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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

Karar Sayısı : 2014/6090
Bursa İli, Yenişehir İlçesinde tesis edilecek Yenişehir TSE Otomotiv Test Merkezinin

yapımı amacıyla, ekli harita ile koordinat listesinde sınırları gösterilen saha içerisinde kalan
ve ekli listede bulundukları yer ile ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların Türk Stan-
dardları Enstitüsü tarafından acele kamulaştırılması; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının
26/3/2014 tarihli ve 1293 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci
maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 7/4/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                     E. İŞLER
           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                   A. İSLAM                                   A. Ç. KILIÇ                                       F. IŞIK
                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı V.        Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                       İ. GÜLLÜCE                              A. DAVUTOĞLU                             N. ZEYBEKCİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                      A. Ç. KILIÇ                                   M. M. EKER                                   H. YAZICI
  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                      E. ALA                                      C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK
                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU
                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN
                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

12 Nisan 2014
CUMARTESİ
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—— • ——
Karar Sayısı : 2014/6091
Ekli “2014 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar”ın yürürlüğe

konulması; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 28/3/2014 tarihli ve 4938 sayılı yazısı
üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 7/4/2014
tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                     E. İŞLER

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                   A. İSLAM                                   A. Ç. KILIÇ                                       F. IŞIK

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

                     F. ÇELİK                                       İ. GÜLLÜCE                              A. DAVUTOĞLU                             N. ZEYBEKCİ

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

                    T. YILDIZ                                      A. Ç. KILIÇ                                   M. M. EKER                                   H. YAZICI

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

                      E. ALA                                      C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2014/6093
İstanbul İlinde yürütülen Kasımpaşa-Sütlüce Tünel Projesi kapsamında ekli listede bu-

lundukları yer ile pafta, ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların İstanbul Büyükşehir
Belediyesi tarafından acele kamulaştırılması; İçişleri Bakanlığının 28/3/2014 tarihli ve 6962
sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar
Kurulu’nca 7/4/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                     E. İŞLER
           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                   A. İSLAM                                   A. Ç. KILIÇ                                       F. IŞIK
                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı V.        Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                       İ. GÜLLÜCE                              A. DAVUTOĞLU                             N. ZEYBEKCİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                      A. Ç. KILIÇ                                   M. M. EKER                                   H. YAZICI
  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                      E. ALA                                      C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK
                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU
                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN
                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                           11 Nisan 2014

       69471265-305-2704

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Görüşmelerde bulunmak üzere; 12 Nisan 2014 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne

gidecek olan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay KILIÇ’ın dönüşüne kadar Gençlik ve Spor

Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın vekâlet etmesini yüksek tasvip-

lerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 11 Nisan 2014

      68244839-140.03-82-177

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 11/4/2014 tarihli ve 69471265-305-2704 sayılı yazınız.

            Görüşmelerde bulunmak üzere, 12 Nisan 2014 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne

gidecek olan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay KILIÇ’ın dönüşüne kadar Gençlik ve Spor

Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın vekâlet etmesi uygundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
ATAMA KARARI

Milli Savunma Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/252

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +7600 ek göstergeli Savunma Sanayii

Müsteşarlığına, Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. İsmail DEMİR’in atan-

ması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 60 ıncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi

gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Milli Savunma Bakanı yürütür.

11/4/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                            İsmet YILMAZ

                Başbakan                                  Milli Savunma Bakanı
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YÖNETMELİKLER

Karar Sayısı : 2014/6094
Ekli “Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığının
4/4/2014 tarihli ve 1018 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 7/4/2014 tarihinde karar-
laştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                     E. İŞLER
           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                   A. İSLAM                                   A. Ç. KILIÇ                                      F. IŞIK
                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı V.        Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                       İ. GÜLLÜCE                              A. DAVUTOĞLU                             N. ZEYBEKCİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                      A. Ç. KILIÇ                                   M. M. EKER                                   H. YAZICI
  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                      E. ALA                                      C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK
                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU
                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN
                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 6/8/1992 tarihli ve 92/3393 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 3 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “(Ek-2)’de” ibaresi “ekli (1) sayılı cetvelde”
şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki
şekilde, aynı fıkranın (d) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan  “eş veya çocukları” iba-
resi “eşi, çocukları, çocuklarının eşleri, kardeşleri ve kardeşlerinin eşleri” şeklinde değiştirilmiş
ve aynı bendin (2) numaralı alt bendine “polisler” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve eşleri”
ibaresi eklenmiştir. 

“b) Büyükşehir belediyesi bulunan iller için (a) bendi hükmü uygulanmaz. Ancak, bu
illere atanmış olanlar, nüfusa kayıtlı oldukları ilçeye atanamazlar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin yedinci fıkrasının (a) bendinde
yer alan “eş veya çocukları” ibaresi “eşi, çocukları, çocuklarının eşleri, kardeşleri ve kardeş-
lerinin eşleri” şeklinde değiştirilmiş ve (b) bendine “polisler” ibaresinden sonra gelmek üzere
“ve eşleri” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin ek 1 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.  

“Kursu başarı ile bitirenler, büyükşehir belediyesi bulunan iller hariç eski çalıştıkları
birimleri atanmak üzere seçemez.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin eki (1) sayılı cetvel ekteki şekilde değiştirilmiştir. 
MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
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Başbakanlık (Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı)’tan:

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/12/2012 tarihli ve 28511 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu

Düzeni ve Güvenliği Uzmanlığı Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuzbeş yaşını dol-

durmamış olmak”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesine aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiştir.

“(5) Giriş sınavı başvurularının elektronik ortamda alınması halinde gerekli olan bel-

gelerin ne zaman teslim edileceği sınav duyurusunda belirtilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(3) Adaylar sınav giriş belgelerini Müsteşarlıktan veya başvuruların elektronik ortamda

yapılması halinde internet çıktısı olarak alırlar. Sınav giriş belgesinde; fotoğraf, kimlik bilgileri,

sınav yeri ve tarihi yer alır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin madde başlığı “Sınav sonuçları-

nın ilanı” şeklinde ve aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Adaylar, giriş sınav puanı en yüksekten başlamak suretiyle sıralamaya konulur ve

atama yapılacak kadro sayısı kadar asil aday tespit edilir. Giriş sınavında başarılı olmak şartıyla

kadro sayısının yarısını geçmemek üzere Sınav Komisyonunca belirlenecek sayıda yedek aday

tespit edilebilir. Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, giriş sınavı sonuçlarının

ilanından itibaren bir yılı geçmemek üzere bir sonraki giriş sınavı ilan tarihine kadar geçerlidir.

Yapılacak sınav sonucunda, ilanda belirtilen bölümlerden yeterli sayıda başarılı aday bulun-

madığı takdirde, Müsteşarın onayı üzerine Sınav Komisyonu belirtilen alanlar ve sayılar ara-

sında değişiklik yapabilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesine aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiştir.

“(5) Yetiştirme programı çerçevesinde uzman yardımcılarına yüksek lisans yaptırılabilir.

Yüksek lisans programına kabul, derslerin belirlenmesi ve diğer hususlar ilgili yükseköğretim

kurumları ile yapılacak bir protokolle belirlenir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesine aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiştir.

“(6) Uzman yardımcılarına yüksek lisans yaptırılması halinde tez konusu üniversite ile

koordinasyon halinde Müsteşarlık tarafından tespit edilir. Yüksek Lisans Programı çerçevesinde

hazırlanan tez, Uzmanlık Tezi olarak Müsteşarlığa sunulabilir. Tez değerlendirmeye ilişkin iş-

lemler bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakan yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

28/12/2012 28511
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Millî Savunma Bakanlığından:

ASTSUBAY SİCİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/12/1998 tarihli ve 23567 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Astsubay

Sicil Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırıl-

mıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin son

cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu niteliklerde zafiyet görülmesi hâlinde, yapılacak inceleme ve takibi müteakip personel

hakkında Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği esaslarına göre işlem

tesis edilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinin bi-

rinci cümlesi ile aynı fıkranın (h) bendinin ikinci paragrafının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“İkinci sicil üstü olan orgeneral ve oramiraller, yeterince tanımadıklarını değerlendirdikleri

personel için sicil tanzim etmeyebilirler.”

“Üçüncü sicil üstünün sicil belgelerini tanzim etmesi kendi isteğine bağlıdır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu Yönetmeliğin 70 inci maddesine göre sicil üstünün kanaatinin değişmesi nedeniyle dü-

zenlenecek siciller hariç olmak üzere, sicil düzenleme tarihi ile o yılın 30 Ağustos tarihi ara-

sındaki sürede, o yıl için ayrıca sicil belgesi düzenlenmez.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (d) bent-

leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c. Niteliklerden birisinin veya birden fazlasının gerektirdiği standartlara sahip olma-

dıklarından emin olunan astsubaylardan Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yö-

netmeliğindeki şartları taşıyanlar hakkında söz konusu yönetmelik hükümlerine göre işlem

tesis edilir.

d. Niteliklerden biri veya birden fazlası bu fıkranın (b) bendine göre işaretlenen perso-

nelin her üç sicil üstü de, mutlaka sicil belgesine işlem yapar.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi yü-

rürlükten kaldırılmış ve aynı fıkranın (c) bendinin son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sicil üstleri, üçüncü sicil döneminde personeli "b" kıstası ile değerlendirmez ve duruma göre

personel hakkında yasal işlem ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetme-

liği hükümlerine göre Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilmesi teklifi yapar.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı

birlikte yürütür.
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Millî Savunma Bakanlığından:
SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/6/2011 tarihli ve 27958 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli
Erbaş ve Er Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (h) bendi eklenmiştir.

“c) En son aldığı disiplin cezasından geriye doğru son bir yıl içinde en az iki disiplin
amirinden toplam sekiz defa veya daha fazla disiplin cezası almak”

“h) Haklarında yüksek disiplin kurulları tarafından Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası
verilmiş olmak”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek
üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Takdir puanı EK-4 te bulunan çizelgeye göre hesaplanır. Ceza puanı ise, 6413 sayılı
Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanununun (2) sayılı çizelgesine göre bulunan toplam puanın
0,118 katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilen puandır. Ceza puanının hesaplanmasında,
6413 sayılı Kanunun (2) sayılı çizelgesinde yer almayan ve taksirli suçlar hariç olmak üzere
mahkeme kararı ile verilen para cezaları için 4 puan, diğer hapis cezaları için 4,5 puan esas
alınır. Bu puanlar da 0,118 katsayısı ile tahvil edilir. Mahkeme kararı ile verilen cezalar erte-
lenmiş, hapis cezası seçenek yaptırımlarına çevrilmiş, adli sicilden çıkarılmış ya da verilen
mahkûmiyet hükmünün açıklanması geri bırakılmış olsa dahi ceza puanı hesaplanır. Mükâfat
puanları (+), ceza puanları (-) değerdedir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki EK-4 Mükâfat Puanları Çizelgesi eklenmiştir.
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MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı

birlikte yürütür.

—— • ——
Millî Savunma Bakanlığından:

SÖZLEŞMELİ SUBAY VE ASTSUBAY YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/4/2002 tarihli ve 24738 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli
Subay ve Astsubay Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (e) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

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

“j) Haklarında yüksek disiplin kurulları tarafından Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası
verilmiş olmak.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı

birlikte yürütür.
—— • ——

Millî Savunma Bakanlığından:
SUBAY VE ASTSUBAY ATAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/12/2005 tarihli ve 26027 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Subay
ve Astsubay Atama Yönetmeliğinin 50 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 50 – Personel seçimi; Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutan-
lığının personel destekleme planlarına göre, uygun göreceği miktarlara bağlı olarak ihtiyacın
eğitim merkezi komutanlıkları ve sınıf/meslek yüksek okullarından karşılanması, bunun yeterli
olmaması halinde ise, birliklerde dağ-komando veya paraşüt kursu görmüş personel öncelikle
tercih edilmek suretiyle Özel Kuvvetler Komutanlığınca gönüllülük esasına göre personel se-
çimi yapılır.

Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığının yapacağı atama planlama-
larında kullanılmak üzere, Özel Kuvvetler Komutanlığı teklifte bulunabilir.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

8/6/2011 27958

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 5/1/2013 28519
2- 19/6/2013 28682
3- 27/10/2013 28804
4- 28/2/2014 28927 (Mükerrer)
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Özel Kuvvetler Komutanlığının personel atama işlemleri, Özel Kuvvetler Komutanlığı,
Genelkurmay Başkanlığı ile Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı arasında
koordine edilir.

Kuvvet Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığınca kendisine tahsis edilen
Özel Kuvvetler Komutanlığı tim kadrolarına sağlayacağı personel desteği, gönüllü personel
sayısı yeterli olduğu sürece en az Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı su-
bay, astsubay kadro mevcut oranı kadar olur.

Özel Kuvvetler Komutanlığına seçilen veya teklif edilen personelden, Özel Kuvvetler
Komutanlığı tim kadrolarına atandırıldıktan sonra ilgili kurslarda başarısız olanlar, görev yapma
vasıflarını kaybedenler ve uyumsuzluk nedeniyle Özel Kuvvetler Komutanlığından alınması
istenen personel Özel Kuvvetler Komutanlığı dışına ve idarece uygun görülecek safahatına uy-
gun garnizona atandırılırlar.

Özel Kuvvetler Komutanlığının,  branşı ile ilgili ihtiyaç duyduğu teknik sınıflar hariç
olmak üzere, teknik sınıflara mensup subay ve astsubaylar, Özel Kuvvetler Komutanlığı tim
kadrolarına seçilmezler.

Özel Kuvvetler Komutanlığına bağlı;
a) Özel Kuvvet Komutanlıkları,
b) Özel Kuvvetler Okulu Gösteri Tatbikat ve Kurs Tabur Komutanlığı,
tim kadrolarına atanan personel, Özel Kuvvetler Komutanlığınca ayrıca bir teklif ya-

pılmadığı takdirde asgari 8 yıl atama planlamasına alınmazlar. Kritik personel ve tim personeli
hariç olmak üzere diğer kadrolardaki personel için 8 inci yıldan sonra sıralı hizmet garnizonu
erteleme teklifinde bulunulamaz.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı

birlikte yürütür.
—— • ——

Millî Savunma Bakanlığından:
SUBAY SİCİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/12/1998 tarihli ve 23566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Subay
Sicil Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin
son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu niteliklerde zafiyet görülmesi hâlinde, yapılacak inceleme ve takibi müteakip personel
hakkında Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği esaslarına göre işlem
tesis edilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinin
birinci cümlesi ile aynı fıkranın (h) bendinin ikinci paragrafının birinci cümlesi aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“İkinci sicil üstü olan orgeneral ve oramiraller, yeterince tanımadıklarını değerlendirdikleri
personel için sicil tanzim etmeyebilirler.”

“Üçüncü sicil üstünün sicil belgelerini tanzim etmesi kendi isteğine bağlıdır.”
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu Yönetmeliğin 102 nci maddesine göre sicil üstünün kanaatinin değişmesi nedeniyle dü-
zenlenecek siciller hariç olmak üzere, sicil düzenleme tarihi ile o yılın 30 Ağustos tarihi ara-
sındaki sürede, o yıl için ayrıca sicil belgesi düzenlenmez.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (d) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c. Niteliklerden birisinin veya birden fazlasının gerektirdiği standartlara sahip olma-
dıklarından emin olunan subaylardan Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yö-
netmeliğindeki şartları taşıyanlar hakkında söz konusu yönetmelik hükümlerine göre işlem
tesis edilir.

d. Niteliklerden biri veya birden fazlası, bu fıkranın (b) bendine göre işaretlenen per-
sonelin her üç sicil üstü de, mutlaka sicil belgesine işlem yapar.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi yü-
rürlükten kaldırılmış ve aynı fıkranın (c) bendinin son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sicil üstleri, üçüncü sicil döneminde personeli “b” kıstası ile değerlendirmez ve durumuna
göre personel hakkında yasal işlem ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yö-
netmeliği hükümlerine göre Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilmesi teklifi yapar.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 91 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 92 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 111 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“Yazılı sınavda; sınav kapsamındaki her alandan (geçirileceği sınıf bilgisi, askeri kültür

ve genel kültür) asgari %50 puan almak kaydıyla, 100 puan üzerinden en az 70 puan alanlar,
başarılı sayılarak mülâkata tâbi tutulurlar. Mülâkatta da 100 puan üzerinden 70 ve daha yukarı
puan alanlar, seçme sınavını başarmış sayılırlar. Yazılı sınav ve mülâkatta alınan notların orta-
lamasına, sicil notu ortalaması ile mükâfat ve ceza puanları ilâve edilerek seçme sınavı sıralama
notları tespit edilir. Mükâfat puanı, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-9’daki Mükâfat Pu-
anları Çizelgesine göre bulunur. Ceza puanı, 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Ka-
nununun (2) sayılı çizelgesine göre bulunan toplam puanın 0,118 katsayısı ile çarpılması sonucu
elde edilen puandır. Ceza puanının hesaplanmasında, 6413 sayılı Kanunun (2) sayılı çizelge-
sinde yer almayan ve taksirli suçlar hariç olmak üzere mahkeme kararı ile verilen para cezaları
için 4 puan, diğer hapis cezaları için 4,5 puan esas alınır. Bu puanlar da 0,118 katsayısı ile
tahvil edilir. Mahkeme kararı ile verilen cezalar ertelenmiş, hapis cezası seçenek yaptırımlarına
çevrilmiş, adli sicilden çıkarılmış ya da verilen mahkûmiyet hükmünün açıklanması geri bıra-
kılmış olsa dahi ceza puanı hesaplanır. Mükâfat puanları (+), ceza puanları (-) değerdedir. Bu-
lunan seçme sınavı sıralama notlarından, notu en yüksek olandan başlamak üzere belirlenen
kontenjana göre subay olacaklar saptanır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin EK-10 sayılı Ceza Puanları Çizelgesi yürürlükten
kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı

birlikte yürütür.
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Millî Savunma Bakanlığından:

UZMAN ERBAŞ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/9/2005 tarihli ve 25942 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uzman

Erbaş Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“e) Son olarak verilen de dâhil olmak üzere, kararın kesinleştiği tarihten itibaren geriye

doğru son bir yıl içinde toplamda otuz gün ve daha fazla oda hapsi veya hizmet yerini terk et-

meme cezasına mahkûm olmak veya en son aldığı disiplin cezasından geriye doğru son bir yıl

içinde en az iki disiplin amirinden toplam sekiz defa veya daha fazla disiplin cezası alanların,”

“ğ) Haklarında yüksek disiplin kurulları tarafından Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası

verilenlerin,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Astsubay olmaya istekli uzman erbaşların, müracaat esasları ve tâbi tutulacakları

sınavlar; kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı

tarafından yürürlüğe konulacak yönergelerde belirlenir. Astsubaylığa geçirilecek uzman erbaş-

ların değerlendirilmesi; yapılan yazılı sınavlar sonucu aldıkları notlarına veya puanlarına sicil

not ortalamasının yüzde yirmi beş (%25) i, bedenî yeterlilik ve yapılması hâlinde mülakat no-

tunun her birinin yüzde on (%10) u ile mükâfat puanının ilavesi ve ceza puanının düşülmesi

ile yapılır. Mükâfat puanı, EK-D de yer verilen Mükâfat Puanları Çizelgesine göre bulunur.

Ceza puanı ise, 31/1/2013 tarihli ve 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanununun

(2) sayılı çizelgesine göre bulunan toplam puanın 0,118 katsayısı ile çarpılması sonucu elde

edilen puandır. Ceza puanının hesaplanmasında, 6413 sayılı Kanunun (2) sayılı çizelgesinde

yer almayan ve taksirli suçlar hariç olmak üzere mahkeme kararı ile verilen para cezaları için

4 puan, diğer hapis cezaları için 4,5 puan esas alınır. Bu puanlar da 0,118 katsayısı ile tahvil

edilir. Mahkeme kararı ile verilen cezalar ertelenmiş, hapis cezası seçenek yaptırımlarına çev-

rilmiş, adli sicilden çıkarılmış ya da verilen mahkûmiyet hükmünün açıklanması geri bırakılmış

olsa dahi ceza puanı hesaplanır. Astsubay adayı, uzman erbaşların tâbi tutulacağı tüm sınavlarda

100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme notlarının eşit olması hâlinde, adayların

sıralamasında sınavlarda alınan notlar, bunun da eşit olması hâlinde hizmet süreleri göz önünde

bulundurulur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-E Ceza Puanları Çizelgesi yürür-

lükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı

birlikte yürütür.
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Millî Savunma Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığından:

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ YÜKSEK DİSİPLİN

KURULLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türk Silahlı Kuvvetleri yüksek disiplin ku-

rullarının teşkili, yapısı, görev ve yetkileri ile bu kurullar tarafından Silahlı Kuvvetlerden ayır-

ma cezasının verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Mülki idare amirlerinin Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Gü-

venlik Komutanlığı personeli ile ilgili mülki görevlerinden doğan yetkileri saklı kalmak kay-

dıyla bu Yönetmelik; askeri hâkimler hariç, subaylar ve astsubaylar, uzman jandarmalar, uzman

erbaşlar ile sözleşmeli erbaş ve erleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 31/1/2013 tarihli ve 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvet-

leri Disiplin Kanununun 49 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Disiplinsizlik: 6413 sayılı Kanuna göre disiplin cezası ile cezalandırılan fiil ve hâlleri,

b) Disiplin amiri: 6413 sayılı Kanun ile disiplin cezası vermeye yetkili kılınmış ilk amiri,

c) Disiplin amirleri: Disiplin amiri ile üst disiplin amirlerini,

ç) Kurul: Yüksek disiplin kurulunu,

d) Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası: Personelin tabi olduğu mevzuat hükümlerine

göre Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiğinin kesilmesi veya durumuna göre sözleşmesinin fes-

hedilmesi sonucunu doğuran işlemi,

e) Üst disiplin amirleri: Disiplin amirinin kadro ve kuruluş yönünden bağlı bulunduğu

ve disiplin cezası vermeye yetkili sıralı amirleri,

f) Yetkili komutanlık: General ve amiraller için Genelkurmay Başkanlığını, diğer su-

baylar ile astsubaylar, uzman jandarmalar, uzman erbaşlar, sözleşmeli erbaş ve erler için men-

subu oldukları kuvvet komutanlığını, Jandarma Genel Komutanlığını veya Sahil Güvenlik Ko-

mutanlığını,

g) Yüksek disiplin kurulları: Bu Yönetmeliğe göre Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası

vermeye yetkili olan ve Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Ko-

mutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında teşkil edilen yüksek disiplin kurullarını,

ğ) Yüksek disiplin kurulu dosyası: Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası gerektiren du-

rumlarda, ilgili personel hakkında bu Yönetmelik esaslarına göre hazırlanan ve karar verilmek

üzere yüksek disiplin kuruluna sevk edilen dosyayı,

ifade eder.
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(2) Bu Yönetmelikte tanımlanmamış kavram ve terimler için, 4/1/1961 tarihli ve 211
sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunundaki ve 6413 sayılı Kanunundaki tanımlar
esas alınır.

İKİNCİ BÖLÜM
Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurullarının Teşkili, Yapısı,

Görev ve Yetkileri, Sekreterya Hizmetleri

Yüksek disiplin kurullarının teşkili
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren kişiler hakkında Silahlı Kuvvetlerden

ayırma cezası ile ilgili karar vermek üzere Genelkurmay Başkanlığı ile kuvvet komutanlıkları,
Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında birer yüksek disiplin kurulu
teşkil edilir.

Yüksek disiplin kurullarının yapısı
MADDE 6 – (1) Genelkurmay Başkanlığı Yüksek Disiplin Kurulu; Genelkurmay Başkanı

başkanlığında aşağıdaki üyelerden oluşur:
a) Kara Kuvvetleri Komutanı,
b) Deniz Kuvvetleri Komutanı,
c) Hava Kuvvetleri Komutanı,
ç) Jandarma Genel Komutanı,
d) Genelkurmay İkinci Başkanı,
e) Genelkurmay Personel Başkanı,
f) Genelkurmay Adlî Müşaviri.
(2) Kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komu-

tanlığında teşkil edilecek yüksek disiplin kurulları; ilgili komutanlığın Kurmay Başkanı baş-
kanlığında aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) Personel Başkanı,
b) İstihbarat Başkanı,
c) Harekât Başkanı,
ç) Personel Dairesi Başkanı,
d) Tayin Dairesi Başkanı,
e) Adlî Müşavir veya Hukuk Müşaviri,
f) Kıdem, Sicil ve Personel Yönetimi ile ilgili Şube Müdürü.
(3) İkinci fıkrada belirtilen makamların, kuruluş veya kadro yapısı gereği bulunmaması

veya kadro isminin farklı olması durumunda, görev ve sorumluk alanları itibarıyla bunların
muadilleri ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komu-
tanlığınca kuruluş veya kadro yapısı esas alınarak belirlenir.

Yüksek disiplin kurullarının görev ve yetkileri
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan;
a) General ve amiralleri, Genelkurmay Başkanlığı Yüksek Disiplin Kurulu,
b) General ve amiraller hariç subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaşlar ile söz-

leşmeli erbaş ve erleri ise mensup oldukları kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komu-
tanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında teşkil edilecek yüksek disiplin kurulları,

bu Yönetmelikte yer alan usul ve esaslar doğrultusunda Silahlı Kuvvetlerden ayırma
cezası ile ilgili karar vermekle görevli ve yetkilidir.
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Sekreterya hizmetleri

MADDE 8 – (1) Yüksek disiplin kurulunun görev ve yetkilerini yerine getirebilmesine

yönelik olarak yapılacak toplantı, yazışma, kararların ilgililere duyurulması, yazılı savunma

alınması, kayıt, arşivleme ve raportörlük gibi her türlü sekreterya hizmetleri yetkili komutan-

lığın personel başkanlığınca yerine getirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezasını Gerektiren Disiplinsizlikler ile

Bu Cezanın Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar

Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasını gerektiren disiplinsizlikler

MADDE 9 – (1) Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasını gerektiren disiplinsizlikler şun-

lardır:

a) Aşırı borçlanma ve borçlarını ödeyememek: Nafaka, trafik kazası, doğal afet, perso-

nelin öngöremeyeceği şekilde ülke genelinde yaşanan olağanüstü ekonomik dalgalanmalar, ani

devalüasyonlar, sağlık ve tedavi giderleri ile kefillik ve benzeri zorunluluk halleri hariç olmak

üzere, aşırı derecede borçlanmaya düşkün olmak ve bu borçlarını ödememeyi alışkanlık haline

getirmektir.

b) Ahlaki zayıflık: Görevine, sosyal ve aile yaşantısına zarar verecek derecede men-

faatine, içkiye, kumara düşkün olmak veya Türk Silâhlı Kuvvetlerinin itibarını sarsacak şekilde

yüz kızartıcı, utanç verici veya toplumun genel ahlak yapısına aykırı fiillerde bulunmaktır.

c) Hizmete engel davranışlarda bulunmak: Devletin ve Türk Silahlı kuvvetlerinin iti-

barına zarar verecek nitelikte tutum ve davranışlarda veya ağır suç veya disiplinsizlik teşkil

eden fiillerde bulunmaktır.

ç) Gizli bilgileri açıklamak: Yetkisi olmadığı halde, devletin güvenliği ile iç ve dış siyasi

yararlarına ilişkin elde ettiği gizli bilgileri yetkisiz kişi ve kuruluşlara vermek, ulaştırmak veya

açıklamaktır.

d) İdeolojik veya siyasi amaçlı faaliyetlere karışmak: Siyasi partilere girmek, ideolojik

veya siyasi faaliyetlere karışmak, ideolojik veya siyasi amaçlarla disiplini bozucu tavır ve dav-

ranışlarda bulunmaktır.

e) Uzun süreli firar etmek: Geçerli bir mazereti olmaksızın kesintisiz olarak bir yıldan

fazla süre ile izin süresini geçirmek veya firar halinde bulunmaktır.

f) Disiplinsizliği alışkanlık haline getirmek: Disiplini bozucu tavır ve davranışlarda bu-

lunmayı alışkanlık haline getirmek veya aldığı disiplin cezalarına rağmen ıslah olmamaktır.

g) İffetsiz bir kimse ile evlenmek veya böyle bir kimse ile yaşamak: İffetsizliği anlaşıl-

mış olan bir kimse ile bilerek evlenen veya evlilik bağını devam ettirmekte veya böyle bir kim-

seyi yanında bulundurmakta veya karı koca gibi herhangi bir kimse ile nikahsız olarak devamlı

surette yaşamakta ısrar etmektir.

ğ) Gayri tabii mukarenette bulunmak: Bir kimseyle gayri tabii mukarenette bulunmak

yahut bu fiili kendisine rızasıyla yaptırmaktır.
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Disiplin ceza puanına bağlı olarak Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilmesi

MADDE 10 – (1) Aşağıda belirtilen durumlar da disiplinsizliği alışkanlık hâline getirme

olarak kabul edilir ve sözleşmeli subay ve astsubaylar hariç subaylar, astsubaylar ve uzman

jandarmalar hakkında ayırma cezası verilir.

a) En son alınan disiplin cezasının kesinleştiği tarihten geriye doğru son bir yıl içinde,

on sekiz disiplin cezası puanı almış olmak veya en az iki farklı disiplin amirinden toplam on

iki defa veya daha fazla disiplin cezası almak.

b) En son alınan disiplin cezasının kesinleştiği tarihten geriye doğru son beş yıl içinde,

otuz beş disiplin cezası puanı almış olmak veya en az iki farklı disiplin amirinden toplam yirmi

beş defa veya daha fazla disiplin cezası almak.

(2) Birinci fıkra kapsamında ceza puanlarının hesaplanması, ceza cinsi esas alınarak

Ek-1 sayılı çizelgeye göre yapılır.

Disiplin cezalarının takibi

MADDE 11 – (1) Disiplin cezaları ve disiplin cezaları dışındaki idari yaptırımlara iliş-

kin bilgi ve belgeler, disiplin amiri tarafından ilgilinin şahsi dosyasına konularak muhafaza

edilir ve kayıt altına alınır.

(2) Subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaşlar ile sözleşmeli erbaş ve erlere ve-

rilen disiplin cezaları; kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik

Komutanlığında asgari alay ve eşiti komutanlıklar tarafından personel bilgi sistemlerine kay-

dedilir ve bu cezalarına ilişkin evrakın birer sureti, aynı makamlar tarafından personelin men-

subu olduğu kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komu-

tanlığına gönderilir. Disiplin ceza puanına bağlı olarak Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasını

gerektirecek durumların takibinden bu birimler sorumludur.

(3) Personel hakkında verilen cezalar ile ceza puanlarının; kuvvet komutanlıkları, Jan-

darma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca, yetkili personel başkanlıkları

ile personelin disiplin amirleri tarafından takip edilmesine yönelik tedbirler alınır.

Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası işlemlerinin başlatılması

MADDE 12 – (1) Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası; disiplin amirlerinden en az iki-

sinin teklifi üzerine yüksek disiplin kurulları tarafından verilebileceği gibi, eldeki bilgi ve bel-

gelere göre yüksek disiplin kurulları tarafından resen de verilebilir. Genelkurmay Başkanının

eldeki bilgi ve belgelere ya da gerekli görmesi üzerine yaptırdığı disiplin soruşturması sonucuna

göre hakkında bu cezanın verilmesine kanaat getirdiği personelin dosyaları bir karar verilmek

üzere doğrudan yetkili yüksek disiplin kuruluna sevk edilir.

Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası işlemlerinin disiplin amirlerinin teklifi ile

başlatılması

MADDE 13 – (1) Disiplin amirleri, kanunlarla kendilerine verilmiş yetkiler çerçeve-

sinde, maiyetinin bu Yönetmelik kapsamında Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasını gerektirecek

bir disiplinsizlik içinde olup olmadıklarını tespit etmekten ve bu kapsamda her türlü bilgi ve

belgenin düzenlenmesinden sorumludur.

(2) Maiyetinden birinin bu Yönetmelik kapsamında Silahlı Kuvvetlerden ayırma ceza-

sını gerektiren disiplinsizliklerden birini teşkil edebilecek bir fiilini veya durumunu herhangi

bir şekilde öğrenen disiplin amirleri, olayın araştırılması gerektiğine kanaat getirirse, yazılı
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olarak görevlendireceği soruşturmacılar vasıtasıyla ya da şahsen 6413 sayılı Kanunun 7 nci

maddesi uyarınca disiplin soruşturması yapar. Ayrıca, disiplin amirleri gerekli görmeleri halinde

disiplin soruşturmasının yapılmasını üst disiplin amirlerinden de talep edebilir. Disiplin soruş-

turması sonucunda disiplin soruşturma sonuç raporu tanzim edilir ve yüksek disiplin kurulu

dosyasına eklenir. Disiplin amirleri, soruşturma sonucunda personelinin Silahlı Kuvvetlerden

ayırma cezasını gerektiren bir disiplinsizliği gerçekleştirdiği kanaatine varması halinde personel

hakkında Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilmesine dair hazırlık işlemlerini başlatır.

(3) Bu Yönetmelik kapsamına giren personel hakkında disiplin amirlerinin teklifi ile

Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası hazırlık işlemlerinin başlatılabilmesi için, disiplin amirle-

rinden en az ikisinin Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilmesi teklifinde bulunması gerekir.

Ancak 10 uncu madde gereği disiplin ceza puanına bağlı olarak Silahlı Kuvvetlerden ayırma

cezası verilecek personel hakkındaki teklifin ilk iki disiplin amiri tarafından yapılması esas ol-

makla birlikte bu durum, diğer disiplin amirleri tarafından ayırma işleminin başlatılmasına en-

gel teşkil etmez. Ayırma cezası verilmesi teklif edilmesi gereken bir personel hakkında işlem

yapılmadığının disiplin amirleri dışındaki amirler tarafından tespit edilmesi halinde, bu durum

üst disiplin amirlerine ve yetkili komutanlığa bildirilir.

(4) Disiplin amirlerinin teklifte bulunabilmesi için, işlem başlatılacak personel ile belirli

bir süre beraber çalışma şartı aranmaz.

(5) 25 inci madde hükümleri saklı kalmak üzere, disiplin amirleri, bu Yönetmelikteki

usul ve esaslar çerçevesinde her zaman Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilmesi teklifinde

bulunabilir.

(6) Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilmesine ilişkin işlem başlatılacak personel

hakkındaki yüksek disiplin kurulu dosyası; kuvvet komutanlıklarında asgari tugay ve eşiti, Jan-

darma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığında alay ve eşiti komutanlıkların ne-

zaretinde, süreci başlatan disiplin amiri tarafından Ek-2’deki muhteviyata uygun olarak hazır-

lanır.

(7) 9 uncu maddede yer alan disiplinsizlikler kapsamında hazırlanan dosyaya, Ek-3’teki

örneğe uygun olarak, teklifte bulunan ilk iki disiplin amirlerinin yazılı kanaatleri eklenir. Tek-

lifte bulunan disiplin amirleri arasında kuvvet komutanlıklarında asgari tugay ve eşiti, Jandarma

Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığında alay ve eşiti makam sahibi bir disiplin

amirinin bulunmaması durumunda, Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilmesini teklif eden

üst disiplin amirinden itibaren bu seviyeye kadar olan diğer disiplin amirlerinin de yazılı kanaat

ve teklifleri alınır.

(8) Dosyanın 10 uncu madde kapsamında hazırlanması durumunda, ayırma cezasını

teklif eden disiplin amirlerinin dışındaki diğer amirlerin kanaat ve tekliflerinin alınma şartı

yoktur.

(9) Yüksek disiplin kurulu dosyası;

a) 9 uncu madde kapsamında hazırlandığında, Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasını ge-

rektirecek durumun oluştuğunun disiplin amirleri tarafından tespit edilmesinden itibaren,
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b) 10 uncu madde kapsamında hazırlandığında son cezanın kesinleştiği tarihten itiba-
ren,

bir ay içinde yetkili komutanlığa gönderilir. Yüksek disiplin kurulu dosyasının gönde-
rilmesine ilişkin engel hallerin bulunması durumunda bu süre engel hallerin ortadan kalkma-
sıyla başlar. Savunma için verilen süreler bir aylık süreye dahil edilmez.

(10) Yetkili komutanlığa gelen dosyalar; yetkili komutanlığın personel başkanlıklarınca
adli müşavirlikler veya hukuk müşavirlikleri ile koordineli olarak karargâhta bulunan bilgi,
belge ve dosyalar ile karşılaştırılarak, kanun ve yönetmeliklere uygunluğu, ekli belgelerin ye-
terliliği ve geçerliliği, Ek-2 ve Ek-3’deki bilgi ve belgeleri ihtiva edip etmediği açısından in-
celenir. Eksik bilgi veya belgeler yetkili komutanlığın personel başkanlıkları vasıtasıyla ta-
mamlanır.

(11) Yüksek disiplin kurulu dosyası, personel başkanlığına gönderildiği tarihten itibaren
üç ay içinde kurulda görüşülür. İlave inceleme yapılmasının gerekli olduğu durumlarda bu süre
kurul başkanı tarafından bir katına kadar uzatılabilir.

Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasının yüksek disiplin kurulları tarafından resen
verilmesine ilişkin işlemlerin başlatılması

MADDE 14 – (1) Yetkili komutanlıkların personel başkanlıkları tarafından;
a) Disiplin amirlerince teklif edilmesi gerektiği halde Silahlı Kuvvetlerden ayırma ce-

zası teklifi yapılmayanların,
b) Adli müşavirlikler veya hukuk müşavirlikleri ile koordineli olarak yapılan inceleme

ve değerlendirmeler sonucunda eldeki bilgi ve belgelere göre Silahlı Kuvvetlerden ayırma ce-
zası verilmesi gerektiği değerlendirilenlerin,

dosyaları Ek-2 sayılı örneğe uygun olarak hazırlanır ve görüşülmek üzere yüksek di-
siplin kuruluna sevk edilir.

(2) Ayırma cezasının yüksek disiplin kurulları tarafından resen verilmesi kapsamında
yapılacak inceleme ve araştırmalar, yetkili komutanlıklar tarafından görevlendirilecek birimler
tarafından yapılır.

Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası işlemlerinin Genelkurmay Başkanı tarafından
başlatılması

MADDE 15 – (1) Genelkurmay Başkanının eldeki bilgi ve belgelere ya da gerekli gör-
mesi üzerine yaptırdığı disiplin soruşturması sonucuna göre, hakkında bu cezanın verilmesine
kanaat getirdiği personele ilişkin soruşturma dosyası yetkili komutanlığa gönderilir.

(2) Yetkili komutanlığın personel başkanlığınca Ek-2 sayılı örneğe uygun olarak hazır-
lanan yüksek disiplin kurulu dosyası, Genelkurmay Başkanlığınca gönderilen soruşturma dos-
yasının personel başkanlığına ulaştığı tarihten itibaren üç ay içinde kurulda görüşülür. İlave
inceleme yapılmasının gerekli olduğu durumlarda bu süre bir katına kadar uzatılabilir.

Yüksek disiplin kurulu dosyalarında kullanılacak belgeler
MADDE 16 – (1) Yüksek disiplin kurulu dosyalarının hazırlanmasında kullanılacak

belge örnekleri, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Ko-
mutanlığı tarafından personel bilgi sistemlerinde elektronik olarak bulundurulur.

(2) Söz konusu belgelerin doldurulmasında hataları ve zaman kaybını engellemek mak-
sadıyla, personel bilgi sistemindeki kimlik bilgileri, ceza durumu gibi mevcut bilgilerin doğ-
rudan bu belgelere aktarılmasını sağlayacak tedbirler alınır.
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Yüksek disiplin kurullarının toplanması, görüşme usulü ve oylama

MADDE 17 – (1) Yüksek disiplin kurulları, başkan ve üyelerinin tamamının katılımı

ile toplanır.

(2) Yüksek disiplin kurullarının başkan ve üyelerinin; garnizon dışı görev, izin veya is-

tirahat gibi sebeplerle karargâhta bulunmadığı durumlarda yerine vekilleri toplantıya katılır.

(3) Yüksek disiplin kurullarının başkan ve üyeleri; kendileri, aralarında evlilik bağı

kalksa bile eşleri, kendileri veya eşlerinin altsoy ve üstsoyları, kendileri ile arasında evlatlık

bağı bulunanlar, üçüncü derece de dâhil olmak üzere kan veya kendisini oluşturan evlilik bağı

kalksa dahi kayın hısımlığı bulunanlar ile nişanlıları hakkındaki kurul toplantılarına katılamazlar.

(4) Başkan veya üyelerden birinin yerine toplantıya vekil olarak katılacak kişi, aynı za-

manda kurulun doğal üyesi ise veya üçüncü fıkradaki hallerin oluşması durumunda kurul, üye

tam sayısının salt çoğunluğunun sağlanması kaydıyla eksik toplanabilir.

(5) Toplantı gündeminin düzenlenip üyelere dağıtılması, toplantının belirli gün, saat ve

yerde yapılması, kurul çalışmalarının gereği gibi yürütülüp sonuçlandırılması kurul başkanı

tarafından sağlanır.

(6) Kurul başkanının toplantıya katılamaması halinde, başkanlık görevi toplantıya ka-

tılan en kıdemli üye tarafından yürütülür.

(7) Yüksek disiplin kurulunda, önceden belirlenen gündeme uygun olarak dosyalar sı-

rayla görüşülür ve karara bağlanır.

(8) Yüksek disiplin kurulu kararını verirken, gerekli gördüğü takdirde ilgilinin özlük

dosyasını ve her nevi evrakı incelemeye, ilgili birlik, kurum ve karargâhlardan bilgi almaya,

hâkim veya savcı kararı gerektirmeyen durumlarda kriminal inceleme yaptırma da dâhil olmak

üzere her türlü inceleme yaptırmaya, tanık ve bilirkişi dinlemeye, keşif yapmaya veya yaptır-

maya, ihtiyaç halinde veya hakkında karar verilecek şahsın talebi üzerine şahsın yazılı veya

sözlü ifadesini almaya yetkilidir. Bu kapsamda yapılacak harcamalar, 31/12/2005 tarihli ve

26040 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Harcama Bel-

geleri Yönetmeliği esaslarına göre ödenir.

(9) Görüşülen dosyalar hakkında konunun aydınlandığı ve görüşmelerin yeterliği so-

nucuna varıldığında oylama yapılır.

(10) Yüksek disiplin kurullarında oylama açık olarak yapılır. Oylamaya en kıdemsiz

personelden başlanır ve en son kurul başkanı oyunu kullanır. Oylamada çekimser kalınamaz.

Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oylar dağılırsa, hakkında karar verilecek personelin en çok aley-

hinde olan oy, çokluk elde edilinceye kadar kendisine daha yakın olan oya tabi olur. Başkan

veya başka bir üyeye vekâlet eden kurulun doğal üyesinin yalnızca bir oy hakkı vardır.

(11) Disiplin ceza puanına bağlı olarak ayırma cezası verilmesine ilişkin yapılan kurul

görüşmelerinde, ayırma işlemine esas teşkil eden ve disiplin amirleri ya da disiplin kurulları

tarafından verilmiş cezaların usulüne uygun olarak verilip verilmediği incelenir. Ancak usulüne

uygun olarak verilmiş olan cezaların nicelik ve niteliğine ya da personelin disiplinsizliği alış-

kanlık hâline getirip getirmediğine ilişkin değerlendirme yapılmaz. Bu Yönetmeliğin 10 uncu

maddesindeki şartlar gerçekleşmiş ise bu personel hakkında Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası

kararı verilir.
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Yüksek disiplin kurulu kararı

MADDE 18 – (1) Yüksek disiplin kurullarında yapılan inceleme ve değerlendirmeler

sonucunda durumu görüşülen personel hakkında;

a) Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilmesi,

b) Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilmesine yer olmadığı,

kararlarından biri verilir.

(2) Karar özeti başkan ve üyeler tarafından imzalanan bir tutanakla tespit edilir.

(3) Yüksek disiplin kurulu kararı, karar tarihini izleyen 10 iş günü içinde Ek-4’teki ör-

neğe göre gerekçeli olarak yetkili komutanlığın personel başkanlıklarınca, adli müşavirlikler

veya hukuk müşavirlikleri ile koordineli olarak hazırlanır. Gerekçeli kararda, disiplinsizliğin

oluştuğunu veya oluşmadığını gösteren hususlar ile kararın oybirliği veya oyçokluğu ile alındığı

belirtilir. Karar, başkan ve üyeler tarafından imzalanır. Karşı oy kullananların görüşlerine ka-

rarda yer verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yüksek Disiplin Kurulu Kararlarının Yerine Getirilmesi ve Sonuçları

Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilmesi kararının yerine getirilmesi ve

sonuçları

MADDE 19 – (1) General ve amiraller hakkında verilen kararlar, Genelkurmay Baş-

kanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından verilmesini müteakip yerine getirilir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamına giren general ve amiraller dışındaki diğer personel hak-

kında verilen ayırma cezası kararları, ilgili kuvvet komutanı, Jandarma Genel Komutanı veya

Sahil Güvenlik Komutanının onayı ile tekemmül eder ve yerine getirilir.

(3) Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası alanlar, seferberlik ve savaş hâlleri haricinde

Türk Silahlı Kuvvetlerinde herhangi bir şekilde görev alamazlar. Ancak, Silahlı Kuvvetlerden

ayırma cezası alan yedek subaylar, ilgili Kanunlara göre belirlenecek kalan askerlik hizmetlerini

er rütbesi ile tamamlarlar.

(4) Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilenlerin yüksek disiplin kurulu kararlarının

bir nüshası, işlemlerin tamamlanması için ilgili birimlere gönderilir. Bu birimler tarafından;

a) Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilen yedek subayların kalan askerlik hizmet-

lerinin er rütbesi ile tamamlatılmasına yönelik işlemler,

b) Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilen diğer personelin Türk Silahlı Kuvvetle-

rinden ilişiğinin kesilmesi veya sözleşmesinin feshi işlemleri,

tabi oldukları mevzuata uygun olarak yerine getirilir.

(5) Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilmesine ilişkin karar; Türk Silahlı Kuvvet-

lerinden ilişiğinin kesilmesine, sözleşmesinin feshine veya yedek subayların askerliğini er ola-

rak tamamlamasına ilişkin işlemlerin sonuçlandırılmasını müteakip personele tebliğ edilir.

(6) Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilmesi kararlarının yerine getirilmesinin son-

raya bırakılmasına karar verilemez.
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Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilmesine yer olmadığı kararının sonuçları

MADDE 20 – (1) Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilmesine yer olmadığı kararı

ilgililere tebliğ edilir.

(2) Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilmesine ilişkin işlemleri disiplin amirlerinin

teklifi ile başlatılan personel hakkında, zamana bağlı kalınmaksızın, Silahlı Kuvvetlerden ayırma

cezası verilmesi teklifinde bulunan disiplin amirleri değişecek şekilde atama işlemi yapılır.

(3) Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilmesine yer olmadığı kararı sonrasında;

a) Yüksek disiplin kuruluna sevkini gerektiren disiplinsizlikle ilgili yeni bilgi ve bel-

gelerin elde edilmesi,

b) Kişi hakkındaki adli soruşturma veya kovuşturmanın sonuçlanması ve bu kapsamda

Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası gerektiren bir disiplinsizliğin tespit edilmesi,

c) Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasını gerektiren başka bir disiplinsizliğin işlenmesi,

hallerinden birinin gerçekleşmesi durumunda hakkında karar verilen kişiye ilişkin yeni

bir yüksek disiplin kurulu dosyası hazırlanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin soruşturması veya tahkikatın adli soruşturma veya kovuşturmadan

bağımsızlığı

MADDE 21 – (1) Herhangi bir fiilden dolayı ilgili hakkında yapılan adli soruşturma

veya kovuşturma, aynı fiilden dolayı ayrıca disiplin soruşturması ve tahkikat yapılmasını, Si-

lahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilmesini ve bu cezanın yerine getirilmesini engellemez.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında ayırma cezası gerektiren disiplinsizliğin oluştuğunun

şüpheye mahal vermeyecek bilgi ve belgelerle tespit edilmesi durumunda;

a) Personelin o ana kadar olumlu mesleki ve disiplin safahatının bulunması,

b) Disiplinsizliği oluşturan eylem ya da durumla ilgili olarak ceza kanunlarına göre

mahkûm olması ya da olmaması,

personel hakkında Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilmesine engel teşkil etmez.

Savunma hakkı

MADDE 22 – (1) Savunma alınmadan personel hakkında Silahlı Kuvvetlerden ayırma

cezası verilemez. Ancak, firar ve izin tecavüzü gibi ilgilinin bulunamaması nedeniyle savunma

almayı imkânsız hale getiren zorunlu hallerde savunma alınmaz.

(2) Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasının verilmesine ilişkin sürecin disiplin amirleri-

nin teklifi ile başlatılması halinde, süreci başlatan disiplin amiri tarafından; diğer durumlarda

ise yetkili komutanlıklar vasıtası ile yüksek disiplin kurulları tarafından hakkında karar veri-

lecek personelin savunması alınır.

(3) Disiplin soruşturması kapsamında alınan ifade, bu madde kapsamında savunma ye-

rine geçmez. Personelin disiplin soruşturması esnasında ifadesi alınmış olsa dahi ayrıca savun-

ması alınır.

(4) Yazılı savunmalarda, isnat olunan hususlar ile savunma için verilen süre açıkça ve

yazılı olarak ilgiliye tebliğ edilir. İstirahat, hava değişimi, izin gibi nedenlerle görevde bulun-

mayan personele 19/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre tebligat yapılır. Üç
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iş gününden az ve on iş gününden fazla olmamak üzere verilecek süre içinde savunmasını yap-

mayan personel savunma hakkından vazgeçmiş sayılır. Savunması istenen kişinin yazılı talebi

halinde, toplamda on iş gününü geçmeyecek şekilde savunma için ilave süre verilebilir.
(5) Yazılı savunma haricinde, yüksek disiplin kurulu tarafından gerek görülmesi veya

personelin talepte bulunması halinde personel sözlü olarak da ifade vermeye çağrılabilir. Bu
kapsamda:

a) Kurulda durumu görüşülecek personele toplantı tarihinden en az on iş günü önce
tebligat yapılır.

b) Durumu görüşülecek personel, kurul toplantısından en az üç iş günü önce sözlü ifade
vermek isteyip istemediğini bir dilekçe ile kurula bildirir. Bu dilekçe kurul dosyasında muha-
faza edilir. Bu süre içerisinde dilekçe ile başvuruda bulunmayanların, dilekçe ile başvuruda
bulunmasına veya kurul tarafından ifadeye çağrılmasına rağmen ifade vermeyenlerin bu hak-
kından vazgeçtiği kabul edilir.

Geçici olarak görevden uzaklaştırma ve görev yerini değiştirme tedbiri
MADDE 23 – (1) Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasını gerektiren bir disiplinsizlik ne-

deniyle hakkında yapılan inceleme ve araştırmanın emniyetli ve sıhhatli olarak devam etmesi
amacıyla, görevi başında kalmasında sakınca görülecek subay, astsubay, uzman jandarma, uz-
man erbaş veya sözleşmeli erbaş ve erlerin görevinden geçici olarak uzaklaştırılmasına veya
görev yerinin değiştirilmesine ilişkin işlemler 6413 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi esaslarına
göre yürütülür.

Yargı denetimi
MADDE 24 – (1) Yüksek disiplin kurulları tarafından verilen Silahlı Kuvvetlerden

ayırma cezalarına karşı Askerî Yüksek İdare Mahkemesine iptal davası açılabilir.
(2) Dava açma süresi; general ve amiraller hakkında Genelkurmay Başkanlığı yüksek

disiplin kurulu tarafından verilen kararın; bu Yönetmelik kapsamına giren diğer personel hak-
kında ise, ilgili kuvvet komutanı, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik Komutanı
tarafından onaylanmış ilgili yüksek disiplin kurulu kararının personele tebliğinden itibaren baş-
lar. Ancak Türk karasuları dışındaki gemilerde bulunan personel için verilen cezalarda, dava
açma süresi karasuları dışında işlemez.

Zamanaşımı
MADDE 25 – (1) Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasını gerektiren durumun oluştuğu-

nun disiplin amirleri tarafından tespit edilmesinden itibaren bir yıl ve her halde disiplin cezasını
gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren beş yıl geçtikten sonra aynı sebeple yüksek
disiplin kurulu tarafından ayırma cezası verilemez.

Disiplin cezalarının Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilmesine etkisi
MADDE 26 – (1) Disiplin cezaları ve diğer idari yaptırımlar, nitelik ve niceliklerine

uygun olarak; personel hakkında verilecek Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezalarında göz önünde
bulundurulur.

Özel hükümler
MADDE 27 – (1) Türk Silahlı Kuvvetlerinde sözleşmeli statü ile görev yapan perso-

nelin sözleşmelerinin feshine ilişkin özel Kanun ve Yönetmeliklerindeki hükümler ile Türk Si-
lahlı Kuvvetlerinden ayırma ve çıkarmaya ilişkin diğer Kanun ve Yönetmeliklerde düzenlenmiş
hükümler saklıdır.
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(2) Sözleşmeli statü ile görev yapan personelin disiplinsizlik teşkil eden eylemlerinin,

hem 6413 sayılı Kanunun 20 nci maddesi kapsamında, hem de özel Kanunlarında düzenlenen

sözleşmenin feshini gerektiren eylem ve durumlar kapsamında yer alması durumunda öncelikli

olarak özel Kanun hükümleri uygulanır.

Geçiş dönemi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte 27/12/1998 tarihli

ve 23566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Subay Sicil Yönetmeliği ile 28/12/1998 tarihli

ve 23567 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Astsubay Sicil Yönetmeliği esaslarına göre ayır-

ma sicili düzenlenmek suretiyle başlatılmış olan disiplinsizlik ve ahlaki durum nedeniyle ayır-

ma işlemleri kapsamındaki dosyalar; ayırma sicil belgelerine ekli bulunan ayırma işlemine esas

bilgi ve belgeler, yetkili komutanlığın personel başkanlığınca varsa eksikleri tamamlanarak bu

Yönetmelik hükümlerine göre yeniden tanzim edilir. Bu dosyalar, bu Yönetmelik hükümleri

çerçevesinde yüksek disiplin kurulları tarafından karara bağlanır.

Yürürlük

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma ve İçişleri Bakanları bir-

likte yürütür.
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Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ

DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün merkez

ve taşra teşkilatındaki memur ve sözleşmeli personelinin disiplin ve üst disiplin amirlerinin

belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün merkez

ve taşra teşkilatında 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü

maddesinin (b) bendi uyarınca çalıştırılan memurlar ile (c) bendi uyarınca çalıştırılan sözleşmeli

personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 399 sayılı Ka-

nun Hükmünde Kararname ve 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla

yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı mad-

desine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4 – (1) Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkila-

tındaki memurların ve sözleşmeli personelin disiplin ve üst disiplin amirleri bu Yönetmeliğe

ekli ek-1 ve ek-2 sayılı cetvellerde gösterilmiştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5 – (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Me-

murları Kanunu, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı

Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında

Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

MADDE 6 – (1) 7/6/2005 tarihli ve 25838 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eti Ma-

den İşletmeleri Genel Müdürlüğü Memurları Disiplin Amirleri Yönetmeliği ile 7/6/2005 tarihli

ve 25838 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sözleş-

meli Personel Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü yü-

rütür.
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Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumundan:
ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; eczacıların görev, yetki ve sorumluluklarının

belirlenmesi, eczanelerin açılması, işletilmesi, nakli, devri ve kapanması ile eczanelerin özel-
likleri ve eczacılık hizmetlerinin yürütülmesine dâir usûl ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 18/12/1953 tarihli ve 6197 sayılı Eczacılar ve Ecza-

neler Hakkında Kanuna göre açılmış ve açılacak eczaneler ile eczacılık hizmetlerini ve ecza-
cıları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 6197 sayılı Kanunun 5 inci, 20 nci ve geçici 4 üncü

maddesi ile 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 40 ıncı maddesine dayanılarak ha-
zırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bağımsız dükkân: Yapı ruhsatı veya yapı kullanım izni belgesinde dükkân veya işyeri

olarak kaydedilmiş mekânı,
b) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
c) Eczacı: Eczacılık fakültesi veya Eczacılık Mektebi’nden mezun olmuş ya da Kanuna

göre yabancı okullardaki eğitiminin yeterliliğini ispat ve tescil ettirmiş, eczacılık faaliyetlerini
yürütmeye yetkili sağlık meslek mensubunu,

ç) Eczacılık: Hastalıkların teşhis ve tedavisi ile hastalıklardan korunmada kullanılan
tabii ve sentetik kaynaklı ilaç hammaddelerinden değişik farmasötik tipte ilaçların hazırlanması
ve hastaya sunulması; ilacın analizlerinin yapılması, farmakolojik etkisinin devamlılığı, emni-
yeti, etkililiği ve maliyeti bakımından gözetimi; ilaçla ilgili standardizasyon ve kalite güven-
liğinin sağlanması ve ilaç kullanımına bağlı sorunlar hakkında hastaların bilgilendirilmesi ve
çıkan sorunların bildiriminin yapılmasına ilişkin faaliyetleri yürüten sağlık hizmetini,

d) Eczane: Bir eczacının sahip ve mesul müdürlüğünde, Kanuna göre açılmış sağlık
hizmeti sunan sağlık kuruluşunu,

e) Eczacı odası: 25/1/1956 tarihli ve 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu gere-
ğince kurulmuş bölge eczacı odalarını,

f) Farmakope: Avrupa Farmakopesini,
g) Geleneksel bitkisel tıbbi ürün: Bileşiminde yer alan tıbbi bitkilerin başvuru tarihinden

önce Türkiye’de veya Avrupa Birliği üye ülkelerinde en az on beş yıldır, diğer ülkelerde ise
otuz yıldır kullanılmakta olduğu bibliyografik olarak kanıtlanmış; terkip ve kullanım amaçları
itibarıyla, hekimin teşhis için denetimi ya da reçetesi ya da tedavi takibi olmaksızın kullanılması
tasarlanmış ve amaçlanmış olan, geleneksel tıbbi ürünlere uygun özel endikasyonları bulunan,
sadece spesifik olarak belirlenmiş doz ve pozolojiye uygun özel uygulamaları olan, oral, haricen
uygulanan veya inhalasyon yoluyla kullanılan ürünleri,

ğ) Gıda takviyeleri: Normal beslenmeyi takviye etmek amacıyla vitamin, mineral, pro-
tein, karbonhidrat, lif, yağ asidi, aminoasit gibi besin öğelerinin veya bunların dışında besleyici
veya fizyolojik etkileri bulunan bitki, bitkisel ve hayvansal kaynaklı maddeler, biyoaktif mad-
deler ve benzeri maddelerin konsantre veya ekstraktlarının tek başına veya karışımlarının kap-
sül, tablet, pastil, tek kullanımlık toz paket, sıvı ampul, damlalıklı şişe ve diğer benzeri sıvı
veya toz formlarda hazırlanarak günlük alım dozu belirlenmiş ürünleri,
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h) Coğrafi yer numarası (GLN): İlaç takip sistemi içinde üretim yerleri, ithalatçı fir-
malar, ecza depoları ve eczaneleri tanımlamak üzere kullanılan ve esasları Kurumca belirlenen
global yer tanımlayıcı numarayı,

ı) Hizmet puanı: İlçede veya ilçelerde çalışılan yıl ile o ilçe veya ilçelere sosyo-ekono-
mik gelişmişlik düzeyine göre verilen katsayının çarpımı sonucu elde edilen puanı,

i) Homeopatik tıbbi ürün: Farmakopede tanımlanan üretim usûlleri uyarınca homeopatik
stok olarak adlandırılan maddelerden hazırlanan herhangi bir tıbbi ürünü,

j) İl/İlçe sağlık müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe sağlık müdürlüklerini,
k) İkinci eczacı: Serbest eczanelerde, eczanenin sahip ve mesul müdürü olan eczacının

yanında reçete sayısı ve/veya ciro gibi kriterlere göre çalıştırılması zorunlu olan veya isteğe
bağlı olarak bu kriterlere tâbi olmaksızın da çalışabilecek eczacı veya eczacıları,

l) İlaç: Hastalığı teşhis ve/veya tedavi etmek veya önlemek ya da bir fizyolojik fonksi-
yonu düzeltmek, düzenlemek veya değiştirmek amacıyla insana ve hayvana uygulanan doğal
veya sentetik kaynaklı etkin madde veya maddeler kombinasyonunu,

m) İlaç Takip Sistemi (İTS): İlaçların üretim veya ithalattan başlayarak geçtikleri her
noktadan alınacak bildirimlerle takibini sağlamak üzere Kurum tarafından yürütülen sistemi,

n) İlçe katsayısı: İlçelere sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyelerine göre sınıflandırma
yapıldıktan sonra verilen katsayıyı,

o) Kanun: 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunu,
ö) Kayıtlı elektronik posta (KEP): Elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dahil

olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukukî delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şek-
lini,

p) Kimyevi madde: Doğal hâlde bulunan veya işlem neticesi ortaya çıkan her türlü ele-
ment, bileşik ya da atıkları,

r) Kurum: Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumunu,
s) Majistral ilaç: Hasta için özel olarak hekim tarafından reçete edilen ve eczanede bu

formüle göre hazırlanan ilacı,
ş) Mesul müdür: Serbest eczanede, hastane eczanesinde, ecza deposunda, ilaç üretim

tesisinde, kozmetik imalathanesinde veya ilaç AR-GE merkezinde görev yapan sorumlu ecza-
cıyı,

t) Özel tıbbi amaçlı diyet gıdalar: Belli beslenme uygulamaları için hastaların diyetlerini
düzenlemek amacıyla özel olarak üretilmiş veya formüle edilmiş ve tıbbi gözetim altında kul-
lanılacak olan alışılmış gıda maddelerini veya bu gıda maddelerinin içinde bulunan belirli besin
öğelerini veya metabolitlerini vücuda alma, sindirme, absorbe etme, metabolize etme veya vü-
cuttan atma kapasitesi sınırlı, zayıflamış veya bozulmuş olan hastalar ya da diyet yönetimleri,
yalnızca normal diyetin modifikasyonu ile veya diğer gıdalarla ya da her ikisinin de birlikte
kullanımı ile sağlanmayan kişiler için hazırlanmış gıda maddelerini,

u) Takas: Serbest eczaneler arasında yapılan ilaç değişim işlemi,
ü) Tıbbi malzeme: Tıbbi veya şahsi sağlık ve hijyen amaçlı olarak kullanılan malze-

meleri,
v) Yardımcı eczacı: 2013 ve daha sonraki yıllarda eczacılık fakültesinde okumaya hak

kazanmış olup mezun olduktan sonra serbest eczane açmak veya serbest eczanelerde mesul
müdür olarak çalışmak için en az bir yıl müddetle hizmet sözleşmesine bağlı olarak mesul mü-
dür eczacı ile birlikte serbest eczanelerde veya hastane eczanelerinde çalışan eczacıyı,

y) Yerleşim birimi: Merkezi idarenin ilçe kademesinden küçük yerleşim yerini,
z) Yerleştirme puanı: Eczacıların, meslekte geçirilen toplam yıl sayısı ile hizmet pua-

nının toplamı sonucu tespit edilen puanı,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Eczacılar

Eczacılık yapabilecek olanlar
MADDE 5 – (1) Eczane açmak ve işletmek ile ecza deposu mesul müdürlüğü yapmak

için eczacı olmak şarttır. Serbest eczaneler ancak bir eczacının sahip ve mesul müdürlüğünde
açılabilir. Türkiye Cumhuriyeti hudutları içinde eczacılık yapabilmek için Kanunun 2 nci mad-
desinde sayılan şartları haiz olmak gerekir.

Eczacının görev ve yetkileri
MADDE 6 – (1) Eczacının görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.
a) Hastalıkların teşhis ve tedavisi ile hastalıklardan korunmada kullanılan tabii ve sen-

tetik kaynaklı ilaç hammaddelerinin elde edilmesini ve bu hammaddelerden değişik farmasötik
tipte ilaçların hazırlanmasını ve hastaya sunulmasını sağlar.

b) İlacın analizlerini yapar.
c) İlacın farmakolojik etkisinin devamlılığı ile emniyeti, etkililiği ve maliyeti bakımın-

dan gözetimini sağlar.
ç) İlaçla ilgili standardizasyon ve kalite güvenliğini sağlar.
d) İlaç kullanımına bağlı sorunlar hakkında hastaları bilgilendirir ve çıkan sorunların

bildiriminin yapılmasına ilişkin faaliyetleri yürütür.
e) Kozmetik imalathanesi, ilaç AR-GE merkezi, ecza deposu gibi müesseseleri açabilir

veya bu tür resmî ya da özel müesseselerde mesul müdürlük yapabilir.
Eczacının sorumlulukları
MADDE 7 – (1) Eczacının sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.
a) Hastanın ilaçlarını, ilaçların uygulanmasında kullanılan araçları ve tıbbi cihaz ve

malzemeleri güvenli ve etkin bir şekilde kullanabilmesine yardımcı olur, bunlar hakkında ye-
terli bilgi ve kavrayışa sahip olmasını sağlar.

b) Tıbbi ürünlerin güvenli şekilde kullanımlarının sağlanması için advers etkilerin sis-
tematik bir şekilde izlenmesi, bu hususta bilgi toplanması, kayıt altına alınması, değerlendiril-
mesi, arşivlenmesi, taraflar arasında irtibat kurulması ve beşeri tıbbi ürünlerin yol açabileceği
zararın en alt düzeye indirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması hususlarında farmakovijilans
çalışmalarının yürütülmesinde mevzuatın yüklediği görevleri yerine getirir.

c) İlaç sunumunun hatasız, reçete edilme amacına uygun, hastanın gereksinimleri ile
uyumlu ve güvenli olmasını sağlar.

ç) Reçeteye tâbi olmayan ilaçların ve sağlığa ilişkin tüm ürünlerin hastanın gereksi-
nimlerine uygun, güvenli ve akılcı bir şekilde tedarikini sağlar ve bu konuda danışmanlık hiz-
meti verir.

d) İlaçların kullanımı, saklanması ve imhası ile ilgili potansiyel zararlılık risklerine
karşı hasta, toplum ve çevre bilinci oluşturulmasını sağlar ve sorunların çözümünde aktif görev
alır.

e) İlgili mevzuat çerçevesinde geçerli mesleki ve etik davranışları sergiler. Hastanın
veya faydalanıcının özel yaşam ve mahremiyetini korur. Akılcı ilaç kullanımını sağlayarak bi-
reyin sağlıklı olma hâlini ve yaşam kalitesini arttırmaya çalışır.

f) Olağanüstü hâl veya kriz dönemlerinde her türlü ilaç tedarik süreçlerinde etkin rol
alır ve kamu kurum ve kuruluşlarına yardımcı olur.

g) Sahip ve mesul müdürü olduğu eczanedeki, eczane çalışanları ve eczacılık fakültesi
stajyerlerinin görev dağılımlarını gerçekleştirir, çalışmalarını denetler ve koordine eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eczane Açılması, Nakli ve Devrine İlişkin Usûl ve Esaslar

Eczane açılmasına ilişkin kriterler
MADDE 8 – (1) Serbest eczane sayıları, ilçe sınırları içindeki nüfusa göre en az üç bin

beş yüz kişiye bir eczane olacak şekilde düzenlenir.
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(2) Eczanelerin aynı ilçe içerisindeki nakillerinde nüfusa göre eczane açılması kriteri
uygulanmaz.

(3) Hiç eczanesi olmayan yerleşim birimlerinde nüfus kriterine bakılmaksızın bir ec-
zanenin açılmasına müsaade edilir. Ancak bu şekilde açılan eczanenin başka yerlere naklinde
nüfus kriteri işletilir.

(4) Eczane açılmasına ilişkin kriterler belirlenirken, Kalkınma Bakanlığından alınan
verilere göre belirlenen ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre sınıflandırma
yapılır. Bu sınıflandırmaya göre ilçelere ilçe katsayısı verilir. Eczacıların, o ilçede mesleki faa-
liyetlerini sürdürdükleri yıl sayısı ile ilçe katsayısının çarpımı suretiyle hizmet puanı hesaplanır.
Eczacı birden fazla ilçede çalışmış ise hizmet puanları toplanır. Hizmet puanı hesaplanırken
ilçe katsayısı, doktora yapmış olanlar için dörtte bir oranında artırılarak uygulanır. Eczacılara,
meslekte geçirilen toplam yıl sayısı ile eczacının hizmet puanı toplamı sonucu tespit edilen
yerleştirme puanı verilir.

(5) Eczanesini devretmiş bir eczacı, yeni eczane açmak istediğinde yerleştirme puanı
yarı oranında düşürülür.

(6) Kurum tarafından her yıl eczane açılması uygun olan ilçeler ve açılabilecek eczane
sayıları Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı nüfus bilgileri esas alınmak suretiyle belirlenir
ve yılda en az iki kez Kurumun resmî internet sitesinde ilân edilir.

(7) Doğal afet ve mücbir sebeplerle nüfus azalması hâlinde o yerleşim yerinde bulunan
eczanelerin naklinde nüfusa göre eczane açılması kriteri uygulanmaz. Bu hâlin tespit ve ilânı
Bakanlıkça yapılır.

İlk başvuru ve yerleştirme
MADDE 9 – (1) Eczane açmak isteyen eczacılar, Kurum tarafından ilân edilen yerler

için ilân tarihinden itibaren otuz gün içerisinde, ikinci fıkrada belirtilen belgeleri eklemek su-
retiyle elektronik ortamda başvurularını yaparlar. Bu başvurularda en fazla yirmibeş tercih ya-
pılabilir. Başvuru evrakının eksik olması hâlinde başvuru talepleri işleme alınmaz. Gerçeğe
aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanlar hakkında kanunî işlem yapılır.

(2) İlk başvuru için aşağıdaki belgeler gereklidir;
a) T.C. kimlik numarası,
b) Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş eczacılık diplomasının il sağlık müdürlüğünce

onaylı sureti,
c) Eczacılık yapmaya mâni mahkûmiyetin bulunmadığına dair yazılı beyanı,
ç) Mesleki faaliyetleri içerir özgeçmiş,
d) Hizmet puanının hesaplanmasına esas hizmet yerlerini ve sürelerini gösteren Türk

Eczacıları Birliğinden veya Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış belge,
e) Serbest eczane açabilmek için yardımcı eczacılık yapmak zorunda olanların en az

bir yıl yardımcı eczacılık yaptığına dair Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan belge,
f) Mesleğini yapmayı engelleyecek bir hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu ile

mesleğini yapmayı engelleyecek derecede iki gözünün görmekten mahrum olmadığına dair
uzman hekim raporu.

(3) Kurum tarafından başvuruların bitiminden itibaren en geç on iş günü içinde yerleş-
tirme puanları hesaplandıktan sonra eczacının yerleştirme puanı ve tercih sıralaması göz önüne
alınarak yerleştirme işlemi yapılır. Başvuru yapan eczacılardan yerleştirme puanı en yüksek
olanlar eczane açma hakkı kazanır. İlan edilen yerler için başvuru yapan eczacıların yerleştirme
puanlarının eşit olması hâlinde Kurum tarafından, Türk Eczacıları Birliği temsilcisinin de ka-
tılımı ile kura çekilir ve kura sonucuna göre yerleştirme yapılır. Kura sonucuna yedi gün içe-
risinde itiraz edilebilir. Yapılan itiraz Kuruma iletilir ve Kurumun verdiği karara göre işlem
yapılır. Yerleştirme listesi il sağlık müdürlüğüne bildirilir. Kurumun resmî internet sitesinde
de ilân edilir.

(4) Boş kalan yerler için Kurum tarafından otuz gün içinde ikinci yerleştirme yapılır.
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Eczane açılması için gerekli belgeler
MADDE 10 – (1) Yerleştirme neticesine göre eczane açabilecek eczacılar, ilân tarihin-

den itibaren en geç altmış gün içerisinde, ilk başvuruda elektronik olarak girilen belgelerin
asılları ile aşağıdaki belgelerle ilgili il veya ilçe sağlık müdürlüğüne başvuruda bulunur.

a) Eczacı odası kayıt belgesi,
b) Eczane olarak kullanılacak yerin mimar veya mühendis tarafından hazırlanmış kro-

kisi ile eczacılık ile ilgili kanunlara uygunluğu hususunda bölge eczacı odasının hazırlayacağı
rapora istinaden il sağlık müdürlüğünce tasdik edilmiş rapor,

c) Yapı ruhsatı veya yapı kullanım izin belgesinin onaylı sureti.
(2) Mücbir sebep olmaksızın süresinde başvuruda bulunmayan veya eksik evrak teslim

eden eczacı, yerleştirmeden doğan eczane açma hakkını kaybeder ve bir sonraki Kurum ilâ-
nında yerleştirme başvurusunda bulunamaz.

(3) Başvurunun il sağlık müdürlüğü tarafından bölge eczacı odasına bildirilmesinden
sonra açılması düşünülen eczane ve eczacı ile ilgili olarak bölge eczacı odası tarafından 11 inci
madde hükümlerine göre muvazaa değerlendirmesi yapılır.

(4) Kanunun geçici 3 üncü maddesi gereğince herhangi bir kritere tâbi olmaksızın ec-
zane açma, nakletme ve devretme hakkını hâiz eczacılar ile eczane devir alacak olan eczacıla-
rın, bu haklarını kullanırken Kurum tarafından eczane açılabilecek yerlerin ilânını beklemesi
gerekmez. Bu eczacılar, Kurum tarafından yapılan ilânlardan etkilenmeden eczanenin açılması
için gerekli belgeleri, eczanenin açılacağı yerin il veya ilçe sağlık müdürlüğüne teslim ederler.
Eczacının Kanunun geçici 3 üncü maddesi gereğince eczane açma, nakletme ve devretme hak-
kının olup olmadığı Kuruma ait sistemden doğrulanır.

Muvazaa değerlendirmesi
MADDE 11 – (1) Eczacının başvurusunun il sağlık müdürlüğünce ilgili eczacı odasına

tebliğinden itibaren on beş iş günü içerisinde bölge eczacı odası yetkililerince hazırlanan mu-
vazaa değerlendirme raporu, somut bilgi ve belgelerle birlikte il sağlık müdürlüğüne verilir. İl
sağlık müdürlüğü yetkililerince muvazaa konusunda oda raporunun verildiği veya belirtilen
sürenin dolduğu tarihten itibaren on iş günü içerisinde karar verilir. Bölge eczacı odasının ver-
diği rapor ile il sağlık müdürlüğünün görüşlerinin birbiri ile örtüşmediği durumlarda muvazaa
konusu, il sağlık müdürünün başkanlığında, il sağlık müdürlüğü ve eczacı odası tarafından gö-
revlendirilen yetkililerden oluşan Muvazaa Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendi-
rilir. Bu Komisyonda muvazaa konusunda mutabakata varılamaması durumunda, dosya bel-
geleriyle birlikte ivedilikle Kuruma gönderilir. Türk Eczacıları Birliğinin uygun göreceği tem-
silcilerin de yer alacağı bir komisyon tarafından değerlendirme yapılır. Kurumca verilecek
nihai karar il sağlık müdürlüğüne bildirilir. Komisyonların teşekkülü ile çalışma usûl ve esasları
Kurum tarafından belirlenir.

Ruhsatname düzenlenmesi
MADDE 12 – (1) İl sağlık müdürlüğü tarafından Kurumca ilân edilen yerleştirme ne-

ticesine göre yapılan başvurular incelendikten ve değerlendirmeler yapıldıktan sonra gerekli
harçların ilgili tarafından yatırılmasını takiben eczane ruhsatnamesi düzenlenir ve valilikçe
onaylandıktan sonra eczacıya verilir. Düzenlenen ruhsatnameler her ayın sonunda düzenli ola-
rak Kuruma ve Türk Eczacıları Birliğine bildirilir.

(2) Düzenlenen ruhsatnameler en geç otuz gün içerisinde eczacılar tarafından mücbir
sebepler haricinde teslim alınmadığı takdirde iptal edilir.

(3) Ruhsatname konusunda meydana gelecek sorunlar Kurum tarafından çözümlenir.
İşyeri ruhsatı alınmasının mecbûri olmaması
MADDE 13 – (1) Ruhsat düzenlenen eczaneler için belediyeden ayrıca bir iş yeri ruh-

satı alınması ve belediyeye harç ödenmesi gerekmez. Herhangi bir Kurum veya Kuruluştan
kayıt veya onay belgesi aranmaz.
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Eczacının eczanede bulunma zorunluluğu
MADDE 14 – (1) Eczanenin hizmet verdiği saatlerde mesul müdür eczacı, varsa ikinci

eczacı ve yardımcı eczacıların görevi başında bilfiil bulunması gerekir.
(2) Hastalık ve sair mazeretlerle eczanesinden 24 saatten fazla süreyle ayrılmak zorunda

kalan eczacı veya mesul müdür keyfiyeti il veya ilçe sağlık müdürlüğüne bir yazıyla veya ka-
yıtlı elektronik posta ile bildirir. Ayrılış müddeti on beş güne kadar devam edecekse eczaneye
varsa ikinci eczacı ya da yardımcı eczacı, yoksa il sağlık müdürlüğüne bildirilmek koşulu ile
eczanesi bulunmayan bir eczacı, yoksa muvafakatı alınarak mahallin serbest tabibi nezaret
eder.

Mesul müdür atanması
MADDE 15 – (1) Hastalık veya sair mazeretlerle eczacının, eczanesinden ayrılış müd-

deti on beş günü aştığı takdirde eczaneye mesul müdür tayini gerekir. Aksi takdirde eczane ka-
patılır.

(2) Eczane sahip ve mesul müdürü iken askerlik hizmetini yapmak üzere silah altına
alınanlar askerlik hizmeti süresince; yüksek lisans veya doktora eğitimi alacaklar bu eğitim
süresince; milletvekili, belediye başkanı, Türk Eczacıları Birliği Başkanlık Divanı üyeleri bu
görevleri devam ettiği müddetçe eczaneye bir mesul müdür atar.

(3) Yüksek lisans ve doktora eğitimini çalışma saatleri dışında yaptığına dair belgeleri
il sağlık müdürlüğüne ibraz edenler bakımından mesul müdür atanması gerekmez. Bu hükmün
yürürlüğe girdiği tarihte yüksek lisans ve doktora eğitimine hak kazanmış bulunanlar bakımın-
dan mesul müdür atanması zorunlu değildir.

İkinci eczacı ve yardımcı eczacı çalıştırılmasına ilişkin usûl ve esaslar
MADDE 16 – (1) Yıllık Katma Değer Vergisi hariç üç milyon Türk Lirası ve üzerinde

ciro yapan serbest eczanelerde ikinci eczacı çalıştırılması zorunludur. Belirtilen meblağa ekle-
nen her iki milyon Türk Lirası tutarındaki ciro için bir eczacı daha çalıştırılması gerekir. Bu
rakam Kurum tarafından her yıl Türk Eczacıları Birliğinin de görüşü alınarak güncellenir ve
ilân edilir. Ciro bilgileri Türk Eczacıları Birliği tarafından her yıl nisan ayı içerisinde Kuruma
gönderilir.

(2) Eczacı, ikinci eczacıyı veya eczacıları otuz gün içerisinde işe başlatır ve il sağlık
müdürlüğüne bildirir. İkinci eczacı çalıştırma konusunda kriterleri tutan ancak bundan imtina
eden eczacı, il sağlık müdürlüğü tarafından uyarılır ve eczacıya otuz gün süre verilir. Uyarıya
rağmen yükümlülüğünü yerine getirmeyen eczacının eczane ruhsatı otuz gün süre ile askıya
alınır. Şayet eczacı bu süre sonunda da yükümlülüğünü yerine getirmez ise ruhsat süresiz askıya
alınır.

(3) Serbest eczane açmak veya serbest eczanelerde mesul müdür olarak çalışmak isteyen
bir eczacı, en az bir yıl müddetle hizmet sözleşmesine bağlı olarak mesul müdür eczacı ile bir-
likte serbest eczanelerde yardımcı eczacı olarak çalışmak zorundadır. Hastane eczanelerinde
veya ikinci eczacı olarak serbest eczanelerde en az bir yıl süre ile çalışanlar, yardımcı eczacı
olarak çalışma şartını yerine getirmiş sayılır. Yardımcı eczacıların, il sağlık müdürlüğü veya
eczacı odası tarafından yapılan denetimlerde üç kez eczanede görevi başında mazeretsiz olarak
bulunmadığının tespiti hâlinde çalışılan süre dikkate alınmaz.

(4) Yardımcı eczacı çalıştırılmasına ilişkin usûl ve esaslar aşağıda belirtilmiştir:
a) Yardımcı eczacı olarak çalışmak isteyen eczacı çalışabileceği eczaneyi kendisinin

belirlemesi hâlinde öncelik tanınır.
b) Yardımcı eczacı olarak çalışmak isteyen eczacı çalışacağı eczaneyi kendisinin bula-

maması hâlinde bölge eczacı odasına başvurur. Eczacı odası müracaat sırasını dikkate almak
suretiyle (c) bendindeki bilgiler ışığında gerekli değerlendirmelerde bulunarak yerleştirmeyi
yapar ve il sağlık müdürlüğüne bildirir.
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c) Her yılın nisan ayında Türk Eczacıları Birliği tarafından eczanelerin, yıllık satış ha-
sılat durumları ile yıllık karşılanan reçete adetlerine göre dağılımları Kuruma ve ilgili eczacı
odasına bildirilir. Kurumca belirlenen limitin üzerinde olan eczaneler, kendilerine başvurulması
hâlinde yardımcı eczacı çalıştırmak zorundadır. Aynı eczane için birden fazla yardımcı eczacı
müracaatında eczane sahibi tarafından tercih hakkı kullanılır.

ç) Eczacı, yardımcı eczacıyı otuz gün içerisinde işe başlatır ve il sağlık müdürlüğüne
bildirir.

d) Yardımcı eczacı çalıştırma konusunda kriterleri tutan ancak bundan imtina eden ec-
zacı, il sağlık müdürlüğü tarafından uyarılır ve eczacıya otuz gün süre verilir.

e) Uyarıya rağmen yükümlülüğünü yerine getirmeyen eczacının eczane ruhsatı otuz
gün süre ile askıya alınır.

(5) Yardımcı eczacılara asgari ücretin bir buçuk katından, ikinci eczacılara da asgari
ücretin üç katından aşağı olmamak üzere taraflarca belirlenecek ücret ödenir.

Eczanelerin tâbi olduğu hükümler
MADDE 17 – (1) Serbest eczanelerin açılmasında bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.
(2) Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) ve (B) bendinde belirtilen ec-

zaneler ile içindeki hastaya hizmet vermek üzere üniversite hastanelerinde bulunan eczanelerin
açılmasına il sağlık müdürlüğü tarafından usûlüne göre izin verilir ve bu durum Kuruma bil-
dirilir. Bu eczanelerin bir diplomalı mesul müdür eczacının idaresinde bulunması şarttır.

Eczanenin devri
MADDE 18 – (1) Bir eczanenin başka bir eczacıya devri işlemleri, il sağlık müdürlü-

ğünce görevlendirilen bir yetkili ile eczacı odası yetkilisi huzurunda tanzim olunacak bir tutanak
ile yapılır.

Eczanenin nakli
MADDE 19 – (1) Eczanenin naklinde, açılmaya ilişkin usûl ve esaslar uygulanır. Mev-

cut eczane yeni eczane için ruhsat düzenleninceye kadar eczane vasfını korur. Aynı il içindeki
nakillerde yeni ruhsatname düzenlenmez ve harç ödenmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eczane Yerleri ve Bölümleri

Eczane olarak kullanılacak yerin özellikleri
MADDE 20 – (1) Eczane olacak yerlerin bodrum, asma katları, varsa merdiven boş-

lukları, merdiven altı kısımları, kolonları, ara duvarları hariç, lavabo ve tuvalet alanı dâhil ol-
mak üzere asgari 35 metrekare olması; Kanunun 14 üncü maddesinin (A) ve (B) bentlerine
göre açılacak eczanelerin depo hariç asgari 20 metrekare olması şarttır. Bu Yönetmeliğin ya-
yımlanmasından önce ruhsat almış eczanelerin devredilmesi hâlinde bir defaya mahsus olmak
üzere herhangi bir metrekare kısıtlaması uygulanmaz. Ancak mevcut eczanenin başka bir yere
naklinde yukarıdaki hükümlere göre işlem yapılır.

(2) Eczane olarak kullanılacak binanın yapı kullanım izin belgesi veya yapı ruhsatının
bulunması gerekir. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce başvuru yapılmış veya
ruhsatlandırılmış eczanelerde ve bunların devrinde bu madde hükmü uygulanmaz.

(3) Eczanelerin laboratuvar kısımları, müşteriler veya hastalarla irtibat olmayacak şe-
kilde ayrılır. Deprem, sel ve yangın gibi tabii afetlerden evvel ruhsatlandırılmış eczanesi bulu-
nan ve fakat bu afetler sebebiyle eczane olarak kullandığı işyerinin önemli ölçüde hasar görüp
kullanılamaz duruma geldiğini belgeleyen eczacılara; iki yılı geçmemek üzere, asgarî 20 met-
rekare olan yerlerde veya geçici yapılarda da eczane faaliyeti için ruhsat verilebilir.

(4) Serbest eczaneler halkın serbestçe girip çıkabildiği yerlerde açılır. Eczanelerin ba-
ğımsız dükkânlarda açılması ve faaliyet göstermesi, havaalanları, limanlar, otogarlar ve tren
garlarında açılanların dışında cephesinin ve kapılarının belediyelere ait cadde ve sokak üzerinde
bulunması zorunludur. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce başvuru yapılmış veya
ruhsatlandırılmış eczanelerde ve bunların devrinde bu madde hükmü uygulanmaz.
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(5) Eczanenin ilgili mercilere bildirilen projesinde belirtilmek kaydıyla birden fazla ka-
pısı olabilir. Bu kapılardan hiçbiri başka dükkân veya mağaza içine açılamaz. Eczane labora-
tuvarının doğrudan dışarısı ile bağlantısı olamaz.

(6) Eczaneler aydınlık, rutubetsiz ve havadar olur; zeminleri hijyen koşullarına uygun,
kolay temizlenebilir malzeme ile döşenir. Hastaların bekleme yerleri eczanenin giriş katında
bulunur.

(7) Özel saklama koşulu gerektiren veya soğuk zincire tâbi ilaçların saklama koşullarına
uygun olarak eczaneye kabul edilmesi, saklanması ve aynı şartlara uygun olarak hastalara su-
nulması gerekir. Ayrıca soğuk zincir ilaçların konulması için buzdolabı bulundurulur. Buzdolabı
ve eczane içi sıcaklık nem takibinin sağlanması için kayıtların düzenli tutulması kritik durum-
larda uyarı verecek erken uyarı sisteminin ve geriye dönük hafıza kaydı bulunan termometrenin
bulunması ve eczanede bulunması gereken tüm cihazların düzenli aralıklarla kalibrasyonlarının
yapılması gerekir.

(8) Muayenehaneler ile sadece tahlil ve görüntüleme hizmeti veren laboratuvar tanı
merkezleri hariç olmak üzere, içinde sağlık kurum ve kuruluşu bulunan bina ve bahçesi ile
müştemilatında serbest eczane açılamaz. Havaalanları, otogarlar ile tren garları ve limanlarda
bu kısıtlama uygulanmaz.

Laboratuvar kısmı
MADDE 21 – (1) Majistral ilaç hazırlanmasında kullanılan kimyevi maddeler, galenik

preparatlar ve droglar, cam şişelerde; ışıktan bozulabilecek maddeler ise renkli şişelerde ayrı
bir dolapta bulundurulur.

(2) Eczanelerde, ilaç yapmaya ayrılmış bankonun üzeri ısıya dayanıklı cam, mermer
ve mikrobiyolojik bulaşma oluşturmayacak malzemeden olur. Hassas, santigram veya kiloluk
teraziler, ayarları bozulmayacak şekilde banko üzerinde veya ayrı özel masada bulundurulur.
Terazilerin ilgili kurumdan her iki yılda bir kontrol belgesinin alınması zorunludur.

(3) Laboratuvarlarda şehir suyu bulunması zorunludur.
Zehirli maddelere ait dolaplar
MADDE 22 – (1) Bütün zehirli maddeler, Farmakopeye göre ayrılarak ayrı dolaplarda

bulundurulur. Dolaplardan birisinin kapağı kırmızı renkli ve üzerine “şiddetli zehirler” diğeri
ise yeşil renkte ve üzerine “ayrı bulundurulacak zehirler” ibaresi yazılır. Bu dolapların her za-
man kilitli bulundurulması ve anahtarının eczane mesul müdüründe bulunması zorunludur. Bu
dolaplara konulacak zehirlerin cinsine göre içerisine konulacak ilaç şişelerinin üzerine kırmızı
veya yeşil etiketlere isimleri yazılır. Ayrıca “şiddetli zehir” veya “ayrı bulundurulacak zehir”
ibaresi yazılı etiketler yapıştırılır. Kırmızı reçeteye tâbi ilaçlar çelik kasada saklanır.

Tadilat ve inceleme
MADDE 23 – (1) Eczanede mevcut krokide değişiklik oluşturacak nitelikteki tadilatlar

eczacı odasının da görüşü alınarak il sağlık müdürlüğü onayıyla yapılır.
(2) Tadilat otuz günü geçemez ve il sağlık müdürlüğünce eczane hizmetinin sunumu

açısından gerekli görülmesi hâlinde bu sürede ruhsat askıya alınır.
Teknik imkanlar
MADDE 24 – (1) Eczanelerin, hizmet kalitesinin devamlılığı açısından bulundukları

yerdeki aydınlatma, su, telefon ve internet gibi altyapı ve kaynakları kullanmaları zorunludur.
Eczane ismi, levhası ve vitrini
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra açılacak ve nakil yapılacak

eczanelerin isimleri, eczanenin açılacağı il veya ilçe içinde bulunan eczanelerle aynı isimlerde
olamaz.

(2) Eczanelerin sadece görülebilir cephelerinden birine ve eczane olarak kullanılacak
yerin sınırları içerisinde kalmak kaydıyla, eczanenin adını gösterir, özellikleri Türk Eczacıları
Birliği tarafından standardize edilmiş ışıklı veya ışıksız levha konulur.
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(3) Eczanelerin dış cephesine, asgarî ve azamî ebatları ile renkleri Türk Eczacıları Bir-
liği tarafından belirlenen standartlarda, iki cepheden kolayca görülecek yükseklikte olmak kay-
dıyla “E” logolu ışıklı levha konulur. Eczanelerin önüne, cadde ve sokaklara seyyar veya totem
tabela, afiş ve benzeri gibi haksız rekabet oluşturacak tabela ve cisimler konulamaz. Vitrinlere
ürün tanıtımı amacıyla levha veya ilân yapıştırılamaz.

Nöbetçi eczane levhası
MADDE 26 – (1) Eczanelerin, kapalı olsalar dahi, nöbetçi eczanelerin adı, adresi ve

telefon bilgilerini dışarıdan görülebilir, kolayca okunabilir şekilde ışıklandırılmış veya dijital
ortamda ilân etmeleri gerekir.

(2) Eczanelerin gece nöbeti hizmeti verirken kapılarının kapalı tutulması hâlinde kapı-
larında zil bulundurması gerekir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Eczane Hizmetleri

İlaç takip sistemi
MADDE 27 – (1) Beşerî ilaçlar için Kurumca uygulanan ilaç takip sistemi kuralları

geçerlidir. Eczaneler tarafından ilaçların satışı, alındığı ecza deposuna veya mücbir sebep hâ-
linde diğer depolara iadesi, eczaneler arasındaki takası, miadı geçmiş ya da bozulmuş olanla-
rının imhası işlemlerinde ilaç takip sistemine bildirim yapılması zorunludur. Bu kayıtlara ilişkin
esaslar Kurumca belirlenir.

Kabul edilebilecek reçeteler
MADDE 28 – (1) Reçetelerde hastanın adı, soyadı, hastalığın tanısı ile hekimin adı so-

yadı, unvanı, diploma tescil numarası ile görev yerinin yer alması ve reçetelerin hekim tara-
fından imzalanmış olması gerekir.

(2) Eczanelerde kabul edilecek reçeteler aşağıda belirtilmiştir:
a) Normal reçete,
b) Takip edilmesi gereken ilaçların yazıldığı özel reçeteler,
c) Elektronik reçete,
ç) Güvenlik önlemlerini belirtir formlarla beraber verilmesi gereken ilaçların yazıldığı

kısıtlanmış reçeteler.
(3) Eczanelerde yalnızca hekim, diş hekimi, veteriner hekim ve ziraat mühendisi tara-

fından yazılan reçeteler kabul edilir.
(4) İnternet, faks, telefon, kurye, komisyoncu ve benzeri yollarla eczanelere gelen re-

çeteler kabul edilmez. Eczanelere bu yolla gelen ilaç talepleri karşılanmaz. Hekimlerin elek-
tronik ortamda yazarak bunu güvenli elektronik imza ile imzalamalarıyla gerçekleşen elektronik
reçeteler ile eczacı odalarınca dağıtımı yapılan reçete grupları bu hükmün dışındadır.

(5) Eczacılar, kendilerine reçete gönderilmesine yönelik olarak her ne şekilde olursa
olsun, kurumlar, hekimler, diğer sağlık kurum ve kuruluşları veya üçüncü şahıslar ile açık veya
gizli iş birliği yapamaz; simsar, kurye elemanı ve benzeri yönlendirici personel bulunduramaz,
reçete toplama veya yönlendirme yapamaz, bu yollarla gelen reçeteleri kabul edemez. Bu mad-
de hükmü gereği il sağlık müdürlüğü tarafından, şikâyet veya eczacı odasının bildirimi üzerine
şikâyete konu taraflar ile Sosyal Güvenlik Kurumu veya diğer kurum veya kuruluşlar nezdinde
tespit işlemi yapılarak Kanunun 24 üncü maddesine göre işlem yapılır.

Uyuşturucu ve psikotrop ilaç reçeteleri
MADDE 29 – (1) Uyuşturucu ve psikotrop ilaçlar, elektronik imza ile imzalanmış elek-

tronik reçete haricinde ancak özel reçetelerine yazılması hâlinde verilebilir. Bu reçeteler sahi-
bine geri verilmez. Tekrarında yeni reçete getirilmesi gerekir.
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Reçeteler üzerindeki işlemler
MADDE 30 – (1) Hazırlanan reçeteler, eczane mesul müdürü veya ikinci eczacı tara-

fından imzalanıp tarih konularak eczane kaşesi ile mühürlenir. Elektronik reçeteler bu hükmün
dışındadır.

(2) Uyuşturucu ve psikotrop ilaçlara mahsus reçeteler hastaya geri verilmez. Bir nüshası
eczanede saklanır. Kurum tarafından yapılacak düzenlemelere göre işlem yapılır.

(3) Normal reçete ile verilmesi gereken kontrole tâbi ilaçların reçeteli olmak kaydıyla
elden yapılan satışlarında, eczanede mevcut reçete kayıtlarının elektronik ortamda tutulması,
ilaç takip sistemine kaydedilmesi ve kayıtların eczanede saklanması zorunludur.

Majistral ilaçlar, etiket ve ambalaj
MADDE 31 – (1) Majistral ilaçların ambalajına düşmeyecek şekilde etiket yapıştırılır.

Bu etiketler üzerine eczanenin, doktorun ve hastanın isimleri ve ilacın kullanılış şekli yazılır.
(2) Dahilen kullanılacak ilaç etiketleri beyaz, haricen kullanılacak ilaç etiketleri kırmızı

renkli olur.
(3) Eczanelerde hazırlanacak majistral ilaçlar, hiç kullanılmamış, yeni ve uygun amba-

lajlara konulur.
Majistral ilaçlarla ilgili reçeteler
MADDE 32 – (1) Eczanelerde hazırlanmak üzere bırakılan reçeteler de dâhil olmak

üzere tüm reçetelerin, yazan hekim ile sahibi olan hastadan veya hastanın yakınından başkasına
gösterilmesi ve aslının veyahut kopyasının verilmesi yasaktır.

Danışmanlık hizmetleri
MADDE 33 – (1) Eczanelerde, eczacının görev ve sorumlukları çerçevesinde, ilaç kul-

lanımı konusunda danışmanlık hizmeti verilir. Buna ilişkin usûl ve esaslar Kurumca belirlenir.
Eczanelerin çalışma düzeni
MADDE 34 – (1) Alışveriş merkezlerindekiler de dahil olmak üzere eczaneler bağlı

olduğu bölgedeki eczane çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine uymak zorundadır. Birden
fazla eczane bulunan yerlerde, belirlenen çalışma saatleri dışında ve resmî tatil günlerinde yal-
nız nöbetçi eczaneler açık kalır. Nöbetçi eczane dışındaki eczaneler nöbet saatlerinde faaliyet
gösteremezler.

Nöbetçi eczanelerin çalışma düzeni
MADDE 35 – (1) Eczacı odası veya temsilcisi tarafından eczanelerin bulundukları yer-

lerin özellikleri ve mevcut eczane kapasitesi göz önüne alınarak eczane çalışma saatleri, nöbet
tutulup tutulmayacağı, nöbet tutulacak ise nöbet tutulacak günler ve çalışma saatleri ile kaç
adet eczanenin nöbetçi kalacağı belirlenir ve bir nöbet listesi hazırlanır. Bu listeler, hizmette
aksaklık yaratmayacak şekilde zamanında ilçe ve il sağlık müdürlüğüne gönderilir. İlçe ve il
sağlık müdürlüğünün kabul ve onayı ile uygulamaya konulur.

(2) Geceleri kapalı olan alışveriş merkezlerindeki eczaneler nöbetten muaf tutulur. Ulus-
lararası uçuşa açık olan havaalanları içinde yer alan eczaneler, eczane çalışma gün ve saatleri
dışında da 24 saat açık olabilirler. Bu durumda biri eczanenin sahibi olmak kaydıyla her 8 saat
için bir eczacı bulundurulması zorunludur.

(3) Nöbetçi eczane listeleri, il sağlık müdürlüğü tarafından bölge eczacı odalarına, Türk
Eczacıları Birliğine, il emniyet müdürlüklerine, garnizon komutanlıklarına, danışma servisle-
rine, yataklı tedavi kurumlarına, mahalli veya ulusal gazetelere ve ilgili olabilecek diğer ku-
rumlara gönderilir. Ayrıca nöbetçi eczanelerin isim ve adreslerini gösteren listeler il sağlık mü-
dürlüğünün internet sitesinde ilân edilir.

(4) Nöbetçi eczaneler tarafından, haksız rekabete yol açacak şekilde ilân yapılamaz.
(5) Gece nöbet tutacak eczanelerin gece boyunca kapılarının açık olması zorunlu de-

ğildir. Ancak eczane sahip ve mesul müdürünün veya ikinci eczacının, başvuru hâlinde gereken
hizmeti yerine getirmesi zorunludur.
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Çalışma kıyafeti
MADDE 36 – (1) Eczane sahip ve mesul müdürü ile diğer personelin çalışma esnasında

beyaz önlük giymesi ve bu kıyafetlerin göğüs cebi üzerinde ad ve soyadı belirtilmesi zorunlu-
dur.

Eczane çalışanları
MADDE 37 – (1) Eczanelerde çalışan personel, eczane mesul müdürünün sorumluluğu

altında çalışır. Çalışanların personel defterine kaydı zorunludur.
Eczanelerde staj
MADDE 38 – (1) Eczacılık fakültesi öğrencilerinden eczanelere staj görmek üzere ka-

bul edilenlerin giriş ve çıkışları, özel bir deftere kaydedilir. Staj sonunda, çalıştıkları süreyi ve
yaptıkları çalışmaları belirleyen belge, öğrencinin fakültesine gönderilir.

ALTINCI BÖLÜM
Ecza ve Kimyevi Maddeler

Ecza maddelerinin özellikleri ve sorumluluk
MADDE 39 – (1) Eczanelerde bulunan bütün eczanın Farmakopedeki özelliklere uygun

olması şarttır. Bu hususlardan eczanenin sahip ve mesul müdürü sorumludur.
Ecza maddelerinin saklanması
MADDE 40 – (1) Bütün kimyevi ilaç hammaddeleri, hazır ilaçlar, aşı ve serumlar, Far-

makopedeki özellikleri ve ambalaj üzerindeki muhafaza şartları göz önüne alınarak gerektiği
gibi saklanır. Bu sebeple eczane ortamının sıcaklık ve neminin saklama şartlarına uygun olması
gerekir.

(2) Brom, iyot, asit, alkalen gibi etiketleri bozan malzemelerin bulunduğu şişelerin eti-
ketlerinin, çıkmayacak ve bozulmayacak şekilde olması gerekir. Bozulan ve kirlenen etiketler
yenilenir. Kimyevi maddelerin ambalajları üzerinde parti numarası, imal ve son kullanma tarihi,
üretim yeri ve saklama koşulları belirtilir.

(3) İlgili bakanlıktan izin, ruhsat veya fiyat alınarak üretilen veya ithal edilen gıda tak-
viyeleri, eczacılık ve ziraatta kullanılan ilaç, kimyevi madde ve diğer sağlık ürünleri ve vete-
riner biyolojik ürünler hariç veteriner tıbbi ürünlerin birbirini etkilemeyecek şekilde ayrı do-
laplar içinde tutulması gerekir.

Miadlı ilaçlar ve sorumluluk
MADDE 41 – (1) Eczane sahip ve mesul müdürü, ilaçların miadını düzenli olarak kont-

rol eder. Bozulan ve miadı geçen ilaçları imha edilmek üzere satıştan kaldırması, ayrı bir alanda
saklaması gerekir.

(2) Miadı geçen veyahut kullanılamaz hâle gelmiş olan ilaçlar, eczane sahip veya mesul
müdürü tarafından listelenir ve bu ilaçların imhası için il sağlık müdürlüğüne başvuru yapılır.
İl sağlık müdürlüğü, eczacı odası ve vergi dairesi yetkilileri huzurunda tutanak düzenlenerek
ilaçların imhası ilgili mevzuat doğrultusunda yapılır veya yaptırılır.

Eczaneden satışı yapılacak ürünler
MADDE 42 – (1) Aşağıdaki ürünler münhasıran eczanede satılır:
a) Reçeteye tâbi olan veya olmayan tüm beşerî ilaçlar,
b) Kurumdan ruhsatlı geleneksel bitkisel tıbbi ürünler,
c) Kurumun iznine tâbi olan homeopatik tıbbi ürünler,
ç) Enteral beslenme ürünleri dâhil özel tıbbi amaçlı diyet gıdalar ve özel tıbbi amaçlı

bebek mamaları.
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(2) Aşağıdaki ürünler eczanede satılabilir:
a) İlgili bakanlıktan izin, ruhsat veya fiyat alınarak üretilen veya ithal edilen gıda tak-

viyeleri,
b) Eczacılık ve ziraatta kullanılan ilaç, kimyevi madde ve diğer sağlık ürünleri,
c) Veteriner biyolojik ürünler hariç veteriner tıbbi ürünleri,
ç) Kozmetik ürünler,
d) Kapsamı Kurumca belirlenen tıbbi malzemeler,
e) Anne sütü ve beslenme yetersizliğinde kullanılan çocuk mamaları ile erişkinlerin

metabolizma bozukluklarında kullanılan tüm destekleyici ürünler,
f) Türk Eczacıları Birliği tarafından çıkarılan ve Bakanlıkça onaylanan bilimsel yayın-

lar.
(3) Eczanede satılan ürünler için kanunlarda öngörülen bulundurulma vasıflarını sağ-

lamak kaydıyla başka herhangi bir kurum ya da kuruluştan ayrıca kayıt, onay veya izin belgesi
alınması gerekmez.

(4) Tıbbi malzemenin kapsamı ihtiyaç durumuna göre belirli aralıklarla Kurumca be-
lirlenerek ilân edilir.

(5) Eczanelerden zehirli ve müessir maddeler ile ilaçların toptan satışı yapılamaz ve
eczaneler ihalelere giremez. Eczaneler arası ilaç takası toptan satış sayılmaz. Ancak ilaç takası
sadece aynı il içerisinde faaliyet gösteren eczaneler arasında yapılabilir.

İnternetten satış yasağı
MADDE 43 – (1) İlaçların ve 42 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen diğer ürün-

lerin internet veya başka herhangi bir elektronik ortamda satışı yapılamaz.
(2) Eczane eczacıları ve eczaneler adına internet sitesi açılamaz.
Eczanelerde bulundurulması mecburi ürünler
MADDE 44 – (1) Eczanelerde bulundurulması mecburi olan ilaç, tıbbi madde ve mal-

zemeler Kurumca iki yılda bir hazırlanacak liste ile belirlenir. Listede belirlenenlerin piyasada
bulunduğu sürece her eczanede bulunması mecburidir. Bu hususlara riayet etmeyen eczacılar
hakkında il sağlık müdürlüğünce Kanunun 45 inci maddesi doğrultusunda işlem yapılır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Eczanelerin Denetimi ve Kapatılması

Eczane defter ve kayıtları
MADDE 45 – (1) Eczanede satışı yapılan tüm ilaçlar elektronik ortamda kaydedilir.

Bu kayıtlar denetimlerde istenilmesi hâlinde sunulmak üzere saklanır.
(2) Eczanelerde teftiş defteri, personel defteri ve stajyer defteri tutulur. Defterler ecza-

cıların bağlı oldukları eczacı odalarından temin edilir ve eczacı odalarına tasdik ettirilir.
Denetime yetkili olanlar
MADDE 46 – (1) Eczane denetimleri, Kurum sağlık denetçileri veya sağlık müdürlüğü

tarafından görevlendirilecek eczacı tarafından yapılır. Sağlık müdürlüğünde görevli eczacı yok-
sa ilde görev yapan ve sağlık müdürlüğü tarafından görevlendirilecek kamu eczacısı tarafından
denetim yapılır.

Denetimin şekli
MADDE 47 – (1) Eczaneler, yılda en az iki defa zorunlu olmak üzere gerekli görülen

hâllerde denetlenir. Denetime yetkili olanlar, eczanelerde yürürlükte bulunan ilgili mevzuat
hükümlerine uyulup uyulmadığını Kurumca düzenlenen denetim formuna göre tespit ederler.
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(2) Yapılan denetim sonucu eksiklik tespit edilmesi hâlinde, eczacıya en fazla on iş günü

süre verilerek eksikliklerin giderilmesi istenir. Bu sürenin sonunda eksikliklerin giderilip gi-

derilmediği hususunda yerinde tekrar denetim yapılır. Eksikliklerin giderilmemiş olması hâ-

linde eczacıya ihtâren beş iş günü ek süre verilir. Verilen sürenin sonunda eksikliklerin gide-

rilmemesi durumunda Kanunun 45 inci maddesine göre işlem yapılır.

(3) Eczanede tespit edilen eksiklik ya da mevzuata aykırılıkların, ceza uygulamasına

rağmen bir sonraki denetimde giderilmemesi hâlinde eksiklik tamamlanıncaya kadar ruhsat

askıya alınır.

Eczanenin kapatılması

MADDE 48 – (1) Eczacı kendi isteği ile eczanesini kapatmak istediğinde dilekçe ve

ruhsatnamesi ile il sağlık müdürlüğüne başvuruda bulunur. İl sağlık müdürlüğü tarafından, ilaç-

lara yapılan işlemler ve eczanede ilaç bulunmadığı tespit edildikten ve eczane levhaları indir-

tilerek eczane vasfını yitirdiği tutanak altına alındıktan sonra ruhsatname iptal edilir.

(2) Eczanenin muvazaalı işletildiğinin tespiti veya eczane vasfını yitirmesi ya da şartları

taşımadığının anlaşılması hâlinde, il sağlık müdürlüğü tarafından eczanenin ruhsatnamesi bi-

rinci fıkrada belirtilen şekilde iptal edilir. Eczacı tarafından, ruhsatnamenin iade edilmemesi

veya eczacıya ulaşılamaması hâlinde ruhsatname dip koçandan iptal edilir.

(3) Muvazaalı olarak eczane açıldığının tespiti hâlinde, eczacı beş yıl süreyle eczane

açamaz. Muvazaanın eczacılar arasında yapılmış olması hâlinde, eczane açma yasağı hepsi

hakkında uygulanır. Bu eczacılar beş yıl süre ile eczane açmak için başvuruda bulunamaz.

(4) Eczanenin, il sağlık müdürlüğü tarafından muvazaa hariç herhangi bir nedenle ka-

patılmasına karar verilmesi hâlinde, Kanunda başka bir süre öngörülmeyen hâllerde tasfiye iş-

lemleri yapılabilmesi için eczacıya altmış güne kadar süre tanınır. Muvazaa sebebiyle kapatma

hâlinde ise kapatma işlemi derhal uygulanır.

Eczanenin kapalı tutulması

MADDE 49 – (1) Birden fazla eczanesi bulunan yerlerde eczacının hastalık ve sair ma-

zeretlere istinaden talebi ile iki yılı geçmemek üzere eczane kapalı tutulabilir. Bunun için eczane

ruhsatnamesi geçici olarak il sağlık müdürlüğüne teslim edilir. Varsa eczanede bulunan ilaçlar

saklama şartlarına uygun bir şekilde muhafaza edilir. Eczacının faaliyetine iki yıllık geçici ka-

patma süresi sona ermeden önce tekrar devam edeceğini beyan etmesi durumunda eczane ola-

cak yerin kontrolünden sonra ruhsatnamesi iade edilir veya herhangi bir değişiklik hâlinde ye-

niden düzenlenir. Bu durumdaki eczaneler için bulunduğu ilçe değişmemek kaydıyla bu Yö-

netmelikteki nüfus kriteri uygulanmaz.

(2) Kanunun 8 inci maddesinde sayılan hâllerde, il sağlık müdürlüğünce eczaneye bir

mesul müdür atanıncaya kadar eczane geçici olarak kapalı tutulur.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Eczacılığa ilişkin kılavuzlar

MADDE 50 – (1) Eczanelerde verilen hizmetlerin kalitesinin arttırılmasını, sürekliliğini

ve iyi eczacılık uygulamalarının geliştirilmesini sağlamak maksadı ile Kurum tarafından kıla-

vuz veya benzeri kılavuzlar hazırlanır ve yürürlüğe konulur.
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Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik
MADDE 51 – (1) 13/10/1992 tarihli ve 21374 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ec-

zaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Mevcut eczaneler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce eczane ruhsatna-

mesi almış eczacılar ile eczane açmak, nakletmek veya devretmek üzere yapılmış başvuruları
henüz sonuçlandırılmamış olan eczacılar, 20 nci maddenin birinci, ikinci ve dördüncü fıkraları
hükmü hariç olmak üzere, Yönetmeliğin diğer hükümleri ile öngörülen gerekleri en geç yirmi
dört ay içerisinde yerine getirmek zorundadır. Aksi takdirde, durumlarının bu Yönetmeliğe uy-
madığı yapılacak kontrol ve denetim neticesinde anlaşılan eczanelerin faaliyetleri durdurulur.

Yürürlük
MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu

Başkanı yürütür.

—— • ——
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeofizik Mühendisleri Odasından:

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ
ODASI SERBEST MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ, BÜRO

TESCİL VE MESLEKİ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/4/2006 tarihli ve 26136 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mü-
hendis ve Mimar Odaları Birliği Jeofizik Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik Mühendislik
Hizmetleri, Büro Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrası-
nın (c) bendine aşağıdaki (15) numaralı alt bent eklenmiş, (ç) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“15) Yeraltı-yerüstü kaya oyma yapıları için hazırlanacak projeler, arazi uygulamaları
ve gerçekleştirilecek etütler kapsamında yapılacak jeofizik mühendisliği hizmetleri.”

“ç) Mühendislik yapılarında hasarsız inceleme (Non Destructive Test/NDT) etütleri
kapsamında malzeme özelliklerinin belirlenmesi amacıyla veri toplamaya yönelik jeofizik hiz-
metler;

1) Demir donatı tespiti hizmetleri kapsamında yapılacak jeofizik mühendisliği hizmet-
leri,

2) Kazık bütünlük test hizmetleri kapsamında yapılacak jeofizik mühendisliği hizmet-
leri.”

“f) Sağlık, jeomedikal afetler ve adli jeofizik hizmetleri kapsamında yapılan araştırma-
lar:

1) Sağlıkla ilgili jeofizik çalışmalar,
2) Adli olaylar ile ilgili jeofizik çalışmalar,
3) Jeomedikal afetler kapsamında numune almak, alınan numunelere laboratuar ana-

lizlerini yaptırmak, bu kapsamda afetin türüne yönelik olarak gerekli cihaz ya da donanımla
veri toplamak, elde ettiği sonuçları raporlamak kapsamında yapılacak jeofizik mühendisliği
hizmetleri.”
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MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

“(2) 5 inci maddede sayılan Jeofizik Mühendisliği hizmetleri kapsamında SMM Belgesi

ile Büro Tescil Belgesi sahibi kişi ya da kuruluşlardan serbest jeofizik mühendisliği hizmetle-

rinde kullanılacak her türlü ekipman, teçhizat, donanım ve yazılımın kaydı Odaya tebliğ edilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinin (3)

numaralı alt bendinde geçen “Adi ortaklıkta ortak olarak çalışıyorsa;” ibaresi, “JFM’lerin kendi

aralarında kurdukları adi ortaklıkta;” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(5) Şirketin TMMOB’ye bağlı diğer meslek odalarının üyesi mühendis ve mimarlarla

kurulması halinde, ortak JFM’nin ya da JFM’lerin ortaklık hissesi; şirket sermayesinin, ortak-

ların bağlı olduğu meslek oda sayısına bölünmesiyle elde edilen orandan az olamaz. Bu du-

rumda TMMOB üyesi ortaklar için ilgili odadan alınan üyelik belgesi de istenir.

(6) Diğer şirket ortaklarının TMMOB’ye bağlı odaların üyesi olmaması halinde ortak

JFM’nin hisse payı yüzde elliden az olamaz.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1)

numaraları alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı bende (12) numaralı alt bent ek-

lenmiştir.

“1) İşyeri adına çalışan SMM Belgesine sahip jeofizik mühendislerinin çalıştığına iliş-

kin belge,”

“12) 9 uncu maddede belirtilen büro tescil belgesi alma koşullarını sağlaması.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14 – (1) SJFMMB’ler ve SMM’ler, bu Yönetmelik kapsamına giren tüm

SMMH ürünlerini işverenin, ilgili idarenin veya onay makamının isteğine bakmaksızın, siciline

işletmek üzere, MDU’dan geçirerek Odaya onaylatmak ve sicil durum belgesi almak zorunda-

dır.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Jeofizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

11/4/2006 26136

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 16/7/2009 27290

2- 14/8/2009 27319

3- 18/3/2011 27878
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Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM

KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

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

met gerekleri ve personel planlaması esas alınarak yükseköğretim üst kuruluşları ile yüksek-

öğretim kurumları memurlarının görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esas-

ları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Üniversitelerarası

Kurul Başkanlığı ile yükseköğretim kurumlarında görev yapan memurlardan 5 inci maddede

belirtilen kadrolara görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları

Kanunu, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 51 ve 52 nci maddeleri,

7/10/1983 tarihli ve 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının

İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı

Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yük-

selme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak ha-

zırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler

çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Alt görev grubu: Aynı düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

c) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı görev gru-

bunda ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta yer alan görevleri,

ç) Başkan: Yükseköğretim Kurulu Başkanı ile Üniversitelerarası Kurul Başkanını,

d) Başkanlık: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,

e) Görev grubu: Benzer veya aynı düzeydeki unvanların yer aldığı grupları,

f) Görev unvanı: 5 inci maddede belirtilen kadrolara ilişkin unvanları,

g) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen aynı veya başka hizmet sınıflarındaki

alt görevlerden üst görevlere yapılacak atamaları,
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ğ) Görevde yükselme sınavı: Şube müdürü ve aynı düzeydeki görevlere atanacaklar

için yapılacak yazılı ve sözlü sınavı, diğer unvanlara atanacaklar için yapılacak yazılı sınavı,

h) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi

çerçevesinde hesaplanan süreleri,

ı) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

i) Kurum: Yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarının her birini,

j) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

k) Rektör: Üniversite ve yüksek teknoloji enstitüsü rektörlerini,

l) Sınav kurulu: Yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarında 5 kişi-

den oluşan kurulu,

m) Sözlü sınav: Şube Müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere gö-

revde yükselme suretiyle atanacakların yazılı sınavdan sonra tabi tutulacakları sözlü sınavı,

n) Unvan değişikliği: En az orta öğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu

ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılacak atamaları,

o) Unvan değişikliği sınavı: En az orta öğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim

sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılacak yazılı sınavı,

ö) Üst görev: 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha

üst hiyerarşi içindeki görevleri,

p) Yazılı sınav: Görevde yükselme suretiyle atanacakların konu başlıklarına duyuruda

yer verilmek suretiyle tabi tutulacakları yazılı sınavı,

r) Yükseköğretim kurumları: Üniversite ve yüksek teknoloji enstitülerini

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Görev grupları

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

tabi kadro unvanları aşağıda gösterilmiştir.

(2) Görevde yükselmeye tabi kadrolar:

a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

1) Çiftlik müdürü, yurt müdürü, hastane müdürü, şube müdürü ile diğer unvanlı mü-

dürler,

2) Müdür yardımcısı,

3) Şef, koruma ve güvenlik şefi,

b) Hukuk Hizmetleri Grubu;

1) Hukuk müşaviri,

c) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;

1) Basın ve halkla ilişkiler müşaviri, sivil savunma uzmanı, uzman, araştırmacı, müze

araştırmacısı.
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ç) Sağlık Hizmetleri Grubu;

1) Başhemşire,

d) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;

1) Çözümleyici.

e) İdari Hizmetleri Grubu;

1) Ayniyat saymanı, sıhhi malzeme saymanı, sayman,

2) Memur, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, anbar memuru,

santral memuru, daktilograf, sekreter, veznedar, satınalma memuru, ayniyat memuru, yurt yö-

netim memuru, tahsildar, mutemet, ikmal malzeme sorumlusu, raportör, şoför, koruma ve gü-

venlik görevlisi,

f) Yardımcı Hizmetler Grubu;

1) Aşçı, bahçıvan, bekçi, berber, dağıtıcı, garson, gassal, hademe, hastabakıcı, hayvan

bakıcısı, hizmetli, kaloriferci, laborant yardımcısı, sağlık teknisyen yardımcısı, teknisyen yar-

dımcısı, terzi.

(3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar:

a) Mühendis, mimar, şehir plancısı, bölge plancısı, avukat, jeolog, hidrobiyolog, hid-

rolog, jeomorfolog, fizikçi, matematikçi, istatistikçi, yöneylemci, ekonomist, kimyager, hey-

keltıraş, arkeolog, astronom, kaptan, veteriner, sosyal çalışmacı, biyolog, psikolog, sosyolog,

bakteriyolog, fizyoterapist, diyetisyen, odyolog, pedagog, çocuk gelişimcisi, çocuk eğitimcisi,

çocuk eğiticisi, sağlık fizikçisi, kütüphaneci, programcı, mütercim, antrenör, öğretmen, kame-

raman, sinema tv uygulayıcısı, sağlık teknikeri, odyometri teknikeri, tıbbi teknolog, tekniker,

teknik ressam, grafiker, restoratör, teknisyen, rasatcı, ressam, makinist, matbaacı, gemi adamı,

fotoğrafçı, dekoratör, desinatör, imam, hemşire, sağlık memuru, ebe, laborant, hayvan sağlık

memuru, sağlık teknisyeni, veteriner sağlık teknisyeni.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle ata-

nabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen

hizmet şartlarını taşımak,

b) İlan tarihi itibarıyla 7 nci maddede belirtilen alt görevlerde toplam en az üç yıl hiz-

meti bulunmak,

gerekir.

Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara görevde yükselme suretiyle yapılacak

atamalarda aranacak özel şartlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Çiftlik müdürü, yurt müdürü, hastane müdürü, şube müdürü kadrolarına atanabilmek

için;

1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,
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2) İlan tarihi itibarıyla yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarında

şef, koruma ve güvenlik şefi, uzman, sivil savunma uzmanı, araştırmacı, basın ve halkla ilişkiler

müşaviri, müze araştırmacısı, çözümleyici, başhemşire, müdür yardımcısı kadrolarından birinde

veya en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolardan birinde

çalışıyor olmak,

b) Müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) İlan tarihi itibarıyla yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarında

ayniyat saymanı, sıhhi malzeme saymanı, sayman, şef, koruma ve güvenlik şefi, başhemşire,

uzman, sivil savunma uzmanı, araştırmacı, basın ve halkla ilişkiler müşaviri, müze araştırma-

cısı, çözümleyici veya en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kad-

rolardan birinde çalışıyor olmak,

c) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (e) bendinde sayılan kadrolardan birinde veya mü-

hendis hariç olmak üzere unvan değişikliğine tabi kadrolardan birinde çalışıyor olmak,

ç) Koruma ve güvenlik şefi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosunda çalışıyor olmak,

3) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen

diğer şartları taşımak,

d) Araştırmacı, uzman, basın ve halkla ilişkiler müşaviri ve müze araştırmacısı kadro-

larına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) İlan tarihi itibarıyla yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarında

ayniyat saymanı, sıhhi malzeme saymanı, sayman, koruma ve güvenlik şefi, şef ve 5 inci mad-

denin ikinci fıkrasının (e) bendinde sayılan kadrolar ile en az lisans düzeyinde öğrenim gerek-

tiren unvan değişikliğine tabi kadrolardan birinde çalışıyor olmak.

e) Sivil savunma uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) İlan tarihi itibarıyla yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarında

şef, koruma ve güvenlik şefi, çözümleyici, başhemşire kadrolarından birinde veya en az lisans

düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolardan birinde çalışıyor olmak,

f) Başhemşire kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların hemşirelik bölümünden mezun olmak.

2) Hemşire kadrosunda çalışıyor olmak,

g) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) Dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığından onaylı prog-

ramcı sertifikasına sahip olmak,

12 Nisan 2014 – Sayı : 28970                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 71



2) En az iki programlama dilini ve işletim sisteminin uygulanmasını bildiğini belgelemek,

3) ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından

(YDS) en az (D) düzeyinde başarılı olmak veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca bu dü-

zeye denk kabul edilen bir belgeye sahip olmak,

ğ) Ayniyat saymanı, sıhhi malzeme saymanı, sayman kadrolarına atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan kad-

rolardan birinde çalışıyor olmak,

h) Memur, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, anbar memuru,

santral memuru, daktilograf, sekreter, veznedar, satınalma memuru, ayniyat memuru, yurt yö-

netim memuru, tahsildar, mutemet, ikmal malzeme sorumlusu, raportör kadrolarına atanabil-

mek için;

1) En az orta öğretim mezunu olmak,

2) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (f) bendinde sayılan kadrolardan birinde çalışıyor

olmak,

ı) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az orta öğretim mezunu olmak,

2) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirlenen

şartları haiz olmak,

i) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az orta öğretim mezunu olmak,

2) En az 3 yıllık (B) tipi sürücü belgesine sahip olmak,

gerekir.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 8 – (1) Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilmek için unvan değişikliği

sınavında başarılı olmak şarttır.

Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar

MADDE 9 – (1) Unvan değişikliği sınavı sonucu yapılacak atamalarda aranacak şartlar

unvanlar itibarıyla aşağıda belirtilmiştir.

a) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık stajını tamamlamış olmak,

b) Mühendis, mimar, şehir plancısı, bölge plancısı, jeolog, hidrobiyolog, hidrolog, jeo-

morfolog, fizikçi, matematikçi, istatistikçi, yöneylemci, ekonomist, kimyager, heykeltıraş, ar-

keolog, astronom, kaptan, veteriner, sosyal çalışmacı, biyolog, psikolog, sosyolog, bakteriyolog,

odyolog, fizyoterapist, diyetisyen, pedagog, çocuk gelişimcisi, çocuk eğitimcisi, çocuk eğiticisi,

sağlık fizikçisi kadrolarına atanabilmek için;

1) Fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,
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c) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte ve yüksekokulların mütercim ve tercümanlık bölümü mezunu olmak,

2) ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından

(YDS) en az (B) düzeyinde başarılı olmak veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca bu dü-

zeye denk kabul edilen bir belgeye sahip olmak,

ç) Öğretmen kadrosuna atanabilmek için;

1) Eğitim fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

d) Kameraman, Sinema TV Uygulayıcısı kadrolarına atanabilmek için;

1) Güzel sanatlar veya iletişim fakültelerinin sinema tv bölümü veya eşdeğeri diğer bö-

lümlerden mezun olmak,

e) Antrenör kadrosuna atanabilmek için;

1) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarının Antrenörlük eğitimi veren bölümlerinden

mezun olmak,

f) Kütüphaneci kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların bilgi ve belge yönetimi bölümü, kütüpha-

necilik bölümü veya eşdeğeri diğer bölümlerinden mezun olmak,

g) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak

veya dört yıl süreli yüksek öğrenim mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı

sertifikasına sahip olmak,

2) En az iki programlama dilini ve işletim sisteminin uygulanmasını bildiğini belgelemek,

ğ) Sağlık teknikeri, odyometri teknikeri, tıbbi teknolog, tekniker, teknik ressam, grafi-

ker, restoratör kadrolarına atanabilmek için;

1) İki veya üç yıl süreli mesleki veya teknik yüksek öğrenim mezunu olmak,

h) İmam kadrosuna atanabilmek için;

1) İlahiyat fakültesi, ilahiyat meslek yüksekokulu veya imam hatip lisesi mezunu olmak,

ı) Hemşire kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte, yüksekokul veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümü mezunu olmak,

i) Teknisyen, rasatcı, ressam, makinist, matbaacı, gemi adamı, fotoğrafçı, dekoratör,

desinatör, çocuk eğiticisi, sağlık memuru, ebe, laborant, hayvan sağlık memuru, sağlık teknis-

yeni, veteriner sağlık teknisyeni kadrolarına atanabilmek için;

1) Lise dengi mesleki veya teknik eğitim öğretim veren okullardan mezun olmak,

şarttır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselmeye İlişkin Esaslar

Sınav şartı

MADDE 10 – (1) Şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki görevlere görevde

yükselme suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda; diğer görevlere görevde yükselme

suretiyle atanacak personelin ise yazılı sınavda başarılı olmaları gerekir.
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Duyuru ve başvuru

MADDE 11 – (1) Yazılı sınava ilişkin duyurularda, atama yapılacak boş kadroların sı-

nıfı, unvanı, derecesi, birimi, sayısı, son başvuru tarihi, başvuracak personelde aranan nitelikler,

sınavlara ilişkin konu başlıkları ve yazılı sınava ilişkin diğer hususlara yer verilir.

(2) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan ni-

telikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için

duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir. Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere,

ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da başvuruda bulunarak sınava

katılmaları mümkündür. İlan edilen kadrolara diğer kurumların personeli ve aday memur sta-

tüsünde bulunanlar başvuruda bulunamazlar.

(3) Kurumlar, yazılı sınavın merkezi olarak yaptırılması amacıyla her yılın Şubat ayı

sonuna kadar görevde yükselme suretiyle atama yapacakları boş kadrolarına ilişkin bilgilere

de yer vererek Başkanlığa talepte bulunabilir. Başkanlık, talepler çerçevesinde resmi internet

sitesinden birinci fıkra hükümlerine göre yazılı sınav duyurusuna çıkar.

(4) Yazılı sınavlara ilişkin başvurular, ilgili personelin görev yaptığı kurumun personel

işlerinden sorumlu birimine, bir dilekçe ile yapılır. Başvurular, söz konusu birimlerce başvuru

süresinin sona ermesine müteakip açılarak incelenir. Aranan şartları taşıyanlara ilişkin aday

listesi kurumların resmî internet sitesinde ilan edilir. Söz konusu aday listesine ilişkin olarak

ilan tarihinden itibaren beş iş günü içinde kurumların sınav kurullarına itiraz edilebilir. İtirazlar

kurumların sınav kurullarınca değerlendirilerek on iş günü içinde karara bağlanır.

(5) Kesinleşen aday listelerinin, beş iş günü içinde Başkanlığa gönderilmesi esastır.

Başkanlık, aday listelerinin intikal etmesini müteakip yazılı sınava ilişkin protokolü tesis etmek

amacıyla sınavı yapacak olan kuruma müracaat eder.

(6) Yazılı sınavın kurumlar tarafından müstakil olarak yapılması durumunda, duyuru

birinci fıkra hükümlerine göre kurumların resmi internet sitesinden ve yazılı sınavlardan en az

iki ay önce yapılır. Başvurular ve itirazlara ilişkin hususlarda ikinci ve dördüncü fıkra hükümleri

uygulanır.

Yazılı sınav

MADDE 12 – (1) Yazılı sınav, kurumlarca yapılabileceği gibi, yükseköğretim kurum-

larından birine de yaptırılabilir. Ayrıca, kurumlardan talep edilmesi halinde kurumların yazılı

sınavı, Başkanlıkça Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakan-

lığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim

kurumlarından birine merkezi olarak yaptırılır. Sınavın, Başkanlıkça merkezi olarak yaptırıl-

ması halinde, yazılı sınav Başkanlıkça belirlenecek konularda ve 11 inci madde çerçevesinde,

talebin yapıldığı yıl içinde gerçekleştirilir. Sınavın şekli, yürütülmesi ve itirazlara ilişkin hu-

suslar, Başkanlıkla sınavı yapacak kurum arasında düzenlenecek protokol çerçevesinde yürü-

tülür. Yazılı sınavın kurumlarca müstakil olarak yapılması durumunda ise yazılı sınav konuları

kurumlarca belirlenir.

(2) Yazılı sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar.
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(3) Yazılı sınavın Başkanlıkça merkezi olarak yapılması durumunda, sınav sonuçlarının,

sınavı yapan kurum tarafından Başkanlığa intikal ettirilmesini müteakip beş iş günü içinde

Başkanlığın resmî internet sitesinde ilan edilmesi esastır.

(4) Yazılı sınavın kurumlarca müstakil olarak yapılması durumunda, sınavların sınav

kurulunca değerlendirilmesini müteakip sınav sonuçlarının beş iş günü içinde kurumların resmi

internet sitesinde ilan edilmesi esastır. Sınav sonuçlarına ilişkin olarak beş iş günü içinde sınav

kuruluna itiraz edilebilir. İtirazlar on iş günü içinde sınav kurulunca karara bağlanır.

Sözlü sınav

MADDE 13 – (1) Şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere ata-

nacaklardan yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sa-

yısının beş katına kadar aday, yazılı sınavın Başkanlıkça merkezi olarak veya kurumlarca müs-

takil olarak yapılmasına bakılmaksızın, ilgili kurumlarca sözlü sınava alınır. Son adayla aynı

puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

(2) İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puan-

ların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz

üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar.

(3) Sözlü sınav puanlarının sınav kurulunca tespit edilmesini müteakip sınav sonuçla-

rının beş iş günü içinde kurumların resmî internet sitesinde ilan edilmesi esastır. Sınav sonuç-

larına ilişkin olarak beş iş günü içinde sınav kuruluna itiraz edilebilir. İtirazlar on iş günü içinde

sınav kurulunca karara bağlanır.

Başarı sıralaması

MADDE 14 – (1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama

yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı dü-

zeydeki diğer kadrolara atanacaklar için sözlü sınav; diğer kadrolara atanacaklar için yazılı sı-

nav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir. Yapılan puanlama sonunda eşitlik olması duru-

munda sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilir. Bunların da eşitliği halinde kura ile tespit yapılır.
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(2) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı

nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, başarı

sıralaması listesinde yedek olarak belirlenir.

Görevde yükselme suretiyle atanma

MADDE 15 – (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesin-

leşmesini müteakip üç ay içinde başarı puanlarına göre atanır.

(2) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple

atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlan-

maması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya

da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralaması listesinin kesinleştiği tarihten

itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava

ilişkin duyuruya kadar, 14 üncü maddeye göre yedekler arasından başarı sıralamasına göre ata-

ma yapılır.

(3) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan

veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar

ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak

atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.

Sınav kurulu ve görevleri

MADDE 16 – (1) Kurumlarca yapılacak veya yaptırılacak sınavlara ilişkin görevde

yükselme işlemlerini yürütmek üzere beş kişiden oluşan sınav kurulu teşkil edilir. Sınav kurulu,

atamaya yetkili amir veya görevlendireceği kişinin başkanlığında, atamaya yetkili amirce be-

lirlenecek personel birimi temsilcisi ile diğer üyelerden teşekkül eder. İhtiyaç duyulması halinde

kurum dışından kamu görevlileri arasından kurullara üye veya üyeler görevlendirilebilir. Aynı

usulle birer yedek üye belirlenir. Sınav kurulunu teşkil eden üyeler görevde yükselme sınavına

alınacak personelden, lisansüstü öğrenim hariç öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla

daha düşük seviyede olamazlar.

(2) Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin sınava eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu

derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler

sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yedek üye veya üyeler görevlendirilir.

(3) Sınav kurulu, sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandı-

rılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.

(4) Yazılı sınavın Başkanlıkça merkezi olarak yaptırılması durumunda, Başkanlıkta ya-

zılı sınava ilişkin sınav kurulu, kurumlarda ise sözlü sınava ilişkin sınav kurulu oluşturulur.

(5) Sınav kurulu, üye tamsayısı ile toplanır. Sözlü sınav değerlendirmesi hariç olmak

üzere, kararlar oy çokluğuyla alınır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Engellilerin sınavları

MADDE 17 – (1) Kurumlar, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabi-

lecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alırlar.

Sınav sonuçlarının geçerliliği

MADDE 18 – (1) Yapılan sınavlarda hatalı soru sorulduğunun tespit edilmesi halinde

hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır.

(2) Sınavlarda kopya çekenlerin, kopya verenlerin veya bunlara teşebbüs edenlerin, sı-

nav kâğıtlarına belirtici işaret koyanların, başvuru belgesinde gerçeğe aykırı bildirimde bulun-

duğu anlaşılanların veya gerekli şartları taşımadığı daha sonra saptananların sınavları geçersiz

sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olanların atamaları iptal edilir.

(3) Sınava girecek aday yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde

ilgililerin sınavı bir tutanakla saptanarak geçersiz sayılır. Her iki kişi hakkında da yasal işlem

yapılır.

Unvan değişikliği sınavına ilişkin esaslar

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin 5 inci maddede belirtilen

unvan değişikliğine tabi kadrolara atanması, sözlü sınava ilişkin hükümleri hariç olmak üzere,

bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı so-

nundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

(2) Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine

ilişkin konular esas alınarak yazılı olarak yaptırılır ve bu sınavlara katılacaklarda, kurumda

veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı

aranmaz. Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece kurumun kendi personeli

başvurabilir.

(3) Unvan değişikliği sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı

sayılırlar.

(4) Unvan değişikliği sınavlarıyla ilgili iş ve işlemleri sınav kurulu yürütür.

Görev grupları arasındaki geçişler ve sınavsız atanma

MADDE 20 – (1) 5 inci maddede belirtilen görev grupları arasındaki atamalar aşağıdaki

esaslara göre yapılır.

a) Aynı görev grubu içinde kalmak kaydıyla, ilgili personelin isteği ve atanılacak kad-

ronun gerektirdiği özellikleri taşıyanlar sınav yapılmaksızın alt görevlere atanabilirler.

b) Gruplar arasındaki görevde yükselme ve unvan değişikliği niteliğindeki atamalar

görevde yükselme sınavı veya unvan değişikliği sınavına tabidir. Ancak, Kurumda veya diğer

kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey gö-

revlere veya alt görevlere, görevde yükselme sınavı veya unvan değişikliği sınavına tabi tutul-

madan atama yapılabilir.
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c) Unvan değişikliğine tabi kadrolar ile bu kadrolar arasındaki atamalar, ilgili kadro

için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır. 5 inci maddede sayılan ve en

az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolardan, aynı maddenin

ikinci fıkrasının (e) bendinde sayılan kadrolara; unvan değişikliğine tabi diğer kadrolardan ise

aynı maddenin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan kadrolara sınav-

sız atama yapılabilir.

ç) Doktora öğrenimini bitiren kurum personelinin, atanılacak görev için aranan hizmet

süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya

aynı düzeydeki görevler ya da daha alt görevlere sınavsız ataması yapılabilir.

d) Şube müdüründen daha üst görevlere, en az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu ol-

mak kaydıyla, genel hükümlere göre sınavsız atama yapılır.

Kurum dışından yapılacak atamalar

MADDE 21 – (1) Diğer personel kanunlarına tabi olan personel, öğrenim durumları

ve ihraz ettikleri unvanlar dikkate alınarak bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolara görevde

yükselme veya unvan değişikliği sınavına tabi tutulmaksızın genel hükümlere göre atanabilirler.

Emsali kadroların belirlenmesi ve benzeri konularda tereddüt olması halinde Devlet Personel

Başkanlığının görüşü dikkate alınır.

(2) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından kuruma naklen atanacaklar için, aynı düzeyde

unvanlı kadrolarda görev yapmış olmak şarttır. Bunların atanmış oldukları unvanlardan daha

üst unvanlara yükselebilmeleri bu Yönetmelik hükümlerine tabidir.

Özelleştirilen kuruluşlardan yapılacak atamalar

MADDE 22 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hak-

kında Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre ilk defa kuruma atanacaklar hakkında bu

Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 15/3/1999 tarihli ve

99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygu-

lanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 24 – (1) 12/11/2005 tarihli ve 25991 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yük-

seköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Un-

van Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Öğrenim düzeyi şartının istisnası

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla

iki veya üç yıllık yüksek öğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde 7 nci

maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yüksek öğrenim mezunu kabul edilirler.

Yürürlük

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.
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Yargıtay Başkanlığından:

YARGITAYDAN VERİLEN İCRA VE İFLAS İŞLERİNE AİT KARARLARIN

YAYIMLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yargıtay temyiz incelemesinden geçen icra

ve iflas işlerine ait kararların yayımlanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, Yargıtay temyiz incelemesinden geçen icra ve iflas işlerine ait ka-

rarları kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu-

nun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Anonim hale getirme: Kararlardaki kişisel verilerin, belirli veya kimliği belirlenebilir

bir gerçek veya tüzel kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmek suretiyle işlenmesini,

b) Büro: Kararların anonim hale getirilerek yayımlanması işlerini yürüten birimi,

c) Daire: İcra ve iflas işlerinin temyiz incelemesini yapan Yargıtay Daire Başkanlığını,

ç) Güvenli elektronik imza: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun

4 üncü maddesinde tanımlanan güvenli elektronik imzayı,

d) Karar: Yargıtay temyiz incelemesinden geçen icra ve iflas işlerine ait kararları,

e) Kişisel veri: Belirli veya kimliği belirlenebilir gerçek ve tüzel kişilere ilişkin bütün

bilgileri,

f) Kurum: Yargıtayı,

g) UYAP: Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kararların Gönderilmesi, İşlenmesi ve Yayımlanmasına İlişkin Hükümler

Kararların büroya gönderilmesi

MADDE 4 – (1) Daire tarafından temyiz incelemesi yapıldıktan sonra güvenli elektronik

imza ile imzalanarak yerel mahkemesine gönderilmiş olan kararlar, UYAP sistemi üzerinden

karar yayım bürosuna gönderilir.

(2) Büro yetkili yazı işleri müdürüne kararlara erişim yetkisi sağlanır.

12 Nisan 2014 – Sayı : 28970                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 79



Kararların işlenmesi

MADDE 5 – (1) Büroya ulaşan kararlar anonimleştirilmek üzere büroda görevli me-

murlara yazı işleri müdürü tarafından her gün eşit olarak UYAP üzerinden dağıtılır.

(2) Büro memurları tarafından kişisel verilerden arındırılarak anonimleştirilen kararlar

son kontrolleri yapılmak ve yayımlanmak için yazı işleri müdür yardımcısı veya yazı işleri

müdürüne gönderilir.

Kararların yayımlanması

MADDE 6 – (1) Kurum, ilgili büro tarafından anonim hale getirilen kararları resmî in-

ternet sitesinde yayımlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Büro Oluşturulması, Görevleri ve Sorumlulukları

Büro oluşturulması

MADDE 7 – (1) Büro, Yargıtay Birinci Başkanlığı tarafından Yargıtay kadrolarından

görevlendirilecek bir yazı işleri müdürü, yeteri kadar yazı işleri müdür yardımcısı ve memurdan

oluşur.

Büronun görevleri ve sorumlulukları

MADDE 8 – (1) Büronun görevleri şunlardır:

a) Yayımlanmak üzere gönderilen kararların listesini hazırlamak,

b) Kararlardaki kişisel verilerden arındırarak anonim hale getirmek,

c) Anonim hale getirilen kararları yayıma uygun hale getirmek,

ç) Yayımlanan kararların listelerini hazırlamak,

d) Amirleri tarafından verilen diğer işleri yapmak.

(2) Yazı işleri müdürü, kararların kişisel verilerden ayıklanması ve yayıma hazırlanması

işlemlerinin düzenli, aralıksız ve zamanında yürütülmesini sağlar.

(3) Kararların anonim hale getirilmesinde oluşacak tereddütlerin giderilmesi için Yar-

gıtay Tasnif Kurulunun bilgisine başvurulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Uygulanacak hükümler

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Yargıtay Kanunu ve

diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yargıtay Birinci Başkanı yürütür.
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

12 Nisan 2014 

CUMARTESİ 
Sayı : 28970 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Doğubayazıt Sulh Ceza Hakimliğinden: 

Esas No : 2012/50 

Karar No : 2012/214 

Davacı : K.H. 

Sanık : ESHGHALI REZA ZADEH, Abbas ve Zehra oğlu, 1948 İRAN 

doğumlu, İran Uyruklu 

Suç : Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak 

Suç Tarihi : 13/01/2012 

Suç Yeri : Ağrı/Doğubayazıt 

Karar Tarihi : 23/05/2012 

Ek Karar Tarihi : 19/03/2014 

Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında Kullanmak İçin 

Uyuşturucu Madde Bulundurmak suçundan kamu davası açılmış olmakla Mahkememizce yapılan 

yargılama sonunda sanık hakkında neticeten hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair 

hüküm kurulduğu sanık bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 sayılı Yasanın 28 ve devamı 

maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun 

yoluna başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur. 2868 

—— • —— 
Van 1. Sulh Ceza Hakimliğinden: 

Esas No : 2012/221 

Kullanmak için Uyuşturucu Madde Kabul Etmek veya Bulundurmak suçundan Abdullah 

ve Sebri oğlu, 22/09/1983 Mahabbad/İRAN doğumlu, İran nüfusuna kayıtlı sanık PEİMAN 

ZALEH hakkında mahkememizce TCK"nun 191/2. maddesi gereğince TEDAVİYE VE 

DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİNE TABİ TUTULMASINA karar verilmiş olup, Ancak, 

sanığın yabancı uyruklu olması ve aramalara rağmen bulunmaması nedeniyle mahkememizce 

7201 sayılı Tebligat Kanunun ilgili maddeleri gereğince İLANEN TEBLİĞİ cihetine gidilmiştir. 

İlanın yayım tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılarak takip eden 7 gün 

içerisinde itiraz edilmediği taktirde kesinleşeceği. 

İlan olunur. 2869 
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Yayladağı Sulh Ceza Hakimliğinden: 

Esas No : 2013/71 

Karar No : 2014/24 

Mahkememizin 28/01/2014 tarih ve 2013/71 Esas ve 2014/24 Karar ile Mehmet ve Emine 

oğlu 04/04/1965 Yayladağı doğumlu Arafat Kaplan hakkında Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına 

Neden Olma suçundan, TCK'nın 52/2. maddesi uyarınca Adli Para Cezası ile 

cezalandırılmalarına, 5271 sayılı CMK'nın 231/5-6 maddesi gereğince Hükmün Açıklanmasının 

Geri Bırakılmasına karar verilmiş olup tebliğden itibaren yedi gün içinde (kararın temyiz 

edilmemesi halinde hükmün kesinleşeceği ihtar olunur.) mahkememize dilekçe vermek veya zabıt 

katibince tutanağa geçirilip Hakim onayına sunulacak sözlü beyanda bulunmak suretiyle temyiz 

kanun yolu açık olmak üzere katılan NURA ŞAKIRALI(Melik ve Refika kızı 1981 Laskiye 

doğumlu Suriye Devlet nüfusuna kayıtlı)'nin gıyabında verilen hüküm adresi meçhul katılana 

tebliğ edilememiştir. 

7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ve müteakip maddeleri gereğince kararın Resmi 

Gazete’de ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ve 

hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 2830 

—— • —— 

Ereğli (Konya) 1. Sulh Ceza Hakimliğinden: 

Esas No : 2008/67 

Karar No : 2008/32 

Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan mahkememizin yukarıda Esas 

ve Karar numarası yazılı 14/03/2014 tarihli ek kararı ile; 206/1, 62/1, 52 maddeleri gereğince 

1.500 TL. Adli Para Cezası ile Cezalandırılmasına ve cezası 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ 

BIRAK. NED. DNT. SER. (CMK 231/8) tedbirine çevrilen Mahmut ve Meryem Haci Süleyman 

oğlu, 1977 doğumlu, IRAK/ZAHO mah/köy nüfusuna kayıtlı AZAD MAHMUT ALI tüm 

aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli ek karar tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve devamı maddeleri gereğince hüküm özetinin 

RESMİ GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının, ilan tarihinden itibaren 15 gün kanun yoluna başvurulmadığı 

takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur. 2831 

————— 
Esas No : 2008/67 

Karar No : 2008/32 

Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan mahkememizin yukarıda Esas 

ve Karar numarası yazılı 14/03/2014 tarihli ek kararı ile; 206/1, 62/1, 52 maddeleri gereğince 

1.500 TL. Adli Para Cezası ile Cezalandırılmasına ve cezası 5 YIL HUKMUN AÇIKL. GERİ 

BIRAK. NED. DNT. SER. (CMK 231/8) tedbirene çevrilen Nasır Tamer ve Belkıs Mehir oğlu, 

1986 doğumlu, IRAK/ZAHO mah/köy nüfusuna kayıtlı AZAT NASIR TAMER tüm aramalara 

rağmen bulunamamış ve gerekçeli ek karar tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28.. ve devamı maddeleri gereğince hüküm özetinin 

RESMİ GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna 

başvurulmadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur. 2832 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR 

T.K.İ. G.L.İ. Müessesesi Bursa Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

İşletme Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan Hizmet alımı işi, Açık İhale Usulü ile ihale 

edilecektir. 

1 - İdarenin 

Adresi : Gümüşpınar Köyü Orhaneli/BURSA 

Telefon ve faks numarası : (0224) 827 64 71 – (Faks) 827 64 34 – 827 64 79 

Elektronik posta adresi (varsa) : blisatinalma@bli.gov.tr. 

2 - İhale konusu malın 

İhale Kayıt No : 2014/41353 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 

- Hizmet alımı, / 15 adet en az 2010 model, 4x4 (dört çekerli) tip, çift kabinli pikabın, 31 

adet şoför ile birlikte, genel toplamda 400.000 Km. çalıştırılması işi. 

b) Teslim yeri: B.L.İ. Müdürlüğü Gümüşpınar Köyü Orhaneli/BURSA 

c) Teslim süresi: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 7 (yedi) takvim günü içinde işe 

başlanır. İdare gerekli görmesi durumunda bu süreyi uzatabilir. İşin süresi 360 (üçyüzaltmış) 

takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

Yapılacağı yer : B.L.İ. Müdürlüğü (İhale Salonu) Gümüşpınar Köyü 

Orhaneli/BURSA 

Tarihi ve saati : 24.04.2014     14:00 

4 - İhale dokümanı aşağıda yazılı adreste görülebilir 100,00 TL bedelle satın alınabilir. 

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

- B.L.İ. Müdürlüğü Gümüşpınar Köyü Orhaneli/BURSA (0224 827 64 71) 

- İhale dokümanın görülebileceği internet adresi : www.bli.gov.tr 

5 - Teklifler, İhale tarih ve saatine kadar, B.L.İ. Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine 

verilebileceği gibi,  iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak belirtilen tarih ve 

saatten sonra (Müdürlüğümüz Genel Muhaberat Servisine) intikal eden teklifler dikkate 

alınmayacak ve açılmadan iade edilecektir. 

6 - 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. 

7 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere, kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim 

günüdür. 

9 - Kurumumuz bu ihaleler ile ilgili olarak; Ceza ve İhalelerden yasaklama hükümleri 

hariç 4734 ve 4735 Sayılı kanuna tabi değildir. 3014/1-1 
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TEKLİ SARMALI ŞEKER ALIMI YAPILACAKTIR 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

1 - Fabrikamız Satış mağazalarında kullanılmak üzere 5.000 Kg. tekli sarmalı şeker, teklif 

alma usulüyle alınacaktır. 

2 - Numune, Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğünde görülebilir. 

3 - Tekliflerin en geç 21.04.2014 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe 

ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 
4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 

 Tel : 397 33 65 – 66 Faks : 397 33 71 – 74 2890/1-1 

————— 

ÇAY ALIMI YAPILACAKTIR 
1 - Fabrikamız Satış mağazalarında kullanılmak üzere 3.000 Kg. Çay, teklif alma usulüyle 

alınacaktır. 

2 - Numune, Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğünde görülebilir. 

3 - Tekliflerin en geç 21.04.2014 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe 

ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 

 Tel : 397 33 65 – 66 Faks : 397 33 71 – 74 2891/1-1 

————— 

KÖPRÜ BANDI ALIMI VE TAMİRATI YAPTIRILACAKTIR 

1 - Fabrikamız, Üretim alanında kullanılmak üzere,  
5.400 mm X 3.000 mm Köprü Bandı 5 Adet 

4.800 mm X 3.000 mm Köprü Bandı 1 Adet 

4.300 mm X 3.000 mm Köprü Bandı 1 Adet 

Köprü Bandı Tamiri 3 Adet 

Köprü Bandı Montajı ve İşçiliği 1 Adet 

teklif alma yoluyla alınacaktır. 
2 - Numuneler Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğünde görülebilir. 

3 - Teklifler en geç 21.04.2014 Pazartesi günü, mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe 

ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 
 Tel : 397 33 65 – 66 Faks : 397 33 71 – 74 2892/1-1 

————— 

FUNGAL ALFA AMİLAZ ALIMI YAPILACAKTIR 

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 5.000 Kg. Fungal alfa amilaz alımı kapalı 

zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir. 

2 - İhale 29.04.2014 Salı günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı 
salonunda yapılacaktır. 

3 - İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’nden 

temin edilebilir.  

4 - Nihai teklifler en geç 29.04.2014 Salı günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Muhasebe 

ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.  

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye 

katılamazlar. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 

 Tel : 397 33 65 – 66 Faks : 397 33 71 – 74 2893/1-1 
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KÜÇÜK SANAYİ SİTESİNE AİT FORE KAZIK VE İSTİNAT DUVARI İNŞAATLARINDAN 

MÜTEŞEKKİL ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Antakya Mobilyacılar İhtisas Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi 

Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Antakya Mobilyacılar İhtisas Küçük Sanayi 

Sitesine ait fore kazık ve istinat duvarı inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi, birim fiyat 

esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, 

kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin 

Adresi : Güzelburç Beldesi Yeni Sanayi Sitesi İdare Binası 

Antakya/HATAY 

2 - İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Küçük Sanayi Sitesi alanına ait fore kazık ve istinat 

duvarı inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi 

b) Yapılacağı yer : Antakya /HATAY 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 31/10/2015 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) Keşif bedeli (2014 B.F. ile) : 55.000.000.-TL 

f) Geçici teminatı : 3.850.000.-TL 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. 

No: 154 8. Kat Toplantı Salonu Söğütözü-Ankara 

b) Tarihi ve saati : 29/04/2014 - Saat  10.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 

4) İş Deneyim Belgesi. 

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 

gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az %80’i oranında ihale 

konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş 

deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer 

belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; yol, karayolu köprüsü, karayolu tüneli,  

viyadükler, alt ve üst geçitler, hava alanı pistleri ile apron ve taksirut inşaatları, fore kazık, 

betonarme istinat duvarı ve beton baraj yapım işleridir. 

5) İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler. 

a - İdari Şartnamede belirtilen Teknik Personele ait Taahhütname. 

b - Anahtar Teknik Personel 
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İsteklilerden, ihale tarihinden en az üç ay öncesi itibariyle bünyelerinde çalışmakta olan 1 
adet İnş. Yük. Mühendisi veya İnş. Mühendisi anahtar teknik personel istenmektedir. Anahtar 
teknik personelin deneyim süresinin en az 3 yıl olma şartı aranmaktadır. 

6) Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler. 
a - İdari Şartnamede belirtilen Yapı Araçlarına ait Taahhütname. 
b - Kendi malı olarak temini istenilen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanlar. 
İsteklilerden, 1 adet Ekskavatör ( yd3’lük 100 HP), 2 adet Kamyonun kendi malı olarak 

temini istenmektedir. 
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 
bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 
Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 
bildirimi. 

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge 

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 
F) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 
G) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 
H) İhale dokümanının satın alındığına dair belge 
İ) İç Zarf. 
Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 
Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye 

katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif 
dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa 
Kemal Mah. Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli 
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya 
postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 üncu maddesinde 
belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 
konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - Bu ihalede, iş deneyim belgesi yerine iş yönetme, iş denetleme ve diploma kabul 
edilmez. 

7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
8 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu odasında veya Antakya 
Mobilyacılar İhtisas Küçük Sanayi Sitesine Yapı Kooperatifi Başkanlığının Güzelburç Beldesi 
Yeni Sanayi Sitesi İdare Binası Antakya /HATAY adreslerinde görülebilir veya 500.- TL karşılığı 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 
2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 
ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 12/03/2014 tarihinde iptal edilen ihale için dosya 
satın alan isteklilere, belge ibraz edilmek koşuluyla ihale dosyası bedelsiz olarak verilecektir. 

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 
indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 
toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 
günü olmalıdır. 

11 - Kooperatifimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 2853/2-2 
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4 KALEM MAL (CİHAZ) SATIN ALINACAKTIR 

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen 

projeler için gerekli olan 4 kalem mal alımı işinin (cihaz) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 

3.maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 

2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile ihale 

edilecektir. 

1 - İdarenin 

a) Adresi : İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Astronomi 

Binası Beyazıt/İSTANBUL 

b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0 212 4400017– Faks: 0 212 4400019 

c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@istanbul.edu.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : - 

2 - İhale Konusu malın : 

 

a) Niteliği, Türü Miktarı  İhale Tarihi İhale Saati 

1-) 17 Kalem Mal Alımı   21.4.2014 10:00 

 İhale kayıt no: 2014/42569     

 İş İstasyonu 1 Adet   

 İş İstasyonu Monitörü 4 Adet   

 Renkli Lazer Yazıcı 2 Adet   

 Harici Sabit Disk 2 Adet   

 Kablosuz Ağ Çoğaltıcı 2 Adet   

 Taşınabilir İş İstasyonu 2 Adet   

 Kesintisiz Güç Kaynağı - Onlıne 3 Adet   

 Renkli Yazıcı Toner Seti (4 Renk) 1 Adet   

 A4 Fotokopi Kağıdı 5 Adet   

 Veri İndirgeme Sunucu Bilgisayarı 1 Adet   

 Veri Depolama Ünitesi 1 Adet   

 Muhtelif İletişim Kabloları 1 Adet   

 Masaüstü Bilgisayar 1 Adet   

 Kablolu Ağ Anahtarı 1 Adet   

 Çoklu Piller Ve Şarj Cihazı 1 Adet   

 Sunum Kumandası 1 Adet   

 Webcam 2 Adet   

      

2-) 26 Kalem Mal Alımı   21.4.2014 10:30 

 İhale kayıt no: 2014/42571     

 İş İstasyonu 2 Adet   

 İş İstasyonu Monitörü 4 Adet   

 Renkli Lazer Yazıcı 1 Adet   

 Veri Depolama Ünitesi 1 Adet   
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a) Niteliği, Türü Miktarı  İhale Tarihi İhale Saati 

 Sunum Kumandası 2 Adet   

 Harici Sabit Disk 4 Adet   

 USB Bellek 2 Adet   

 Kablolu Ağ Anahtarı 1 Adet   

 Telsiz Alıcılı Telefon 2 Adet   

 Taşınabilir İş İstasyonu 1 Adet   

 Kesintisiz Güç Kaynağı-Onlıne 2 Adet   

 Çoklu Piller Ve Şarj Cihazı 1 Adet   

 IDL Network-Floating Lisans  

(WIN/MAC/LINUX) 8 Kullanıcı  
1 Adet   

 Grapher 10 Golden Software 1 Adet   

 Surfer 11 Golden Software 1 Adet   

 PCTeX 6 Professional  1 Adet   

 Orıgınpro- new license academıc/ 

unıversıty prıcıng for 9 single seat  
1 Adet   

 Minitab Release 16 - Tek Kullanıcılı 

Sınırsız  
1 Adet   

 Radmin 3 Remote Control - Standard 

license  
1 Adet   

 team weaver linux & windows version 1 Adet   

 network kablolama & kanal & grup priz 1 Adet   

 Renkli Yazıcı Toner Seti (4 Renk) 3 Adet   

 Fotokopi Kağıdı 4 Adet   

 Crossover Apple için yazılım 1 Adet   

 Crossover linux için 1 Adet   

 Webcam 2 Adet   

      

3-) Q-Anahtarlı Lazer Cihazı 1 Adet 21.4.2014 11:00 

 İhale kayıt no: 2014/42595     

      

4-) Er: YAG/Nd: YAG Lazer 1 Adet 21.4.2014 11:30 

 İhale kayıt no: 2014/42680     

 

b-c) Teslim Tarihi ve Teslim Yeri :  

b-c-1) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 30 takvim günü içinde 

mesai saatlerinde yapılacaktır. İ.Ü Fen Fakültesi/Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü 

b-c-2) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 30 takvim günü içinde 

mesai saatlerinde yapılacaktır. İ.Ü Fen Fakültesi/Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü  

b-c-3) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 40 takvim günü içinde 

mesai saatlerinde yapılacaktır. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları A.B.D. 

b-c-4) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 40 takvim günü içinde 

mesai saatlerinde yapılacaktır. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları A.B.D. 
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a) Yapılacağı Yer: İ.Ü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez 

Kampüsü Astronomi Binası Beyazıt/İSTANBUL  

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler : 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler : 

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

belgesi; 

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

ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

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

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması durumunda şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen 

iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İstekliler T.C. Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği Tıbbi Cihaz Yönetmeliği 

(93/42/EEC MDD), Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (90/385/EEC 

AIMDD) ve Vücut Dışında Kullanılan (In Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği (98/79/EC 

IVDD) kapsamındaki teklif ettikleri Ürünlere ait T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi 

Bankası(TITUBB)’ndan onaylandığını belirtir belgeleri ve T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi 

Bankası(TITUBB)’ndan onaylı FİRMA BAYİ veya ANA BAYİ veya TEDARİKÇİ koduna sahip 

olduğunu gösterir belgeleri ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunmalıdır. Eğer teklif edilen ürün 

yukarıda belirtilen direktifler kapsamında değilse istekli teklif ettiği ürünlerin “T.C. Sağlık 

Bakanlığı’nın belirlediği Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (93/42/EEC MDD), Vücuda Yerleştirilebilir 

Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (90/385/EEC AIMDD) ve Vücut Dışında Kullanılan (In Vitro) 

Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği (98/79/EC IVDD)” kapsamında olmadığına dair yazılı 

beyanlarını teklif zarfında sunmalıdır. (3. ve 4. İhale için) 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 
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4.3.1.1. İstekli tarafından önerilen ürün ile ilgili teknik şartname ile karşılaştırma 

yapılabilmesi için teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım 

materyallerini eksiksiz sunması gerekir. Teknik şartnameye uygunluk belgesi adı altında teknik 

şartnamenin tüm maddelerinin cevabının isteklice imzalı ve kaşeli olarak verilmesi 

gerekmektedir. Önerilen ürün teknik şartnameye uymak zorundadır. Teknik Şartnameye uymayan 

ürün değerlendirme dışı bırakılır. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhale, katılma koşullarını sağlayan tüm yerli ve yabancı isteklilere açık olup yerli 

istekli lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Merkez Kampüs Astronomi ve Uzay Bilimleri Binası Beyazıt/İSTANBUL) görülebilir ve 

100,00- Türk Lirası karşılığı İ.Ü.Strateji Geliştirme Başkanlığına (Süleymaniye Cad. No: 25 

Beyazıt-İstanbul) yatırılan bedelin makbuzu ile yine aynı adresten satın alınabilir. (Her iş için ayrı 

ayrı ihale doküman bedeli yatırılmalıdır.) 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarihi ve saatine kadar İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Merkez Kampüs Astronomi ve Uzay Bilimleri Binası Beyazıt/İSTANBUL adresine elden 

teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - 1,2 sıra nolu İhalelere iştirak edecek istekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden 

vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden birim fiyat 

sözleşme imzalanacaktır. 

10 - 3,4 sıra nolu ihalelerdeki mal kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden götürü 

bedel sözleşme imzalanacaktır. 

11 - İstekliler ihalesine iştirak etmiş oldukları her iş için teklif edilen bedelin %3’ünden az 

olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

12 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Bütün tekliflerin red edilmesi ve ihalelerin iptal edilmesinde idare serbesttir. 

 3067/1-1 

—— • —— 

AFYON MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN İHTİYACI OLAN  

124.320 KG SİTRİK ASİT ALIMI KAPALI ZARFLA TEKLİF ALINMAK  

SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden: 

1 - Türk Kızılayı Afyon Mineralli Su İşletmeleri Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan 124.320 Kg. 

Sitrik Asit kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler "İstasyon Mah. Türk Kızılayı Cad. No: 6 Etimesgut/ANKARA" 

adresindeki Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüzden, 100,00 TL karşılığında temin edilebilir.  
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İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr ve www.kizilaymadensuyu.com.tr 

adresinden ulaşılabilecektir. 

4 - Firmaların tekliflerini en geç 29 NİSAN 2014 saat 12:00’a kadar Faaliyet Alanı 

Koordinatörlüğümüz Lojistik Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - İhale Zarfı 29 NİSAN 2014 saat 14:00’da Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüz Toplantı 

Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7- E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

8- Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 3072/1-1 

—— • —— 

BAKIM ONARIM HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1 - Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü ve hizmet binaları bünyesinde çalışan sistemlerin 

yıllık bakım ve onarımı hizmeti idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif 

alınmak suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Firmalar teklif ettiklerin fiyatın en az %3 nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler "Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA" adresindeki Genel 

Müdürlüğümüz, “Balabanağa Mahallesi Büyük Reşit Paşa Caddesi No: 18 Fatih/İSTANBUL” 

adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 50,00 TL karşılığında temin edilebilir. 

İdari ve Teknik Şartnameye www.kizilay.org.tr/ihale ilanları adresinden ulaşılabilecektir. 

4 - Firmaların tekliflerini en geç 29 NİSAN 2014 günü saat 10:00’a kadar Genel 

Müdürlüğümüz İdari İşler Birimi’ne vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - 2 nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 30.04.2014 saat 14:30’da Genel Müdürlüğümüz 

Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

8 - Kurumumuz Kamu ihale kanunlarına tabi değildir. 3061/1-1 

—— • —— 

EKMEKLİK UN ALIMI YAPILACAKTIR 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 30.000 Çuval ekmeklik un alımı kapalı zarf 

ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir. 

2 - Nihai teklifler en geç 24.04.2014 Perşembe günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız 

Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir. 

3 - İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret 

Müdürlüğü’nden temin edilebilir. 

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

5 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna alımı kapsamındadır. 

6 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye 

katılamazlar. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy/ANKARA 

 Tel : 397 33 65 - 66           Faks : 397 33 71 - 74 3055/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

İzmir İli, Buca İlçesi, 50144 ada, 11 parsel üzerindeki 637788 YİBF nolu yapının 

denetimini üstlenen 616 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sar-Ar Yapı Denetim Ltd. Şti. 

tarafından Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 17. İdare Mahkemesi’nin 

13.03.2014 tarihli ve E.2014/1225 sayılı kararı ile “yürütmesinin durdurulmasına” 

hükmedildiğinden, 01.08.2013 tarihli ve 28725 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Sar-Ar Yapı Denetim 

Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi, 04.04.2014 tarih ve 

2922 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 2938/1/1-1 

————— 

İzmir İli, Buca İlçesi, 50144 ada, 11 parsel üzerindeki 637788 YİBF nolu yapının 

denetimini üstlenen 616 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sar-Ar Yapı Denetim Ltd. 

Şti.’nin Kontrol Elemanı, İnşaat Mühendisi Mehmet ERDEM tarafından Bakanlığımız aleyhine 

açılmış olan davada, Ankara 17. İdare Mahkemesi’nin 13.03.2014 tarihli ve E.2014/340 sayılı 

kararı ile “yürütmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 01.08.2013 tarihli ve 28725 sayılı 

Resmi Gazete ilanı ile Kontrol Elemanı, İnşaat Mühendisi Mehmet ERDEM (Oda Sicil 

No:26888) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi, 02.04.2014 tarih ve 

2853 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 2938/2/1-1 

————— 

Hatay İli, Antakya İlçesi, 32L2D pafta,7897 parsel üzerindeki 670996 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen 10657-11699 Ticaret Sicil No ile İskenderun Ticaret Odasına kayıtlı 619 

no’lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Defne Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.’nin Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Elektrik Mühendisi Reşat AYDINLI (Denetçi No:533, Oda Sicil No:10919) 

tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 14. İdare Mahkemesi’nin 24.02.2014 

tarihli ve E. 2014/214 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına” 

hükmedildiğinden, 01.08.2013 tarih ve 28725 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Elektrik Mühendisi Reşat AYDINLI (Denetçi No:533, Oda Sicil No:10919) hakkında 

tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi 02.04.2014 tarih ve 2854 sayılı Makam 

Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 2939/1-1 

—— • —— 

Çankaya Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden: 

İLAN TUTANAĞI 

Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü: 25/03/2014 gün ve 1243747 tarihli savunma istem 

yazısı 

Orhan AKGÜN – Özel Pınar İlkokulu Eski Öğretmeni 

1 - Veli ve Öğretmenlerden idarenin bilgisi dışında para aldığınız 

2 - Sınıf defterini idareye teslim etmediğiniz 

İddiaları ile ilgili olarak, 657 Sayılı Kanunun 130. maddesi gereğince savunma yapmanız 

gerekmektedir. İş bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde savunmanızı yaparak 

Müdürlüğümüze göndermeniz hususunda; 

7201 Sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilan tebliğ olunur. 2941/1-1 
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Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. 

1 - Atamalarda, Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığınca onaylanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri”ndeki esaslar 

uygulanacaktır. 

2 - Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadroya başvuracak adayların; 

www.firat.edu.tr adresinde bulunan doldurarak ekinde, özgeçmişlerini, doçentlik başarı 

belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-

öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten lisansüstü çalışmalarını, üniversite 

veya ileri Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı Rektörlük Personel 

Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. 

3 - Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadroya başvuran adayların, www.firat.edu.tr 

adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak ekinde Doçentlik Başarı belgelerini, özgeçmişlerini, 

bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi 

Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. 

4 - Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların, www.firat.edu.tr adresinde bulunan 

dilekçeyi doldurarak, ekinde kısa özgeçmişlerini, doktora diplomasının onaylı birer örneği ile 

bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi 

Başkanlığına şahsen teslim etmeleri, 

5 - Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınavlarının yapılacağı yer ve tarih 

Üniversitemiz web sayfasında adaylara daha sonra duyurulacaktır. 

6 - Başvurular ilan yayım tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içerisinde yapılmayan 

müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

 

Ünvanı Prof. Doç. 
Yrd. 

Doç. 
Açıklamalar 

Birimi Anabilim Dalı 
Drc. 

Adet 

Drc. 

Adet 

Drc. 

Adet 

Tıp 

Fakültesi 

Göz Hastalıkları 1-1     

Şaşılık cerrahi tedavisinde farklı kas 

grupları üzerine çalışmaları olmak, 

Deneysel katarakt konusunda 

çalışmaları olmak. 

Anesteziyoloji 1-1     
Anesteziyoloji'de simülasyonlu eğitici 

eğitimi kursu almış olmak. 

Göğüs Hastalıkları 1-1     

Göğüs Hastalıkları alanında uzman 

olmak ve İmmünoloji doktorası yapmış 

olmak. 

Halk Sağlığı 1-1     

Halk Sağlığı uzmanı olmak, Çocuk ve 

kadın istismarı konularında çalışmaları 

olmak. 

Kardiyoloji 1-1     
Kardiyak aritmilerin tanı ve tedavisinde 

elektrofizyoloji kursu almış olmak. 

İç Hastalıkları *1-1 **1-1 

  

*İç Hastalıkları Romatoloji yan dal 

uzmanı olmak. 

**İç Hastalıkları Hematoloji yan dal 

uzmanı olmak, miyeloid ve lenfoid 

malignitelerinde renin-anjiotensin 

sistemi üzerine gen ekspresyonu 

konusunda çalışmaları olmak. 
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Ünvanı Prof. Doç. 
Yrd. 

Doç. 
Açıklamalar 

Birimi Anabilim Dalı 
Drc. 

Adet 

Drc. 

Adet 

Drc. 

Adet 

Tıp 

Fakültesi 

Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları 
  1-1   

Yenidoğan yan dal uzmanı olmak, 

yenidoğanda tromboz ve glukoz 

metabolizma bozuklukları üzerine 

çalışmaları olmak. 

Üroloji     3-1 

İskemik priapizm patofizyolojisi ile 

ilgili çalışmaları olmak, Pelvik taban 

sağlığı ve ürodinami eğitimi almış 

olmak. 

Eğitim 

Fakültesi 

Fen Bilgisi Eğitimi 

*1-1 

**1-1 

***1-1 

    

*Nükleer katı hal iz dedektörleri 

alanında çalışmaları olmak. 

**Moleküler dinamik simülasyonu 

alanında çalışmaları olmak. 

***Ağır metallerin bitkiler üzerinde 

etkisi alanında çalışmaları olmak. 

Eğitim Programları 

ve Öğretim 
1-1 

  

  

İngilizce dil öğretiminde modüler 

öğretim yöntemi alanında çalışmaları 

olmak. 

Fen 

Fakültesi 

Uygulamalı 

Matematik 
1-1       

İktisadi ve 

İdari 

Bilimler 

Fakültesi 

Yönetim Bilimleri 1-1     
Siyaset bilimi ve hukuk sosyolojisi 

alanında çalışmış olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Mekatronik 

Mühendisliği  
  1-1   

Kayma yüzeyi hareketli Ağ tabanlı 

bulanık kayan kipli kontrol alanında 

çalışmaları olmak. 

Yazılım 

Mühendisliği  
  2-1   

Yapay Zeka ve Veri Madenciliği 

alanında çalışmaları olmak ve 

Bilgisayar-Bilişim Bilimleri ve 

Mühendisliği alanında doçent olmak. 

Veteriner 

Fakültesi 

Histoloji ve 

Embriyoloji 
1-2       

İç Hastalıkları 1-1       

Fizyoloji 1-1     
Homosistein konusunda çalışmaları 

olmak. 

Parazitoloji 1-1       

Dölerme ve Suni 

Tohumlama 
1-1       

Diş 

Hekimliği 

Fakültesi 

Periodontoloji     1-1 

Periodontoloji uzmanı olmak, manyetik 

alanların diş ve periodontal dokular 

üzerine etkisi konusunda çalışması 

olmak. 

Protetik Diş 

Tedavisi 
    2-1 

Protetik diş tedavisinde doktora yapmış 

olmak, çocuk dişlerinde protetik 

uygulamalarla ilgili çalışmaları olmak. 
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Ünvanı Prof. Doç. 

Yrd. 

Doç. 

Açıklamalar Birimi Anabilim Dalı 

Drc. 

Adet 

Drc. 

Adet 

Drc. 

Adet 

Elazığ 

Sağlık YO 
Hemşirelik     4-1 

İç hastalıkları hemşireliği alanında 

doktora yapmış olmak, Geriatri 

hemşireliği alanında çalışmaları olmak, 

hemodiyaliz ve periton diyalizi 

alanlarında çalışmaları olmak. 

Sağlık 

Hizmetleri 

MYO 

      4-1 

Tıp Fizyoloji alanında doktora yapmış 

olmak, Deneysel diabette reaktif 

gliozisi önleyici antioksidan ve 

vitaminlerle çalışmaları olmak. 

Teknik 

Bilimler 

MYO 

  1-1     
Dönen akışlarda ısı transferi konusunda 

çalışmalar yapmış olmak. 

TOPLAM   19 4 5   

 3018/1-1 

—— • —— 
Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize “2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve 

özlük hakları yönünden 4857 Sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak11 öğretim üyesi 

alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır. 

- Profesör kadrosu tam zamanlı statüde olup; lisans, doktora ve doçentliğin ilgili 

alanlardan alınmış olması gerekir. Başvuracak adayların başvurmak istedikleri Anabilim Dalı ile 

“Başlıca Araştırma Eserlerini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noter tasdikli Doçentlik 

belgesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği Doktora çalışmalarını, Üniversiteye 

katkılarını kapsayan ve belgeleyen altı takım dosyayı da ekleyerek 28.04.2014 tarihine kadar 

posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Üniversite Rektörlüğü’ne, başvuruları gerekmektedir. 

- Doçent kadrosu tam zamanlı statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, Noter 

tasdikli Doçentlik Belgesini, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine 

ekleyerek 28.04.2014 tarihine kadar kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Üniversite 

Rektörlüğü’ne başvurmaları gerekmektedir. 

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, Noter tasdikli Doktora 

belgesini, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerini ekleyerek posta ile ya da 

elden teslim etmek suretiyle 28.04.2014 tarihine kadar Fakülte Dekanlığı’na başvurmaları 

gerekmektedir. 

Başvurular 28.04.2014 tarihine kadar T.C. Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü’ne ve ilgili 

dekanlığa şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile 

yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için 

gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimden öğrenilecektir. 

Duyurulur. 

 

Fakülte 
Bölüm/Uzmanlık 

Alanı 

Öğretim 

Üyesi 
Ek Açıklama 

Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji (Türkçe) 3 Prof.Dr., Doç.Dr., Yrd. Doç. Dr. 

Sanat ve Tasarım Fak. Mimarlık(İngilizce) 3 Prof.Dr., Doç.Dr., Yrd. Doç. Dr. 

Sanat ve Tasarım Fak. İç Mimarlık (İngilizce) 3 Prof.Dr., Doç.Dr., Yrd. Doç. Dr. 

Hukuk Fakültesi 

Anayasa Hukuku 1 

Prof Dr. Hukuk Felsefesi ve 

Sosyolojisi 

1 

 3057/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 27.03.2014- 67 Toplantı Yeri: ERZURUM 

Karar Tarihi ve No : 27.03.2014- 1091 

Erzincan İli, İliç İlçesi, Kuruçay Köyü'nde yer alan, herhangi bir sit alanı içerisinde 

bulunmayan, özel mülkiyete ait olan, tarihi ve kültürel olarak gözlemlenen evlerin kültür varlığı 

olup olmadıklarının tespit edilerek, tescil edilmesi halinde evlerin bakım, onarım ve restorasyon 

için gerekli ödeneklerin tespit edilerek çıkartılması istemini içeren İliç Kaymakamlığı Yazı İşleri 

Müdürlüğü'nün 16.13.2013 gün ve 490-834 sayılı yazısı, 2014/104 sayılı rapor okundu, dosyası 

incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Erzincan İli, İliç İlçesi, Kuruçay Köyü, 101 ada, 17 parselde kayıtlı bulunan Konutun 

2863 sayılı Kanun kapsamında Kültür Varlığı özelliği göstermesi nedeniyle tescil edilmesine, 

Koruma grubunun II olarak belirlenmesine, onarımının yapılması durumunda ilgililerince 

hazırlanacak projelerin Kurulumuza iletilmesine karar verildi. 2931/1-1 

————— 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 27.03.2014- 67 Toplantı Yeri: ERZURUM 

Karar Tarihi ve No : 27.03.2014- 1094 

Erzincan İli, İliç İlçesi, Kuruçay Köyü'nde yer alan, herhangi bir sit alanı içerisinde 

bulunmayan, özel mülkiyete ait olan, tarihi ve kültürel olarak gözlemlenen evlerin kültür varlığı 

olup olmadıklarının tespit edilerek, tescil edilmesi halinde evlerin bakım, onarım ve restorasyon 

için gerekli ödeneklerin tespit edilerek çıkartılması istemini içeren İliç Kaymakamlığı Yazı İşleri 

Müdürlüğü'nün 16.13.2013 gün ve 490-834 sayılı yazısı, 2014/107 sayılı rapor okundu, dosyası 

incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Erzincan İli, İliç İlçesi, Kuruçay Köyü, 102 ada, 6 parselde kayıtlı bulunan Konutun 2863 

sayılı Kanun kapsamında Kültür Varlığı özelliği göstermesi nedeniyle tescil edilmesine, Koruma 

grubunun II olarak belirlenmesine, onarımının yapılması durumunda ilgililerince hazırlanacak 

projelerin Kurulumuza iletilmesine karar verildi. 2932/1-1 

————— 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 27.03.2014- 67  Toplantı Yeri: ERZURUM 

Karar Tarihi ve No  : 27.03.2014- 1099 

Erzincan İli, İliç İlçesi, Kuruçay Köyü'nde yer alan, herhangi bir sit alanı içerisinde 

bulunmayan, özel mülkiyete ait olan, tarihi ve kültürel olarak gözlemlenen evlerin kültür varlığı 

olup olmadıklarının tespit edilerek, tescil edilmesi halinde evlerin bakım, onarım ve restorasyon 

için gerekli ödeneklerin tespit edilerek çıkartılması istemini içeren İliç Kaymakamlığı Yazı İşleri 

Müdürlüğü'nün 16.13.2013 gün ve 490-834 sayılı yazısı, 2014/111 sayılı rapor okundu, dosyası 

incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Erzincan İli, İliç İlçesi, Kuruçay Köyü, 105 ada, 5 parselde kayıtlı bulunan Konutun 2863 

sayılı Kanun kapsamında Kültür Varlığı özelliği göstermesi nedeniyle tescil edilmesine, Koruma 

grubunun II olarak belirlenmesine, onarımının yapılması durumunda ilgililerince hazırlanacak 

projelerin Kurulumuza iletilmesine karar verildi. 2933/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 27.03.2014- 67  Toplantı Yeri: ERZURUM 

Karar Tarihi ve No : 27.03.2014- 1098 

Erzincan İli, İliç İlçesi, Kuruçay Köyü'nde yer alan, herhangi bir sit alanı içerisinde 

bulunmayan, özel mülkiyete ait olan, tarihi ve kültürel olarak gözlemlenen evlerin kültür varlığı 

olup olmadıklarının tespit edilerek, tescil edilmesi halinde evlerin bakım, onarım ve restorasyon 

için gerekli ödeneklerin tespit edilerek çıkartılması istemini içeren İliç Kaymakamlığı Yazı İşleri 

Müdürlüğü'nün 16.13.2013 gün ve 490-834 sayılı yazısı, 2014/112 sayılı rapor okundu, dosyası 

incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Erzincan İli, İliç İlçesi, Kuruçay Köyü, 104 ada, 4 parselde kayıtlı bulunan Konutun 2863 

sayılı Kanun kapsamında Kültür Varlığı özelliği göstermesi nedeniyle tescil edilmesine, Koruma 

grubunun II olarak belirlenmesine, onarımının yapılması durumunda ilgililerince hazırlanacak 

projelerin Kurulumuza iletilmesine karar verildi. 2934/1-1 

————— 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 27.03.2014- 67  Toplantı Yeri: ERZURUM 

Karar Tarihi ve No  : 27.03.2014- 1090 

Erzincan İli, İliç İlçesi, Kuruçay Köyü'nde yer alan, herhangi bir sit alanı içerisinde 

bulunmayan, özel mülkiyete ait olan, tarihi ve kültürel olarak gözlemlenen evlerin kültür varlığı 

olup olmadıklarının tespit edilerek, tescil edilmesi halinde evlerin bakım, onarım ve restorasyon 

için gerekli ödeneklerin tespit edilerek çıkartılması istemini içeren İliç Kaymakamlığı Yazı İşleri 

Müdürlüğü'nün 16.13.2013 gün ve 490-834 sayılı yazısı, 2014/103 sayılı rapor okundu, dosyası 

incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Erzincan İli, İliç İlçesi, Kuruçay Köyü, 101 ada, 15 parselde kayıtlı bulunan Konutun 

2863 sayılı Kanun kapsamında Kültür Varlığı özelliği göstermesi nedeniyle tescil edilmesine, 

Koruma grubunun II olarak belirlenmesine, onarımının yapılması durumunda ilgililerince 

hazırlanacak projelerin Kurulumuza iletilmesine karar verildi. 2936/1-1 

————— 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 28.03.2014-68 Toplantı Yeri: ERZURUM 

Karar Tarihi ve No : 28.03.2014-1126 

Kurulumuzun 22.08.2013 tarih ve 877 sayılı kararıyla I. derece arkeolojik sit alanı olarak 

tescil edilen Aliceyrek Kaya Mezarları ve Kaya Kiliselerinin bulunduğu alanın Aliceyrek Köyü, 

114 ada 32 ve 98 parsel olarak belirtildiği ancak söz konusu alanın Aliceyrek Köyü, 114 ada 12 

parsel ve 114 ada 98 parsel olarak düzeltilmesi gerektiği hususunu içeren Erzurum Valiliği 

Kadastro Müdürlüğünün 18.01.2014 tarihli ve 151 sayılı yazısı, 2014/98 sayılı rapor okundu, 

dosyası incelendi, yapılan görüşme sonucunda; 

Erzurum İli, Horasan İlçesi, Aliceyrek Köyü, sınırları içerisinde bulunan Aliceyrek Kaya 

Mezarları ve Kaya Kiliselerine yönelik alınmış olan Kurulumuzun 22.08.2013 tarih ve 869 sayılı 

kararındaki "Erzurum İli, Horasan İlçesi, Aliceyrek Köyü, 114 ada 32 ve 98 parsel..." ibaresinin 

"Erzurum İli, Horasan İlçesi, Aliceyrek Köyü, 114 ada 12 parsel ve 114 ada 98 parsel" olarak 

düzeltilmesine, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı şerhinin "Erzurum İli, Horasan İlçesi, 

Aliceyrek Köyü, 114 ada 12 parsel ve 114 ada 98 parsele konulmasına karar verildi. 

 2949/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 28.03.2014-68  Toplantı Yeri: ERZURUM 

Karar Tarihi ve No : 28.03.2014-1132 

Erzurum İli, Pasinler İlçesi sınırları içerisinde bulunan, Kurulumuzun 28.02.2014 tarih ve 

1084 sayılı kararıyla tarihi sit olarak tescil edilen Tabyalar Tepesi Tarihi Sit alanının bulunduğu 

yerin Pasinler İlçesi, Çakırtaş Köyü sınırları içerisinde bulunduğu tespit edildiğinden Korunması 

Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı Beyanı işlemlerinin Pasinler Tapu Müdürlüğünce yapılması 

gerektiği hususundaki Köprüköy Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğünün 14.03.2014 tarihli ve 86 

sayılı yazısı, 2014/100 sayılı rapor okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşme sonucunda; 

Erzurum İli, Pasinler İlçesi, Çakırtaş Köyü sınırları içerisinde kaldığı anlaşılan Tabyalar 

Tepesi Tarihi Sitine yönelik Kurulumuzun 28.02.2014 tarihli ve 1084 sayılı kararındaki "Erzurum 

İli, Köprüköy İlçesi" ibaresinin "Erzurum İli, Pasinler İlçesi, Çakırtaş Köyü” olarak 

düzeltilmesine, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı şerhinin Erzurum İli, Pasinler İlçesi, 

Çakırtaş Köyü, 199-200-201- 202-204-205-206 numaralı parsellere konulmasına karar verildi. 

 2950/1-1 

————— 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 27.03.2014-67 Toplantı Yeri : ERZURUM 

Karar Tarihi ve No : 27.03.2014-1102 

Bayburt İli, Merkez, İlçe ve köylerinde bulunan sayısal olmayan sit alanlarının sınırlarının 

sayısallaştırılması hususundaki Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğünün 08.01.2014 tarihli görevlendirmesi gereği Erzurum Bölge Kurulu Müdürlüğü 

uzmanlarınca yerinde yapılan inceleme sonucu Bayburt İli, Demirözü İlçesi, Çiftetaş ve 

Çatalçeşme Köyü sınırları içerisinde kalan Çiftetaş Höyüğünün sit sınırlarının sayısallaştırılması 

hususundaki 2014/97 sayılı raporu, Bayburt Kadastro Müdürlüğünün 03.03.2014 tarih ve 322 

sayılı yazısı okundu, dosyasındaki bilgi belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda; 

Bayburt İli, Demirözü İlçesi, Çiftetaş Köyü 240 parsel ve Çatalçeşme Köyü 522 parselin 

sınırları içerisinde kalan, Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 

25.01.1990 tarihli ve 197 sayılı kararıyla tescil edilen Çiftetaş-II Höyüğünün I. derece arkeolojik 

sit sınırlarının kararımız eki haritaya ED 50 UTM 3 derecelik koordinat sistemiyle aktarıldığı 

şekliyle uygun olduğuna, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı şerhinin Çiftetaş Köyü 240 

parsel ve Çatalçeşme Köyü 522 parsele konulmasına karar verildi. 



12 Nisan 2014 – Sayı : 28970 RESMÎ GAZETE Sayfa : 99 

 

 



Sayfa : 100 RESMÎ GAZETE 12 Nisan 2014 – Sayı : 28970 

 

 
 2935/1-1 



12 Nisan 2014 – Sayı : 28970 RESMÎ GAZETE Sayfa : 101 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No :27.03.2014-67 Toplantı Yeri : ERZURUM 

Karar Tarihi ve No :27.03.2014-1103 

Bingöl İli, Kiğı İlçesi sınırları içerisinde bulunan I. derece arkeolojik sit alanı olarak 

tescilli Görçek Kalesinin sit sınırlarının sayısal ortama aktarılmasına yönelik Erzurum Bölge 

Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının hazırlamış olduğu 2013/487 sayılı raporu, konuya ilişkin; Bingöl 

Kadastro Müdürlüğünün 31.01.2014 tarihli ve 450 sayılı yazısı ve eki okundu, dosyasındaki bilgi 

belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda; 

Bingöl İli, Kiğı İlçesi sınırları içerisinde bulunan, tapunun 200 ada 7 parselinde ve bir 

kısmı kadastro harici alanda kalan Görçek Kalesinin I. derece arkeolojik sit sınırlarının kararımız 

eki 1/5.000 ölçekli haritaya ED 50 UTM 3 derecelik koordinat sistemiyle aktarıldığı şekliyle 

uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 28.03.2014-68  Toplantı Yeri :ERZURUM 

Karar Tarihi ve No : 28.03.2014-1125 

Erzurum İli, Narman İlçesi, Başkale Köyü, 115 ada 41 parsel ile 115 ada 68 parseller 

üzerinde Lisanssız Hidroelektrik Santrali kurulması amacıyla irtifak hakkı tesis edilmesi 

hususundaki Narman Kaymakamlığı Malmüdürlüğünün 17.07.2013 tarihli ve 180 sayılı gereği 

Erzurum Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca arazide yapılan inceleme sonucu, Erzurum İli, 

Narman İlçesi, Başkale Köyü, 110 ada 108 parselde tespit edilen gözetleme kulesinin bulunduğu 

alanın I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescilinin değerlendirilmesine yönelik hazırlanan 

2013/407 sayılı rapor, konuya ilişkin; Erzurum Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 

21.10.2013 tarihli ve 1958 sayılı, Erzurum Orman ve Su İşleri XIII. Bölge Müdürlüğünün 

21.10.2013 tarihli ve 194298 sayılı, Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 24.10.2013 tarihli ve 

655079 sayılı, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 01.11.2013 tarihli ve 9387 sayılı, 

Erzurum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 28.10.2013 tarihli ve 6865 sayılı, İller Bankası 

Anonim Şirketinin 05.11.2013 tarihli ve 34041 sayılı, Narman Kaymakamlığı Malmüdürlüğünün 

21.10.2013 tarihli ve 264 sayılı, Erzurum İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin 02.12.2013 tarihli 

ve 15732 sayılı görüş yazıları okundu, dosyasındaki bilgi belgeler incelendi, yapılan görüşme 

sonucunda; 

Erzurum İli, Narman İlçesi, Başkale Köyü sınırları içerisinde bulunan, tapunun 110 ada 

108 parsel numarasında bulunan Kocakaya Gözetleme Kulesinin bulunduğu alanın 2863 sayılı 

Kanunda öngörülen özellikleri taşıması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil 

edilmesine, kararımız eki 1/5.000 ölçekli haritada ED50 UTM 3 derecelik koordinat sistemiyle 

işaretli alanın sit sınırı olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 20.03.2014-84 Toplantı Yeri : SAMSUN 

Karar Tarihi ve No : 20.03.2014-1661 

Ordu İli, Ulubey İlçesi, Çağlayan Köyü, Hoşgelli Mahallesi, mağara kayası adı verilen 

alanda, maliye hazinesi adına kayıtlı 102 ada, 1 parselde bulunan kaya mezarın tesciline yönelik 

bilgi ve belgelerin gönderildiği Ordu Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 04.11.2013 gün 

ve 768sayılı yazısı, tescil talebine ilişkin kurum görüşlerinin alındığı Samsun Valiliği Çevre ve 

Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 06.03.2014 gün ve 1720 sayılı yazısı, Samsun Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının hazırladığı05.02.2014 gün ve 39 sayılı rapor 

okundu,  ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Ordu İli, Ulubey İlçesi, Çağlayan Köyü, Hoşgelli Mahallesi, maliye hazinesi adına kayıtlı 

102 ada, 1 parselde bulunan kaya mezarın, 2863 sayılı yasanın 6.maddesi kapsamında kalan 

yerlerden olması nedeniyle “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” olarak tesciline, koruma 

alanı sınırının ekli 1/2000 ölçekli kadastral haritada işaretlendiği şekilde ve belirtilen koordinatlar 

doğrultusunda kabul edilmesine,102 ada,1 parsele korunması gerekli taşınmaz kültür varlığının 

koruma alanı olduğuna dair şerh konulmasına, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 20.03.2014-84 Toplantı Yeri: SAMSUN 

Karar Tarihi ve No : 20.03.2014-1676 

Amasya İli, Taşova İlçesi, Çılgıdır, Gemibükü, Uluköy, Mülkbükü, Yolaçan Köyü 

sınırları dahilinde yapılması planlanan ve Umutlu Hidroelektrik Santrali üretim tesisine ait TH1 

numaralı su bandının I.derece arkeolojik sit alanı sınırını oluşturan 476,478 nolu parsellere isabet 

etmesi üzerine, konuya ilişkin bilgi ve belgelerin gönderildiği, Amasya Valiliği İl Kültür ve 

Turizm Müdürlüğünün 18.02.2014 gün ve 458 sayılı yazısı, SKVTVKBK’nın 03.09.2009 gün ve 

2001 sayılı kararı, I.derece arkeolojik sit alanının (Kabayar Höyük) sayısallaştırılmasına ilişkin, 

Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 

hazırladığı19.03.2014 gün ve 101 sayılı dosya inceleme raporu okundu,  ekleri ve ilgili dosyası 

incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Amasya İli, Taşova İlçesi, Çılgıdır, Gemibükü, Uluköy, Mülkbükü, Yolaçan Köyü 

sınırları dahilinde yapılması planlanan ve Umutlu Hidroelektrik Santrali üretim tesisine ait TH1 

numaralı su bandının,I.derece arkeolojik sit alanı sınırına yakın mesafede olması nedeni ile, olası 

bir su taşkınında sit alanının olumsuz etkilenmemesi için Höyüğün güney cephesine koruma 

amaçlı set ve taş tahkimatı yapılmasına, buna ilişkin hazırlanacak projenin kurulumuza 

sunulmasından sonra konunun değerlendirileceğine, SKVTVKBK’nın 03.09.2009 gün ve 2001 

sayılı kararında kabul edilen sit sınırının elle çizilmiş olması nedeniyle, sayısallaştırma 

çalışmaları kapsamında hazırlanan sit sınırının, ekli 1/2000 ölçekli kadastral haritada işaretlendiği 

şekilde ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, 476,477,478,479 nolu 

parsellere I.derece arkeolojik sit alanı olduğuna dair şerh konulmasına, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 21.03.2014-85 Toplantı Yeri : SAMSUN 

Karar Tarihi ve No : 21.03.2014-1680 

Samsun İli, İlkadım İlçesi, Ahulu Mahallesi, özel mülkiyete ait 455,456,457,458,459 nolu 

parsellerde bulunan höyük ve nekropolün tesciline yönelik bilgi ve belgelerin gönderildiği 

Samsun Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 13.12.2013 gün ve 3214sayılı yazısı, tescil 

talebine ilişkin kurum görüşlerinin alındığı Samsun Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 

16.01.2014 gün ve 304 sayılı yazısı, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü uzmanının hazırladığı14.03.2014 gün ve 83 sayılı dosya inceleme raporu okundu,  

ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Samsun İli, İlkadım İlçesi, Ahulu Mahallesi, özel mülkiyete ait 455,456,457,458,459 

parsellerde bulunan höyük ve nekropol, 2863 sayılı yasanın 6.maddesi kapsamında kalan 

yerlerden olduğundan I.ve III.derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline, I.derece ve III. derece 

arkeolojik sit sınırının ekli 1/000 ölçekli kadastral haritada işaretlendiği şekilde ve belirtilen 

koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine,bu sit alanlarında aşağıda belirlenen geçiş dönemi 

koruma-kullanma şartlarının geçerli olduğuna, karar verildi. 

 

SAMSUN İLİ, İLKADIM İLÇESİ, AHULU MAHALLESİ 

I.  DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI 

GEÇİŞ DÖNEMİKORUMA- KULLANMA ŞARTLARI 

 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı 

ilke kararının I. Maddesine göre: 

1 - I. derece arkeolojik sit alanı, korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen 

korunacak sit alanlarıdır. 

2 - Bu sit alanında kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez, imar planında aynen 

korunacak sit alanı olarak belirlenmesi gerekir. 

3 - I. derece arkeolojik sit alanlarında bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı 

yapılamaz; ancak resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları 

için Müze Müdürlüğü’nün görüşüyle konu kurulda değerlendirilir. 

4 - Tarımsal alanlar açılamaz; toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler kesinlikle 

yapılamaz; ağaçlandırmaya gidilemez, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

5 - Taş, toprak, kum vb. alınamaz; kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocaklar 

açılamaz; toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı vb. malzeme dökülemez. 

6 - Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde kuruldan izin almak 

koşuluyla tevhit-ifraz yapılabilir. 

7 - Üç yıl içinde Koruma Amaçlı İmar Planının Belediyesince yaptırılması zorunludur. 
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SAMSUN İLİ, İLKADIM İLÇESİ, AHULU MAHALLESİ 

III. DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI 

GEÇİŞ DÖNEMİKORUMA- KULLANMA ŞARTLARI 

 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı 

ilke kararının 3. Maddesine göre; III.derece arkeolojik sit alanları  Koruma- kullanma kararları 

doğrultusunda yeni düzenlemelere izin verilebilecek alanlardır. 

Bu alanlarda, 

1) Geçiş dönemi yapılanma koşullarının belirlenmesine, bu şartlar belirlenirken, 

- Öneri yapı yoğunluğunun, mevcut imar planı ile belirlenmiş yoğunluğu aşmamasına, 

- Alana gelecek işlevlerin uyumuna, 

- Gerekli alt yapı uygulamalarına, 

- Öneri yapı gabarilerine, 

- Yapı tekniğine ve malzemesine, 

- Mevcut ve olası arkeolojik varlıkların korunması ve değerlendirilmesini  sağlayacak bir 

biçimde çözümler getirilmesine, 

2) Varsa onaylı çevre düzeni ve nazım plan kararları ile yerleşime açılmış kesimlerinde 

arkeolojik değerlerin korunmasını gözeterek, koruma amaçlı imar planlarının yapılmasına, 

3) Bu ilke kararının alınmasından önce Koruma Amaçlı İmar Planı yapılmış yerlerde 

planın öngördüğü koşulların geçerli olduğuna, 

4) Bu alanlarda, belediyesince veya valilikçe inşaat izni verilmeden önce, ilgili müze 

müdürlüğü uzmanları tarafından sondaj kazısı gerçekleştirilerek, sondaj sonuçlarının bu alanlarla 

ilgili varsa kazı başkanının görüşleriyle birlikte müze müdürlüğünce koruma kuruluna iletilip 

kurul kararı alındıktan sonra uygulamaya geçilebileceğine, 

5) III. derece arkeolojik sit alanı olarak belirlenen arkeolojik sit alanlarında koruma 

kurullarının, sondaj kazısı yapılacak alanlara ilişkin genel sondaj kararı alabileceğine, 

e) Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma 

kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine, 

6) Bu alanlarda, taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden 

vb. ocaklarının açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzemenin 

dökülmemesine, 

7) Ülke enerji üretimine getireceği katkı ve kamu yararı doğrultusunda bu alanlarda 

koruma kurulunca uygun görülmesi halinde rüzgar enerji santralleri yapılabileceğine, 

8) Sit alanlarındaki su ürünleri üretim ve yetiştirme tesislerine ilişkin yürürlükteki ilke 

kararının geçerli olduğuna, 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   60 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2014/6090 Bursa İli, Yenişehir İlçesinde Tesis Edilecek Yenişehir TSE

Otomotiv Test Merkezinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların
Türk Standardları Enstitüsü Tarafından Acele Kamulaştırılması
Hakkında Karar

2014/6091 2014 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar
2014/6093 İstanbul İlinde Yürütülen Kasımpaşa-Sütlüce Tünel Projesi

Kapsamında Bazı Taşınmazların İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Gençlik ve Spor Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARI
— Milli Savunma Bakanlığına Ait Atama Kararı

YÖNETMELİKLER
2014/6094 Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Kamu Düzeni ve Güvenliği Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik
— Astsubay Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
— Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
— Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Subay Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Uzman Erbaş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği
— Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Disiplin Amirleri

Yönetmeliği
— Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik
— Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeofizik Mühendisleri Odası Serbest

Müşavirlik Mühendislik Hizmetleri, Büro Tescil ve Mesleki Denetim
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

— Yargıtaydan Verilen İcra ve İflas İşlerine Ait Kararların Yayımlanmasına Dair
Yönetmelik

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


