ve çift ders sınavları
MADDE 43 – (1) Eğitim ve öğretim yılı sonunda  astsubay meslek yüksekokulu mü-

dürlüğü bünyesinde verilen kredili ve kredisiz zorunlu/seçmeli derslerin tümünden başarılı ola-
mayan ve doğrudan sınıfta kalmayan öğrenciler, durumlarına göre sırası ile bütünleme, çift
ders ve not yükseltme sınavlarına katılabilirler. Bütünleme, çift ders ve not yükseltme sınavları,
öğrencilerin zorunlu yaz dönemi faaliyetleri dikkate alınarak, müştereken veya önce bütünleme,
sonra çift ders ve not yükseltme sınavı olmak üzere birbirini müteakip farklı zamanlarda yapı-
labilir. Hiçbir dersten başarısız olmayıp SANO değeri 2.00’ın altında kalan öğrenciler için not
yükseltme sınavları astsubay meslek yüksekokulu müdürlüğünün oluruyla bütünleme sınavları
ile aynı tarihte yapılabilir.
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(2) Bütünleme sınavları:
a) Eğitim ve öğretim yılı sonunda en az bir dersten başarısız olanlardan doğrudan sınıfta

kalmamış olanlar, yarıyıllarda "FF" başarı harfi aldıkları dersler ile katsayılı derslerden (disiplin
durumu ile liderlik ve komutanlık değerlendirmeleri hariç) bütünleme sınavlarına girerler. Bü-
tünleme sınavları, en erken ikinci yarıyıl sınavlarının bittiği günü takip eden yedinci gün baş-
latılabilir. Bütünleme sınavları sonrasında;

1) Sınıf geçme şartlarını yerine getirenler bir üst sınıfa devam ederler.
2) Üç ve daha fazla kredili ve kredisiz zorunlu/seçmeli dersten başarısız olanlar sınıfta

kalırlar.
3) Katsayılı bir dersten (disiplin durumu ile liderlik ve komutanlık değerlendirmeleri

hariç) başarısız olanlar sınıfta kalırlar.
4) Derslerin hepsinden geçer not alan öğrencilerden; SANO değeri 2.00'a ulaşamayan-

lar, kredili derslerden not yükseltme sınavlarına girerler.
5) Bir veya iki kredili ve kredisiz zorunlu/seçmeli dersten başarısız olanlar çift ders sı-

navlarına girerler.
(3) Çift ders sınavı:
a) Bütünleme sınavları sonucunda kredili ve kredisiz derslerin en fazla ikisinden "FF"

notu alan öğrenciler, başarısız oldukları ders veya derslerden çift ders sınavına katılırlar. Kat-
sayılı dersler için çift ders sınavı yapılmaz.

b) Çift ders sınavları, bütünleme sınavlarının bitiminden sonra en erken üçüncü gün
başlatılabilir.

c) Çift ders sınavları sonunda bütün derslerden başarılı olan öğrenci SANO değeri 2.00
ve üzeri ise ilgili eğitim ve öğretim yılı için akademik olarak başarılı sayılır.

ç) Çift ders sınavları sonunda başarısız dersi kalmayan ancak SANO değerleri 2.00’ın
altında kalan öğrenciler not yükseltme sınavlarına girerler.

(4) Not yükseltme sınavları:
a) Yarıyıl bitirme sınavları veya bütünleme ve çift ders sınavları sonrasında SANO de-

ğeri 2.00'ın altında kalan öğrenciler, ortalamalarını yükseltmek amacıyla, "DD" ve "DC" başarı
harfi aldıkları kredili derslerden istedikleri kadarını seçerek bunlardan not yükseltme sınavına
girerler.

b) Öğrenci hangi derslerden not yükseltme sınavına girmek istediğini, yılsonu başarı
durumunun ilanından sonra bir gün içinde bir dilekçe ile başvurarak belirtir. Bütünleme ve çift
ders sınavları sonrasında not yükseltme sınavına girmek isteyen öğrenci, bu sınavlar sonrasında
güncellenen yılsonu başarı durumunun ilanından sonra bir gün içinde başvurusunu yapar.

c) Not yükseltme sınavları, bütünleme sınavlarının bitimini takiben en erken üçüncü
gün başlatılabilir.

ç) Not yükseltme sınavlarında, ilk notundan daha düşük not alan öğrencilerin bu notları
dikkate alınmaz.

d) Not yükseltme sınavları sonrasında kredili ve kredisiz dersler ile katsayılı derslerin
(disiplin durumu hariç) hiç birinden "FF" başarı harfi olmayanlardan; SANO değeri 2.00’a ula-
şanlar bir üst sınıfa devam hakkı kazanırlar.

e) Not yükseltme sınavlarının uygulanma sırasına uygun olarak, öğrencinin SANO de-
ğerinin 2.00’a ulaştığı veya 2.00’ı geçtiği sınavdan sonraki sınavları uygulanmaz, uygulanmış
ise değerlendirmeye alınmaz.

(5) Çift ders ve not yükseltme sınavlarının sonucunda öğrencinin SANO değeri öğretim
kurulu kararı ile başarılı sayılması için ulaşması veya geçmesi gereken 2.00’ı geçmeyecek şe-
kilde belirlenir.

(6) Bütünleme, çift ders ve not yükseltme sınavlarında alınan notlar yılsonu başarı notu
olarak kabul edilir. Sınavına girilen dersin yarıyıl içi ve sonu değerlendirmelerinde öğrencinin
aldığı diğer notlar dikkate alınmaz.
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Mazeret sınavları
MADDE 44 – (1) Mazeret sınavları aşağıdaki esaslara göre yapılır:
a) Birinci, ikinci ve üçüncü derece akrabalarından birinin ağır hastalığı, ölümü veya

aile üyesinin yangın, deprem, kaza gibi haller ve afetlerden doğrudan etkilenmesi durumunda
öğrencinin talebi üzerine verilebilecek izinler, acil viziteye çıkma, hastanede yatma, istirahat
ve hava değişimi alma, astsubay meslek yüksekokulu komutanının veya müdürünün yazılı emri
ile yapılacak faaliyetler nedeniyle bir sınava ya da benzeri ölçme-değerlendirme faaliyetine
katılamayan öğrenciye mazeret sınavı hakkı verilir.  Bu bentte belirtilen özürler dışında bir ne-
denle herhangi bir sınava katılmayan öğrenci, o sınavdan sıfır not almış sayılır.

b) Ara sınavlara ait mazeret sınavları en geç yarıyıl sonu değerlendirmesinden bir hafta
öncesine kadar yapılır.

c) Birinci yarıyıla ait yarıyıl sonu sınavlarının mazeret sınavları en geç ikinci yarıyıl
ara sınavlarının başladığı güne kadar; ikinci yarıyıla ait yarıyıl sonu sınavlarının mazeret sı-
navları ise en geç takip eden eğitim ve öğretim yılının başladığı günden üç hafta öncesine kadar
yapılır.

ç) Bütünleme, not yükseltme ve çift ders sınavlarının mazeret sınavları, en geç takip
eden eğitim ve öğretim yılının başladığı günden bir hafta öncesine kadar yapılır.

d) Mazeret sınavlarına sağlık sebepleriyle katılamayan öğrencinin durumu öğretim ku-
rulunda karara bağlanır.

e) Bu fıkrada belirtilen tarihlere kadar kredili dersler veya katsayılı derslerin (disiplin
durumu ile liderlik ve komutanlık değerlendirmeleri hariç) mazeret sınavlarına, sağlık dışındaki
nedenlerle katılmayan öğrenci, o sınavdan sıfır not almış sayılır.

f) Bütünleme, çift ders ve not yükseltme sınavlarının mazeret sınavı, müteakip eğitim
ve öğretim yılı içinde yapılacaksa ikinci sınıf öğrencileri eski sınıflarında eğitim ve öğretime
devam ederler ve mazeret sınavlarına katılarak sınıf geçme şartlarını sağlayanların, ilgili mev-
zuat kapsamında astsubay çavuşluğa nasıp işlemleri yapılır.

Yılsonu başarı değerlendirmesi
MADDE 45 – (1) Bir eğitim ve öğretim yılında, kredili ve kredisiz dersler ile katsayılı

derslerin (disiplin durumu ile liderlik ve komutanlık değerlendirmeleri hariç) hiç birinden "FF"
başarı harfi olmayan ve SANO değeri 2.00 ve üzerinde olan öğrenciler, başarılı olarak bir üst
sınıfa geçerler.

Sıralama ve başarı derecesi
MADDE 46 – (1) Astsubay meslek yüksekokullarında öğrencilerin genel akademik

not ortalaması (GANO), sınıf sıralama notu (SSN) ve mezuniyet sıralama notu (MSN) değerleri
aşağıdaki şekilde belirlenir:

a) Genel akademik not ortalaması (GANO): Bir öğrencinin; aldığı tüm kredili dersle-
rinin ağırlıklı not ortalamasıdır. Bunun hesaplanmasında varsa bütünleme, çift ders, not yük-
seltme sınavlarından alınan notlar hesaplamaya dâhil edilir. Ağırlıklı not ortalaması hesapla-
nırken, bölme işlemi sonucunda tam kısmından (virgülden) sonra üç hane olacak şekilde yu-
varlama yapılır.

b) Sınıf sıralama notu (SSN): Bir öğrencinin; bir eğitim ve öğretim yılına ait kredili
derslerden aldığı notlar ile katsayılı derslerden aldığı başarı notlarının dörtlük sisteme çevrilmiş
karşılıklarının ağırlıklı toplamının, o eğitim ve öğretim yılına ait kredi ve katsayılar toplamına
bölümü ile elde edilen puandır.  Bunun hesaplanmasında varsa bütünleme, çift ders ve not yük-
seltme sınavlarından alınan notlar hesaplamaya dâhil edilmez.

c) Mezuniyet sıralama notu (MSN): Bir öğrencinin; başarılı olduğu iki eğitim ve öğre-
tim yılına ait kredili dersler ile katsayılı derslerin başarı notlarının dörtlük sisteme çevrilmiş
karşılıklarının ağırlıklı toplamının, aynı iki yıla ait kredi ve katsayılar toplamına bölünmesi ile
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elde edilen sayıdır. Astsubaylık siciline esas olan mezuniyet sırasının belirlenmesinde bu puan
dikkate alınır. Bunun hesaplanmasında varsa bütünleme, çift ders, not yükseltme sınavlarından
alınan notlar hesaplamaya dâhil edilmez.

ç) SSN ve MSN hesaplamalarının kullanıldığı sıralama faaliyetlerinde; bölme işlemi
tam sayıdan sonra asgari üç hane yürütülür. Eşitlik halinde sırasıyla disiplin, yıl içi askerî ve
mesleki eğitimler, tatbiki eğitimler ve yıl içi temel/savaş beden eğitimi not ortalamalarına ba-
kılarak sıralama yapılır. Eşitliğin devam etmesi halinde sıralama ikinci sınıftan başlayıp geriye
doğru gidilerek yapılır. SSN ve MSN notları ilgili belgelere, virgülden sonra üç hane kalacak
şekilde yuvarlama yapılarak yansıtılır.

d) Öğrencilerin SANO ve GANO puanlarının derecelenmesi aşağıdaki şekilde yapılır:
Başarı Puanı Başarı Derecesi
3.500-4.000 Pekiyi
2.500-3.499 İyi
2.000-2.499 Orta
Sınav sonuçlarının yayımı
MADDE 47 – (1) Ara sınav dâhil yarıyıl içi değerlendirme notları ile yarıyıl sonu sınavı

da dâhil yarıyıl sonu değerlendirmesi notlarının hangi usul ve esaslar içerisinde, hangi zaman-
larda ilan edileceği öğretim kurulu tarafından karara bağlanır.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 48 – (1) Öğrenciler, sınav sonuçlarına; ilân tarihini takip eden üç gün içinde

sıralı âmirlerine dilekçe vermek suretiyle itirazda bulunabilir. Astsubay meslek yüksekokulu
müdürlüğü bünyesinde verilen derslerin sınavlarına yapılan itirazlara ilişkin usul ve esaslar,
her eğitim ve öğretim yılı başında öğretim kurulu tarafından; katsayılı derslerin sınavlarına ya-
pılan itirazlara ilişkin usul ve esaslar, her eğitim ve öğretim yılı başında öğrenci alay/tabur ko-
mutanlığı tarafından belirlenir.

Sınav evrakının muhafazası
MADDE 49 – (1) Astsubay meslek yüksekokullarında bir eğitim ve öğretim yılında

yapılan sınavlara ait soru metninin birer nüshası ile cevap kâğıtları ya da optik cevap kartları
ile uygulamalı sınavlara ait tutanaklar, dersten sorumlu öğretim elemanı tarafından astsubay
meslek yüksekokulu müdürlüğüne bağlı öğrenci işleri birimine yarıyıl sonunda teslim edilir
ve astsubay meslek yüksekokulu müdürlüğünün görevlendireceği idari birim tarafından sınav
tarihinden itibaren beş yıl süre ile saklanır ve bilâhare astsubay meslek yüksekokulu müdürlü-
ğünün bilgisi dâhilinde usulüne uygun olarak imha edilir. Yazılı sınav yerine ödev, proje, uy-
gulama yapıldığı durumlarda, öğrenci tarafından dersin öğretim elemanına verilmiş bunlara
ilişkin belgeler, bölüm başkanlığı tarafından beş yıl süre ile saklanır ve bilâhare astsubay meslek
yüksekokulu müdürlüğünün bilgisi dâhilinde usulüne uygun olarak imha edilir.

Astsubay meslek yüksekokulu diploması
MADDE 50 – (1) Astsubay meslek yüksekokullarındaki akademik öğretim programı

ile askerî ve mesleki eğitimleri başarı ile tamamlayan öğrenciler, 926 sayılı Kanun hükümlerine
göre astsubaylığa naspedilirler. Üniversite, mezun olan öğrenciye, başarı ile bitirdiği akademik
öğretim programını gösteren ön lisans diploması ve astsubaylık diploması verir.

(2) Üniversiteye bağlı astsubay meslek yüksekokulları diplomalarının ve öğrencilere
verilecek diğer sertifikaların özellikleri Rektörlük tarafından çıkarılan ilgili talimat/esaslarda
belirtilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Öğrencilerin Astsubay Meslek Yüksekokulundan Çıkarılması veya Ayrılması

Giriş şartlarını taşımayan veya kaybedenlerin astsubay meslek yüksekokulundan
çıkarılması

MADDE 51 – (1) Aday öğrenciliğinin ya da öğrenciliğinin herhangi bir aşamasında
haklarında yürütülen güvenlik soruşturması menfi olduğu değerlendirilerek ilişiğinin kesilmesi
bildirilen kişinin ilişik kesme işlemleri astsubay meslek yüksekokulu komutanlığınca yapılır.
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(2) Astsubay meslek yüksekokuluna girişte aranan birinci fıkra haricindeki diğer şartları
taşımadığı adaylık döneminde veya öğrenimleri sırasında anlaşılanlar ile bu süre zarfında şart-
ları kaybedenlerin ilişiği ise disiplin kurulu kararıyla kesilir. Bu durumdakilere ilişkin karar,
Rektörün teklifi üzerine Bakan onayı ile yürürlüğe girer.

(3) Bu madde uyarınca astsubay meslek yüksekokuluyla ilişiğinin kesilmesine karar
verilenler, astsubay meslek yüksekokulu komutanlığınca gerekli görüldüğü takdirde, işlemleri
tamamlanmadan önce de astsubay meslek yüksekokulundan uzaklaştırılabilir. Bu durumdakiler,
bu süre içinde resmî elbise giyemez, ancak mevcut statüler devam eder.

İntibaksızlık nedeni ile kabul edilmeme
MADDE 52 – (1) Astsubay meslek yüksekokulu öğrenci adaylarından intibak süresi

içinde astsubay meslek yüksekokulu öğrencisi olma niteliğini kazanamadığı bölük/kol ve ta-
bur/filo komutanlarının ve rehberlik uzmanının ortak gerekçeli kanaat raporu ile belgelenenlerin
astsubay meslek yüksekokulundan çıkarılmalarına öğrenci alay komutanının teklifi üzerine di-
siplin kurulunca karar verilir.

(2) Bu madde uyarınca ilişiğinin kesilmesine karar verilen aday öğrenci, astsubay mes-
lek yüksekokulu komutanlığınca gerekli görüldüğü takdirde, işlemleri tamamlanmadan önce
de astsubay meslek yüksekokulundan uzaklaştırılabilir. Bu durumdaki aday öğrenci, bu süre
içinde resmî elbise giyemez, ancak adaylık statüsü devam eder.

(3) İntibak süresi içinde kendi isteğiyle ayrılmak isteyen öğrenci adaylarının gerekçeli
dilekçeleri sıralı âmirlerince alınır ve astsubay meslek yüksekokulu komutanının onayı ile ilişik
kesilir. Bu dönem içerisinde on sekiz yaşını tamamlamamış öğrenci adayının astsubay meslek
yüksekokulundan çıkarılması için kanuni temsilcisinin yazılı muvafakat vermesi esastır.

Disiplin nedeniyle çıkarılma
MADDE 53 – (1) Öğrenciler aşağıdaki hallerde disiplin kurulu kararıyla astsubay mes-

lek yüksekokulundan çıkarılır:
a) Disiplin notunun tamamını kaybetmek.
b) Disiplin notuna bakılmaksızın;
1) Sınavlarda, verilen ödevlerde, proje, tez ve bilimsel yayınlarda ikinci kez kopya çek-

tiği veya intihal yaptığı öğretim kurulu kararıyla kesinleşmek.
2) Evlenmek, astsubay meslek yüksekokulunda herhangi biriyle cinsi yakınlaşmaya

girmek, evli, hamile, çocuklu, daha önceden evlenmiş olmak, herhangi bir kadınla veya erkekle
nikâhsız olarak karı-koca gibi birlikte yaşamış/yaşıyor olmak veya gayritabii cinsi eğilimleri
ile hemcinslerine yönelik cinsi eğilimleri tespit edilmiş olmak.

3) Uyuşturucu veya uyuşturucu olarak kabul edilen diğer uyarıcı maddeleri kullanmak
veya bulundurmak, kullanılması maksadıyla başkalarına vermek, kullanımını kolaylaştırmak
için donanım veya malzeme sağlamak veya kullanılmasını özendirmek.

4) Bizzat ticaret yapmak veya yaptırmak ile ticari ve sınai müesseselerde vazife kabul
etmek.

5) Eğitim ve öğretim gereği, bulunması gereken yerden altı günden fazla izinsiz uzak-
laşmak veya izni bitmesine rağmen mazeretsiz olarak bu süre içinde dönmemek.

6) Adli veya askerî suç teşkil edip etmediğine bakılmaksızın 30 uncu maddenin birinci
fıkrasının (g) bendinde belirtilen suçlara ilişkin eylemleri kasıtlı olarak işlediği disiplin soruş-
turması neticesinde anlaşılmış olmak.

7) 6413 sayılı Kanunun 20 nci maddesinde yer alan fiilleri işlemek.
8) Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinin 86 ncı maddesinin ikinci fıkrasının

(a), (b), (h) ve (i) bentlerinde belirtilen, her askerde bulunması gereken vasıflardan en az birini
veya ilgili yönergede belirtilen ve öğrencilerin, öğrenimleri süresince muhafaza ve geliştirmekle
yükümlü oldukları niteliklerden en az birini kaybetmek.
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(2) Disiplin kurulu kararı, Rektörün teklifi üzerine Bakan onayı ile kesinleşir.
(3) Disiplinsizlik sebebiyle ayırma işlemlerinde, disiplin soruşturması işlemlerinin öğ-

rencinin astsubay meslek yüksekokulundan uzaklaştırılmaksızın tamamlanması esas olmakla
beraber, disiplinsizlik veya suç teşkil edebilecek bir fiili nedeniyle hakkında yapılan inceleme
ve araştırmanın emniyetli ve sıhhatli olarak devam etmesi amacıyla, astsubay meslek yüksek-
okulunda kalmasında sakınca görülecek askerî öğrenciler Rektörün onayıyla on beş iş gününe
kadar geçici olarak okuldan uzaklaştırılabilir. İhtiyaç duyulması hâlinde bu süre Rektör onayıyla
bir katına, Bakan onayıyla ise bir yıla kadar uzatılabilir. Savunma hakları ihlal edilmemek kay-
dıyla soruşturma faaliyetleri, uzaklaştırılan öğrencinin yokluğunda da yürütülebilir.  Bu madde
uyarınca astsubay meslek yüksekokuluyla ilişiğinin kesilmesine karar verilen öğrenci veya
aday öğrenci, astsubay meslek yüksekokulu komutanlığınca gerekli görüldüğü takdirde, işlem-
leri tamamlanmadan önce de Bakan onayı alınıncaya kadar astsubay meslek yüksekokulundan
uzaklaştırılabilir. Bu durumdaki öğrenci resmî elbise giyemez, ancak mevcut statüsü devam
eder.

(4) Birinci fıkranın (b) bendi ile ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri aday öğrenciler hak-
kında da uygulanır.

(5) Disiplin soruşturması usulü; 6413 sayılı Kanun ve bu Kanuna bağlı mevzuat hü-
kümleri uyarınca yürütülür.

Mahkeme kararı ile astsubay meslek yüksekokulundan çıkarılma
MADDE 54 – (1) Askerî öğrencilik hukukunun kaybedilmesine neden olacak şekilde

hakkında mahkûmiyet kararı verilen öğrencinin astsubay meslek yüksekokulu ile ilişiği disiplin
kurulu kararı ile kesilir. Disiplin kurulu kararı Rektörün teklifi ve Bakan onayı ile kesinleşir.

(2) Bu madde uyarınca astsubay meslek yüksekokuluyla ilişiğinin kesilmesine karar
verilen öğrenci, kararın kesinleşmesine kadar geçen süre içerisinde, astsubay meslek yüksek-
okulu komutanlığınca gerekli görüldüğü takdirde, işlemleri tamamlanmadan önce de astsubay
meslek yüksekokulundan uzaklaştırılabilir. Bu durumdaki öğrenci resmî elbise giyemez, ancak
mevcut statüsü devam eder.

Sağlık nedeni ile çıkarılma
MADDE 55 – (1) Ön lisans öğretimi süresince, sağlık nedeniyle bir yıldan fazla sınıf

kaybeden veya yetkili sağlık kurullarınca verilecek raporlara dayanılarak sağlık durumları ba-
kımından astsubay meslek yüksekokulu öğretimine devam imkânı kalmadığı sabit olan öğren-
cinin ilişiği yönetim kurulu kararı üzerine Rektörün teklifi ve Bakan onayı ile kesilir.

(2) Bu madde uyarınca astsubay meslek yüksekokuluyla ilişiğinin kesilmesine karar
verilen öğrenci, astsubay meslek yüksekokulu komutanlığınca gerekli görüldüğü takdirde, iş-
lemleri tamamlanmadan önce de astsubay meslek yüksekokulundan uzaklaştırılabilir. Bu du-
rumdaki öğrenci resmî elbise giyemez, ancak mevcut statüsü devam eder.

Eğitim ve öğretim şartlarına aykırılık nedeni ile astsubay meslek yüksekokulundan
çıkarılma

MADDE 56 – (1) 4752 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde belirtilen süreler içerisinde
eğitim ve öğrenimlerini tamamlayamayan veya bu sürelerde tamamlayamayacağı kesinleşen
öğrencinin astsubay meslek yüksekokulu ile ilişiği yönetim kurulu kararı üzerine Rektörün
teklifi ve Bakan onayı ile kesilir.

(2) İntibak eğitimini başarı ile tamamlayarak astsubay meslek yüksekokulu öğrencisi
olma hakkı kazanan ve güvenlik soruşturması ile arşiv araştırması olumlu neticelenenlerden,
2547 sayılı Kanuna tabi yükseköğretim kurumlarında kaydı bulunduğu tespit edilenlere bu
yükseköğretim kurumlarındaki kaydını sildirme ikazı astsubay meslek yüksekokulu müdürlüğü
tarafından yazılı olarak yapılır. İkaza rağmen bir ay içerisinde yükseköğretim kurumlarındaki
kaydını sildirmeyen öğrencilerin astsubay meslek yüksekokulu ile ilişikleri, yönetim kurulu
kararı üzerine Rektörün teklifi ve Bakan onayı ile kesilir.
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(3) Bu madde uyarınca astsubay meslek yüksekokuluyla ilişiğinin kesilmesine karar
verilen öğrenciler, astsubay meslek yüksekokulu komutanlığınca gerekli görüldüğü takdirde,
işlemleri tamamlanmadan önce de astsubay meslek yüksekokulundan uzaklaştırılabilir. Bu du-
rumdaki öğrenci resmî elbise giyemez, ancak mevcut statüsü devam eder.

(4) Bando Astsubay Meslek Yüksekokulunda birinci eğitim ve öğretim yılı sonunda
başarısız olan öğrenciler, yazılı başvuruları ve yönetim kurulunun teklifi üzerine Üniversite
Yönetim Kurulunun onayı ile Üniversite bünyesindeki Kara Astsubay Meslek Yüksekokuluna
öğrenci olarak kabul edilebilirler. Bu öğrencilerin, o yıl için Kara Astsubay Meslek Yüksek-
okulu öğrenci temininde aday değerlendirme puanı hesaplanmasında kullanılan üniversite sınav
puanı/temel yeterlik testi için belirlenmiş taban puan ve yukarısında puan almış olmaları esastır.
Bu kişiler yeniden intibak eğitimine tabi tutulmazlar ve geçiş yaptıkları astsubay meslek yük-
sekokulunda birinci eğitim ve öğretim yılında başarısız olan öğrencilerle aynı hak ve mükel-
lefiyetlere sahip kılınırlar.

Kendi isteğiyle astsubay meslek yüksekokulundan ayrılma
MADDE 57 – (1) Öğrenciler; 1325 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesinde belirtilen süre

ve şartlarla askerî öğrencilik statüsünden ayrılabilirler. Bu dönem içerisinde on sekiz yaşını ta-
mamlayan öğrenci kendi müracaatı ile tamamlamayan öğrenci ise kanuni temsilcisinin muva-
fakati ile astsubay meslek yüksekokulundan ayrılabilir. İntibak eğitimi sırasında ayrılanlar
müstesna, kendi isteğiyle astsubay meslek yüksekokulundan ayrılmak isteyen öğrenciler sıralı
amirleri, astsubay meslek yüksekokulu müdürü, astsubay meslek yüksekokulu komutanı ve
rehberlik danışma uzmanı, yüklenme ve kefalet senedinde imzası olanlar ile görüştürülür ve
görüşmeler kayıt altına alınır. Yüklenme ve kefalet senedinde imzası olanların görüşmeye ka-
tılmaması ve/veya öğrencinin ayrılma dilekçesini geri çekmemesi durumunda başka bir şart
aranmaksızın okulla ilişiği kesilir. Her eğitim ve öğretim yılı sonunda, kendi isteği ile askerî
öğrencilikten ayrılanların sayısı ve ayrılış gerekçeleri hakkında astsubay meslek yüksekokulu
komutanlığı tarafından hazırlanan rapor Bakanlığa sunulmak üzere Rektörlüğe gönderilir.

İdari yargı kararı ile öğrencilik hakkını yeniden kazananlar
MADDE 58 – (1) Öğrenci temin faaliyetinin herhangi bir aşamasında veya eğitim ve

öğretim gördüğü süre içerisinde idari veya kazai karar ile astsubay meslek yüksekokuluna kabul
edilmemiş veya astsubay meslek yüksekokulundan uzaklaştırılmış ancak, sonrasında idari yargı
mercilerince verilen yürütmeyi durdurma ve/veya iptal kararı üzerine öğrencilik hakkı kaza-
nanların eğitim ve öğretimini yürütme usul ve esasları yönetim kurulunda görüşülür.

(2) Temin faaliyeti aşamasında ilişiği kesilmiş olanların işlemleri, mahkemece yürüt-
mesi durdurulan veya iptal edilen işlem ile temin sürecinin kesintiye uğradığı aşamadan itibaren
devam eder.

(3) Yönetim kurulu, öğrenciyi mahkeme kararı doğrultusunda öğrenciliğe kabul ederek;
eğitim ve öğretim yılının ilk altı haftası içerisinde öğrenciliğe başlaması mümkün olanları bu
süre içerisinde, bu dönemden sonra astsubay meslek yüksekokuluna kabulüne karar verilecek
olanları ise yıllık faaliyet takviminde gelinen aşamayı göz önüne alarak müteakip eğitim ve
öğretim yılı başından itibaren eğitim ve öğretime başlatır. Eğitim ve öğretime başladıktan sonra
ilişiği kesilmiş olanlardan, bir eğitim ve öğretim yılı içerisinde birinci yarıyılı daha önce ta-
mamlamış olanlar, mahkeme kararının yönetim kurulu gündemine alındığı tarihte yıllık faaliyet
takviminde gelinen aşama dikkate alınarak öğrencinin tamamlayamadığı sınıfın ikinci yarıyı-
lından eğitim ve öğretime başlatılabilir.

(4) Öğrenciliğe kabulü müteakip yönetim kurulu tarafından ilgili öğrencinin ders inti-
bakları yapılır.
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Devlet tarafından yapılan masraflar
MADDE 59 – (1) Sağlık durumu nedeniyle veya güvenlik soruşturması sonuçlanmadan

eğitime başlatılan öğrenci ve öğrenci adaylarından, güvenlik soruşturmasının menfi sonuçlan-
ması nedeniyle ilişiği kesilenler hariç diğer nedenlerle astsubay meslek yüksekokulundan çı-
karılan veya kendi isteği ile astsubay meslek yüksekokulundan ayrılan öğrenciye, 1325 sayılı
Kanun esaslarına göre kendisi için Devlet tarafından yapılan masraflar faizleri ile birlikte öde-
tilir.

Diğer yükseköğretim kurumlarına geçiş
MADDE 60 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen nedenlerle astsubay meslek yüksekokul-

larından çıkarılanlar ile 1325 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesi hükmü çerçevesinde askeri öğ-
rencilikten ayrılanlar, subay veya astsubay yetiştiren başka bir yükseköğretim kurumuna hiçbir
şekilde alınmazlar ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde istihdam edilmezler. Bunlar hakkında;
25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanunu hükümleri saklıdır. Bu öğrencilerin kim-
likleri, alınan çıkarma kararı ile birlikte; Bakanlığın personel temininden sorumlu birimine,
emniyet makamlarına ve Millî Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğüne bildirilir.

Askerlik işlemleri için bildirim ve erteleme
MADDE 61 – (1) Millî Savunma Üniversitesine bağlı astsubay meslek yüksekokulla-

rında öğrenci statüsünde eğitim ve öğretime başlayanlardan askerliğini yapmayanlar ile her-
hangi bir nedenle astsubay meslek yüksekokullarından çıkarılanların veya ayrılanların ve ast-
subay meslek yüksekokullarını başarı ile tamamlayarak astsubay naspedilenlerin bilgileri bir
ay içerisinde Askeralma Genel Müdürlüğüne elektronik ortamda bildirilir. Söz konusu bilgilerin
elektronik ortamda bildirilemediği durumlarda 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza
Kanunu kapsamında bu bildirimler elektronik imzalı olarak yapılabilir. Askerliğini yapmamış
olanların askerlikleri 7179 sayılı Kanunun 20 nci maddesi kapsamında ertelenir.

Gerekli belgelerin iadesi
MADDE 62 – (1) Astsubay meslek yüksekokulundan ayrılan veya çıkarılan öğrenciye

lise diploması iade edilir. Ayrıca, astsubay meslek yüksekokulundaki öğretimi sırasında aldığı
dersleri ve kredileri gösteren not durum belgesi (transkript) ve hak etmiş olmaları kaydıyla ba-
şarıyla bitirdikleri akademik öğretim programını gösteren ön lisans diploması öğrenciye verilir.
Diploma ve not durum belgesi, ilişiğinin kesilme nedeni yazılarak ilgili makam tarafından
onaylanır.

(2) Söz konusu bu belgelerin birer sureti öğrencinin dosyasında saklanır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmeliğin uygulanmasında sorumluluk
MADDE 63 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak tereddütleri gidermeye

Millî Savunma Bakanlığı yetkilidir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik ve atıflar
MADDE 64 – (1) 16/10/2003 tarihli ve 25261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ast-

subay Meslek Yüksek Okulları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
(2) Mevzuatta, birinci fıkra uyarınca yürürlükten kaldırılan Astsubay Meslek Yüksek

Okulları Yönetmeliğine yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.
Yürürlük
MADDE 65 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 66 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.
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Millî Savunma Bakanlığından:
MİLLÎ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ HARP OKULLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç   
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Savunma Üniversitesine bağlı harp

okullarının teşkilatlanmasını; görev ve sorumluluklarını, eğitim, öğretim, araştırma ve yayın
faaliyetleri ile öğretim elemanları ve öğrencileri ile ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam  
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Millî Savunma Üniversitesine bağlı harp okullarının

faaliyetleri ile ilgili esasları kapsar.
Dayanak  
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 11/5/2000 tarihli ve 4566 sayılı Harp Okulları Kanu-

nunun 41 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 
Tanımlar  
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen kavram ve terimlerden;  
a) Akademik staj: Bakanlık tarafından ihtiyaç duyulduğunda askerî ve sivil kurum ve

kuruluşlarda yaptırılan ve çıkarılacak yönergede belirtilen esaslara göre harp okulu öğrencile-
rine, öğretim programında yer alan teorik derslerin uygulamasını yaptırmak maksadıyla ders-
hane dışı ortamlarda verilen eğitimleri,  

b) AKTS: Avrupa kredi transfer sistemini,   
c) Ana bilim dalı: Bölümü oluşturan bilim dallarından en az birini kapsayan; eğitim ve

öğretim, uygulama ve araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü akademik birimi,  
ç) Ant içme töreni: İntibak eğitimine katılan öğrenci adaylarından harp okulu eğitim

ve öğretimine devam etmeye layık bulunanların, intibak süresi sonunda Türk Silahlı Kuvvetleri
Tören Yönergesi esaslarına uygun olarak askerlik andını içtikleri töreni,  

d) AODRÇ: Avrupa ortak dil referans çerçevesini (CEFR: Common European Frame-
work of Reference Languages),  

e) Askerî eğitim: Harp okulu öğrencilerinin fiziki ve ruhi yapılarını geliştirmek amacıyla
ve kuvvetlerin ihtiyacını karşılayacak şekilde akademik ders programları dışında verilen her
türlü uygulamalı eğitimi,  

f) Bakan: Millî Savunma Bakanını,  
g) Bakanlık: Millî Savunma Bakanlığını, 
ğ) Bakanlık kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlar: Millî Savunma Bakanlığı merkez

ve taşra teşkilatı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri
Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Millî Savunma Üniversitesi ve Harita Genel Mü-
dürlüğünü, 

h) Başarı harfi ağırlığı: AA = 4,000, BA = 3,500, BB = 3,000, CB = 2,500, CC = 2,000,
DC = 1,500, DD = 1,000, FF=0 olmak üzere, her dersin başarı puanının hesaplanmasında kul-
lanılan çarpanı,  

ı) Başarı harfi not aralıkları: Alınan notların hangi harflere tekabül edeceğini belirlemek
üzere öğretim kurulu tarafından kredili ve yönetim kurulu tarafından katsayılı dersler için ka-
rarlaştırılan not aralıkları olup, geçme taban notundan yüz tam nota kadar alınacak notların,
sayısal eşitlik aranmaksızın başarı harflerinin tanımladığı not aralıklarına göre sekiz aralığa
bölünerek belirlenen aralıkları,  

i) Başarı harfleri: Kredili veya katsayılı bir derste geçme taban notu altında kalan notlara
FF, geçme taban notuna DD, geçme taban notu üzerinde kalan notlara başarı harfi not aralık-
larına göre DC, CC, CB, BB, BA ve AA olarak verilen harfleri,  
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j) Bilim dalı: Anabilim dalı içinde eğitim ve öğretim, uygulama ve araştırma yapılan
akademik birimi,  

k) Bölüm başkanı: O bölümü oluşturan ana bilim dalı başkanları arasından öncelik pro-
fesör öğretim üyelerinde olmak üzere dekan tarafından üç yıllığına görevlendirilecek öğretim
elemanını,  

l) Dekan: Kara, Deniz, Hava Harp Okulu Dekanını,  
m) Dekanlık: Kara, Deniz, Hava Harp Okulu Dekanlığını,  
n) Disiplin kurulu: 4566 sayılı Kanun uyarınca teşkil edilen disiplin kurulunu,  
o) Disiplin yılı: Harp okulu eğitim ve öğretim yılının başlangıcından, müteakip eğitim

ve öğretim yılı başlangıcına kadar olan süreyi, okula yeni katılan öğrenciler için, intibak süresi
sonunda yapılan ant içme töreninden başlayan süreyi, dördüncü sınıfta normal süresinde mezun
olan öğrenciler için, 29 Ağustos gününün bitimi ile sona eren süreyi,  

ö) Eğitim ve öğretim yılı: Yıllık faaliyet takviminde eğitim ve öğretim yılı olarak baş-
langıç ve bitiş tarihleri verilen süreyi,  

p) Geçme taban notu: Öğretim kurulu tarafından kredili ve yönetim kurulunca katsayılı
her ders için ayrı ayrı belirlenen, bir dersten başarılı olabilmek için alınması gereken asgari
notu ifade eden ve DD başarı harfi ile gösterilen notu,  

r) Haftalık çalışma planı: Harp okulunda askerî öğrencilerin hafta boyunca günlük dâhil
olacakları bütün eğitim ve öğretim, beden eğitimi, spor, öğrenci kulübü, yemek, temizlik, din-
lenme, yoklama/içtima, tören ve serbest zaman faaliyetlerini vakitleriyle gösteren çizelgeyi,                                          

s) Haftalık ders yükü: Harp okulu kadrosunda aylıklı olarak görev yapan bir öğretim
elemanının haftalık teorik ve uygulamalı ders saatlerinin toplamını, 

ş) Harp okulu: Millî Savunma Üniversitesi kuruluşundaki Kara, Deniz, Hava Harp Oku-
lunu,  

t) Harp okulu komutanı: Kara, Deniz, Hava Harp Okulu Komutanını,  
u) Harp okulu komutanlığı: Kara, Deniz, Hava Harp Okulu Komutanlıklarından her bi-

rini,
ü) Harp okulu kurulları: Yönetim kurulu, öğretim kurulu ve disiplin kurulunu, 
v) Harp okulu talimat/esasları: Kara, Deniz, Hava Harp Okulunu ilgilendiren hususlarda

Rektörlük tarafından çıkarılacak talimat/esasları,  
y) İntibak eğitimi: Harp okulu öğrenci adaylarına, okulu ve okulda tâbi olacakları askerî

mevzuatı tanıtmak, temel askerî örf ve adetleri öğretmek, temel askerî eğitimi yaptırmak ve il-
gili harp okulu askerî ve mesleki eğitimlerinin gerektirdiği temel niteliklere ulaşmalarını sağ-
lamak üzere, ilk eğitim ve öğretim yılı öncesinde verilen ve kesin süresi yönetim kurulu tara-
fından belirlendikten sonra harp okulu komutanlığınca icra edilecek eğitimi,  

z) İntibak süresi: Harp okulu öğrenci adayının intibak eğitimine katılımı ile başlayan
ve askerlik andını içmesi ile sona eren süreyi,  

aa) İntibaksızlık: Öğrenci adayının, intibak süresi içinde disiplin, eğitim ve çıkarılacak
talimat/esaslar ile belirlenecek diğer asgari niteliklere ulaşmadığının bölük/kol ve tabur/filo
komutanlarının ve rehberlik uzmanının ortak gerekçeli kanaat raporu ile tespit edilmesi halini,  

bb) Katsayı: Bir eğitim ve öğretim yılı içerisinde askerî ve mesleki eğitimler ile beden
eğitimi derslerinin; staj ve deniz/hava platformları kullanmaya yönelik eğitimler dâhil olmak
üzere tatbiki eğitimlerin; liderlik, komutanlık ve disiplin gibi subaylık davranış ve becerilerinin
her birinin notunun ağırlık değerini,  

cc) Kredi: Dekanlık tarafından yürütülen öğretim programında yer alan derslerin öğre-
tim kurulu tarafından belirlenen ve Senato tarafından onaylanan ağırlık değerini,  

çç) Kuvvet: Millî Savunma Bakanına bağlı Kara/Deniz/Hava Kuvvetleri Komutanlığını, 
dd) Maaş karşılığı haftalık ders yükü: Harp okulu kadrosunda aylıklı olarak görev yapan

bir öğretim üyesinin en az on saat, öğretim görevlisinin ise en az on iki saat vereceği ders saa-
tini, 
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ee) Misafir öğrenci: Mevzuat çerçevesinde yapılacak anlaşmalar ve Cumhurbaşkanı
kararıyla harp okullarına kabul edilen yabancı ülke vatandaşı öğrenciyi,   

ff) MSÜYS: Millî Savunma Üniversitesi hazırlık sınıfı yeterlilik sınavını,  
gg) MSÜBS: Millî Savunma Üniversitesi hazırlık sınıfı yılsonu yabancı dil başarı sı-

navını, 
ğğ) Öğrenci: Ant içme ile başlayıp harp okulundan mezun oluncaya veya herhangi bir

nedenle harp okulu ile ilişiği kesilinceye veya kendisi istifa edinceye kadar sahip olunan askerî
öğrencilik statüsünü,  

hh) Öğrenci adayı: Harp okulunda eğitim ve öğretim görmek üzere lise ve dengi okul
mezunlarından ve ihtiyaç halinde ilgili mevzuat uyarınca üniversitelerin ara sınıflarından alınan
öğrencilerin ant içene kadar sahip oldukları statüyü,  

ıı) Öğrenci alay komutanı: Kara/Deniz/Hava Harp Okulu Öğrenci Alay Komutanını,
ii) Öğretim elemanları: Harp okullarında görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri

ve araştırma görevlilerini,   
jj) Öğretim görevlisi: Harp okullarında aylıklı veya ders ücretli olarak ders vermekle

görevlendirilmiş öğretim elemanları ile eğitim ve öğretim faaliyetlerine destek mahiyetindeki
uygulama ve planlama faaliyetlerini yürütmek üzere öğretim görevlisi kadrosuna atanmış aka-
demik personeli,  

kk) Öğretim kurulu: Kara, Deniz, Hava Harp Okulu Öğretim Kurulunu,   
ll) Öğretim üyeleri: Harp okullarında devamlı veya geçici olarak görevlendirilen asker

veya sivil, Türk veya yabancı uyruklu profesör, doçent ve doktor öğretim üyelerini,  
mm) Öğretim programı: Harp okulunda uygulanan lisans düzeyindeki öğretimin he-

deflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak, eğitim ve öğretim yılı içinde verilen teorik ve uygu-
lamalı dersleri yarıyıllara ayrılmış şekilde ders saati, kredi ve AKTS değerleri ile birlikte gös-
teren programı,  

nn) Rektör: Millî Savunma Üniversitesi Rektörünü,  
oo) Rektörlük: Millî Savunma Üniversitesi Rektörlüğünü,  
öö) Senato: Millî Savunma Üniversitesi Senatosunu,  
pp) Tatbikî eğitim: Bir subayda bulunması gereken askerî, mesleki ve liderlik yetenek-

lerini geliştirmek amacıyla, yıllık faaliyet takvimi kapsamında ilgili kuvvet komutanlığı ile ko-
ordine edilerek icra edilen ve uygulama şekilleri ilgili yönerge ve/veya çıkarılacak talimat/esas-
larda belirtilen eğitim faaliyetlerini,  

rr) Üniversite: Millî Savunma Üniversitesini,  
ss) Üniversite Yönetim Kurulu: Millî Savunma Üniversitesi Yönetim Kurulunu,   
şş) Üniversitelerarası Kurul: 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun

11 inci maddesi uyarınca oluşturulan kurulu,  
tt) Yarıyıl: Bir eğitim ve öğretim yılının en az on dört hafta ve buna ilaveten yarıyıl

sonu değerlendirmesi süresinden oluşan parçasını,  
uu) Yıllık faaliyet takvimi: Harp okullarında bir eğitim ve öğretim yılında yapılacak

eğitim ve öğretim, tatbikî eğitim ve ölçme-değerlendirme faaliyetleri ile tören, resmi tatil ve
izin günlerini ay, hafta ve gün olarak zaman dizimi içinde gösteren tabloyu,  

üü) Yönetim kurulu: Kara, Deniz, Hava Harp Okulu Yönetim Kurulunu,
ifade eder.  

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Harp okullarının amacı  
MADDE 5 – (1) 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Ka-

nununda belirtilen asker kişilerde bulunması gereken niteliklere sahip, liderlik özellikleri ge-
lişmiş, yeterli fiziki yeteneğe sahip, ilgili kuvvetin ihtiyacına göre belirlenen bilim dallarında
lisans eğitim ve öğretimini görmüş muvazzaf subay yetiştirmektir. 
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Eğitim ve öğretimin ana ilkeleri  
MADDE 6 – (1) Harp okullarında eğitim ve öğretimin planlanmasında, programlan-

masında ve uygulanmasında aşağıdaki ana ilkeler göz önünde bulundurulur: 
a) Öğrencilere, Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda Atatürk milliyetçiliğine, de-

mokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerine bağlı hizmet bilinci ve mesleki değerlerin ka-
zandırılması sağlanır.  

b) Millî kültürümüz, manevi değerlerimiz, örf ve adetlerimize bağlı şekil ve özellikleri
ile evrensel değerler içinde korunarak geliştirilir ve öğrencilere millî birlik ve beraberliği güç-
lendirici ruh ve irade gücü kazandırılır.   

c) Eğitim ve öğretim programları, en az bir bilim dalında lisans düzeyinde öğretim ile
temel askerlik ve beden eğitimleri çağdaş eğitim yöntem ve ilkeleri ışığında uyumla bütünle-
şecek şekilde, Yüksek Danışma Kurulunun ilgili kuvvet komutanlığının ihtiyaçlarını göz önün-
de bulundurarak oluşturacağı görüş ve tavsiyelerine uygun olarak dekanlık tarafından hazırlanır.
Hazırlanan plan ve programlar Senatonun kararı ve Bakan onayıyla yürürlüğe girer.  

ç) Eğitim ve öğretim faaliyetleri ilgili kuvvet komutanlığının kurum kültürüyle örtüşe-
cek şekilde geliştirilir. Öğrencilere silah arkadaşlığı bilinci, millete hizmet isteği ve vazife ah-
lâkı kazandırılır.  

d) Harp okullarının verimliliklerinin artırılması, geliştirilmesi ve öğretim elemanlarının
yetiştirilmeleri Bakanlık tarafından plânlanır ve gerçekleştirilir. 

Görev  
MADDE 7 – (1) Harp okullarının görevleri; kuvvetlerin ihtiyaçları da göz önünde bu-

lundurularak 5 inci ve 6 ncı maddelerde belirtilen amaç ve ilkelere uygun olarak temel bilimler,
mühendislik ve sosyal bilim alanlarından birinde lisans düzeyinde bilgi ve beceriye sahip, me-
zuniyetten sonra temel eğitim ve öğrenimini müteakip verilecek görevleri yapabilecek, emrin-
deki personeli ve birliği eğitebilecek ve yönetebilecek muvazzaf subay yetiştirmektir.  

Denetim  
MADDE 8 – (1) Harp okullarının eğitim ve öğretim, idari ve diğer faaliyetlerinin de-

netimi, Bakanlık tarafından yapılır.   
(2) Bakanlık, denetimlerin kapsamını, sürelerini, sıklığını ve denetlemekle görevlen-

dirilenleri belirler. 
Bilimsel denetim  
MADDE 9 – (1) Harp okullarındaki öğretim faaliyetlerinin ve öğretim elemanlarının

bilimsel yönden denetlenmesi Rektörlük tarafından yapılır.            
(2) Öğretim elemanlarının bilimsel yönden denetlenmeleri, bunların eğitim, öğretim,

bilimsel araştırma, yayın, danışmanlık ve uygulama faaliyetleri üzerinden olur. Bilimsel de-
netleme heyeti, Rektörlük tarafından görevlendirilebileceği gibi, eğitim, öğretim ve diğer bi-
limsel faaliyetlerin 4566 sayılı Kanun ve bu Yönetmelikte belirtilen amaç ve ilkelere uygun-
luğunu denetlemek amacıyla, Bakan tarafından da görevlendirilebilir.  

(3) Öğretim elemanları, Rektörlük tarafından belirlenecek şablona bağlı olarak, her eği-
tim ve öğretim yılının sonunda eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma, yayın, bilimsel etkinlik-
lere katılım ve danışmanlık faaliyetlerini listeleyen faaliyet raporlarını dekanlık aracılığı ile
Rektörlüğe sunmaktan sorumludurlar. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Teşkilat ve İşleyiş

Kuruluş 
MADDE 10 – (1) Harp okulu kadro ve kuruluşları, harp okulu komutanlığı ve dekan-

lığının da teklifleri alınarak Üniversite tarafından hazırlanır, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Ka-
rarnamesine istinaden Cumhurbaşkanlığına sunulur.
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Organlar  
MADDE 11 – (1) Harp okullarının eğitim ve öğretim faaliyetleri ile idari hizmetleri

aşağıdaki organlar tarafından yürütülür:
a) Harp okulu kurulları. 
b) Harp okulu komutanı.  
c) Dekan.  
ç) Öğrenci alay komutanı. 
Harp okulu kurulları  
MADDE 12 – (1) Harp okulu kurulları; yönetim kurulu, öğretim kurulu ve disiplin ku-

ruludur.  
(2) Yönetim kurulu; Rektör veya görevlendireceği bir rektör yardımcısının başkanlı-

ğında; harp okulu komutanı, dekan, dekan yardımcıları, dekan tarafından seçilecek iki bölüm
başkanı, öğrenci alay komutanı ve kurmay başkanından oluşur.   

a) 4566 sayılı Kanun, bu Yönetmelik, Bakanlık ve Üniversite tarafından belirlenen te-
mel esaslar doğrultusunda Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:

1) Yıllık eğitim ve öğretim faaliyetlerini içeren faaliyet takvimini belirlemek. 
2) Öğrencilerin kabulü ve bu Yönetmelikte belirtilen sebeplerle harp okulundan çıka-

rılmalarına karar vermek. 
3) Askerî ve mesleki eğitimler, beden eğitimleri ile diğer tatbikî eğitim faaliyetlerinin

ölçme ve değerlendirilmesinde esas teşkil edecek katsayı değerlerini belirlemek ve Üniversite
Yönetim Kuruluna sunmak. 

4) Harp okullarına sadece ara sınıftan alınan öğrenciler için geçerli olmak üzere bu öğ-
rencilerin hangi sınıftan itibaren eğitim ve öğretime başlayacaklarını, ders intibak ve muafiyet
esaslarını ve devam edecekleri eğitim ve öğretim programlarına ilişkin diğer hususları belirle-
mek. 

5) Öğrenci alay komutanlığının yürüttüğü askerî ve mesleki eğitimler ve diğer etkin-
likler ile dekanlık tarafından yürütülen öğretim faaliyetleri arasındaki eşgüdümü sağlayacak
tedbirleri almak.  

6) Okulun idari işleri ve iç işleyişinin gerçekleştirilmesine dair yıllık planlamayı yap-
mak. 

7) Harp okulunun yatırım ve bütçe tasarısını hazırlamak.  
8) Kanun, yönetmelik, yönerge ve talimat/esas ihtiyaçları ile mevcut mevzuatın uygu-

lanmasından doğan hususları inceleyip görüş bildirmek.   
b) Yönetim kurulunun toplanması ve karar alması aşağıdaki şekildedir:
1) Yönetim kurulu, her yarıyıl başında olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. Ayrıca,

4566 sayılı Kanun ve bu Yönetmelikte belirtilen yetki ve sorumlulukları kapsamındaki husus-
ları görüşmek üzere, Rektörün gerekli gördüğü hallerde bizzat çağrısı ile veya harp okulu ko-
mutanının/dekanının teklifi ve Rektörün onayı üzerine de toplanabilir. Yönetim kurulunun Rek-
tör veya görevlendireceği bir rektör yardımcısının başkanlığında toplanması zorunludur.  

2) Yönetim kurulunun toplanabilmesi için harp okulu komutanının ve dekanın toplan-
tıya katılması yeterlik şartıdır. Bunların toplantıya katılmasına ilişkin yasal veya fiili engel çık-
ması durumunda vekillerinin katılımıyla toplantı icra edilir. Kurulun toplantı gündemi, harp
okulu dekanlığı ve komutanlığı ile koordine edilerek, harp okulu komutanlığı tarafından ha-
zırlanarak Rektörlüğün onayına sunulur. Toplantı gündemi Rektörün onayı ile belirlenir. Gerekli
görülmesi halinde oylamadan önce konuyla ilgili kişiler de yönetim kuruluna davet edilebilir. 

3) Yönetim kurulunun toplantı yeter sayısı ile karar yeter sayısı, üye tam sayısının ya-
rısının bir fazlası kadardır. Kararlar gerekçeli yazılır, karara katılmayan üye katılmama gerek-
çesini ayrıca yazılı olarak belirtir.  

4) Yönetim kurulu raportörlük görevi, yönetim kurulu başkanı veya harp okulu komu-
tanlığı tarafından görevlendirilen ve oy hakkı olmamak üzere toplantıya katılan bir personel
tarafından yürütülür.  
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(3) Öğretim kurulu; Dekanın başkanlığında, dekan yardımcıları ve bölüm başkanların-
dan oluşur.  

a) 4566 sayılı Kanun, bu Yönetmelik, Bakanlık ve Üniversite tarafından belirlenen te-
mel esaslar doğrultusunda Öğretim kurulunun görevleri aşağıdaki şekildedir:  

1) Harp okulunun öğretim programlarını hazırlayarak Senato onayına sunmak. 
2) Dersler ile ilgili olarak, sınavların zamanı, yarıyıl içi ve sonu değerlendirme notla-

rının ağırlığı, başarı harfi not aralıklarını belirlemek.  
3) Öğrencilerin yarıyıl ve eğitim ve öğretim yılı ölçme-değerlendirme faaliyetleri ne-

ticesindeki ferdi ve toplu başarı durumlarını inceleyerek değerlendirmek ve başarının gelişti-
rilmesi için gerekli görülen akademik tedbirleri kararlaştırarak Senatonun bilgisine sunmak.        

4) Öğretim materyallerinin esaslarını belirlemek ve üretilmesine karar vermek.  
5) Yayım faaliyetlerini kararlaştırmak.  
6) Gerektiğinde geçici çalışma grupları ve eğitim ve öğretim koordinatörlükleri kurmak

ve bunların görevlerini düzenlemek.  
7) Eğitim ve öğretimle ilgili kanun, yönetmelik, yönerge ve talimat/esas ihtiyaçları ile

mevcut mevzuatın uygulanmasından doğan hususları inceleyip görüş bildirmek.   
8) Öğretim programının amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesinde dekana yardım et-

mek.  
9) İlgili kuvvetin personel ihtiyaçları ve görüşleri göz önünde bulundurularak yeni bilim

dalları, anabilim dalları ve bölümlerin açılması, mevcutların birleştirilmesi veya kapatılması
hususlarındaki önerilerini Senatoya sunmak.  

10) Bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen durumlarda, başarısızlık, sağlık ve
devamsızlık nedeniyle sınıfta kalma veya okulla ilişiği kesilme aşamasına gelmiş öğrencilerin
durumlarını değerlendirerek bu konuda alınabilecek tedbirleri belirlemek.    

11) Sınavlarda, ödev, proje, tez, yayın ve benzeri çalışmalarda bilgi hırsızlığı veya in-
tihal yaptıkları, kopya çektikleri veya kopyaya teşebbüs ettikleri gerekçesiyle kurula sevk edilen
öğrencilerin bu fiilleri işleyip işlemediğini incelemek, tespit etmek ve karara bağlamak.  

b) Öğretim kurulunun toplanması ve karar alması aşağıdaki şekildedir:  
1) Öğretim kurulu, her yarıyıl başında ve sonunda olmak üzere, eğitim ve öğretim yılı

içerisinde en az dört defa toplanır. Ayrıca, 4566 sayılı Kanun ve bu Yönetmelikte belirtilen
yetki ve sorumlulukları kapsamındaki hususları görüşmek üzere, dekanın gerekli gördüğü hal-
lerde bizzat onun çağrısı üzerine toplanır. Dekan, gerekli görmesi halinde harp okulu komutanı
ve öğrenci alay komutanını toplantıya davet edebilir.  

2) Öğretim kurulunun toplanabilmesi için dekanın veya vekilinin toplantıya katılması
zorunludur. Kurulun toplantı gündemi dekan tarafından belirlenir. Kurul toplantılarının rapor-
törlüğü, oy hakkı olmamak üzere, harp okulu sekreteri tarafından yürütülür. Öğretim kurulu
gerektiğinde, bilgi ve görüşüne başvurmak için ilgili personeli bağlı bulundukları amirleri va-
sıtasıyla davet edebilir. Bunların oy hakları yoktur.  

3) Öğretim kurulunun toplantı yeter sayısı ve karar yeter sayısı, üye tam sayısının ya-
rısının bir fazlası kadardır. Kararlar gerekçeli yazılır. Karara katılmayan üye, katılmama ge-
rekçesini ayrıca yazılı olarak belirtir.  

(4) Disiplin kurulu; Rektör veya görevlendireceği bir rektör yardımcısının başkanlığında,
harp okulu komutanı, dekan, öğrenci alay komutanı, dekan yardımcıları ile disiplin subayından
oluşur. Disiplin kurulunun rektör veya görevlendireceği bir rektör yardımcısının başkanlığında
toplanması zorunludur.  

a) Kurulun toplantı gündemi ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenir. Raportörlük faali-
yetleri, disiplin subaylığınca yürütülür. Disiplin kurulu, gerektiğinde, görüşülecek konu ile
ilgili personeli çağırarak bilgi ve görüş alır. Bunların oy hakları yoktur.  

b) Disiplin kurulunun toplantı yeter sayısı ve karar yeter sayısı, üye tam sayısının ya-
rısının bir fazlası kadardır. Kararlar gerekçeli yazılır. Karara katılmayan üye, katılmama ge-
rekçesini ayrıca yazılı olarak belirtir. 
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c) Disiplin Kurulu, kurula sevk edilen öğrencilerin disiplin ile ilgili safahatını ve ya-
pılan işlemlerin ilgili mevzuata uygunluğunu inceleyerek, harp okulundan ilişiklerinin kesil-
mesine veya kesilmemesine, ikaz edilmesine veya ilave inceleme yapılmasına karar verir. Ba-
kanlık tarafından askerî öğrencilere yönelik 10/4/2015 tarihli ve 29322 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinde belirtilen esaslar kapsa-
mında ikaz edilmesi talebi ile sevk edilen öğrenciler hakkında işlem yapar. İlave inceleme ya-
pılmasına karar verilen durumlarda incelemeyi müteakip nihai karar için dosya yeniden disiplin
kuruluna sevk edilir. 

ç) Disiplin Kuruluna sevk edilen öğrencilerin ceza, ödül, disiplin ile eğitim ve öğretim
durumunu, daha önce disiplin kuruluna çıkıp çıkmadığını, işlediği suçlar arasındaki zaman fa-
sılalarını, suçların niteliğini, öğrenci hakkında sıralı disiplin amirleri ve disiplin kurullarınca
yapılan işlemleri, öğrencinin disiplin kuruluna çıkarılma sebeplerini ve delillerini inceler. Öğ-
rencinin bağlı olduğu tabur/filo ve bölük/kol komutanlarını, hakkında karar verilecek öğrenciyi
dinler ve gerek duyduğu takdirde öğrenci alay komutanlığı ve dekanlık kadrolarında bulunan
rehberlik ve psikolojik danışmanlıkla görevli olanlar başta olmak üzere ilgili diğer personeli
dinleyebilir.

d) Harp okulu ile ilişiğin kesilmesi hakkındaki karar, Rektörün teklifi üzerine Bakan
onayı ile yürürlüğe girer. 

Harp okulu komutanı  
MADDE 13 – (1) Harp okulu komutanı, Rektöre bağlı olarak, dekan sorumluluğunda

yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetleri ve bunlara ilişkin idari işler hariç olmak üzere, harp
okulunda yürütülen askerî eğitim ve diğer tüm faaliyetlerin yönetim, gözetim ve denetiminden
sorumlu asker kişidir.   

(2) Harp okulunun bütçe teklifini yönetim kuruluna sunar.  
(3) Harp okulu komutanının atanması 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuv-

vetleri Personel Kanunu hükümlerine göre yapılır.  
(4) Harp okulu komutanı, görevlerini kendi bağlısı birimler aracılığı ile gerçekleştirir.
(5) Harp okulu komutanının görevi başında olmadığı zamanlarda, yerine vekâlet işlem-

leri 6/9/1961 tarihli ve 10899 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri İç
Hizmet Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.   

(6) Harp okulu komutanı, yerleşkenin bekasına yönelik her türlü idari, emniyet, sağlık
tedbirlerini zamanında alır, devamlılığını sağlar. Harp okulu komutanı ve bağlısı birimlerin bu
hususlarla ilgili görev ve sorumluluklarına dair hususlar, çıkarılacak talimat/esaslarda belirtilir. 

Dekan  
MADDE 14 – (1) Dekan, Rektöre bağlı olup harp okulundaki eğitim ve öğretim, araş-

tırma, bilimsel etkinlik ve yayım faaliyetlerinin yürütülmesinden aşağıdaki hususlarda yetkili
ve sorumludur:  

a) Her eğitim ve öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde genel akademik durum ve işleyiş
hakkında Rektöre rapor vermek.  

b) Eğitim ve öğretimle ilgili birimler ve dekanlık kadrosundaki personel üzerinde genel
gözetim ve denetim görevini yapmak.  

c) Öğrencilere bilimsel araştırma, kültürel ve sosyal etkinlik imkânları sağlamak ve öğ-
renci alay komutanlığının düzenlediği bu tür faaliyetlere ve törenlere destek olmak.

ç) Kütüphane, müze ve tarihi arşivi kurum kimliğine katkı yapacak şekilde geliştirmek. 
(2) Dekan, eğitim ve öğretimin eksiksiz yürütülmesi için gereken idari tedbirlerin alın-

ması ile destek hizmetlerinin sağlanması için harp okulu komutanlığından talepte bulunabilir.
Bu talep gecikmeksizin yerine getirilir.  
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(3) Dekan, Bakan tarafından üç yıllığına atanır. Süresi biten dekan yeniden atanabilir.
Dekanın rütbe karşılığı harp okulu komutanının rütbesi ile aynıdır. Harp okulu komutanı ile
dekan arasında astlık-üstlük ilişkisi yoktur. Dekan, Türk Silahlı Kuvvetleri sosyal tesislerinden
ve kamu konutlarından harp okulu komutanı gibi istifade eder. Askerî personel ile aralarındaki
protokol münasebetlerinin düzenlenmesinde de aynı esas uygulanır. 

Dekan yardımcıları  
MADDE 15 – (1) Dekan yardımcılarının sayısı en fazla iki olup dekan yardımcıları

dekana çalışmalarında yardımcı olmakla sorumludur. Dekan, görevi başında olmadığı zaman
yardımcılarından biri yerine vekâlet eder.  

(2) Dekan yardımcısı, Bakan tarafından üç yıllığına atanır. Süresi biten dekan yardımcısı
yeniden atanabilir. 

Bölümler   
MADDE 16 – (1) Bölümler amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün teşkil eden,

birbirini tamamlayan veya birbirine yakın anabilim dallarından oluşan, harp okulunun eğitim
ve öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama birimidir.   

(2) Harp okullarında diploma programına sahip olan ve/veya olmayan bölüm açılma-
sına, mevcut bölümlerin birleştirilmesine veya kapatılmasına, ilgili kuvvet komutanlığının per-
sonel ihtiyaçları göz önüne alınarak öğretim kurulu veya Yüksek Danışma Kurulunun önerisi
üzerine, Senato kararı ve Bakan onayı ile karar verilir. Önerinin Yüksek Danışma Kurulundan
gelmesi durumunda, Rektörlük öncelikle ilgili dekanlığın görüşünü alır. Senato tarafından kabul
edilen bölüm açma, birleştirme veya kapatma önerisi, Rektörlük tarafından Bakana teklif edilir.
Bölüm birleştirme ve kapatma önerisinin Bakan tarafından onaylanması durumunda, ilgili dip-
lomalı bölümlere yeni öğrenci alınmaz. Birleştirilmek ya da kapatılmak suretiyle ilga edilen
bölümlerin diplomalı programlarına devam etmekte olan öğrenciler mezun olana dek mevcut
ders programlarına göre öğrenimlerine devam ederler. Mevcut bölümlerin kapatılması, birleş-
tirilmesi ya da yeni bölüm açılması sonrasında harp okulu teşkilat ve kadrosunda yapılacak
değişiklikler dekanlık tarafından yönetim kuruluna ve burada karara bağlanması sonrasında da
Rektörlüğe sunulur. Üniversite Yönetim Kurulunca incelenerek nihai şekli verilen teşkilat ve
kadro değişiklikleri 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2 sayılı Ge-
nel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine istinaden yürürlüğe girer.  

(3) Harp okulunda doğrudan bir lisans diploması programı bulunmayan bölümler de
kurulabilir ve dekanlığa bağlı olarak faaliyetlerini sürdürebilirler. Harp okulunda aynı nitelikte
eğitim ve öğretim yapan birden fazla bölüm bulunamaz.

Bölüm başkanı 
MADDE 17 – (1) Bölüm başkanı bölümün her düzeydeki eğitim ve öğretim, araştır-

ma-geliştirme faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden, kaynakların etkili bir
biçimde kullanılmasını sağlamaktan dekana karşı sorumludur. Bölüm başkanı öğretim kuruluna
bölümü temsilen katılır.   

(2) Bölüm başkanı o bölümü oluşturan anabilim dalı başkanları arasından öncelik pro-
fesör öğretim üyelerinde olmak üzere dekan tarafından üç yıl için görevlendirilen öğretim üye-
sidir. Bölüm başkanının bulunmadığı durumda o bölümdeki akademik unvanı en yüksek ve/ve-
ya en kıdemli öğretim elemanı bölüm başkanlığına vekâlet eder. Kadrosunda öğretim üyesi
bulunmayan bölümün başkanlığına dekan tarafından diğer bölümlerin kadrolarında bulunan
bir öğretim üyesi veya o bölümün kadrosundaki bir öğretim görevlisi görevlendirilebilir. Bölüm
başkanı olarak asker öğretim elemanı görevlendirilmesi durumunda öncelik o bölüm kadrosuna
atanmış rütbe ve kıdemce en yüksek kişiye verilir. 

Öğrenci alay komutanı
MADDE 18 – (1) Öğrenci alay komutanı ilgili mevzuat doğrultusunda öğrencilerin in-

tibak eğitimi, temel askerî eğitimleri, beden eğitimleri, tatbiki eğitimleri, kıta staj eğitimi faa-
liyetleri, akademik içerikli olmayan sosyal ve kültürel etkinlikleri ile yıllık faaliyet takviminde
yer alan törenlere hazırlık ve katılımlarını, iaşe ve ibatelerini temin ile disiplin ve idari işlem-
lerini yürütmekten harp okulu komutanına karşı sorumlu asker kişidir.

Sayfa : 50                               RESMÎ GAZETE                                  23 Mart 2021 – Sayı : 31432



(2) Öğrenci alay komutanının ataması 926 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılır.  
(3) Öğrenci alay komutanının görev ve sorumlulukları ile ilgili diğer hususlar çıkarıla-

cak talimat/esaslarda belirtilir. 
Anabilim dalı başkanı  
MADDE 19 – (1) Anabilim dalı başkanı öncelik aynı anabilim dalına verilmek üzere

bölüm kadrosundaki profesörler, profesör bulunmadığı takdirde doçentler, doçent bulunmadığı
takdirde doktor öğretim üyeleri arasından dekan tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi
biten anabilim dalı başkanı tekrar görevlendirilebilir. Kadrosunda öğretim üyesi bulunmayan
anabilim dalı başkanlığına dekan tarafından o bölümün kadrosundaki bir öğretim görevlisi gö-
revlendirilebilir. Anabilim dalı başkanı olarak asker öğretim görevlisinin görevlendirilmesi du-
rumunda öncelik o anabilim dalı kadrosuna atanmış rütbe ve kıdemce en yüksek kişiye verilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Akademik Personelin Hak ve Yükümlülükleri

Çalışma esasları  
MADDE 20 – (1) Harp okulu kadrosundaki akademik birimlerde görevli öğretim ele-

manlarının haftalık ve günlük çalışma şekli ve süresi konusunda 2547 sayılı Kanun, 14/7/1965
tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Kanun ile 211 sayılı Kanun hükümleri
uygulanır. 

Öğretim elemanlarının özlük hakları  
MADDE 21 – (1) Harp okulunda görevli asker öğretim elemanlarının özlük haklarına

ilişkin ödemelerde 926 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.  
(2) Asker öğretim elemanlarına 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Per-

sonel Kanunun 12 nci maddesine göre hesaplanacak Üniversite ödeneği ile 926 sayılı Kanunun
ek 17 nci maddesine göre ödenen hizmet tazminatından hangisi fazla ise o ödenir. Öğretim ele-
manlarından 28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam
Hizmetleri Tazminat Kanunundan istifade edenlerin bu kanuna göre ödenen tazminatlarının
Türk Silahlı Kuvvetleri hizmet tazminatı ile Üniversite ödeneğinden fazla olması halinde, taz-
minat ödemeleri 2629 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenir.   

(3) Harp okulu komutanı dekan, dekan yardımcıları ve bölüm başkanlarına ayrıca 2914
sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre idari görev ödeneği verilir. Harp okulu komutanına
verilecek idarî görev ödeneği Rektöre ödenen miktar kadardır.  

(4) Harp okullarında görevlendirilen sivil öğretim elemanlarının özlük haklarına ilişkin
ödemelerde 2547 sayılı Kanun ile 2914 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. Bu kişiler ayrıca
Türk Silahlı Kuvvetleri sosyal tesislerinden ve kamu konutlarından görevlendirildikleri kadro
derecesindeki subaylar gibi istifade ederler. Bu kişilerin asker personel ile aralarındaki protokol
münasebetlerinin düzenlenmesinde de aynı esas uygulanır.  

(5) Harp okullarında kadrolu veya sözleşmeli olarak görevli öğretim elemanlarına, di-
siplin ve cezai hükümler ile 4566 sayılı Kanunda düzenlenmemiş diğer hak ve yükümlülükler
açısından Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşlarında yer alan kurumlarda görevli Devlet
memurlarına uygulanan mevzuat hükümleri tatbik edilir. Ayrıca 657 sayılı Kanunda sayılan ve
disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere ilave olarak bu fıkrada belirtilen öğretim
elemanlarına 2547 sayılı Kanunda yer alan diğer disiplinsizlikleri işleyen sözleşmeli veya kad-
rolu öğretim elemanlarına yükseköğretim mevzuatı uyarınca verilen disiplin cezaları uygulanır.  

Haftalık ders yükü   
MADDE 22 – (1) Maaş karşılığı haftalık ders yükü harp okulu kadrosundaki öğretim

üyeleri için en az on saat, öğretim görevlileri için en az on iki saattir. 
(2) Dekan ve harp okulundaki öğretim elemanı kadrosu dışındaki görevlerde çalışan-

lardan ders yükü verilenler için haftalık ders yükü zorunluluğu aranmaz. Eğitim ve öğretimi
destekleyici uygulama ve planlama faaliyetlerinde çalıştırılacak öğretim görevlilerine ders yükü
verilmez.
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(3) Dekan yardımcıları ile bölüm başkanları için haftalık ders yükü, öğretim üyeleri
ders yükünün yarısı kadardır.

(4) Ders yükünün tamamlanmasında öncelikle örgün öğretimde verilen ders ve faali-
yetler dikkate alınır. 

Ders yükü esasları  
MADDE 23 – (1) Harp okulu kadrosundaki öğretim elemanlarının verdikleri dersler,

bizzat nezaret etmek suretiyle yaptırdıkları uygulamalar ve lisansüstü tez danışmanlıkları ile
diğer eğitim ve öğretim faaliyetlerinin ne ölçüde ders yükünden sayılacağı aşağıdaki tablo esas
alınarak belirlenir. Bu belirlemede maaş karşılığı haftalık ders yükü göz önüne alınır.  

Ek ders ücretleri 
MADDE 24 – (1) Öğretim elemanlarına maaş karşılığı haftalık ders yükü sınırını aşan

teorik ve uygulamalı dersler ile diğer faaliyetler için 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde
öğretim elemanları için belirlenen göstergeler ile 657 sayılı Kanunda aylıklar için belirlenen
katsayının çarpımı ile tespit edilecek tutarda verecekleri ders ve faaliyetlerin haftalık ders prog-
ramında yer alması ve fiilen yapılması şartıyla en çok yirmi saate kadar ek ders ücreti ödenir.

(2) Haftalık ders yükünün tamamlanmasında ve ek ders ücretinin hesabında teorik ders-
ler dışındaki faaliyetlerin haftalık en fazla on saatlik kısmı dikkate alınır. Bu tür faaliyetlerin
toplam on saati aşan kısmı için ek ders ücreti ödenmez. 

Öğretim elemanlarının özel kıyafeti  
MADDE 25 – (1) Harp okullarındaki asker öğretim elemanlarının kılık kıyafeti ve öğ-

retim üyelerinin resmi törenlerdeki kıyafeti ilgili mevzuat ve çıkarılacak talimat/esasları ile
düzenlenir. Dekanlık kadrosunda kadrolu veya sözleşmeli olarak sivil öğretim elemanlarının
kılık kıyafet esasları diğer Devlet memurları ve yükseköğretim personeli ile aynıdır. Anılan
personelin kılık kıyafet tercihi yaparken harp okulu öğrencisine örnek olacak nitelikte davran-
ması esastır.  

Öğretim elemanı yetiştirme
MADDE 26 – (1) Harp okullarının ihtiyacı olan öğretim elemanları, ilgili kuvvetin gö-

rüşü alınarak Rektörlük tarafından hazırlanan ve Bakanlık tarafından onaylanan öğretim üyesi
temin ve yetiştirme plan ve programları çerçevesinde yurt içinde ve/veya yurt dışında eğitime
gönderilebilir.   
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(2) Üniversite adına Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yurt dışına lisansüstü öğrenim
görmek üzere gönderilecek şahıslar ile harp okulları araştırma görevlilerinin Üniversitedeki
mecburi hizmet süre ve şekilleri 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönde-
rilecek Talebe Hakkında Kanun hükümlerine tabi olarak belirlenir.

Bilimsel yayınlar, ders kitapları ve yardımcı öğretim malzemelerinin yayımı  
MADDE 27 – (1) Harp okullarında eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri kapsamında

üretilen araştırma sonuçları, çeviriler, bilimsel etkinlik bildiri kitapları, ders kitapları ve yar-
dımcı öğretim malzemeleri bastırılıp yayımlanabilir.  

(2) Harp okullarında veya harp okulları adına Rektörlük tarafından yapılacak yayınların
usul ve esasları, ilgili mevzuata uygun olarak belirlenir.   

(3) Dekanlıklar veya onlar adına Üniversite tarafından yayımlanacak bilimsel yayın,
ders kitabı ve yardımcı öğretim malzemesi yazarlarına 3/2/1984 tarihli ve 18301 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, 22/10/1984 tarihli ve 18553 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Üniversitelerde Ders Aracı Olarak Kullanılan Kitaplar, Teksirler
ve Yardımcı Ders Kitapları Dışındaki Yayınlarla İlgili Yönetmelik ve 31/5/1968 tarihli ve 12912
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Savunma Bakanlığı Yayın Yönetmeliği hükümlerine
göre telif ücreti ödenir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Seçimi, Özlük Hakları ve Eğitim ve Öğretim Uygulama Esasları

Öğrenci kaynakları   
MADDE 28 – (1) Harp okullarının öğrenci kaynağı:  
a) Lise veya dengi okul mezunu Türk vatandaşlarıdır.   
b) İlgili kuvvetin personel ihtiyaçları göz önüne alınarak Bakan onayı ile üniversitelerin

ara sınıflarından temin edilen Türk vatandaşı öğrencilerdir. Bu kapsamdaki öğrencilerin tabi
olacakları şartlar Bakanlık tarafından yayımlanacak kılavuzda belirlenir. 

(2) Yabancı uyruklu öğrencilerin harp okullarına kabul edilmeleri, ikili anlaşmalar veya
Cumhurbaşkanı kararı ile olur. 

Harp okullarına giriş
MADDE 29 – (1) Harp okullarına, giriş şartlarını sağlayanlardan yapılacak sınav ve

diğer seçme ve yerleştirme usulleriyle başarılı olduğu değerlendirilenler alınır. Bu şartlar dı-
şında adaylarda aranacak diğer özellikler, ilgili kuvvetin personel ihtiyaçları göz önüne alınarak
her yıl Bakanlık tarafından belirlenir ve yayımlanır. 

Giriş şartları  
MADDE 30 – (1) Harp okullarına giriş şartları şunlardır:
a) Türk vatandaşı olmak.
b) Lise ve dengi okullardan diploma almaya hak kazanmış olmak.    
c) Askerî okullar ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına

bağlı okullardan herhangi bir sebeple çıkmamış veya çıkarılmamış olmak, diğer okullardan di-
siplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak ve ortaöğretim kurumlarında örgün öğretim dışına
çıkarma cezası almamış olmak.  

ç) Türk Silahlı Kuvvetlerinde, Jandarma Genel Komutanlığında ve Sahil Güvenlik Ko-
mutanlığında muvazzaf/sözleşmeli subay veya astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya
bunların adayı olarak daha önce istihdam edilmemiş olmak.   

d) Sözleşmeli erbaş/er yahut bunların adayı iken sözleşmesi idarece feshedilmemiş ol-
mak.  

e) Devlet memurluğundan veya kamu görevinden herhangi bir nedenle çıkarılmamış
olmak.   

f) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş
veya zamanaşımına uğramış yahut hapis cezası seçenek yaptırımlarına çevrilmiş veya ertelen-
miş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile bir suçtan hükümlü
bulunmamak veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş ol-
mak. 
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g)  Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af
kanunları kapsamına girmiş, zamanaşımına uğramış veya haklarında hükmün açıklanmasının
geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi; Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının
saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin iş-
leyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, Devlet
sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçu, kamu güvenine karşı işlenen suçlar, genel ahlaka karşı
işlenen suçlar ile yağma, zimmet, irtikap, rüşvet, iftira, hırsızlık, dolandırıcılık, suç işlemek
amacıyla örgüt kurma, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma,
banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş,
suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, uyuşturucu ve/veya uyarıcı madde imal ve
ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuştu-
rucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya
uyarıcı madde kullanmak, gayri tabii mukarenette bulunma, hileli iflas, kaçakçılık, ihaleye
fesat karıştırma suçlarından dolayı hakkında hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükme-
dilmemiş olmak veya bu suçlar nedeniyle hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma
veya kovuşturma devam etmiyor olmak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.  

ğ) Kendisinin; genelev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan konut ve
benzeri yerlerde çalışmamış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel
ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği ma-
teryale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar nedeniyle hakkında herhangi bir adli
veya idari soruşturma veya kovuşturma devam etmiyor olmak, bunlardan dolayı idari yaptırım
uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına
karar verilmiş olsa dahi hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak.  

h) Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevî şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref
ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak.  

ı) Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve
halen çalışmıyor olmak.  

i) Evli, hamile, çocuklu, daha önceden evlenmiş, herhangi bir kadınla veya erkekle ni-
kâhsız olarak karıkoca gibi birlikte yaşamamış/yaşamıyor olmak veya gayritabii cinsi eğilimleri
tespit edilmemiş olmak. 

j) On sekiz yaşından küçükse kendisinden sorumlu bir kanuni temsilci gösterebiliyor
olmak.  

k) Kara Harp Okulu ve Deniz Harp Okulu için; 31/10/2016 tarihli ve 2016/9431 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Ko-
mutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak, belir-
lenmiş tam teşekküllü bir hastaneden "Askerî Öğrenci Olur" raporu; Hava Harp Okulu için ise
yine aynı yönetmelik esaslarına uygun olarak belirlenmiş tam teşekküllü bir hastaneden “Askerî
Öğrenci Olur, Uçucu Yetiştirmeye Elverişlidir” raporu almak.  

l) Yapılacak yazılı sınavda, değerlendirme testinde, fiziki yeterlilik testinde ve mülakatta
başarılı olmak.  

m) Bakanlık tarafından yayımlanmış olan sınav, mülâkat ve diğer seçim işlemleri so-
nundaki değerlendirme sıralamasında, önceden ilan edilmiş kontenjan içinde bulunmak.  

n) 3/9/1985 tarihli ve 18857 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Askeri Okullara Alınan
Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına  Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrenciler
İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğren-
cilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelikte belirtilen yüklenme ve ke-
falet senetlerinin düzenlemesini kendisi veya on sekiz yaşından küçük olması durumunda ka-
nuni temsilcisi vasıtasıyla kabul etmek.  

o) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.  
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ö) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş veya
görmüyor olmak.  

p) Terör örgütlerine veya Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı
faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı
ya da bunlarla irtibatı olmamak.  

r) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak. 
s) Bakanlık tarafından belirlenecek diğer özel şartları taşıyor olmak.  
ş) Bu maddede belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları anlaşılanların aday-

lıkları veya öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir. 
Misafir öğrenciler  
MADDE 31 – (1) Harp okullarında eğitim ve öğretim gören misafir öğrencilerin tâbi

olacağı esaslar aşağıda belirtilmiştir:  
a) Misafir öğrencilerin harp okuluna kabul edilmeleri, ikili anlaşmalar veya Cumhurbaşkanı

kararıyla olur. Bu öğrencilerin, harp okulundaki eğitim ve öğretim programlarına devam ede-
bilecek nitelikte olması ikili anlaşmaların hükümleriyle temin edilir.

b) Misafir öğrenciler, eğitim ve öğretimi takip edebilecek Türkçe dil yeterliliklerinin
belirlenmesinden sonra yabancı dil durumlarına ve ilgili ülkenin resmi talebine istinaden birinci
sınıftan ya da yabancı dil hazırlık sınıfından eğitim ve öğretime başlatılabilir. Türkçe yeterliliği
taşımadığı anlaşılanlar için harp okulu bünyesinde veya Rektörlüğün uygun göreceği Üniver-
sitenin diğer birim ve yerleşkelerinden birinde Türkçe hazırlık sınıfı açılır.  

c) Misafir öğrenciler eğitim ve öğretim süresi, ölçme-değerlendirme ve disiplinle ilgili
hususlarda ikili anlaşma hükümlerine veya ilgili Cumhurbaşkanı kararına aykırı olmamak kay-
dıyla bu Yönetmelik ve çıkarılacak talimat/esas hükümlerine tâbidir.  

ç) Misafir öğrenciler için uygun görülmeyen ders ve ders dışı faaliyetler ikili anlaşma
hükümleri saklı kalmak üzere yönetim kurulunca belirlenir ve Senato onayı ile karara bağlanır. 

Öğrencilerin özlük hakları, izinleri ve ödüllendirilmeleri  
MADDE 32 – (1) Öğrencilerin özlük hakları, giyecek, yiyecek, barınma, eğitim, öğre-

tim, döşeme, demirbaş ve kırtasiye gibi masrafları, harçlık ve istihkakları ile sağlık giderleri,
ilgili kanun ve yönetmeliklere göre Devlet tarafından karşılanır. Öğrencilere verilecek eğitim
ve öğretim istihkakları çıkarılacak yönergede belirtilir.  

(2) Kanun ve yönetmeliklere göre Devlet tarafından karşılanmayan şahsi masraf ve ih-
tiyaçlar öğrenciler tarafından karşılanır.  

(3) Demirbaş olarak teslim edilen ders araç ve gereçleri ile malzeme, ihtiyaç süresi so-
nunda öğrencilerden geri alınır. Kaybedilen veya hasara uğratılan ders araç ve gereçleri ile
malzemeleri için, ilgilileri hakkında, mevzuat hükümlerine göre yasal işlem yapılır.  

(4) Öğrenci harçlıkları, 31/7/1970 tarihli ve 1325 sayılı Askeri Okullar, Askeri Öğren-
ciler, Askeri Fabrikalar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun hükümlerine göre ödenir.

(5) Yıllık faaliyet takvimine uygun olarak yarıyıl ve yılsonu dinlenme, dinî, resmî bay-
ram tatilleri de dikkate alınmak suretiyle öğrenciye izin verilebilir.  

(6) Asker personelin izinleriyle ilgili kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve yönet-
meliklere göre öğrencilere günlük, evci, mazeret, yarıyıl sonu, yılsonu izinleri ve yurt dışı izni
verilir.   

(7) Öğrencilere yıllık faaliyet takviminde belirtilen iki resmi tatil arasında dört veya
daha az çalışma günü bulunması halinde aradaki günlerde izin verilip verilmeyeceği, kamuda
çalışanlara verilen benzeri idari izin emsal gözetilerek Rektörlük tarafından belirlenir.   

(8) Bu Yönetmelikte izinle ilgili düzenlenmeyen hususlarda, 28/1/1991 tarihli ve 20769
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri İzin Yönetmeliği hükümleri uy-
gulanır.  
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(9) 1325 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesinde ve 7/8/1981 tarihli ve 17421 sayılı Res-
mî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Ödül Yönetmeliğinde belirtilen esaslar dâ-
hilinde olanlar ödül verilmek suretiyle taltif olunurlar. 

(10) Harp okullarında öğrenim gören askerî öğrenciler ile harp okulları kadrolarında
görevli personel, yurt içi ve yurt dışındaki spor müsabakalarına katılmak üzere Bakanlık kadro
ve kuruluşunda yer alan kurumlara bağlı olarak faaliyet gösteren spor kulüplerinden sporcu li-
sansı çıkarabilirler. Lisans çıkarma işlemleri ilgili harp okulu komutanlığının talebi üzerine
Rektörlük tarafından Bakanlık kadro ve kuruluşunda yer alan ilgili makamın onayına sunulur. 

Lisans öğretimi    
MADDE 33 – (1) Harp okullarındaki öğretim parasız yatılı olarak yapılır.   
(2) Öğretimin süresi ve şekli:  
a) Harp okullarında lisans öğretimi süresi dört yıldır. Ancak Bakanlığın onayı ile buna

ek olarak bir yıllık yabancı dil hazırlık sınıfı açılabilir. Hazırlık sınıfı ile ilgili usul ve esaslar
çıkarılacak talimat/esaslar ile düzenlenir.  

b) Yabancı dil hazırlık sınıfının açılması durumunda çıkarılacak ilgili talimat/esaslarda
belirlenen muafiyet şartlarını karşılayamayan veya MSÜYS neticesinde oluşturulan başarı sı-
ralamasına göre birinci sınıf için belirlenmiş kontenjan dışında kalan öğrenciler hazırlık sınıfına
devam etmekle mükelleftir. Hazırlık sınıfını başarı ile tamamlayan öğrenciler, harp okulunun
birinci sınıfına başlama hakkını elde eder. Misafir öğrenciler için ikili anlaşma hükümleri sak-
lıdır.  

c) Öğrenciler açıldığı takdirde hazırlık sınıfını istisnasız bir yılda, lisans öğrenimlerini
ise sağlık nedenleri hariç olmak üzere beş yılda, sağlık nedenleri dâhil azamî altı yılda başarıyla
tamamlamak zorundadırlar.  

ç) Savaş veya olağanüstü hallerde Bakanlık tarafından eğitim ve öğretime ara verilebilir
veya eğitim ve öğretim süresi kısaltılabilir. Eksik öğrenim görenlere daha sonra uygulanacak
ilke ve esaslar Rektörlük tarafından belirlenir.  

d) Harp okullarında lisans seviyesinde yürütülen öğretim faaliyetlerine ilişkin hususlar
ile genel uygulama esasları çıkarılacak talimat/esaslar ile düzenlenir.  

(3) Hazırlık sınıfı öğretiminin amacı Türk Silahlı Kuvvetlerinin uzman personel ihti-
yacına uygun olarak dekanlık tarafından her eğitim ve öğretim yılı başlangıcı öncesinde ilgili
kuvvet ile koordine edilerek belirlenen ve yönetim kurulunun teklifi ile Senato tarafından onay-
lanan yabancı dillerde harp okulu öğrencilerinin dinleme-konuşma-okuma-yazma (DKOY) be-
cerilerini, Avrupa ortak dil referans çerçevesi (AODRÇ) ölçütlerine göre en az B1 düzeyine
ulaştırmaktır.  

(4) Hazırlık sınıfında takip edilecek öğretim programı, haftada asgari yirmi altı ders
saati hedef yabancı dil öğretimine tahsis edilecek şekilde öğretim kurulu onayı ile düzenlenir.
Yabancı dil hazırlık sınıfı öğretim programında, öğrencilerin harp okulu lisans öğretimine ha-
zırlanması amacıyla temel bilimler dersine yer verilebilir. Ancak bu derslerin toplam ders süresi
haftalık toplam ders yükünün %15’ini geçemez ve bu dersler hazırlık sınıfı başarısına etki ede-
cek şekilde ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulmaz. Hazırlık sınıfı öğreniminden muafiyet
koşullarını haiz olmalarına rağmen kontenjan nedeniyle birinci sınıfa tefrik edilmeyip İngilizce
hazırlık sınıfında öğrenim görmesine karar verilen öğrencilere yönelik olarak öğretim kurulu
kararı ile ikinci bir yabancı dil dersi planlanabilir. Bu durumda İngilizce öğretimine asgari
yirmi ders saati, ikinci yabancı dil öğretimine ise on ders saatine kadar ders planlanabilir.  İn-
gilizce dışındaki herhangi bir dilden hazırlık sınıfı okuyacak öğrenciler eğitim ve öğretimin
ilk yarıyılının birinci haftası son mesai günü bitimine kadar dilekçe vermek suretiyle ve de-
kanlık tarafından uygun görülmesi halinde dil tercihini değiştirebilir.   

(5) Her bir harp okulunda lisans öğretimi yapılacak bilim dal veya dalları ile öğrenci
kontenjanları, dekanlık/harp okulu komutanlığı tarafından her eğitim ve öğretim yılı başlangıcı
öncesinde ilgili kuvvet komutanlığı ile koordine edilerek belirlenir ve öğretim kurulunun teklifi
üzerine Senato tarafından karara bağlanır.  
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(6) Öğrencilerin askerî meslek sınıflarına ayrılma usul ve esasları, dekanlık tarafından
ilgili kuvvet ile koordineli olarak hazırlanır ve Üniversite Yönetim Kurulunca onaylanır.  

(7) Herhangi bir lisans programında öğrenim gören öğrenciler, en geç ikinci sınıf so-
nunda başarısız olmaları durumunda bölüm değiştirmek (askerî sınıf değişikliği gerektirmemek
şartı ile) için dekanlığa dilekçe ile başvurabilirler. Bölüm değiştirme başvuruları en geç yeni
eğitim ve öğretim yılı başlamadan iki hafta önce yapılır. Öğrencilerin söz konusu bölüm deği-
şikliğine yönelik yazılı talepleri öğretim kurulu tarafından yeni eğitim ve öğretim yılına kadar
karara bağlanır. Öğretim kurulunun uygun görmediği bölüm değişikliği talebi hakkında işlem
yapılmaz. 

Eğitim ve öğretimin planlanması   
MADDE 34 – (1) Öğretim programlarındaki derslerin saatleri kredi ve AKTS değerleri

ile içerikleri belirlenirken ilgili alandaki yerli ve yabancı yükseköğretim yeterlilik çerçeveleri
ve standartlar dikkate alınır.  

(2) Her bir harp okulunun eğitim ve öğretim yılı başlangıcı ve bitişi, ders ve sınav haf-
taları, harp okullarına özel anma ve etkinlikler, planlı törenler, intibak eğitimi, askerî/mesleki
ve tatbiki eğitimler, öğrenci gezileri, yarıyıl izni zamanı ve süresi, millî, dinî ve resmî bayram
tatilleri gibi hususları kapsayan yıllık faaliyet takvimi, dekanlık tarafından harp okulu komu-
tanlığı ile koordine edilerek hazırlandıktan sonra yönetim kurulunda karara bağlanır ve Senato
tarafından uygun görülerek onaylanmasını müteakip Bakan onayı ile yürürlüğe girer.

(3) Harp okulunda öğrencilerin günlük toplu ve ferdi faaliyetlerini, günü ve saati ile
gösteren haftalık çalışma planı, yönetim kurulunda karara bağlandıktan sonra Rektörlüğe gön-
derilir ve Üniversite Yönetim Kurulu onayı ile yürürlüğe girer.  

(4) Harp okulu komutanlığı tarafından yürütülen askerî, mesleki ve tatbikî eğitimlerin
süreleri ile uygulama şekilleri özel amaçları gerçekleştirecek ve ihtiyaçları karşılayacak şekilde
çıkarılacak talimat/esaslarda belirtilir.

(5) Zaruri haller (savaş, olağanüstü hal, doğal afet, salgın hastalık ve benzeri) dolayı-
sıyla eğitim ve öğretime ara verilmesi veya bir kısım eğitimlerin iptal edilmesi durumunda uy-
gulanacak esaslar Senato tarafından belirlenir.  

Eğitim ve öğretimde devam zorunluluğu  
MADDE 35 – (1) Harp okullarında öğrenciler öğrenci alay komutanlığı tarafından icra

edilen eğitimler de dahil bütün eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmek zorundadır.   
(2) Bir eğitim ve öğretim yılında icra edilen eğitimler ve derslere belirli bir süre her-

hangi bir sebeple katılamayan öğrenciler aşağıdaki esaslar dâhilinde başarısız sayılırlar:  
a) Öğretim programı kapsamında bir eğitim ve öğretim yılı içerisinde fiilen yapılan

derslere, toplam üç yüz ders saati veya fazla süre katılamayan öğrenciler, o eğitim ve öğretim
yılında başarısız sayılırlar. Dekanlık veya harp okulu komutanlığı tarafından yürütülen resmî,
sportif, bilimsel ve kültürel etkinlikler ve benzeri faaliyetlere dekan izniyle katılan öğrenciler
için azamî devamsızlık süresi üç yüz otuz ders saatidir. Öğrenim süresinin on dört haftadan
daha uzun olmasına karar verilmesi durumunda, öğrenciler öğretim programı kapsamında bir
eğitim ve öğretim yılı içerisinde fiilen yapılan toplam ders saatinin üçte biri ve fazlasına katı-
lamamaları halinde başarısız sayılırlar.   

b) Tatbikî eğitimin başlangıç ve bitiş günü arasındaki sürenin gün olarak üçte biri veya
daha fazlasına katılmayan öğrenciler, o eğitim ve öğretim yılında başarısız sayılırlar. Küsuratlı
sayılar, öğrenci lehine değerlendirilerek bir alt tam sayı olarak alınır. Günlük tatbikî eğitim
faaliyetlerinin asgari yarısına katılan öğrenci, o günkü tatbikî eğitime katılmış sayılır. Resmî,
sportif, bilimsel ve kültürel etkinliklere katılma veya zaruri haller dolayısıyla harp okulu ko-
mutanının yazılı izni ile tatbiki eğitime katılamayan öğrenciler için devamsızlık süresi, tatbikî
eğitim süresinin yarısını geçmeyecek şekilde uzatılabilir. Eğitim ve öğretim yılı içinde yer alan
askerî/mesleki eğitimler ile derslerde başarılı olan öğrencilerden, tatbikî eğitim süresinin üçte
biri veya daha fazla gününe sağlık problemleri gerekçesiyle katılamayanların sınıfı geçip ge-
çemeyeceklerine, yönetim kurulunca karar verilir.   
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c) Eğitim ve öğretim yılı içinde sağlık veya diğer sebeplerle devamsızlık süresini dol-
durarak başarısız olan öğrencilerin durumları öğretim kurulunca incelenerek sınıf kaybının
hangi nedenle olduğuna karar verilir.  

ç) (b) ve (c) bentlerinde belirtilen sebeplerle sınıf kaybeden veya sınıf kaybedeceği ke-
sinleşen öğrenciler ile doğrudan veya bütünleme, çift ders, not yükseltme sınavları sonucunda
sınıf kaybedeceği kesinleşen öğrencilere müteakip eğitim ve öğretim yılı başına kadar harp
okulu komutanı kararıyla izin verilebilir. Eğitim ve öğretim yılı içinde izin verilmeyen öğren-
ciler derslere katılır, ancak sınavlara giremezler. 

Disiplin hükümleri  
MADDE 36 – (1) Harp okullarında eğitim ve öğretim gören öğrencilerin disiplin iş-

lemleri Türk Silahlı Kuvvetleri Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine, buralarda görev yapan asker
personelin disiplin işlemleri 6413 sayılı Kanuna, diğer personelin disiplin işlemleri ise ilgili
mevzuata göre yürütülür.

ALTINCI BÖLÜM
Ölçme ve Değerlendirme

Genel esaslar  
MADDE 37 – (1) Harp okullarında öğrenciler aşağıda belirtilen ders, eğitim, davranış

ve becerilerden sınav veya değerlendirmeye tâbi tutulurlar: 
a) Kredili ve kredisiz zorunlu/seçmeli dersler.  
b) Katsayılı dersler ve subaylık davranış ve becerileri.  
1) Yıl içi askerî ve mesleki eğitimler. 
2) Yıllık bazda değerlendirilen tatbikî eğitimler.  
3) Temel ve savaş beden eğitimleri.   
4) Disiplin durumu (yıllık değerlendirilir).  
5) Liderlik ve komutanlık.   
c) Uygulandığı takdirde akademik staj.  
(2) Harp okullarında dersler yarıyıllık olarak işlenir ve derse ilişkin ölçme-değerlen-

dirme işlemleri yarıyıl içinde ve sonunda ayrı ayrı yapılır.  
(3) Harp okullarında sınıf geçme esası uygulanır. Sınıf geçme esasları çıkarılacak tali-

mat/esaslar ile düzenlenir. Müteakip maddelerde belirtilen sınıf geçme şartlarını sağlayamayan
öğrenciler, bir sonraki eğitim ve öğretim yılında, öğretim kurulunca belirlenen programa göre
o sınıfın bütün lisans programı dersleri ile katsayılı derslerden (disiplin durumu hariç) ölçme-de-
ğerlendirmeye tâbi tutulurlar.  

(4) Hazırlık sınıfı ölçme ve değerlendirme ile başarı esasları, çıkarılacak talimat/esaslar
ile düzenlenir.

Geçme taban notu, başarı harfleri ve not aralıkları  
MADDE 38 – (1) Bir dersten başarılı olabilmek için gerekli asgarî geçme taban notu,

yüz üzerinden kredili derslerde kırk beş, katsayılı derslerde altmıştır. Gerekli görülmesi halinde
geçme taban notu, başarı harfleri ve bunların not aralıkları kredili derslerde öğretim kurulu,
katsayılı derslerde yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek yapılmasına karar verilen de-
ğişiklikler Senatonun onayına sunulur.  

(2) Öğrencilerin her dersten yarıyıl sonu başarılarının tespitinde kullanılacak başarı
harfleri, başarı dereceleri, dörtlük sisteme göre başarı harflerine karşılık gelen başarı notları
şöyledir: 

Başarı Harfi Başarı Derecesi Başarı Notu
AA Pekiyi 4.0
BA İyi-Pekiyi 3.5
BB İyi 3.0
CB Orta-İyi 2.5
CC Orta 2.0
DC Zayıf-Orta 1.5
DD Zayıf 1.0
F Geçmez 0.0
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Kredi ve katsayı değerleri  
MADDE 39 – (1) Her eğitim ve öğretim yılı başında öğretim kurulunca;
a) Dekanlık tarafından yürütülen her bir lisans öğretim programındaki her ders için;

dersin haftalık teorik, laboratuvar ve uygulama süreleri dikkate alınarak kredi değeri belirlenir.
Yükseköğretim Kurulu kararları gereği üniversitelerde kredisiz olarak başarı değerlendirmesi
yapılan zorunlu dersler, harp okulunda da aynı şekilde değerlendirilir.  

b) Öğrencinin sınıf ve mezuniyet sıralamaları hesaplanırken her bir katsayılı ders ve
liderlik, komutanlık ve disiplin gibi subaylık davranış ve becerileri için aşağıdaki tabloda ve-
rilen ağırlık değerleri kullanılır:

Sınavlar ve ölçme-değerlendirme  
MADDE 40 – (1) Harp okullarında bir eğitim ve öğretim yılı içinde yapılacak sınavlar

ile bunların değerlendirilmesi ile ilgili usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir:
a) Lisans öğretiminde;  
1) Yarıyıl içi değerlendirmesi: Yazılı ara sınav ile kısa sınav, sunum, ödev, proje,  uy-

gulama ve benzeri diğer ölçme bileşenlerinden oluşur. Öğretim elemanı, öğretim kurulunun
aksi yönde bir kararı olmadığı sürece, yarıyıl içi değerlendirmesini sadece ara sınav veya ara
sınav yerine geçecek tek bir ödev/proje üzerinden de yapabilir. Yarıyıl içi değerlendirmesinde
ara sınav dışındaki bileşenlerin kullanılması durumunda, bu değerlendirmelerin her biri yüz
tam not üzerinden puanlanır ve öğretim kurulunun bilgisi dâhilinde yarıyıl başında bölüm baş-
kanlığı koordinesinde öğretim elemanları tarafından belirlenmiş bir ağırlık oranlamasına bağlı
şekilde toplam değerlendirmeye dâhil edilir. Her ders için yıllık faaliyet takviminde yarıyıl içi
sınavlara ayrılmış zaman dilimi içerisinde bir ara sınav yapılabilir. Bölüm başkanlıkları her
yarıyıl öncesinde öğretim programlarında yer alan teorik ve uygulamalı derslerin öğretim ele-
manlarından yarıyıl içi değerlendirmesine esas teşkil edecek bileşenler hakkındaki tekliflerini
alır ve bölüm bütünlüğünü de sağlayacak şekilde kendi görüşleriyle birlikte öğretim kuruluna
sunar. Öğretim kurulu aynı dersin kısımlar halindeki farklı öğrenci gruplarına birden fazla öğ-
retim elemanı tarafından verilmesi durumunda, ölçme ve değerlendirmedeki standardı sağlamak
maksadıyla ve ilgili bölümün özelliklerini dikkate alarak sunulan teklifleri karara bağlar. Yarıyıl
içi değerlendirme notu yüz tam not üzerinden puanlanır.  

2) Yarıyıl sonu değerlendirmesi: Yazılı bitirme sınavı, sunum, ödev, proje, uygulama
ve benzeri diğer ölçme yöntemlerinden en az birinden oluşur. Yarıyıl sonu değerlendirme notu
yüz tam not üzerinden puanlanır. Bölüm başkanlıkları her yarıyıl öncesinde öğretim program-
larında yer alan teorik ve uygulamalı derslerin öğretim elemanlarından yarıyıl sonu değerlen-
dirmesine esas teşkil edecek bileşenler hakkındaki tekliflerini alır ve bölüm bütünlüğünü de
sağlayacak şekilde hazırladıkları değerlendirme taslaklarını öğretim kuruluna sunar. Öğretim
kurulu aynı dersin farklı öğretim elemanları tarafından verilmesi durumunda ölçme ve değer-
lendirmedeki standardı ve ilgili bölümün özelliklerini dikkate alarak sunulan teklifleri karara
bağlar.   

3) Yarıyıl içi değerlendirmesi veya yarıyıl sonu değerlendirmesi kapsamında farklı öğ-
retim elemanları tarafından verilen aynı ders için tüm kısımlarda aynı ölçme bileşenleri kulla-
nılır.  
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4) Mezuniyet durumundaki son sınıf öğrencilerine verilen proje, tez, bitirme ödevi uy-
gulamalarında başarısız olarak değerlendirilen öğrencilere yazılı bütünleme sınavı ve gereki-
yorsa çift ders sınavı hakkı verilir, not yükseltme hakkı verilmez. Proje, tez, bitirme ödevi de-
ğerlendirmelerine ilişkin diğer hususlar öğretim kurulunca kararlaştırılır.

5) Programda ayrı bir ders olarak yer alması halinde laboratuvar ve uygulama dersle-
rinin başarı notları, yarıyıl içi değerlendirme ve yarıyıl sonu değerlendirmesi yarıyıl içinde
yaptırılan deneylere ve uygulamalara verilen notların ortalamasının alınmasıyla elde edilir ve
yüz tam not üzerinden değerlendirilir.   

6) Bu Yönetmelikte belirtilmeyen ölçme-değerlendirme usul ve esasları öğretim kuru-
lunda karara bağlanarak Senato onayı ile yürürlüğe girer.  

b) Katsayılı dersler kapsamında;
1) Yıl içi askerî eğitimler ve beden eğitimlerine katılan öğrencilerin başarı değerlen-

dirmesi yarıyıl içinde en az bir sınav veya diğer bir ölçme işlemiyle yapılır ve yarıyıl sonunda
öğrenciler başarı harfleriyle değerlendirilir. Belirtilen derslerden FF (geçmez) alan öğrencilere,
bütünleme sınavı hakkı verilir.  

2) Tatbiki eğitim dönemlerinde en az bir sınav veya değerlendirme yapılır. Tatbiki eği-
tim döneminde yapılan sınav veya değerlendirmelerde başarısız olan öğrencilere bütünleme
sınavı hakkı verilir.  

3) Yıl içi askerî ve mesleki eğitim, temel ve savaş beden eğitimleri ve tatbiki eğitimlerin
bütünleme sınavlarında başarısız olan öğrenciler sınıfta kalır.  

4) Harp okulunda katsayılı dersler kapsamındaki askerî ve mesleki eğitimlerin neler
olacağı, ölçme ve değerlendirilmesi, yarıyıl sonu ve yılsonu başarılarının hesaplanması hak-
kındaki usul ve esaslar çıkarılacak talimat/esaslarda düzenlenir ve her bir eğitim ve öğretim
yılı için yönetim kurulunda kararlaştırılır.  

5) Yönetim Kurulu, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı
Sağlık Yeteneği Yönetmeliği kapsamında sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelerin
sağlık kurulu raporları veya hastanelerdeki yetkili uzman tabiplerce verilecek raporlara istina-
den; beden eğitimleri derslerinin uygulamalı sınav ve değerlendirmelerinin tamamına veya bir
kısmına katılamayan öğrencilerin söz konusu ders konularından ne şekilde sınav veya değer-
lendirmeye tâbi tutulacaklarına ilişkin usul ve esaslar yönetim kurulunca belirlenir.  

(2) Millî Savunma Üniversitesi hazırlık sınıfı İngilizce yeterlilik sınavı hazırlık sınıfına
tefrik işlemleri ve Millî Savunma Üniversitesi yılsonu başarı sınavı ile ilgili hususlar çıkarılacak
talimat/esaslar ile düzenlenir.  

(3) Sınavda kopya çektiği, kopyaya teşebbüs veya yardım ettiği, ödev, proje, tezde in-
tihal yaptığı öğretim kurulunca tespit edilen öğrencilere ilgili ölçme işleminden sıfır not verilir.
Bu öğrenciler hakkında Millî Savunma Üniversitesi Yayın ve Bilim Etiği Esasları ve disiplin
mevzuatı uyarınca işlem yapılır. Öğrenci alay komutanlığı tarafından yürütülen katsayılı dersler
kapsamında yapılan sınavlarda kopya çektiği, Türk Silahlı Kuvvetleri Öğrenci Disiplin Yönet-
meliği uyarınca kurulan alay disiplin kurulu tarafından tespit edilen öğrencilere ilgili ölçme
işleminde sıfır not verilir ve disiplin mevzuatı uyarınca işlem yapılır. 

Ders başarı notu, yarıyıl akademik not ortalaması (YANO) ve sınıf akademik not
ortalaması (SANO) hesabı  

MADDE 41 – (1) Harp okullarında ders başarı notu, yarıyıl akademik not ortalaması
(YANO) ve sınıf akademik not ortalaması (SANO) hesabı aşağıdaki esaslara göre yapılır: 

a) Ders başarı notu;
1) Öğrencilerin, yarıyıl sonunda her dersten ayrı ayrı başarı durumları, yüzlük ve dörtlük

ders başarı notları ile değerlendirilir.   
2) Öğrencilerin herhangi bir dersten bir yarıyılda başarılı olabilmeleri için yüzlük ders

başarı notunun o ders için belirlenmiş olan taban notuna veya daha fazlasına ulaşmış olması
gerekir.  
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3) Öğrencilerin yüzlük ders başarı notu aşağıda açıklanmış kısaltmalarla tanımlanmış
hesap formülüne göre belirlenir: 

4) Yüzlük ders başarı notları, öğretim kurulu tarafından belirlenen aralıklar esaslı olarak
dörtlük sisteme çevrilir.   

5) Yüzlük sistemde ortalamalar yüzlük ders başarı notları kullanılarak, dörtlük sistemde
ortalamalar dörtlük sistemde hesaplanmış ders başarı notları kullanılarak hesaplanır.  

b) Yarıyıl akademik not ortalaması (YANO): Bir öğrencinin bir yarıyılda aldığı kredili
ders başarı notlarının, o derslerin kredilerine göre ağırlıklı ortalamasıdır. YANO hesabı için
öğrencilerin bir yarıyılda girdikleri derslerin her birinden aldıkları yüzlük ders başarı notları
dörtlük sisteme çevrildikten sonra, bu derslerin kredi değerleri ile çarpılır ve elde edilen çar-
pımlar toplanır. Bulunan toplam, kredilerin toplamına bölünür. YANO, öğrencinin başarı du-
rumunu yarıyıl kapsamında gözlemlemek maksadı ile bilgi amaçlı kullanılır. Yukarıdaki he-
saplamalarda bölme işlemi sonucunda elde edilen rakamın tam kısmından (virgülden) sonra
üç hane olacak şekilde yuvarlama yapılır.  

c) Sınıf akademik not ortalaması (SANO): Bir öğrencinin; bir eğitim ve öğretim yılına
ait kredili ders başarı notlarının o derslerin kredilerine göre ağırlıklı ortalamasıdır. SANO hesabı
için öğrencilerin ilgili sınıfta iki yarıyıl boyunca girdikleri derslerin her birinden aldıkları yüz-
lük ders başarı notları dörtlük sisteme çevrildikten sonra, bu derslerin kredi değerleri ile çarpılır
ve elde edilen çarpımlar toplanır. Bulunan toplam, kredilerin toplamına bölünür. Yukarıdaki
hesaplamalarda bölme işlemi sonucunda elde edilen rakamın tam kısmından (virgülden) sonra
üç hane olacak şekilde yuvarlama yapılır. 

Yılsonu akademik başarı değerlendirmesi  
MADDE 42 – (1) Öğrencilerin eğitim ve öğretim yılı sonunda, öğretim programındaki

kredili ve kredisiz zorunlu/seçmeli derslerden başarılı sayılabilmeleri için; bu derslerin hiç bi-
rinden "FF" başarı harfi almamış olmaları, SANO değerlerinin en az 2,00 olması ve bu Yönet-
melikte belirtilen devamsızlık sınırını aşmamış olmaları gereklidir.   

(2) SANO değeri 1,20’nin altında olan veya bu Yönetmelikte belirtilen devamsızlık sı-
nırını aşan öğrenciler doğrudan sınıfta kalırlar.

Bütünleme, not yükseltme ve çift ders sınavları  
MADDE 43 – (1) Eğitim ve öğretim yılı sonunda dekanlık bünyesinde verilen kredili

ve kredisiz zorunlu/seçmeli derslerinin tümünden başarılı olamayan ve doğrudan sınıfta kal-
mayan öğrenciler, durumlarına göre sırası ile bütünleme, çift ders ve not yükseltme sınavlarına
katılabilirler. Bütünleme, çift ders ve not yükseltme sınavları, öğrencilerin zorunlu yaz dönemi
faaliyetleri dikkate alınarak, müştereken veya önce bütünleme, sonra çift ders ve not yükseltme
sınavı olmak üzere birbirini müteakip farklı zamanlarda yapılabilir. Hiçbir dersten başarısız
olmayıp SANO değeri 2,00’ın altında kalan öğrenciler için not yükseltme sınavları dekanlığın
oluruyla bütünleme sınavları ile aynı tarihte yapılabilir.  
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(2) Bütünleme sınavları:   
a) Eğitim ve öğretim yılı sonunda bütün derslerinden başarılı olamayanlardan doğrudan

sınıfta kalmamış olanlar, yarıyıllarda "FF" başarı harfi aldıkları dersler ile katsayılı derslerden
(disiplin durumu ile liderlik ve komutanlık değerlendirmeleri hariç) bütünleme sınavlarına gi-
rerler. Bütünleme sınavları en erken ikinci yarıyıl sınavlarının bittiği günü takip eden yedinci
gün başlatılabilir. Bütünleme sınavları sonrasında;

1) Sınıf geçme şartlarını yerine getirenler bir üst sınıfa devam ederler.  
2) Üç ve daha fazla kredili ve kredisiz zorunlu/seçmeli dersten başarısız olanlar sınıfta

kalırlar.  
3) Katsayılı bir dersten (disiplin durumu ile liderlik ve komutanlık değerlendirmeleri

hariç) başarısız olanlar sınıfta kalırlar.  
4) Derslerin hepsinden geçer not alan öğrencilerden, SANO değeri 2,00’a ulaşamayan-

lar, kredili derslerden not yükseltme sınavlarına girerler.  
5) Bir veya iki kredili ve kredisiz zorunlu/seçmeli dersten başarısız olanlar çift ders sı-

navlarına girerler. 
(3) Çift ders sınavı:   
a) Bütünleme sınavları sonucunda kredili ve kredisiz derslerin en fazla ikisinden "FF"

notu alan öğrenciler, başarısız oldukları ders veya derslerden çift ders sınavına katılırlar. Kat-
sayılı dersler için çift ders sınavı yapılmaz.  

b) Çift ders sınavları, bütünleme sınavlarının bitiminden sonra en erken üçüncü gün
başlatılabilir.   

c) Çift ders sınavları sonunda bütün derslerden başarılı olan öğrenci SANO değeri 2,00
ve üzeri ise ilgili eğitim ve öğretim yılı için akademik olarak başarılı sayılır.  

ç) Çift ders sınavları sonunda başarısız dersi kalmayan ancak SANO değerleri 2,00’ın
altında kalan öğrenciler not yükseltme sınavlarına girerler.  

(4) Not yükseltme sınavları:   
a) Yarıyıl bitirme sınavları veya bütünleme ve çift ders sınavları sonrasında SANO de-

ğeri 2,00’ın altında kalan öğrenciler, ortalamalarını yükseltmek amacıyla, "DD" ve "DC" başarı
harfi aldıkları kredili derslerden istedikleri kadarını seçerek, bunlardan not yükseltme sınavına
girerler.   

b) Öğrenci hangi derslerden not yükseltme sınavına girmek istediğini, yılsonu başarı
durumunun ilanından sonra bir gün içinde bir dilekçe ile başvurarak belirtir. Bütünleme ve çift
ders sınavları sonrasında not yükseltme sınavına girmek isteyen öğrenci, bu sınavlar sonrasında
güncellenen yılsonu başarı durumunun ilanından sonra bir gün içinde başvurusunu yapar.  

c) Not yükseltme sınavları, bütünleme sınavlarının bitimini takiben en erken üçüncü
gün başlatılabilir.  

ç) Not yükseltme sınavlarında, ilk notundan daha düşük not alan öğrencilerin bu notları
dikkate alınmaz.   

d) Not yükseltme sınavları sonrasında kredili ve kredisiz dersler ile katsayılı derslerin
(disiplin durumu hariç) hiç birinden "FF" başarı harfi olmayanlardan; SANO değeri 2,00’a ula-
şanlar, bir üst sınıfa devam hakkı kazanırlar.  

e) Not yükseltme sınavlarının uygulanma sırasına uygun olarak, öğrencinin SANO de-
ğerinin 2,00’a ulaştığı veya 2,00’ı geçtiği sınavdan sonraki sınavları uygulanmaz, uygulanmış
ise değerlendirmeye alınmaz.   

(5) Çift ders ve not yükseltme sınavlarının sonucunda öğrencinin SANO değeri öğretim
kurulu kararı ile başarılı sayılması için ulaşması veya geçmesi gereken 2,00’ı geçmeyecek şe-
kilde belirlenir.    
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(6) Bütünleme, çift ders ve not yükseltme sınavlarında alınan notlar yılsonu başarı notu
olarak kabul edilir. Sınavına girilen dersin yarıyıl içi ve sonu değerlendirmelerinde öğrencinin
aldığı diğer notlar dikkate alınmaz. 

Mazeret sınavları  
MADDE 44 – (1) Mazeret sınavları aşağıdaki esaslara göre yapılır.  
a) Birinci, ikinci ve üçüncü derece akrabalarından birinin ağır hastalığı, ölümü veya

aile efradının yangın, deprem, kaza gibi haller ve afetlerden doğrudan etkilenmesi durumunda
öğrencinin talebi üzerine verilebilecek izinler, acil viziteye çıkma, hastanede yatma, istirahat
ve hava değişimi alma, harp okulu komutanının veya dekanın yazılı emri ile yapılacak faali-
yetler nedeniyle bir sınava ya da benzeri ölçme-değerlendirme faaliyetine katılamayan öğren-
ciye mazeret sınavı hakkı verilir. Yukarıda belirtilen özürler dışında bir nedenle herhangi bir
sınava katılmayan öğrenci, o sınavdan sıfır not almış sayılır.  

1) Ara sınavlara ait mazeret sınavları en geç yarıyıl sonu değerlendirmesinden bir hafta
öncesine kadar yapılır.  

2) Birinci yarıyıla ait yarıyıl sonu sınavlarının mazeret sınavları en geç ikinci yarıyıl
ara sınavlarının başladığı güne kadar; ikinci yarıyıla ait yarıyıl sonu sınavlarının mazeret sı-
navları ise en geç takip eden eğitim ve öğretim yılının başladığı günden üç hafta öncesine kadar
yapılır.

3) Bütünleme, not yükseltme ve çift ders mazeret sınavları, en geç takip eden eğitim
ve öğretim yılının başladığı günden bir hafta öncesine kadar yapılır.           

4) Mazeret sınavlarına sağlık sebepleriyle katılamayan öğrencinin durumu öğretim ku-
rulunda karara bağlanır.   

5) Yukarıda belirtilen tarihlere kadar kredili dersler veya katsayılı derslerin (disiplin
durumu ile liderlik ve komutanlık değerlendirmeleri hariç) mazeret sınavlarına, sağlık dışındaki
nedenlerle katılmayan öğrenci o sınavdan sıfır not almış sayılır.  

6) Bütünleme, çift ders ve not yükseltme sınavlarının mazeret sınavı, müteakip eğitim
ve öğretim yılı içinde yapılacaksa, dördüncü sınıf öğrencileri eski sınıflarında eğitim ve öğre-
time devam ederler ve mazeret sınavlarına katılarak sınıf geçme şartlarını sağlayanların, ilgili
mevzuat kapsamında teğmenliğe nasıp işlemleri yapılır. 

Yılsonu başarı değerlendirmesi  
MADDE 45 – (1) Bir eğitim ve öğretim yılında, kredili ve kredisiz dersler ile katsayılı

derslerin (disiplin durumu ile liderlik ve komutanlık değerlendirmeleri hariç) hiçbirinden “FF”
başarı harfi olmayan ve SANO değeri 2,00 ve üzerinde olan öğrenciler, başarılı olarak bir üst
sınıfa geçerler.

Sıralama ve başarı derecesi  
MADDE 46 – (1) Harp okullarında öğrencilerin genel akademik not ortalaması (GANO),

sınıf sıralama notu (SSN) ve mezuniyet sıralama notu (MSN) değerleri aşağıdaki şekilde
belirlenir.   

a) Genel akademik not ortalaması (GANO): Bir öğrencinin; hazırlık sınıfı hariç, aldığı
tüm kredili derslerinin ağırlıklı not ortalamasıdır. Bunun hesaplanmasında varsa bütünleme,
çift ders, not yükseltme sınavlarından alınan notlar hesaplamaya dâhil edilir. Ağırlıklı not or-
talaması hesaplanırken, bölme işlemi sonucunda tam kısmından (virgülden) sonra üç hane ola-
cak şekilde yuvarlama yapılır.  

b) Sınıf sıralama notu (SSN): Bir öğrencinin; bir eğitim ve öğretim yılına ait kredili
derslerden aldıkları notlar ile katsayılı derslerden aldıkları başarı notlarının dörtlük sisteme
çevrilmiş karşılıklarının ağırlıklı toplamının, o eğitim ve öğretim yılına ait kredi ve katsayılar
toplamına bölümü ile elde edilen puandır. Bunun hesaplanmasında varsa bütünleme, çift ders
ve not yükseltme sınavlarından alınan notlar hesaplamaya dâhil edilmez.  
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c) Mezuniyet sıralama notu (MSN): Bir öğrencinin; başarılı olduğu dört eğitim ve öğ-
retim yılına ait kredili dersler ile katsayılı derslerin başarı notlarının dörtlük sisteme çevrilmiş
karşılıklarının ağırlıklı toplamının, aynı dört yıla ait kredi ve katsayılar toplamına bölünmesi
ile elde edilen sayıdır. Subaylık siciline esas olan mezuniyet sırasının belirlenmesinde bu puan
dikkate alınır. Bunun hesaplanmasında varsa bütünleme, çift ders, not yükseltme sınavlarından
alınan notlar hesaplamaya dâhil edilmez.  

ç) SSN ve MSN hesaplamalarının kullanıldığı sıralama faaliyetlerinde; bölme işlemi
tam sayıdan sonra asgari üç hane yürütülür. Eşitlik halinde sırasıyla disiplin, yıl içi askerî ve
mesleki eğitimler, tatbiki eğitimler ve yıl içi temel/savaş beden eğitimi not ortalamalarına ba-
kılarak sıralama yapılır. Eşitliğin devam etmesi halinde yukarıdaki inceleme, dördüncü sınıftan
başlayıp geriye doğru gidilerek yapılır. SSN ve MSN notları ilgili belgelere, virgülden sonra
üç hane kalacak şekilde yuvarlama yapılarak yansıtılır.  

d) Öğrencilerin SANO ve GANO puanlarının derecelenmesi aşağıdaki şekilde yapılır. 
Başarı Puanı  Başarı Derecesi
3.500-4.000 Pekiyi
2.500-3.499 İyi
2.000-2.499 Orta
Sınav sonuçlarının yayımı  
MADDE 47 – (1) Ara sınav dâhil yarıyıl içi değerlendirme notları ile yarıyıl sonu sınavı

dâhil yarıyıl sonu değerlendirmesi notlarının hangi usul ve esaslar içerisinde, hangi zamanlarda
ilan edileceği öğretim kurulu tarafından karara bağlanır. 

Sınav sonuçlarına itiraz  
MADDE 48 – (1) Öğrenciler sınav sonuçlarına ilân tarihini takip eden üç gün içinde

sıralı amirlerine dilekçe vermek suretiyle itirazda bulunabilir. Dekanlık bünyesinde verilen
derslerin sınavlarına yapılan itirazlara ilişkin usul ve esaslar, her eğitim ve öğretim yılı başında
öğretim kurulu tarafından katsayılı derslerin sınavlarına yapılan itirazlara ilişkin usul ve esaslar,
her eğitim ve öğretim yılı başında öğrenci alay komutanlığı tarafından belirlenir.  

Sınav evrakının muhafazası  
MADDE 49 – (1) Harp okullarında bir eğitim ve öğretim yılında yapılan sınavlara ait

soru metninin birer nüshası ile cevap kâğıtları ya da optik cevap kartları ile uygulamalı sınavlara
ait tutanaklar, dersten sorumlu öğretim elemanı tarafından dekanlığa bağlı öğrenci işleri biri-
mine yarıyıl sonunda teslim edilir ve dekanlığın görevlendireceği idari birim tarafından sınav
tarihinden itibaren beş yıl süre ile saklanır, bilâhare dekanlığın bilgisi dahilinde usulüne uygun
olarak imha edilir. Yazılı sınav yerine ödev, proje, uygulama yapıldığı durumlarda, öğrenci ta-
rafından dersin öğretim elemanına verilmiş bunlara ilişkin belgeler, bölüm başkanlığı tarafından
beş yıl süre ile saklanır ve bilâhare dekanlığın bilgisi dâhilinde usulüne uygun olarak imha edi-
lir. 

Harp okulu diploması  
MADDE 50 – (1) Harp okulundaki akademik öğretim programı ile askerî ve mesleki

eğitimleri başarı ile tamamlayan öğrenciler, 926 sayılı Kanun hükümlerine göre teğmenliğe
naspedilirler. Üniversite, mezun olan öğrenciye, başarı ile bitirdiği akademik öğretim progra-
mını gösteren harp okulu lisans diploması ve subaylık diploması verir.  

(2) Üniversiteye bağlı harp okulları diplomalarının ve öğrencilere verilecek diğer ser-
tifikaların özellikleri çıkarılacak talimat/esaslarda belirtilir.  
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YEDİNCİ BÖLÜM
Öğrencilerin Harp Okulundan Çıkarılması veya Ayrılması

Giriş şartlarını taşımayan veya kaybedenlerin harp okulundan çıkarılması  
MADDE 51 – (1) Aday öğrenciliğinin ya da öğrenciliğinin herhangi bir aşamasında

haklarında yürütülen güvenlik soruşturması menfi olduğu değerlendirilerek ilişiğinin kesilmesi
bildirilen kişinin ilişik kesme işlemleri harp okulu komutanlığınca yapılır. 

(2) Harp okullarına girişte aranan birinci fıkra haricindeki diğer şartları taşımadığı aday-
lık döneminde veya öğrenimleri sırasında anlaşılanlar ile bu süre zarfında şartları kaybedenlerin
ilişiği ise disiplin kurulu kararıyla kesilir. Bu durumdakiler hakkındaki karar Rektörün teklifi
üzerine Bakan onayı ile yürürlüğe girer.  

(3) Bu madde uyarınca harp okuluyla ilişiğinin kesilmesine karar verilenler, harp okulu
komutanlığınca gerekli görüldüğü takdirde, işlemleri tamamlanmadan önce de harp okulundan
uzaklaştırılabilir. Bu durumdakiler, bu süre içinde resmî elbise giyemez, ancak mevcut statüsü
devam eder. 

İntibaksızlık nedeni ile kabul edilmeme 
MADDE 52 – (1) Harp okulu öğrenci adaylarından intibak süresi içinde harp okulu

öğrencisi olma niteliğini kazanamadığı bölük/kol ve tabur/filo komutanlarının ve rehberlik uz-
manının ortak gerekçeli kanaat raporu ile belgelenenlerin harp okulundan çıkarılmasına öğrenci
alay komutanının teklifi üzerine disiplin kurulunca karar verilir.   

(2) Bu madde uyarınca ilişiğinin kesilmesine karar verilen aday öğrenci, harp okulu
komutanlığınca gerekli görüldüğü takdirde, işlemleri tamamlanmadan önce de harp okulundan
uzaklaştırılabilir. Bu durumdaki aday öğrenci, bu süre içinde resmî elbise giyemez, ancak aday-
lık statüsü devam eder.  

(3) İntibak süresi içinde kendi isteğiyle ayrılmak isteyen öğrenci adaylarının gerekçeli
dilekçeleri sıralı âmirlerince alınır ve harp okulu komutanının onayı ile ilişik kesilir. Bu dönem
içerisinde on sekiz yaşını tamamlamamış öğrenci adayının harp okulundan çıkartılması için
kanuni temsilcisinin yazılı muvafakat vermesi esastır.  

Disiplin nedeniyle çıkarılma  
MADDE 53 – (1) Öğrenciler aşağıdaki hallerde disiplin kurulu kararıyla harp okulun-

dan çıkarılır:  
a) Disiplin notunun tamamını kaybetmek.  
b) Disiplin notuna bakılmaksızın:  
1) Sınavlarda, verilen ödevlerde, proje, tez ve bilimsel yayınlarda ikinci kez kopya çek-

tiği veya intihal yaptığı öğretim kurulu kararıyla kesinleşmek.  
2) Evlenmek, harp okulunda herhangi biriyle cinsi yakınlaşmaya girmek, evli, hamile,

çocuklu, daha önceden evlenmiş olmak, herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak ka-
rı-koca gibi birlikte yaşamış/yaşıyor olmak veya gayritabii cinsi eğilimleri tespit edilmiş olmak
ile hemcinslerine yönelik cinsi eğilimleri tespit edilmiş olmak.  

3) Uyuşturucu veya uyuşturucu olarak kabul edilen diğer uyarıcı maddeleri kullanmak
veya bulundurmak, kullanılması maksadıyla başkalarına vermek, kullanımını kolaylaştırmak
için donanım veya malzeme sağlamak veya kullanılmasını özendirmek.  

4) Bizzat ticaret yapmak veya yaptırmak ile ticari ve sınai müesseselerde vazife kabul
etmek.  

5) Eğitim ve öğretim gereği bulunması gereken yerden altı günden fazla izinsiz uzak-
laşmak veya izni bitmesine rağmen mazeretsiz olarak bu süre içerisinde dönmemek.  

23 Mart 2021 – Sayı : 31432                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 65



6) Adli veya askerî suç teşkil edip etmediğine bakılmaksızın 30 uncu maddenin seki-
zinci fıkrasında belirtilen suçlara ilişkin eylemleri kasıtlı olarak işlediği disiplin soruşturması
neticesinde anlaşılmış olmak.  

7) 6413 sayılı Kanunun 20 nci maddesinde yer alan fiilleri işlemek.  
8) Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinin 86 ncı maddesinin ikinci fıkrasının

(a), (b), (h) ve (i) bentlerinde belirtilen her askerde bulunması gereken vasıflardan birini veya
ilgili yönergede belirtilen ve öğrencilerin öğrenimleri süresince muhafaza ve geliştirmekle yü-
kümlü oldukları niteliklerden en az birini kaybetmek.  

(2) Disiplin kurulu kararı, Rektörün teklifi ve Bakan onayı ile kesinleşir.     
(3) Disiplinsizlik sebebiyle ayırma işlemlerinde, disiplin soruşturması işlemlerinin öğ-

rencinin harp okulundan uzaklaştırılmaksızın tamamlanması esas olmakla beraber, disiplinsizlik
veya suç teşkil edebilecek bir fiili nedeniyle hakkında yapılan inceleme ve araştırmanın emni-
yetli ve sıhhatli olarak devam etmesi amacıyla, harp okulunda kalmasında sakınca görülecek
askerî öğrenciler Rektörün onayıyla on beş iş gününe kadar geçici olarak okuldan uzaklaştırı-
labilir. İhtiyaç duyulması hâlinde bu süre Rektör onayı ile bir katına, Bakan onayı ile de bir
yıla kadar uzatılabilir. Savunma hakları ihlal edilmemek kaydıyla soruşturma faaliyetleri, uzak-
laştırılan öğrencinin yokluğunda da yürütülebilir. Bu madde uyarınca harp okuluyla ilişiğinin
kesilmesine karar verilen öğrenci veya aday öğrenci, harp okulu komutanlığınca gerekli gö-
rüldüğü takdirde, işlemleri tamamlanmadan önce de Bakan onayı alınıncaya kadar harp oku-
lundan uzaklaştırılabilir. Bu durumdaki öğrenci resmî elbise giyemez, ancak mevcut statüsü
devam eder.   

(4) Birinci fıkranın (b) bendi ile ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri aday öğrenciler hak-
kında da uygulanır.  

(5) Disiplin soruşturması usulü 6413 sayılı Kanun ve bu Kanuna bağlı mevzuat hüküm-
leri uyarınca yürütülür. 

Mahkeme kararı ile harp okulundan çıkarılma  
MADDE 54 – (1) Askerî öğrencilik hukukunun kaybedilmesine neden olacak şekilde

hakkında mahkûmiyet kararı verilen öğrencinin harp okulu ile ilişiği disiplin kurulu kararı ile
kesilir. Disiplin kurulu kararı Rektörün teklifi ve Bakan onayı ile kesinleşir.   

(2) Bu madde uyarınca harp okuluyla ilişiğinin kesilmesine karar verilen öğrenci, ka-
rarın kesinleşmesine kadar geçen süre içerisinde, harp okulu komutanlığınca gerekli görüldüğü
takdirde, işlemleri tamamlanmadan önce de harp okulundan uzaklaştırılabilir. Bu durumdaki
öğrenci resmî elbise giyemez, ancak askerî öğrencilik statüsü devam eder. 

Sağlık nedeni ile çıkarılma  
MADDE 55 – (1) Lisans öğrenimi süresince sağlık nedeni ile iki yıldan fazla sınıf kay-

beden veya yetkili sağlık kurullarınca verilecek raporlara dayanılarak sağlık durumları bakı-
mından harp okulu öğrenimine devam imkânı kalmadığı sabit olan öğrencinin harp okulu ile
ilişiği yönetim kurulu kararı üzerine Rektörün teklifi ve Bakan onayı ile kesilir.   

(2) Bu madde uyarınca harp okuluyla ilişiğinin kesilmesine karar verilen öğrenci, harp
okulu komutanlığınca gerekli görüldüğü takdirde, işlemleri tamamlanmadan önce de harp oku-
lundan uzaklaştırılabilir. Bu durumdaki öğrenci resmî elbise giyemez, ancak askerî öğrencilik
statüsü devam eder. 

Eğitim ve öğretim şartlarına aykırılık nedeni ile harp okulundan çıkarılma  
MADDE 56 – (1) Ara sınıftan alınan öğrenciler hariç olmak üzere 4566 sayılı Kanunun

37 nci maddesinde belirtilen süreler içerisinde eğitim ve öğrenimlerini tamamlayamayan veya
bu sürelerde tamamlayamayacağı kesinleşen öğrencinin harp okulu ile ilişiği, yönetim kurulu
kararı üzerine Rektörün teklifi ve Bakan onayı ile kesilir. Ara sınıftan alınan öğrencilerden bir
yıldan fazla sınıf tekrarı yapanların harp okulu ile ilişiği, yönetim kurulu kararı üzerine Rek-
törün teklifi ve Bakan onayı ile kesilir.  

Sayfa : 66                               RESMÎ GAZETE                                  23 Mart 2021 – Sayı : 31432



(2) İntibak eğitimini başarı ile tamamlayarak harp okulu öğrencisi olma hakkı kazanan
ve güvenlik soruşturması ile arşiv araştırması olumlu neticelenenlerden, 2547 sayılı Kanuna
tabi yükseköğretim kurumlarında kaydı bulunduğu tespit edilenlere bu yükseköğretim kurum-
larındaki kaydını sildirme ikazı dekanlık tarafından yazılı olarak yapılır. İkaza rağmen bir ay
içerisinde yükseköğretim kurumlarındaki kaydını sildirmeyen öğrencilerin harp okulu ile ili-
şikleri, yönetim kurulu kararı üzerine Rektörün teklifi ve Bakan onayı ile kesilir.  

(3) Bu madde uyarınca harp okuluyla ilişiğinin kesilmesine karar verilen öğrenciler,
harp okulu komutanlığınca gerekli görüldüğü takdirde, işlemleri tamamlanmadan önce de harp
okulundan uzaklaştırılabilir. Bu durumdaki öğrenci resmî elbise giyemez, ancak askerî öğren-
cilik statüsü devam eder. 

Kendi isteğiyle harp okulundan ayrılma  
MADDE 57 – (1) Öğrenciler, 1325 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesinde belirtilen süre

ve şartlarla askerî öğrencilik statüsünden istifa edebilirler. Bu dönem içerisinde on sekiz yaşını
tamamlayan öğrenci kendi müracaatı ile tamamlamayan öğrenci ise kanuni temsilcisinin mu-
vafakati ile harp okulundan çıkabilir. İntibak eğitimi sırasında ayrılanlar müstesna, kendi iste-
ğiyle harp okulundan ayrılmak isteyen öğrenciler sıralı âmirleri, dekan, harp okul komutanı ve
rehberlik danışma uzmanı yüklenme ve kefalet senedinde imzası olanlar ile görüştürülür ve
görüşmeler kayıt altına alınır. Yüklenme ve kefalet senedinde imzası olanların görüşmeye ka-
tılmaması ve/veya öğrencinin istifa dilekçesini geri çekmemesi durumunda başka bir şart aran-
maksızın okulla ilişiği kesilir. Her eğitim ve öğretim yılı sonunda, kendi isteği ile askerî öğ-
rencilikten istifa edenlerin sayısı ve ayrılış gerekçeleri hakkında harp okulu komutanlığı tara-
fından hazırlanan rapor Bakanlığa sunulmak üzere Rektörlüğe gönderilir.  

İdari yargı kararı ile öğrencilik hakkını yeniden kazananlar  
MADDE 58 – (1) Öğrenci temin faaliyetinin herhangi bir aşamasında veya eğitim ve

öğretim gördüğü süre içerisinde idari veya kazai karar ile harp okuluna kabul edilmemiş veya
harp okulundan uzaklaştırılmış ancak, sonrasında idari yargı mercilerince verilen yürütmeyi
durdurma ve/veya iptal kararı üzerine öğrencilik hakkı kazananların eğitim ve öğretimini yü-
rütme usul ve esasları yönetim kurulunda görüşülür.  

(2) Temin faaliyeti aşamasında ilişiği kesilmiş olanların işlemleri, mahkemece yürüt-
mesi durdurulan veya iptal edilen işlem ile temin sürecinin kesintiye uğradığı aşamadan itibaren
devam eder.   

(3) Yönetim kurulu, öğrenciyi mahkeme kararı doğrultusunda öğrenciliğe kabul ederek;
eğitim ve öğretim yılının ilk altı haftası içerisinde öğrenciliğe başlaması mümkün olanları bu
süre içerisinde; bu dönemden sonra harp okuluna kabulüne karar verilecek olanları ise yıllık
faaliyet takviminde gelinen aşamayı göz önüne alarak müteakip eğitim ve öğretim yılı başından
itibaren öğrenciyi eğitim ve öğretime başlatır. Eğitim ve öğretime başladıktan sonra ilişiği ke-
silmiş olanlardan, bir eğitim ve öğretim yılı içerisinde birinci yarıyılı daha önce tamamlamış
olanlar, mahkeme kararının yönetim kurulu gündemine alındığı tarihte yıllık faaliyet takvimin-
de gelinen aşama dikkate alınarak, öğrencinin tamamlayamadığı sınıfın ikinci yarıyılından eği-
tim ve öğretime başlatılabilir.   

(4) Öğrenciliğe kabulü müteakip yönetim kurulu tarafından ilgili öğrencinin ders inti-
bakları yapılır.  

Devlet tarafından yapılan masraflar  
MADDE 59 – (1) Sağlık durumu nedeni ile veya güvenlik soruşturması sonuçlanmadan

eğitime başlatılan öğrenci ve öğrenci adaylarından güvenlik soruşturmasının menfi sonuçlan-
ması nedeni ile ilişiği kesilenler hariç diğer nedenlerle harp okulundan çıkarılan veya kendi
isteği ile harp okulundan ayrılan öğrenciye, 1325 sayılı Kanun esaslarına göre, kendisi için
Devlet tarafından yapılan masraflar faizleri ile birlikte ödetilir. 
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Diğer yükseköğretim kurumlarına giriş  
MADDE 60 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen nedenlerle harp okulundan çıkarılanlar

ile 1325 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesi hükmü çerçevesinde askeri öğrencilikten ayrılanlar,
subay veya astsubay yetiştiren başka bir yükseköğretim kurumuna hiçbir şekilde alınmazlar
ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde istihdam edilmezler. Bunlar hakkında 25/6/2019 tarihli ve 7179
sayılı Askeralma Kanunu hükümleri saklıdır. Bu öğrencilerin kimlikleri alınan çıkarma kararı
ile birlikte Bakanlığın personel temininden sorumlu birimine, emniyet makamlarına ve Millî
Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğüne bildirilir.  

(2) Hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler Yükseköğretim Kurulu tarafından belir-
lenen usul ve esaslara göre Millî Savunma Üniversitesine kayıt oldukları yıl Yükseköğretim
Kurumları Sınavına girmiş olmaları ve tercih edecekleri yükseköğretim kurumu diploma prog-
ramının aynı türden en düşük puanına eşit veya daha fazla puana sahip olmaları şartı ile tercih
ettikleri yükseköğretim kurumuna yerleştirilirler. 

(3) Güvenlik soruşturması sonuçlanmadan harp okullarının ara sınıflarına alınan öğrenci
ve öğrenci adaylarından güvenlik soruşturması menfi sonuçlanıp ilişiği kesilenler istekleri ha-
linde geçiş yaptıkları okullarına geri alınırlar. Buna ilişkin usul ve esaslar Bakanlık ile Yük-
seköğretim Kurulu tarafından müştereken belirlenir.

Askerlik işlemleri için bildirim ve erteleme 
MADDE 61 – (1) Millî Savunma Üniversitesine bağlı harp okullarında öğrenci statü-

sünde eğitim-öğretime başlayanlardan askerliğini yapmayanlar ile herhangi bir nedenle harp
okulundan çıkarılanların veya ayrılanların ve harp okullarını başarı ile tamamlayarak teğmen
naspedilenlerin bilgileri bir ay içerisinde Askeralma Genel Müdürlüğüne elektronik ortamda
bildirilir. Söz konusu bilgilerin Elektronik ortamda bildirilemediği durumlarda 15/1/2004 tarihli
ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında bu bildirimler elektronik imzalı olarak ya-
pılabilir. Askerliğini yapmamış olanların askerlikleri 7179 sayılı Kanunun 20 nci maddesi kap-
samında ertelenir. 

Gerekli belgelerin iadesi  
MADDE 62 – (1) Harp okulundan çıkan veya çıkarılan öğrenciye lise diploması iade

edilir. Ayrıca, harp okulundaki öğrenimi sırasında aldığı dersleri ve kredilerini gösteren not du-
rum belgesi (transkript) ve hak etmiş olması kaydıyla başarı ile bitirdiği akademik öğretim
programını gösterir lisans diploması düzenlenerek verilir. Diploma ve not durum belgesine,
ilişiğinin kesilme nedeni yazılarak ilgili makam tarafından onaylanır.  

(2) Söz konusu bu belgelerin birer sureti öğrencinin dosyasında saklanır. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmeliğin uygulanmasında sorumluluk
MADDE 63 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak tereddütleri gidermeye

Millî Savunma Bakanlığı yetkilidir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik ve atıflar 
MADDE 64 – (1) 27/9/2001 tarihli ve 24536 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Harp

Okulları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
(2) Mevzuatta birinci fıkra ile yürürlükten kaldırılan Harp Okulları Yönetmeliğine ya-

pılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır. 
Yürürlük  
MADDE 65 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  
Yürütme
MADDE 66 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.
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Çankaya Üniversitesinden:

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çankaya Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim

organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Çankaya Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organla-

rının görevlerine 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) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Çankaya Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Çankaya Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Çankaya Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Çankaya Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitede yenilikçi bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak uzaktan yapılan ön

lisans, lisans, lisans tamamlama, lisansüstü ve yaşam boyu eğitim dahil tüm eğitim-öğretim

programları ve faaliyetleri kapsamındaki plan, program, koordinasyon ve uygulamalara destek

sağlamak.

b) Üniversite içinde, uzaktan eğitim programlarının ve uzaktan eğitim modeli çerçeve-

sinde verilecek derslerin temel standartlarını belirlemek.
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c) E-öğrenme tabanlı dersler ve programlar geliştirmek ve Üniversitede örgün öğretim

kapsamında verilmekte olan dersleri bilgi ve iletişim teknolojileri ile desteklemek.

ç) Uzaktan eğitim ile ilgili uygulama ve araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak ve

yayımlamak.

d) Örgün öğretime zaman ve mekân kısıtları nedeniyle katılamayan geniş kitlelerin

yükseköğretimden faydalanmalarını sağlayacak stratejiler önermek.

e) Üniversitede örgün öğretim kapsamında verilmekte olan dersleri uzaktan eğitim tek-

nolojileri ile desteklemek.

f) Gerektiğinde toplumun her kesimine yönelik sertifika programları düzenleyerek ya-

şam boyu öğrenme ilkesini topluma benimsetmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversitede internet tabanlı uzaktan eğitim yöntemiyle yürütülecek olan ön lisans,

lisans, lisans tamamlama, lisansüstü programlar ile yaşam boyu eğitim  dahil kurs, seminer ve

sertifika programlarına ilişkin esasları Senato kararları çerçevesinde belirlemek.

b) Uzaktan eğitim kapsamında ön lisans, lisans, lisans tamamlama, lisansüstü program-

lar ile kurs, seminer ve sertifika programlarını internet tabanlı uzaktan eğitim yöntemiyle yü-

rütmek; bu kapsamda, ders yükleme, sanal sınıf, beyaz tahta, çevrimiçi sınav ve benzeri uzaktan

eğitim uygulamalarını yapmak.

c) Uzaktan eğitim programlarında görevli öğretim elemanlarına; e-öğrenme platformu-

nun kullanımı, ders materyali tasarımı ve geliştirilmesi ile ölçme ve değerlendirme konularında

destek olmak.

ç) Uzaktan eğitim ile yürütülen dersleri alan öğrenciler için destek hizmetleri sunmak.

d) Uzaktan eğitim programlarını başarıyla bitiren öğrencilere sertifika, ders geçme ve

benzeri belgeleri vermek.

e) Üniversite içindeki ilgili diğer teknik birimlerle koordinasyon içinde uzaktan eğitim

programlarında sunulan teknik altyapının yeterliliği, sistem performansı ile ilgili ölçme ve de-

ğerlendirme çalışmaları yapmak.

f) Öğrencilerin derse katılımı, başarı durumları ve verimlilikle ilgili gerekli ölçme ve

değerlendirmeleri takip etmek, gerekli durumlarda önerilerde bulunmak.

g) Uzaktan eğitim sisteminin işleyişi ve verimliliği ile ilgili bilimsel araştırmalar yap-

mak.

ğ) Uzaktan eğitim yoluyla mesleki eğitim programları düzenleyerek mesleki akademik

bilginin güncellemesine ve bu güncellemede süreklilik yaratılmasına yardımcı olmak.

h) Uzaktan eğitim konularına ilişkin olarak hizmet sunan diğer ulusal ve uluslararası

kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

ı) Uzaktan eğitim konusunda bölgesel, ulusal ve uluslararası toplantı, seminer, çalıştay,

konferans ve sempozyumlar düzenlemek.

i) Rektörlükçe önerilen uzaktan eğitim ile ilgili diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.
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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, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç

yıl için görevlendirilir ve görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Süresi biten Müdür ye-

niden görevlendirilebilir.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversitede görevli öğretim ele-

manları arasından bir kişi, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için Müdür yar-

dımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle Müdür yardımcısını görevden

alabilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdür yardımcısını vekil olarak

bırakır. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona er-

diğinde yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir

şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konu-

larda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

c) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmelerin yapılmasını Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür yardımcısı ile Üni-

versite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen üç üye olmak

üzere toplam beş üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir ne-

denle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir

üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda en az bir kez  Müdürün yazılı çağrısı üzerine salt çoğunlukla

toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Mü-

dürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu

faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak.
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b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.

c) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sun-

mak.

ç) Merkez personelinin eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konuların-

daki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

d) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve

bunların görevlerini düzenlemek.

e) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışma-

ların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

f) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek karara bağlamak.

g) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara

bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alan-

larında deneyimli Üniversitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri ha-

linde ilgili kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine

Rektör tarafından görevlendirilen iki üye ve fakülteler/yüksekokullar/enstitüler ile Ortak Ders-

ler ve Yabancı Diller bölümlerinden Rektör tarafından aynı yöntemle görevlendirilen birer üye

olmak üzere toplam ondört üyeden oluşur. Üyelerin görev süresi üç yıldır. Boşalan üyeliklerin

yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Süresi biten üye

yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez salt çoğunlukla olağan

olarak toplanır. Müdür, gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak toplan-

tıya çağırabilir.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Ku-

rulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yapmak ve istişari nitelikte görüş ve öne-

rilerde bulunmaktır.

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 görevlendirilen personel tarafından kar-

şılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyet Başkanıdır. Mütevelli

Heyet Başkanı bu yetkisini Rektöre veya Müdüre devredebilir.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çankaya Üniversitesi Rektörü yürütür.
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ANA STATÜ

Millî Eğitim Bakanlığından:
İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI

ANASTATÜSÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ANA STATÜ

MADDE 1 – 22/3/1995 tarihli ve 22235 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İlkokul
Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Anastatüsünün 17 nci maddesinin birinci fık-
rasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“c) Sandık yetkili mercilerince, Anastatü ve ilgili diğer mevzuat ile tanımlanan görevler
kapsamında, Bakanlık merkez teşkilatı nezdinde yürütülecek iş ve işlemler, Bakanlık makamına
arz ve makamın tensipleri doğrultusunda, taşra teşkilatı nezdinde yürütülecek iş ve işlemler
ise ilgili Millî Eğitim Müdürlüklerince ifa olunur.”

MADDE 2 – Aynı Anastatünün 20 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent ek-
lenmiştir.

“ı) Kurul ve organların asıl ve yedek üyelerinin görevleri, yeni üyeler seçilip göreve
başlayıncaya kadar devam eder.”

MADDE 3 – Bu Anastatü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Anastatü hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

—— • ——
TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2021/11)’NDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ 

VE DENETİMİ: 2021/29)

MADDE 1 – 31/12/2020 tarihli ve 31351 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve De-
netimi: 2021/11)’nin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Teknik Düzenlemeler
Rejimi Kararının” ibaresi “2013/4284 sayılı Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının” şeklinde
değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) TAREKS üzerinden yürütülen denetimlerde, ilgili mevzuata, bu Tebliğ hükümle-
rine ve bu Tebliğe ilişkin uygulamalara aykırı hareket eden kullanıcının yetkisi, fiilin ağırlığına
göre belirli bir süre askıya alınır, firmanın denetim başvuruları belirli bir süre ve/veya oranda
fiili denetime yönlendirilir. Bu yaptırımlar uygulanırken belirlenen süreler ve denetim oranları,
firmanın başvuru sıklığı, varsa önceki ihlalleri ve/veya ürünün niteliği gibi hususlar dikkate
alınarak belirlenir.”

MADDE 2 –  Aynı Tebliğin Ek-1’inde yer alan “6307.90.93.00.00” numaralı GTİP’e
ait satır aşağıdaki şekilde,  aynı ekte yer alan “6307.90.98.10.19” ibaresi ise “6307.90.98.00.19”
şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

31/12/2020 31351 (4. Mükerrer)
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Viranşehir 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2395 

—— • —— 
Büyükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2472/1 

—— • —— 
Büyükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2472/2 
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Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosundan: 

 
 2470 

—— • —— 
İnebolu Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2531 
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Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 2511/1-1 

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

 
 2525 

—— • —— 
İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2537 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

ORUÇ REİS ARAŞTIRMA GEMİSİ İÇİN TAKİP GEMİSİ HİZMETİ ALINACAKTIR 
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 
ORUÇ REİS Araştırma Gemisi İçin Takip Gemisi hizmet alımı Usul ve Esasların 15 inci 

maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 
almaktadır: 

İhale kayıt numarası  : 2021/162149 
1-İdarenin  
a) Adresi  : MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Daire 

Başkanlığı Çukurambar Mah. Dumlupınar Bulvarı 
No: 33A 06530 Çankaya / ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası  : 0 312 201 20 41 - 0 312 285 58 14 
c) Elektronik posta adresi  :  
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
    internet adresi (varsa)  : 
2-İhale konusu hizmetin  
a) Niteliği, türü ve miktarı  : Hizmet Alımı, ORUÇ REİS Araştırma Gemisi İçin 

Takip Gemisi  
b) Yapılacağı yer  : ORUÇ REİS Araştırma Gemisinin bulunduğu her 

yerde 
c) Süresi  : İşin süresi 365 (üçyüzaltmışbeş) takvim günüdür. 
3-İhalenin 
a) Yapılacağı yer  : MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları. 
b) Tarihi ve saati  : 07/04/2021 - 10:30 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık 

Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter 
tasdikli imza sirküleri, 

4.1.2. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif 
mektubu, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma 
uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İlgili Mali 
Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.4. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
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4.2.1.İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen 

aşağıdaki belgeler. 

4.3.1.1. İstekliler aşağıda listelenen belgeleri teklifleri ile birlikte sunacaklardır. Söz 

konusu belgeleri sunmayan İsteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

- Takip Gemisinin teknik özelikleri ve genel planı (specification sheet and general 

arrangement plan), 

- Sigorta poliçesi (insurance certificates), 

- Seyir ve çalışma hızlarında geminin yakıt tüketimi (vessel’s fuel consumption at cruising 

speed and survey speed), 

- En son klas mektubu (survey status) 

- Son 5 yıla ait klas ve bayrak/liman devleti sörvey/denetim raporları  

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 20 oranında 

fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00- Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten (Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü 213 nolu oda) satın 

alınabilir.  

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8-Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube 

Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 

da gönderilebilir. 

9-İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede 

işin tamamı için teklif verilecektir. 

10-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  

13- İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 

 2512/1-1 
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HELEZON (SPİRAL) BURGU SATIN ALINACAKTIR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 
İşin Adı : Helezon (Spiral) burgu alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında 

hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği hükümleri çerçevesinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 
İhale kayıt numarası : 2021 / 156866 
Dosya no : 2128035 
1- İDARENİN :  
a) Adres : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2 
  67090-ZONGULDAK 
b) Telefon ve Faks numarası : Tel   : 0.372 252 40 00 (70 Hat) 
  Faks : 0.372 251 19 00 
c) Elektronik posta adresi :  
2- İHALE KONUSU MALIN : 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Helezon (Spiral) burgu - 3 kalem 
b) Teslim yeri : Bülent Ecevit Caddesi’ndeki Türkiye Taşkömürü Kurumu 

Genel Müdürlüğü Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı 
Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm 
Şefliği Ambarı / ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi : İşe başlanmasını müteakip 100 takvim günüdür. 
3- İHALENİN 
a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 
ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 06/04/2021 Salı günü saat : 15:00 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 
4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 
a)-Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 
b)- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,tüzel 
kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c)- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
e)- Şartnamede belirtilen geçici teminat, 
f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
g)- İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 
h)- İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve ( c) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 
4.2.1………………………………………………………………………………………… 
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithat paşa Mah.Bülent Ecevit Cad.No:125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 
Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No:22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 
görülebilir ve şartnameler 75,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8. Teklifler en geç 06/04/2021 Salı günü saat 15.00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu 
Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü 
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu 
değildir. 

9. İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 
ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

10. İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda 
geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 
takvim günü olmalıdır. 

12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
13. Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 
13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır. 
13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 2505/1-1 
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TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR 
Nevşehir İli Göreme Belediye Başkanlığından: 
Aşağıda niteliği belirtilen taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi 

doğrultusunda Kapalı Teklif Açık Arttırma Usulü ile kiraya verilecektir. 

Niteliği ve miktarı 
Bodrum, zemin ve birinci kattan oluşan 622 m2 Kapalı alanı 
olan ve 1800 m2 bahçesi bulunan Restaurant. 

Aylık muhammen Kira bedeli   50.000,00 TL 

Geçici teminat Miktarı 180.000,00 TL 

Kira süresi 10 Yıl 

İhalenin yapılacağı yer 
Göreme Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Meclis toplantı 
salonu Orta Mahalle Adnan Menderes Caddesi No: 2 Nevşehir 

İhale tarihi 08/04/2021 Perşembe Günü 

İhale saati 14:00 

İhale usulü 2886 sayılı D.İ.K. 35/a Kapalı Teklif açık artırma 

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER: 
GERÇEK KİŞİLERDEN: 
1 - Noter tasdikli imza beyannamesi, 
2 - Nüfus kayıt örneği, 
3 - İkametgâh belgesi, 
4 - Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya banka teminat mektubu 
5 - İhale şartname bedeline ait makbuz, 
6 - Vekâleten katılması halinde Noter tasdikli vekâletname 
7 - Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi 
8 - Belediye tahsilat servisinde alınacak olan Göreme Belediyesine herhangi bir borcu 

olmadığına dair belge 
TÜZEL KİŞİLERDEN: 
1 - Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, 
2 - Ticaret Sicil gazetesi (Noter tasdikli), 
3 - Kanuni adreslerini belirten adres beyanı, 
4 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi 
5 - Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya banka teminat mektubu 
6 - İhale şartname bedeline ait makbuz, 
7 - Vekâleten katılım halinde Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter tasdikli imza 

beyannamesi, 
8 - Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi 
9 - Belediye tahsilat servisinden alınacak olan Göreme Belediyesine herhangi bir borcu 

olmadığına dair belge 
Taşınmaza ait İhale Şartnamesi, 300,00 TL bedel karşılığında Göreme Belediyesi Mali 

Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır. İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve 
belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını 
08/04/2021 tarihi saat 14:00’e kadar ihale saatinden önce Mali Hizmetler Müdürlüğüne 
verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler. (Posta ile gönderilen tekliflerin de 
yine aynı saate kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne ulaşması şarttır.) İş bu ihale ilanı genel bilgi 
mahiyetinde olup, ihalede kira şartnamesi hükümleri uygulanacaktır. İdare, ihaleyi yapıp 
yapmamakta serbesttir. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. maddesi gereğince ilan olunur. 

 2370/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara Kömür Asfalt Enerji İnşaat San. Tic. Ltd. 

Şti’den (BELKO):  
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ YÜRÜTMESİNİN 

DURDURULMASINA İLİŞKİN İLAN 

 
 2533/1-1 

—— • —— 
Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından: 

 
 2515/1-1 

—— • —— 
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 
Üniversitemiz öğretim elemanı kadrolarına yapılacak olan alımlarla ilgili 17.03.2021 

tarihli 31426 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan öğretim/araştırma görevlisi 
kadrolarının sınav takvimi aşağıdaki gibi revize edilmiştir.  

SINAV TAKVİMİ 
İlan Tarihi : 17.03.2021 
Son Başvuru Tarihi : 31.03.2021 
Ön Değerlendirme Duyuru Tarihi    : 01.04.2021 
Giriş Sınavı Tarihi : 02.04.2021 
Sonuç Açıklama Tarihi : 02.04.2021 
 2558/1-1 

—— • —— 
Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen biriminde boş bulunan kadroya, 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Konya Teknik Üniversitesi Öğretim 
Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına 
göre öğretim üyesi alınacaktır. 

Başvuru süresi bu ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, süresi 
içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. 

Ayrıntılı ilan metni ile Başvuru Formları, Üniversitemizin (www.ktun.edu.tr) web 
sayfasının duyurular bölümünde mevcuttur. 

İlan olunur.  
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İLAN 
NO 

BİRİMİ BÖLÜM 
ANABİLİM 

DALI 
KADRO DERECE ADET ÖZEL ŞART 

2021-
01 

Mimarlık 
ve Tasarım 
Fakültesi 

İç 
Mimarlık 

İç Mimarlık 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

2 1 

İç Mimarlık / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 
Bölümü lisans veya İç Mimarlık / İç 
Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı 
doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip 
olmak. İç Mimarlık / İç Mimarlık ve Çevre 
Tasarımı alanında bilimsel çalışmaları 
olmak. 

 2471/1-1 
—— • —— 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
Şeyh Şaban-ı Veli Dertlere Deva Vakfı İstanbul Anadolu 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin 

11.02.2021 tarihinde kesinleşen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesinin 
31.12.2020 tarihli D.No:2018/2548 K:2020/1475 sayılı istinaf kararı ile İstanbul Anadolu            
6. Asliye Hukuk Mahkemesinin 25.12.2017 tarihli ve E:2017/560 K:2018/267 sayılı kararına 
istinaden dağılmıştır. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 
 2506/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Liman İşçileri Eğitim ve Dayanışma Vakfı (LİDAV) 
VAKFEDENLER: Türkiye Liman, Deniz, Tersane ve Depo İşçileri Sendikası (LİMAN-

İŞ) ile Liman İşçileri Kültür, Araştırma ve Eğitim Derneği (LİKAD). 
VAKFIN İKAMETGÂHI: ANKARA 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Ankara 9. Asliye Hukuk Mahkemesinin 01/03/2021 tarihinde kesinleşen, 30/04/2019 
tarihli E:2018/357, K:2019/163 sayılı kararı ile Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk 
Dairesinin 30/10/2020 tarihli ve E:2020/557, K:2020/807 sayılı kararı.  

VAKFIN AMACI: Evrensel hak ve özgürlükler çerçevesinde başta liman işçileri olmak 
üzere tüm işçilerin ve ailelerinin refah düzeyinin yükseltilmesi adına yenilikçi, kararlı ve sürekli 
bir faaliyet yürütmeyi kendisine temel amaç saymak ve senette belirtilen diğer amaçları 
gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI : 60.000-TL (AltmışbinTürkLirası) Nakit 
YÖNETİM KURULU: Önder AVCI, Mülazım DURSUN, Ahmet UÇAR. 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:   
- Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları kurucu tüzel kişiler olan Sendika 

(LİMAN-İŞ) ile Derneğe (LİKAD) eşit şekilde devredilir. 
- Vakfın sona erdiği tarihte Sendika (LİMAN-İŞ) veya Dernek (LİKAD) tüzel kişiliğinin 

devam etmemesi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve haklar tüzel kişiliği devam 
eden kurucuya devredilir. 

- Vakfın sona erdiği tarihte her iki tüzel kişiliğin de devam etmemesi halinde, vakfın 
borçlarının tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları; Darüşşafaka Cemiyeti, TSK Mehmetçik Vakfı 
ve Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) arasında eşit şekilde paylaştırılır.  

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
 2526/1-1 
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Rekabet Kurumundan: 
REKABET UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI 

Rekabet Kurumu’nda çalıştırılmak üzere, Rekabet Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliği 
hükümleri çerçevesinde; 

1) (15 kişilik) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Genel) kadrosu için; en az dört yıllık 
öğrenim veren yükseköğretim kurumlarının İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültelerinden veya İşletme Mühendisliği ya da Endüstri Mühendisliği bölümlerinden, 

2) (10 kişilik) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Hukuk) kadrosu için; Hukuk 
Fakültelerinden, 

3) (5 kişilik) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Bilişim) kadrosu için; Bilgisayar 
Mühendisliği, İstatistik ve Bilgisayar, Matematik ve Bilgisayar, Endüstri Mühendisliği, Elektrik-
Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği 
bölümlerinden, ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki 
veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından, mezun olanların katılabileceği giriş sınavı sonucunda, 
Rekabet Uzman Yardımcıları alınacaktır. 

SINAVA KATILMA KOŞULLARI  
Sınava katılacak olan adayların; 
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları 

taşımaları, 
2) 4054 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan fakülte 

ve bölümler ile Rekabet Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliğinin 7 nci maddesinde sayılan ve 
yukarıda belirtilen yükseköğretim kurumlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu 
tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları, 

3) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını 
doldurmamış olmaları, 

4) Görevini devamlı yapmalarına engel olabilecek bir hastalıklarının bulunmaması, 
5) Son başvuru tarihi itibariyle 2019 - 2020 Kamu Personel Seçme Sınavından: 
a) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Genel) kadrosu için; KPSS P14, KPSS P15, KPSS P16, 

KPSS P24, KPSS P25, KPSS P26 KPSS P27, KPSS P28, KPSS P31 veya KPSS P36 puan 
türlerinin herhangi birinden en az (85) puan almaları ve başvuruda bulunanlardan en yüksek 
puanlı (300) kişi içerisinde bulunmaları, 

b) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Hukuk) kadrosu için; KPSS P4, KPSS P5 KPSS P6 veya 
KPSS P7 puan türlerinin herhangi birinden en az (80) puan almaları ve başvuruda bulunanlardan 
en yüksek puanlı (200) kişi içerisinde bulunmaları, 

c) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Bilişim) kadrosu için; KPSS P1 veya KPSS P2 puan 
türünden en az (80) puan almaları ve başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı (100) kişi 
içerisinde bulunmaları 

gerekmektedir. 
5 inci madde çerçevesinde, son sıradaki adaylarla aynı puana sahip olan adaylar da sınava 

kabul edilir. 
SINAVLAR 
Giriş sınavı yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecektir. 
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1- Yazılı Sınav: Sınav 24 Nisan 2021 Cumartesi günü Ankara’da yapılacaktır. Sınav yeri, 
saati ile sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri Kurum internet sitesinde ilan edilecektir. 
Sınava ilişkin bilgiler adayların elektronik posta adreslerine ve cep telefonlarına mesaj olarak 
gönderilecek olup, sıralamaya giremeyen adaylara herhangi bir bildirim yapılmayacaktır. 

Sınav Konuları: Alan bilgisi ve yabancı dil bilgisi sorularından oluşur ve aşağıdaki 
konuları kapsar:  

Rekabet Uzman Yardımcılığı (Genel) kadrosu için: İktisat, Hukuk, İşletme ve Yabancı 
Dil. 

Rekabet Uzman Yardımcılığı (Hukuk) kadrosu için: Hukuk, İktisat ve Yabancı Dil.  
Rekabet Uzman Yardımcılığı (Bilişim) kadrosu için: Bilişim, Hukuk ve Yabancı Dil. 
-İKTİSAT: Mikro İktisat, Makro İktisat, Sanayi İktisadı, Ekonometri, İstatistik. 
-HUKUK: Medeni Hukuk (Genel Hükümler ve Kişiler Hukuku), Borçlar Hukuku (Genel 

Hükümler), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku), İdare Hukuku, Ceza Hukuku 
(Genel Hükümler). 

- İŞLETME: İşletme İktisadı, İşletme Yönetimi, Muhasebe ve Finansman, Üretim ve 
Pazarlama. 

- BİLİŞİM: Yazılım, Ağ, Güvenlik ve Donanım, Veritabanları ve Bilgi Sistemleri. 
- YABANCI DİL: İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden biri. 
Sınavın değerlendirmesi 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılabilmek 

için alan bilgisi konularının her birinden en az 65 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan 
almak gerekir. 

2- Sözlü Sınav: Sınav komisyonu başkanı ve üyeleri tarafından, Yönetmelikte belirlenen 
kriterlere göre her adaya 100 tam puan üzerinden ayrı ayrı puan verilir. Sözlü sınavda başarılı 
sayılmak için, Komisyon Başkan ve Üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların 
aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır. 

Yazılı sınavın ağırlığı % 60, sözlü sınavın ağırlığı % 40 olup, yazılı ve sözlü sınavlarda 
başarılı olan adayların her sınav aşamasında elde ettikleri puanların ağırlıklı ortalaması alınmak 
suretiyle giriş sınavı başarı puanı tespit edilir ve nihai başarı sıralaması yapılır. Başarı puanlarının 
eşit olması durumunda yazılı sınav puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. 

Sınavlarda başarılı olan adaylardan sonuç başarı sıralamasına göre ilan edilen kadro 
sayıları uyarınca toplam (30) kişiye kadar Rekabet Uzman Yardımcısı atanacaktır. 

SINAVA BAŞVURU  
Sınava katılmak isteyen adaylar 29.03.2021 – 09.04.2021 tarihleri arasında 

www.rekabet.gov.tr internet adresinde bulunan “Sınav Duyurusu” başlıklı bölümdeki “Başvuru 
Formu” nu eksiksiz olarak dolduracaklardır. (Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen 
belgelerin asıl/onaylı suretleri sınavlarda başarılı olup atanmaya hak kazanan adaylardan 
istenecektir.) 
ADRES. TELEFON 
Rekabet Kurumu Başkanlığı    Bilgi İçin  : (0312) 291 4234 - 4260 – 4533 
Üniversiteler Mahallesi 1597 Cadde No:9 / 
06800 Bilkent/ANKARA 

Teknik Destek : (0312) 291 4278 – 4657 

 2555/1-1 
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Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden: 
AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile “Adana Alparslan Türkeş Bilim ve 
Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Kriterleri” hükümlerine göre 
öğretim üyesi alınacaktır.  

* DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrolarına başvuracak adaylar tarafından; birim, bölüm 
ve anabilim dalını belirten dilekçe; ekinde özgeçmiş, Barkodlu / karekodlu e-Devlet çıktısı veya 
fotokopileri noterden/resmi kurumlarca onaylanmış (belgelerin asılları ile birlikte gelindiğinde, 
fotokopilerinin onayları yapılabilecektir)  lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, yabancı dil 
belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, Asgari Koşulların 
Sağlandığına İlişkin Bildirim Formu ile Ek-II Puanlama ve Değerlendirme Tablosunu içeren bir 
takım fiziksel dosya hazırlanacaktır. Adayların hazırlamış oldukları fiziksel dosya ile birlikte, 
PDF formatında özgeçmiş, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi ve bilimsel 
çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren 4 (dört) adet CD veya Taşınabilir Bellek ile 
Üniversitemiz ilgili birimlerine şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir.  

İlgili kadrolara başvuracak adayların, 
▪ Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartları taşımaları gerekmektedir.  
▪ Yabancı ülkelerden alınan diplomaların onaylı denklik belgesi sunulmalıdır.  
▪ Erkek adayların askerlik durum belgelerini sunmaları gerekmektedir. (e-Devlet’ten 

alınabilir.)  
▪ Adli Sicil belgesini sunmaları gerekmektedir. (e-Devlet’ten alınabilir.) 
▪ Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) 

çalıştığı kurumdan alacakları (e–Devlet’ten alınabilir.) onaylı, ayrıntılı hizmet belgesini müracaat 
belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir. 

Müracaatların gerekli belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren son müracaat 
tarihine kadar yapılması gerekmektedir. 

Adaylar başvuru dilekçesini web adresinden (http://www.atu.edu.tr) alarak 
başvuracaklardır. Belirtilen koşulları taşımayan ve başvuru süresi bu ilanın Resmî Gazete’de 
yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. 

Rektörlük: 0 322 455 00 00 

S.NO BİRİM BÖLÜM 
ANABİLİM 

DALI 
UNVAN 

KADRO 
ADEDİ 

KADRO 
DER. 

İLAN AÇIKLAMA 

1 
Mühendislik 

Fakültesi 
Yazılım 

Mühendisliği 
Yazılım 

Mühendisliği 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 3 

Bilgisayar Mühendisliği veya 
Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği lisans ve 
doktora mezunu olmak, 

biyoinformatik ve istatistiksel 
öğrenme yöntemleri 

konularında çalışmaları 
bulunmak. 

2 
Mühendislik 

Fakültesi 
Yazılım 

Mühendisliği 
Yazılım 

Mühendisliği 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 3 

Yazılım Mühendisliği veya 
Bilgisayar Mühendisliği 

lisans mezunu olmak, bu 
alanların birinden doktora 

mezunu olmak. 
 2523/1-1 
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Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerinin; Profesör, Doçent ve Doktor 

Öğretim Üyesi kadrolarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine 
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyeleri alınacaktır. 

Başvuru için; başvuru dilekçesi, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetlerini 
içeren YÖK formatlı özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora (uzmanlık/sanatta yeterlilik) 
belgeleri, doçentlik belgesi (Doçent ve Profesör kadrosu için), YDS veya Yükseköğretim Kurulu 
tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil (İngilizce) belgesi, yurt dışından alınan diplomalar 
için onaylı denklik belgesi, kimlik kartı fotokopisi ilanın başvuru süresi içerisinde 
insankaynaklari@fbu.edu.tr e-posta adresine gönderilmelidir. Profesör kadrosu için 6 adet, 
Doçent kadrosu için 4 adet, Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için 4 adet bilimsel çalışmaları ve 
yayınları içeren CD/USB daha sonra teslim edilebilir veya ilgili dokümanlar elektronik ortamda 
insankaynaklari@fbu.edu.tr e-posta adresine gönderilebilir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan 
başvurular değerlendirilmeyecektir. 

İlan Başlama ve Bitiş Tarihi: 23 Mart-6 Nisan 2021 
İletişim Bilgileri: insankaynaklari@fbu.edu.tr, Tel: 0216 910 1907 

AKADEMİK 

BİRİM 

BÖLÜM/ 

PROGRAM 

KADRO 

SAYISI 
KADRO UNVANI AÇIKLAMA 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 

Bölümü (İngilizce) 

2 
Prof. Dr./Doç. Dr./ 

Dr. Öğr. Üyesi 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon veya Tıp-Fizik Tedavi ve 

Rehabilitasyon alanlarından birinde doktora derecesine 

sahip olmak veya belirtilen alanlarda doçentliğini almış 

olmak. YDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul 

edilen dil sınavlarından 80 ve üzeri İngilizce dil puanına 

sahip olmak. 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 

Bölümü 

1 Dr. Öğr.Üyesi 
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doktora 

derecesine sahip olmak 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Hemşirelik Bölümü 

(İngilizce) 
1 

Doç. Dr./  

Dr. Öğr. Üyesi 

Hemşirelik Esasları, Hemşirelikte Yönetim, İç 

Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığıve Hastalıkları 

Hemşireliği, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği 

veya Cerrahi Hastalıklar/ Ameliyathane Hemşireliği, 

Psikiyatri Hemşireliği alanlarından birinde doktora 

derecesine sahip olmak veya belirtilen alanlardan 

birinden doçentliğini almış olmak. YDS veya 

eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen dil 

sınavlarından 80 ve üzeri İngilizce dil puanına sahip 

olmak. 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Dil ve Konuşma 

TerapisiBölümü 
1 Dr. Öğr.Üyesi 

Dil ve Konuşma Bozuklukları veya Odyoloji 

alanlarından birinde doktora derecesine sahip olmak. 
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İktisadi, İdari ve 

Sosyal Bilimler 

Fakültesi 

Psikoloji Bölümü 2 
Prof. Dr./Doç. Dr./ 

Dr. Öğr. Üyesi 

Klinik Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Bilişsel Psikoloji, 

Deneysel Psikoloji, Uygulamalı Psikoloji alanında 

doktora derecesine veya doçentlik unvanına sahip 

olmak. 

İktisadi, İdari ve 

Sosyal Bilimler 

Fakültesi 

Yönetim Bilişim 

Sistemleri Bölümü 

(İngilizce) 

1 Dr. Öğr.Üyesi 

İşletme, İşletme Yönetimi, Yönetim ve Organizasyon 

alanlarında doktora derecesine sahip olmak. YDS veya 

eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen dil 

sınavlarından 80 ve üzeri İngilizce dil puanına sahip 

olmak. 

İktisadi, İdari ve 

Sosyal Bilimler 

Fakültesi 

Yönetim Bilişim 

Sistemleri Bölümü 

(İngilizce) 

1 Dr. Öğr.Üyesi 

Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Mühendisliği, 

Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Öğretmenliği veya 

Yazılım Mühendisliği alanlarında doktora derecesine 

sahip olmak. YDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından 

kabul edilen dil sınavlarından 80 ve üzeri İngilizce dil 

puanına sahip olmak. 

Sağlık 

Hizmetleri 

Meslek 

Yüksekokulu 

Anestezi 2 Dr. Öğr.Üyesi 
Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında uzmanlığını 

almış olmak. 

 2539/1/1-1 
—— • —— 

Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda 
Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 
hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır. 

09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim 
Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi 
Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki koşulları 
ve ilanda belirtilen özel şartları sağlayan adaylar, aşağıda belirtilen başvuru belgelerini 
insankaynaklari@fbu.edu.tr e-posta adresine gönderebilirler. Şahsen veya posta yoluyla yapılan 
başvurular değerlendirilmeyecektir. 

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Kadrosu Başvuru Belgeleri: 
1. İlgili Akademik Birime hitaben yazılmış, başvurulan bölüm ve adayın iletişim 

bilgilerini içeren başvuru dilekçesi. 
2. YÖK formatlı özgeçmiş 
3. Lisans ve lisansüstü diplomalar 
4. Lisans Transkripti 
5. ALES Sonuç Belgesi 
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6. Yabancı Dil Belgesi 
7. Kimlik Kartı fotokopisi 
8. Bir adet vesikalık fotoğraf 
9. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir) 
10. Adli Sicil Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir) 
11. Yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi, 
12. Lisansüstü eğitimi devam edenler için öğrenci belgesi. 
Başvuru ve Değerlendirme Takvimi: 
İlan Başlama (İlk Başvuru) Tarihi : 23.03.2021  
İlan Bitiş (Son Başvuru) Tarihi : 06.04.2021  
Ön Değerlendirme Tarihi : 07.04.2021 
Giriş Sınavı Tarihi : 09.04.2021 
Sonuç Açıklama Tarihi : 12.04.2021 
Sonuçların açıklanacağı web adresi : www.fbu.edu.tr 
İletişim Bilgileri : insankaynaklari@fbu.edu.tr, Tel: 0216 910 1907 

AKADEMİK 

BİRİM 

BÖLÜM/ 

PROGRAM 

KADRO 

SAYISI 
KADRO UNVANI AÇIKLAMA 

Sağlık 

Hizmetleri 

Meslek 

Yüksekokulu 

Anestezi 

(İngilizce) 
3 Öğretim Görevlisi 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında uzmanlığını 

almış olmak. YDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından 

kabul edilen dil sınavlarından 80 ve üzeri İngilizce dil 

puanına sahip olmak. 

Sağlık 

Hizmetleri 

Meslek 

Yüksekokulu 

Eczacılık 

Hizmetleri 

Programı 

1 Öğretim Görevlisi 
Eczacılık Fakültesi mezunu olup, eczacılık alanında 

tezli yüksek lisans yapmış olmak. 

İktisadi, İdari 

ve Sosyal 

Bilimler 

Fakültesi 

Yönetim Bilişim 

Sistemleri 

Bölümü 

(İngilizce) 

1 Araştırma Görevlisi 

Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Mühendisliği, 

Bilgisayar Öğretmenliği, Yazılım Mühendisliği veya 

İşletme alanlarından birinden lisans mezunu olmak. 

YDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen dil 

sınavlarından 80 ve üzeri İngilizce dil puanına sahip 

olmak. 

Mühendislik ve 

Mimarlık 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 
1 Araştırma Görevlisi 

Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Mühendisliği 

veya Yazılım Mühendisliği alanlarından birinden lisans 

mezunu olmak. YDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından 

kabul edilen dil sınavlarından 80 ve üzeri İngilizce dil 

puanına sahip olmak. 

 2539/2/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 2499/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Sayfa

1

17

43

69

73

73

74

152

202

210

223

226

231

241

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Fakülte ve Yüksekokullar Askerî Öğrenci Komutanlığı ve Öğrencileri ile Fakülte

ve Yüksekokullardan Yetişen Subaylara ve Astsubaylara İlişkin Yönetmelik

–– Millî Savunma Üniversitesi Astsubay Meslek Yüksekokulları Yönetmeliği

–– Millî Savunma Üniversitesi Harp Okulları Yönetmeliği

–– Çankaya Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

ANA STATÜ

–– İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Anastatüsünde Değişiklik

Yapılmasına Dair Ana Statü

TEBLİĞ

–– Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve

Denetimi: 2021/11)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği

ve Denetimi: 2021/29)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 29/12/2020 Tarihli ve 2020/13893 Başvuru Numaralı

Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 21/1/2021 Tarihli ve 2017/35203 Başvuru Numaralı

Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 25/2/2021 Tarihli ve 2018/27296 Başvuru Numaralı

Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 25/2/2021 Tarihli ve 2018/36896 Başvuru Numaralı

Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri
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