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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

İçişleri Bakanlığından:
BELEDİYE MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/10/2005 tarihli ve 25961 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belediye
Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra
gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Başkanın toplantıya katılamaması durumunda en yaşlı üye toplantıya başkanlık eder.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında geçen “ve ilk ka-
deme” ifadesi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Belediye başkanı, acil durumlarda lüzum görmesi halinde belediye meclisini bir yılda
üç defadan fazla olmamak ve her toplantı bir birleşimi geçmemek üzere toplantıya çağırır. Ola-
ğanüstü toplantı çağrısı ve gündem en az üç gün önceden meclis üyelerine yazılı olarak duyu-
rulur ve ayrıca mutat usullerle ilan edilir. Olağanüstü toplantılarda çağrıyı gerektiren konuların
dışında hiçbir konu görüşülemez.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin beşinci fıkrasında geçen “ve ilk
kademe” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkra-
larında geçen “ve ilk kademe” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında geçen “ve ilk ka-
deme” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin dördüncü fıkrasının sonuna aşa-
ğıdaki cümleler eklenmiştir.
“Bağlı olduğu partiden istifa eden komisyon üyesinin komisyon üyeliği de sona erer. Süreyi
tamamlamak üzere ilk toplantıda aynı partiden yeni üye seçimi yapılır.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
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Millî Eğitim Bakanlığından:
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eği-
tim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kurumlara, 1739 sayılı Kanunda belirtilen Türk millî eğitiminin genel ve özel
amaçları ile temel ilkeleri doğrultusunda kurumun amacına, eğitim programına ve düzeyine
uygun, belli bir anlam taşıyan, azınlık, yabancı ve milletlerarası okullar hariç Türkçe ad verilir.
Azınlık, yabancı ve milletlerarası okullar hariç, diğer kurumlara ülke, millet, yabancı kurum
ve kuruluş adları verilemez.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin beşinci fıkrasında geçen “okullar”
ibaresi “temel liseler” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

—— • ——
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 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h), (ı), (i), (j), (n), (ö), (s), (t) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın sonuna aşağıdaki bentler eklenmiştir. 

“h. Sicil alma eğilimi: Asgarî beş yıllık sicil notu bulunan personel için tespit edilen ve
personelin sicil notu ortalamasının hesaplanmasında esas alınan yıllara ait sicil üstü değerlen-
dirme notlarının standart sapmasının üç katının sicil alma eğilimine esas not ortalamasına ilave
edilmesi ve çıkartılması suretiyle tespit edilen rakamlar dahil olmak üzere bulunan not aralı-
ğını,”

“ı. Geri bildirim: Astsubayların durumlarını öğrenmeleri, eksikliklerini gidermeleri ve
iyi olan yönlerini geliştirmeleri maksadıyla; merkezden, şahıs ile yetiştirme ve eğitim sistemine
yapılan düzeltici ve düzenleyici önlemleri,”

“i. Ayırt Edici Nitelik: Personelin kendi kategorisi içerisinde değerlendirilmesinde kul-
lanılmak üzere tespit edilen ve sicil belgelerinde yer alan ana kriteri,”

“j. Kıstas (Alt nitelik): Sicil belgelerinde yer alan ayırt edici niteliklerin ölçülmesine
imkân veren tutum ve davranış biçimlerini,”

“n. Yeterlik: Ahlaki, askeri, mesleki, fiziki, zihni kifayet ve üst rütbeye liyakati,”
“ö. Sicil notu: Sicil belgelerinden alınabilecek notların ortalaması ile Fiziki Yeterlilik

Değerlendirme Testinden elde edilen notun bu Yönetmelikte belirlenecek esaslar dâhilinde
Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca top-
lanmasıyla tespit edilen notu,”

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

20/3/2012 28239

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 23/10/2012 28450
2- 2/8/2013 28726
3- 7/9/2013 28758
4- 29/5/2014 29014
5- 5/7/2014 29051
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“s. Sicil tam notu: Yüz puanlık sicil tam notunu,”
“t. Sicil belgesi: Astsubayların rütbe terfii, rütbe kademeliliği ve kademe ilerlemesi

yapma yeterliğini belirten belgeyi,”
“z. Sicil üstü değerlendirme notu: Astsubay sicil belgesindeki “Genel Değerlendirme

ve Ayırt Edici Nitelikler” bölümüne yapılan işaretlemelerin nota tahvil edilmesi ile bulunan
notu,”

“aa. Sicil alma eğilimine esas not ortalaması: Personelin sicil notu ortalamasının he-
saplanmasında dikkate alınan yıllara ait sicil üstü değerlendirme notlarının, bu maddenin birinci
fıkrasının (p) bendindeki yönteme göre hesaplanan not ortalamasını,”

“bb. Fiziki yeterlilik değerlendirme testi (FYDT) notu: Yönergede belirtilen esaslar çer-
çevesinde yapılan fiziki yeterlilik değerlendirme testinden elde edilen notu,”

“cc. Genel değerlendirme kategorisi: Astsubay sicil belgesindeki “Genel Değerlendirme
(Kategori)” kısmında yer alan ÜSTÜN BAŞARILI, BAŞARILI, YETERLİ VE YETERSİZ
şeklinde belirlenen dört kategoriyi,”

“çç. Genel değerlendirme notu: Astsubay sicil belgesindeki “Genel Değerlendirme (Ka-
tegori)” kısmında yer alan ÜSTÜN BAŞARILI, BAŞARILI, YETERLİ VE YETERSİZ şek-
linde belirlenen dört kategorinin işaretlenmesi; ÜSTÜN BAŞARILI işaretlenmesi durumunda
93, BAŞARILI işaretlenmesi durumunda 85, YETERLİ işaretlenmesi durumunda 71 ve YETERSİZ
işaretlenmesi durumunda 59,99 olarak alınan notu,”

“dd. Ayırt edici nitelik notu: Astsubay sicil belgesindeki “Ayırt Edici Nitelikler” kıs-
mında yer alan niteliklere yapılan işaretleme ve notlandırma neticesinde elde edilen toplam
notu,”

“ee. Sicil üstü değerlendirme tam notu: Sicil belgelerinde yazılı nitelikler için bu Yö-
netmelikte gösterilen en yüksek notların toplamını,”

“ff. Gerekçe: Astsubay sicil belgesindeki Genel Değerlendirme (Kategori) kısmında si-
cil üstleri tarafından ÜSTÜN BAŞARILI ve kategorisindeki emsallerinin üzerinde değerlen-
dirilen veya YETERSİZ ve kategorisindeki emsallerinin altında değerlendirilen nitelikler için
sicil belgesinin ilgili bölümde belirlenen alana yazılması zorunlu olan ifadeyi,”

“gg. Ortak nitelikler: Astsubay sicil belgesindeki ayırt edici nitelikler bölümünde yer
alan ve her görev alanı için aynı olan on niteliği,”

“ğğ. Görev alanı nitelikleri: Astsubay sicil belgesindeki ayırt edici nitelikler bölümünde
yer alan ve dört çeşit olan her görev alanı için farklılaşan beş niteliği,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırıl-
mış ve altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Sicillerde görülen eksiklikler veya bu Yönetmeliğe uygun olarak düzenlenmemiş si-
ciller, sicil üstleri tarafından gerektiğinde imza, işaret, gerekçe ve kanaat hariç olmak üzere,
geri çevrilmeyerek düzeltilir ve ilgili sicil üstüne bilgi verilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir. 

“Bir sicil üstü, asil veya her ne suretle olursa olsun vekil olarak, o görev yerinde sicili
düzenlenecek kimse ile beraber o sicil dönemi içersinde fiilen en az üç ay görev yapmadıkça
sicil düzenleyemez. Muharebe hâlinde sicil verilebilmesi hususu Genelkurmay Başkanlığınca
belirlenir.”

“Hakkında sicil düzenlenecek kişinin sicil süresi içinde ayrıldığı kurs, izin, üç aydan
az süreli geçici görev, istirahat, hastane ve hava değişimi gibi yasal mazeret sürelerinin toplam
olarak bir ayı, fiilî görevden sayılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“Madde 18 – Sicil belgelerindeki niteliklerin değerlendirilmesinde herhangi bir makam

ve amir, sicil üstlerine müdahale edemez, telkinde bulunamaz. Sicil üstünün yazdığı gerekçeler,
birinci ve ikinci sicil üstleri için bir üst sicil üstü veya yetkili birimler, üçüncü sicil üstleri için
yetkili birimler tarafından bu Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanacak sicil düzenleme kılavu-
zuna göre kontrol edilir, gerektiğinde düzeltilmesinin sağlanması ve disiplin cezaları, diğer
idari yaptırımlar ile her türlü adli ve idari işlemler, nitelik ve niceliklerine uygun olarak; per-
sonel hakkında yapılacak değerlendirmede göz önünde bulundurulması telkinden sayılmaz.”
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MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“Madde 20 – Astsubay sicil belgesi altı bölümden oluşmaktadır. 
a. Temel nitelikler bölümü:
Bu bölüm, her astsubayda mutlaka olması gerektiği değerlendirilen nitelikleri ihtiva et-

mekte olup, nota tahvil edilmez. Bu niteliklerde zafiyet görülmesi hâlinde, yapılacak inceleme
ve takibi müteakip personelin, Türk Silahlı Kuvvetlerinden disiplinsizlik veya ahlâkî durum
nedeniyle ayrılması sağlanır. 

b. Sicil Üstlerinin Değerlendirilmesi Bölümü:
(1) Genel Değerlendirme (Kategori):
Bu bölümde, her astsubayın bulunduğu görev yerindeki performansını değerlendirecek

kategorileri yer almaktadır. Bu kategoriler nota tahvil edilmek suretiyle, astsubayın kendi em-
salleri içinde ayırt edilmesine imkân sağlar. Bu kategoriler; ÜSTÜN BAŞARILI, BAŞARILI,
YETERLİ ve YETERSİZ şeklindedir. 

(2) Ayırt Edici Nitelikler Bölümü:
Bu kısımda; personelin görev yerindeki performansını değerlendirecek ayırt edici ni-

telikler yer almaktadır. 
c. Personelin Başarılı Olabileceği Görevler:
Bu kısım, astsubayın gelecekte başarılı olması muhtemel görev alanlarının iki öncelikle işa-

retlendiği bölümdür. Astsubaylar için; Kıta görevleri, Karargâh ve Kurum görevleri, Eğitim/Öğretim
görevleri, Teknik görevler şeklindedir. 

d. Müstakil Görev Yapma Kabiliyeti:
Bu kısımda, astsubayların müstakil görev yapma yeterliliğinin işaretlendiği durumlar

yer almaktadır. Bunlar sırasıyla; “Yapar” ve “Yapamaz(*)” şeklindedir. 
e. Sicil Üstü Olabilme Durumu:
Bu kısım, astsubayın sicil üstü olabilmesi durumuna uygunluk durumunun işaretlendiği

bölümdür. Bölümde işaretlenebilecek durumlar; “Sicil üstü olabilir.” “Sicil üstü olamaz. (*)”
şeklindedir. 

f. Yurt Dışı Görev Yapabilme Durumu:
Bu kısımda, astsubayların “Yurtdışı görev yapabilme kabiliyeti” durumu yer almaktadır.

Bunlar sırasıyla; “Vardır” ve “Yoktur” şeklindedir.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“Madde 21 – Sicil belgeleri aşağıdaki esaslara göre düzenlenir:
a. Birinci sicil üstleri; sicil doldurma zamanında emri altında bulunan bütün astsubay-

ların sicillerini doldurur. Bir astsubay hakkında sicil düzenlenebilmesi için; o astsubayın, o
sicil süresi içinde, sicil verecek amir ile birlikte en az üç ay fiilen görev yapması şarttır. 

b. Sicil belgesinde bir astsubayın değerlendirilmesini sağlayacak nitelikler ve bu nite-
liklerin astsubayda bulunma derecesini ölçmeye imkân veren kıstaslar bulunmaktadır. Sicil
üstlerinin astlarında değerlendirecekleri nitelikleri tanımlamak, bu suretle terim birliği ve sicil
verilen personelin aynı şartlarda değerlendirilmesini sağlamak maksadıyla, sicil belgesinde yer
alan niteliklerin tanım ve standartları Genelkurmay Başkanlığınca hazırlanacak “Türk Silâhlı
Kuvvetleri Sicil Belgesi Düzenleme Kılavuzu”nda belirtilir. Sicil üstleri astsubaylar için not
takdiri yapmaz, niteliklerin astsubayda bulunma derecesini, niteliğe ait kıstaslardan birisini
işaretlemek suretiyle belirler. Sicil belgesindeki personele ait bilgilerin, tam ve doğru olarak
doldurulması sorumluluğu, birinci sicil üstüne aittir. 

c. Birinci sicil üstü, astsubay sicil belgesinde yer alan “Personelin Başarılı Olabileceği
Görevler”i, sicil alan personelin performansını ve potansiyelini dikkate alarak işaretler. 

d. Sicil belgesindeki ayırt edici nitelikler bunları açıklayan kıstaslar yardımıyla değer-
lendirilir. 

Sicil üstleri, sicil belgesi ve Türk Silâhlı Kuvvetleri sicil belgesi düzenleme kılavuzunda
yer almayan hususlarla ilgili varsa ilâve kanaatlerini yazabilirler. Bu kanaatler, ihtiyaç duyul-
ması halinde, sonraki sicil üstleri ve/veya ilgili birimler tarafından, personel hakkında yapılacak
değerlendirmeler ile atama, seçim, görevlendirme vb. konularında personel hakkında verilecek
kararlarda kullanılabilir. 
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Astsubay sicil belgesinde birinci sicil üstleri tarafından ÜSTÜN BAŞARILI ve KATE-
GORİSİNDEKİ EMSALLERİNİN ÜSTÜNDE ile YETERSİZ ve KATEGORİSİNDEKİ EM-
SALLERİNİN ALTINDA olarak değerlendirilen Ortak Nitelikler için tek, Görev Alanı Nite-
liklerinin her biri için ayrı olacak ve öncelikle NE ZAMAN, NEREDE ve NEDEN sorularına
cevap verecek şekilde en az 20 kelimeden (150 karakter) oluşan gerekçe yazılması zorunludur.
Gerekçelerin şekil ve anlamlılık uygunluğu sıralı sicil üstleri ve Kuvvet Personel Başkanlıkla-
rının uygun göreceği birimler tarafından incelenir. 

Birinci sicil üstü elektronik ortamda sicil verme işleminin tamamlanmasını müteakip
ikinci sicil üstüne bilgi verir. Matbu sicil belgesi doldurulması durumunda ilgili bölümleri dol-
durur, imza eder ve ikinci sicil üstüne gönderir. 

e. İkinci sicil üstleri, birinci sicil üstleri tarafından doldurulan, maiyetindeki personele
ait sicil belgelerini inceler. Birinci sicil üstünün işaretlemelerinin tamamına katılıyorsa, nite-
likleri işaretlemez, “2 nci Sicil Üstü Değerlendirmesi” bölümündeki “Birinci Sicil Üstüne Ka-
tılıyorum” bölümünü işaretler ve “Sicil Üstlerine Ait Bilgiler” bölümünü doldurur, sicil belgesi
matbu ise imza eder. İkinci sicil üstleri, birinci sicil üstlerinin işaretlediği niteliklerden herhangi
birisine, bir kısmına veya tamamına katılmadığı takdirde; aynı bölümdeki “Birinci Sicil Üstüne
Katılmıyorum” bölümünü işaretler ve değerlendirmesini yapar, “Sicil Üstlerine Ait Bilgiler”
bölümünü doldurur, sicil belgesi matbu ise imza eder. Aşağıda belirtilen durumlarda ikinci sicil
üstü mutlaka niteliklerin tamamını işaretlemek zorundadır:

1) Birinci sicil üstü, sicil düzenlemek için yeterli süre o personel ile çalışmamışsa,
2) 2 Mayıs tarihindeki birinci sicil üstü, sicil düzenlemek için yeterli süre o personel

ile çalışmamış ise,
3) Görevden ayrılma ve kanaat değişikliği nedeniyle sicil belgelerinin tanziminde. 
Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde belirtilen birinci sicil üstünün sicil düzenleyeme-

yeceği hallerde de ikinci sicil üstü, birinci sicil üstü olarak niteliklerin tamamını işaretler. 
İkinci sicil üstü elektronik ortamda sicil verme işleminin tamamlanmasını müteakip

üçüncü sicil üstüne bilgi verir. Matbu sicil belgesi doldurulması durumunda ilgili bölümleri
doldurur, imza eder ve üçüncü sicil üstüne gönderir. 

Sicil üstleri elektronik ortamda sicil verme işlemini tamamladıklarını sıralı üstlerince
silsile yolu ile bildirir. Birinci sicil üstleri sicil verme işlemini elektronik ortamda gerçekleşti-
remiyorsa Türk Silâhlı Kuvvetleri sicil belgesi düzenleme kılavuzunda belirtilen matbu sicil
formunu doldurarak imza eder ve ikinci sicil üstlerine gönderir. İkinci sicil üstleri de aynı form
üzerinde kendisine ait bölümleri işaretleyerek değerlendirmesini yapar ve sicil formunu üçüncü
sicil üstlerine gönderir. Sicil üstlerince, doldurulan matbu formların fotokopisi, elektronik or-
tamda doldurulan formların çıktısı alınmaz. 

f. İkinci sicil üstü olan Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik
Komutanı, orgeneral ve oramiraller; yeterince tanımadıklarını değerlendirdikleri personel için
sicil tanzim etmeyebilirler. Bu durumu belirten bir yazı, sicil belgesine eklenir. Bu şekilde,
hakkında ikinci sicil üstünce sicil tanzim edilmeyen personelin sicil belgesi, birinci sicil üstünün
değerlendirme ve kanaatlerine göre işlem görür. 

g. Birinci veya ikinci sicil üstlerinin herhangi bir nedenle nota tahvil edilecek değer-
lendirme yapamaması durumu ile birinci ve ikinci sicil üstü tarafından işaretlenen genel de-
ğerlendirme kategorisi arasında birden fazla seviye farkı olması durumlarında düzenlenecek
sicil belgeleri hariç olmak üzere üçüncü sicil üstlerinin, sicil belgelerini tanzim etmesi kendi
isteğine bağlıdır. Ancak, birinci veya ikinci sicil üstlerinden herhangi birisinin değerlendirme
yapamaması veya birden fazla seviye farkı bulunması halinde, orgeneral veya oramiral rütbe-
sindeki üçüncü sicil üstleri hariç olmak üzere, üçüncü sicil üstleri mutlaka değerlendirme ya-
parlar. 

Üçüncü sicil üstleri, yukarıda belirtilen durumların dışındaki personelin tamamına veya
bir kısmına ait sicillerde niteliklere ait kıstasların işaretlenmesi ve kanaat yazma yetkisi hariç
olmak üzere diğer yetkilerini, lüzum gördükleri takdirde her sicil döneminde yazılı emirle ikinci
sicil üstlerine devredebilirler. Yetki devrinde bulunan üçüncü sicil üstleri, istediği personel hak-
kında sicil tanzim edebilirler. 
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Üçüncü sicil üstleri elektronik ortamda sicil verme işleminin tamamlanmasını müteakip
yetki devri belgelerini birinci ve ikinci sicil üstleri tarafından düzenlenen belgelerle birlikte
durumu Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı
Personel Başkanlıklarına bildirilmek üzere en az tugay ve eşidi birlik ve kurumlara bildirirler. 

h. Sicil üstleri, ihtiyaç duydukları taktirde sicil belgesinde ve Türk Silâhlı Kuvvetleri
Sicil Belgesi Düzenleme Kılavuzunda yer alan nitelikler dışında varsa ilâve olumlu ve olumsuz
kanaatlerini “Gerekçe ve kanaat” bölümünde belirtirler. 

ı. Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı
Personel Başkanlıklarında yapılan incelemede, sicil üstlerinin sicil üstü değerlendirme notla-
rının arasında 20 veya daha fazla not farkı bulunması hâlinde, personelin durumu Sicil Değer-
lendirme ve Denetleme Kurulunda görüşülür ve bu Yönetmeliğin 32 nci ve 33 üncü maddesi
esaslarına göre işlem yapılır. 

j. Sicil ile ilgili belgeler; sicil üstlerince yukarıda belirtilen işlemlerin yapılmasını mü-
teakip, en az müstakil tugay ve eşidi birlik ve kurumlar tarafından toplanarak, ilgili Kuvvet
Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Baş-
kanlığına gönderilir. Elektronik ve/veya matbu olarak doldurulan sicil formlarının tanzimi, tes-
limi ve muhafazasına ilişkin uygulama esasları Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Ko-
mutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından düzenlenir. 

k. Sicil belgesinin düzenleme esasları, niteliklerin açıklamaları ve standartları “Türk
Silâhlı Kuvvetleri Sicil Belgesi Düzenleme Kılavuzu”nda gösterilir. Bu esaslar, sınıf okulları
müfredat programlarına dahil edilerek personelin bu konuda eğitilmesi sağlanır. Ayrıca, sicil
belgelerinin doğru olarak doldurulması, kıt’a komutanları ile karargâh ve kurum amirlerinin
temel sorumluluklarından biridir. Bu maksatla, bu yerlerde konferans türü tanıtıcı ve öğretici
eğitimler icra edilir. 

l. Sicil üstünün veya sicil alan personelin görevinden ayrılması hâlinde sicil belgelerine
aşağıdaki işlem yapılır. 

1) 30 Ağustos-2 Mayıs tarihleri arasında görevden ayrılma durumunda yapılacak iş-
lem:

(a) Birinci sicil üstü:
Sicil alan personelle üç aylık çalışma süresini tamamlayan birinci sicil üstü, elektronik

sicil formunda veya matbu sicil belgesinde kendisine ait bölümü işaretler, varsa ilâve kanaat-
lerini yazar ve matbu sicil belgesinde yeni birinci sicil üstüne teslim etmek üzere imza bloğunu
doldurur. Elektronik sicil verilmesi durumunda çıktı alınıp imza bloğunun doldurulması işlemi
yapılmaz, durum yeni birinci sicil üstüne bildirilir. 

Yeni birinci sicil üstü, 2 Mayıs tarihinde sicil alan personel ile üç aylık çalışma süresini
tamamladı ise, aynı sicil belgesinde veya elektronik sicil formunda kendisine ait bölümü işa-
retler, varsa ilave kanaatlerini yazar ve matbu sicil belgesinde ikinci sicil üstüne teslim etmek
üzere imza bloğunu doldurur. Matbu sicil belgesini bu Yönetmeliğin 21 inci maddesi esaslarına
göre ikinci sicil üstüne gönderir, elektronik sicil belgesi tanziminde ise ikinci sicil üstüne bilgi
verilir. Personelin tüm yeni birinci sicil üstleri aynı işlemleri yaparlar. Birinci sicil üstlerinin
hiç birisinin sicil düzenleyememesi durumunda, bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesi gereğince
ikinci sicil üstü, birinci sicil üstü olarak niteliklerin tamamını işaretler. 

(b) İkinci sicil üstü:
Sicil alan personelle üç aylık çalışma süresini tamamlayan ikinci sicil üstü, elektronik

sicil formunda veya matbu sicil belgesinde kendisine ait bölümü işaretler, varsa ilâve kanaat-
lerini yazar ve matbu sicil belgesinde yeni ikinci sicil üstüne teslim etmek üzere imza bloğunu
doldurur. Elektronik sicil verilmesi durumunda çıktı alınıp imza bloğunun doldurulması işlemi
yapılmaz, durum yeni ikinci sicil üstüne bildirilir. 

Yeni ikinci sicil üstü, 2 Mayıs tarihinde birinci sicil üstü tarafından gönderilen sicil bel-
gesinin ikinci sicil üstüne ait soldaki sütununa, bir önceki ikinci sicil üstü tarafından verilen
ayrılış sicil belgesindeki işaretleri ve varsa ilâve kanaatleri ve kimlik bilgilerini aktarır ve matbu
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sicil formu için imza bloğunu “Aslı Gibidir” yazarak imzalar. Elektronik sicil formunun tan-
ziminde ise bu işlem yapılmaz, sadece sicil alan personelle üç aylık çalışma süresini tamamla-
yan ikinci sicil üstü kendisine ait bölümü işaretler, varsa ilâve kanaatlerini yazar ve durumu
üçüncü sicil üstüne bildirir. Matbu sicil belgesini, bu Yönetmeliğin 21 inci maddesi esaslarına
göre üçüncü sicil üstüne gönderir, elektronik sicil belgesi tanziminde ise üçüncü sicil üstüne
bilgi verilir. Personelin tüm yeni ikinci sicil üstleri aynı işlemleri yaparlar. İkinci sicil üstlerinin
hiç birisinin sicil düzenleyememesi durumunda, bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesi gereğince
üçüncü sicil üstü, ikinci sicil üstü olarak değerlendirme yapar. 

2) Üç aylık çalışma süresini tamamlayamaması nedeniyle sicil düzenleyemeyen sicil
üstleri sicil tanzim edemezler ancak personel ile görev yaptıkları tarihler ile kendi bilgi ve ka-
naatlerini yeni sicil üstlerine bildirirler. Ancak, vekalet eden sicil üstü; 30 Ağustos-2 Mayıs ta-
rihleri arasında parçalar halinde vekalet ettiği sürelerin toplamı üç ayı geçerse, üç ayı doldur-
duğu son vekaletinde sicil düzenler. Kanaat değişikliği sicilleri hariç, herhangi bir sicil üstü
aynı sicil yılı içerisinde bir personele iki kez sicil tanzim edemez. 

3) 2 Mayıs-30 Ağustos tarihleri arasında görevinden ayrılanlar için sicil düzenlenmez.
Ancak sicil üstü kanaatinde bir değişiklik varsa bu Yönetmelik esaslarına göre bir sicil belgesi
düzenler ve sicil belgesine, kanaatlerindeki değişikliğe neden olan hususları gerekçeleri ile be-
raber yazarak, matbu sicil belgesini bir üst sicil üstüne gönderir, elektronik sicil tanzim edildiyse
bir üst sicil üstüne bilgi verir. Bir üst sicil üstü de, bu Yönetmelik esaslarına göre kendi hanesini
doldurur ve üçüncü sicil üstüne gönderir veya bilgi verir. 

Üçüncü sicil üstü, birinci veya ikinci sicil üstleri tarafından tanzim edilen kanaat deği-
şikliği sicil belgesindeki kendi hanesine mutlaka nitelikleri işaretler ve kanaatlerini yazar. Bu
şekilde tanzim edilen sicil belgeleri, en az tugay ve eşidi birlik ve kurumlar tarafından topla-
narak, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı
Personel Başkanlıklarına gönderilir, elektronik siciller için de bilgi verilir. 

4) Haklarında ayrılış sicil belgesi tanzim edilen astsubayların o yılki sicil üstü değer-
lendirme notu, birinci sicil üstlerinden aldıkları notların ortalaması ile ikinci sicil üstlerinden
aldıkları notların ortalamasının alınmasını müteakip çıkan notların ortalamasından elde edilen
nottur. Üçüncü sicil üstünün ayrılış sicil belgesi tanzim etmesi durumunda aynı işleme üçüncü
sicil üstlerinden alınan notların ortalaması da dâhil edilir. Haklarında kanaat değişikliği sicil
belgesi tanzim edilen astsubayların o yılki sicil notu, görevden ayrılma sicili tanzim edilme-
mişse, kanaat değişikliği sicil belgesindeki nottur. Bu durumdaki personel hakkında daha önce,
2 Mayıs tarihi itibarıyla verilen sicil notları dikkate alınmaz. 

5) Matbu sicil belgelerinde, bir sicil döneminde ikiden fazla sicil üstü ile çalışma du-
rumunda birden fazla sicil belgesi kullanılır. 

6) Görevden ayrılma, kanaat değişikliği, sicil belgelerinin düzenlenmesine ilişkin tarih
aralıkları ile bu Yönetmelikte belirtilmeyen diğer uygulama esasları ilgili Kuvvet Komutan-
lıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Başkanlıkları
tarafından düzenlenir. 

m. Sicil belgeleri elektronik ortamda hazırlanır, mümkün olmaması durumunda matbu
sicil belgesi doldurulur. Elektronik veya matbu olarak doldurulan sicil belgelerine bu Yönet-
melikte belirtilen esaslara göre işlem yapılır. Ancak, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Başkanlıklarınca matbu sicil belgelerinin,
elektronik ortamda sicil verebilecek ilk âmir tarafından elektronik ortama aktarılmasına, bu
durumda matbu sicil belgesinin Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil
Güvenlik Komutanlığı Personel Başkanlıklarına gönderilmesi ve gerekli eşleştirmeyi müteakip
sicil belgelerinin imha edilmesine yönelik düzenleme yapılabilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“Madde 22 – Sicil süresi içerisinde sicil üstlerinin veya sicil alan personelin görevle-

rinden ayrılmaları nedeniyle, birden fazla birinci veya ikinci sicil üstü ile görev yapılması ha-
linde sicil belgesinin düzenlenmesi, bu Yönetmeliğin 21 inci maddesine göre yapılır.”
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MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir. 

“Bu tarihlere göre düzenlenen siciller, o yılın 30 Ağustos tarihinde düzenlenmiş kabul
edilir. Bu Yönetmeliğin 21 inci maddesine göre sicil üstünün kanaatinin değişmesi veya disip-
linsizlik ve ahlâkî durumları nedeniyle düzenlenecek siciller hariç olmak üzere, sicil düzenleme
tarihi ile o yılın 30 Ağustos tarihi arasındaki sürede, o yıl için ayrıca sicil belgesi düzenlenmez.
Sicil belgelerinin yukarıda belirtilen tarihlerde düzenlenememesi halinde; birinci veya ikinci
sicil üstleri nitelikleri değerlendirmeden, sicil belgesinin “Sicil Süresi İçerisinde Değerlendirilen
Personelin Sicil Üstleri” bölümündeki “açıklamalar” sütununda gerekli açıklamaları yapar,
“Değerlendirmenin Nedeni” alanında “Süresiz Sicil Belgesi” hanesini işaretler, tarih ve imza
bloklarını doldurur ve bu Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde be-
lirtilen personel başkanlıklarına gönderirler. Elektronik sicil verme işleminde kanaat edineme-
yen amirler sicil formunda herhangi bir işaretleme yapmaz, tarih ve kimlik bilgilerini ilgili ha-
nelere işleyerek durumu amirine veya sonraki sicil üstüne bildirir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“Madde 24 – Matbu sicil belgeleri sicil üstlerince kapalı, mühürlü, “ÖZEL” gizlilik

dereceli ve içinde sicil belgesi bulunduğunu belirtir bir kayıt taşıyan zarfa konulduktan sonra,
ikinci bir zarfa konularak ilgili sicil üstüne gönderilir. Elektronik ortamda sicil verilmesi du-
rumunda, sicil belgesi sureti gönderilmez. Bu zarfın içersine, sicil belgesi ile ve sicille ilgili
belgelerden başka bir şey konulmaz. Matbu olarak doldurulan belgeler, optik okuyucularla de-
ğerlendirileceğinden katlanmadan ve hasar verilmeden, gerekli şekilde ambalajlanarak ilgili
sicil üstüne gönderilir. Elektronik sicil belgesine eklenmesi gereken belgeler, taranarak elek-
tronik sicil belgesine ek yapılabilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“Madde 25 – Sicil belgeleri “ÖZEL” gizlilik dereceli olup, yetkili olmayanlara göste-

rilemez ve herhangi bir kısmı yok edilemez. Sicil belgelerinin mühürlü ve özel gizlilik dereceli
zarfları, yetki verilecek görevlilerden başkası tarafından açılamaz. Sicil belgelerini yetkili ol-
madığı halde açanlar veya belgede yazılı olan muhteviyatı yetkili olmayanlara açıklayanlar
hakkında, yasal işlem yapılır. Yukarıdaki hususlar elektronik sicil belgeleri için de uygulanır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir. 

“Sicil üstleri astsubay sicil belgesindeki “Sicil üstlerinin değerlendirmesi” bölümünde
yanında (*) işareti olan kıstasları işaretlemeleri halinde, 24 üncü maddede belirtilen esaslar
çerçevesinde sicil belgelerine o sicil süresi içerisinde düzenlenmiş belge eklemek zorundadır-
lar.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (d), (e),
(h), (k), (l) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“b. Matbu olarak doldurulan sicil formunun bilgisayarda optik okuyucuda okutulacak
kısmı, optik okuyucuda okutulur; sicil belgelerindeki optik okuyucu tarafından okunamayan
bilgiler, operatörler yardımıyla manuel olarak bilgisayara yüklenir.”

“c. Sicil üstlerinin yaptığı işaretlemeler, bilgisayar yardımıyla nota tahvil edilir ve böy-
lece sicil üstlerinin vermiş olduğu notlar bulunur ve hesap edilir. Kıstasların nota tahvilinde
Astsubay Sicil Formu genel değerlendirme notu; ÜSTÜN BAŞARILI için 90.00-100 puan,
BAŞARILI için 75.00-89.99 puan, YETERLİ için 60.00-74.99 puan ve YETERSİZ için 0-59.99
puan aralığını ifade eder. Genel değerlendirme notu ÜSTÜN BAŞARILI işaretlenmesi duru-
munda 93, BAŞARILI işaretlenmesi durumunda 85, YETERLİ işaretlenmesi durumunda 71
ve YETERSİZ işaretlenmesi durumunda 59.99 olarak alınır ve müteakiben genel değerlendirme
notuna eğer ayırt edici nitelikler bölümünde işaretleme yapılmış ise bu işaretlemelerin ağırlık
puanları eklenerek ve/veya çıkartılarak sicil üstü değerlendirme notu hesap edilir. Personelin
görev alanlarına göre farklılaşan “Ayırt Edici Nitelik Ağırlık Puanları” EK-5’de belirtilmiş
olup bu ağırlıklar 100 puan üzerinden tespit edilen ağırlıklardır. EK-5’de belirtilen ağırlıklar
KATEGORİSİNDEKİ EMSALLERİNİN ÜSTÜNDE şeklinde işaretlenen niteliklerde; ÜS-
TÜN BAŞARILI kategorisi için 7, BAŞARILI kategorisi için 5, YETERLİ kategorisi için 4’e,
KATEGORİSİNDEKİ EMSALLERİNİN ALTINDA şeklinde işaretlenen niteliklerde ise; ÜS-
TÜN BAŞARILI kategorisi için 3, BAŞARILI kategorisi için 10, YETERLİ kategorisi için
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11’e, YETERSİZ kategorisi için 59’a tahvil edilir ve KATEGORİSİNDEKİ EMSALLERİNİN
ÜSTÜNDE şeklinde işaretlenen nitelikler için artı, KATEGORİSİNDEKİ EMSALLERİNİN
ALTINDA şeklinde işaretlenen nitelikler için ise eksi olarak alınır. YETERSİZ kategorisindeki
personelin ayırt edici niteliklerinin değerlendirilmesinde sadece KATEGORİSİNDEKİ EM-
SALLERİNİN ALTINDA şeklinde bir değerlendirme yapılır.”

“d. Usulüne uygun olarak bu Yönetmeliğin 21 inci maddesindeki esaslara göre düzen-
lenen sicil belgelerinde, bir sicil üstü sicil vermiş ise bu sicil üstünün; iki sicil üstü sicil vermiş
ise, her iki sicil üstünün, sicil üstü değerlendirme notlarının ortalaması; üç sicil üstü sicil vermiş
ise, her üç sicil üstünün sicil üstü değerlendirme notlarının ortalaması, o yılın sicil üstü değer-
lendirme notunu teşkil eder. Bölüm sonucu tam sayı çıkmaz ise, iki hane yürütülür. Astsubay-
larda, bu bende göre hesaplanan ortalama, o yılki sicil notunun hesaplanmasında esas alınacak
sicil üstü değerlendirme notunu teşkil eder. 100 üzerinden hesaplanan sicil üstü değerlendirme
notu 95’e tahvil edilir. Personelin o sicil döneminde aldığı FYDT sonucu 60 ve üzerinde ise
FYDT notu 5, aksi takdirde 0 kabul edilerek sicil üstü değerlendirme notuna eklenir. Sicil üstü
değerlendirme notu ile FYDT notunun toplamı astsubayların sicil notunu teşkil eder. Hesapla-
malarda notlar tam sayı çıkmaz ise, iki hane yürütülür.”

“e. Birden fazla birinci, ikinci veya üçüncü sicil üstünün sicil vermesi hâlinde, bu üst-
lerin sicil üstü değerlendirme notlarının ortalaması, o seviyedeki sicil üstünün notunun hesa-
bında esas alınır. Bölüm sonucu tam sayı çıkmaz ise, iki hane yürütülür.”

“h. Her astsubayın, sicil alma eğilimi belirlenir. Sicil alma eğilimi belirlenmesinde as-
gari beş yıllık sicil üstü değerlendirme notu olması şartı aranır. Beş yıllık sicil üstü değerlen-
dirme notu olmayan personelin sicil alma eğilimi hesap edilmez. Astsubay kıdemli üstçavuş
ve daha üst rütbeler için sicil alma eğiliminin hesaplanmasında, astsubay kıdemli çavuşluğa
nasıptan itibaren alınan sicil üstü değerlendirme notları dikkate alınır. Belirlenen sicil alma
eğilimleri ile nota tahvil sonucu bulunan o yılki sicil üstü değerlendirme notları, ayrı ayrı kar-
şılaştırılır. Sicil alma eğiliminden fazla veya düşük notu olan astsubayların kimlikleri tespit
edilir. Bu astsubayların durumları, sicil değerlendirme ve denetleme kurullarında görüşülür,
kasıtlı veya keyfi sicil verdiği değerlendirilen sicil üstünün verdiği sicil iptal edilir. Kasıtlı veya
keyfi sicil veren sicil üstleri hakkında idari ve yasal işlem başlatılır. Yasal işlem sonucunda,
duruma göre bu personel bir daha sicil üstü konumuna getirilmez. İptal edilen siciller dikkate
alınmaz. Ancak; sicil değerlendirme ve denetleme kurulu vasıtasıyla veya başka bir şekilde
iptal edilen sicil notu nedeniyle bu Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde belirtilen terfi esas ve
şartlarından rütbe bekleme süresinin belirli oranlarında sicil notuna sahip olma şartını sağla-
yamayan personelin terfi işlemlerinde bu şartı sağlamış oldukları kabul edilerek işlem yapılır.
Sicil değerlendirme ve denetleme kurulu vasıtasıyla veya başka şekilde sicil notu iptal edilen
personelin kademe ilerlemesi bu Yönetmeliğin 51 inci maddesi esaslarına göre yaptırılır.”

“k. Analiz ve kontrol işlemleri, elektronik ortamda veya çıktıları alınarak ilgili Kuvvet
Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca tamamlanır,
ilgili sicil subayı ve kısım amiri/şube müdürünce veya ilgili personelce onaylanmak suretiyle
sicil notu tekemmül ettirilir ve kademe ilerlemesi yapıp yapmayacağı belirlenir.”

“l. Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve
Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Başkanlıkları, personelin, müteakip safahatındaki atan-
malarında ve belirli görevlere personel tefrikinde, astsubaylar için “Personelin Başarılı Olabi-
leceği Görevler”, “Müstakil Görev Yapma Kabiliyeti”, “Sicil Üstü Olabilme Durumu” ve “Yurt
Dışı Görev Yapabilme Durumu”ndaki işaretlemeler ile diğer niteliklerdeki başarı durumunu
dikkate alarak değerlendirme yapar.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir. 

“Geri bildirimin yapılması
Madde 28 – Astsubaylara aşağıdaki esaslara göre geri bildirim yapılır. 
a. Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı

Personel Başkanlıklarından sicil üstlerine personelin son üç yılda almış olduğu sicil notları bil-
dirilir.
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b. Yetiştirme ve Eğitim sistemine: Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı
ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile birlikler bazında yapılacak nitelik analizleri neticesinde, za-
fiyet görülen niteliklerin düzeltilmesi amacıyla ilgili Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca eksik görülen hususlar, eğitim merkezleri ve
okulların müfredat ve eğitim programlarına dahil edilerek, eksik görülen konulara ilişkin ders,
konferans ve seminerler düzenlemek suretiyle gerekli önlem alınır. 

c. Kıdem sıraları, alınan siciller dikkate alınarak yeniden tespit edilen sicil notu ortala-
malarına göre personelin terfi ettiği yıl, terfiini müteakip 90 gün içerisinde personele geri bil-
dirim sağlamak üzere yayımlanır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (e) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (g) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. 

“b. Personelin aldığı sicil üstü değerlendirme notunun, sicil alma eğiliminden fazla
veya düşük olması hâlinde nedenlerini inceler. Gerekli gördüğünde ilgili sicil üstü ile irtibata
geçebilir. Kasıtlı veya keyfî verilmiş sicilleri saptar ve gerekiyorsa bunları Kuvvet Komutanı,
Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik Komutanının onayını müteakip iptal eder.”

“e. Menfi sicil, gerekçe ve kanaatler ile sicil üstü değerlendirme notu veya ilgili nite-
likler arasında uyumsuzluk bulunan sicil belgelerini değerlendirir ve gerekiyorsa bunları Kuv-
vet Komutanı, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik Komutanının onayını müteakip
iptal eder.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“Madde 48 – Bu Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde be-

lirtilen personel başkanlıkları, sicil belgesindeki işaretlemeleri, 27 nci maddenin birinci fıkra-
sının (c), (d) ve (e) bendine göre nota tahvil ederler.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“Madde 57 – Astsubay Çavuş rütbesi hariç olmak üzere son on yıl içerisinde, ikisi

farklı birinci ve ikinci sicil üstlerinden olmak üzere üçüncü kez sicil tam notunun %60’ından
daha düşük sicil notu alan astsubaylar hakkında yetersizlik nedeniyle ayırma işlemi yapılır. Bu
işlemin yapılabilmesi için;

a. Öncelikle, son on yıl içerisinde üç farklı yıla ait sicil notunun, sicil tam notunun
%60’ının altında olması,

b. Bu notların; asgari dört farklı sicil üstü olmak üzere, en az iki farklı birinci sicil üstü
ve en az iki farklı ikinci sicil üstü tarafından verilmesi gerekir. 

Astsubay Çavuş rütbesi hariç, birinci ve ikinci kez sicil tam notunun %60’ından daha
düşük sicil notu alan astsubayların birinci ve ikinci sicil üstleri değişecek şekilde idare tarafın-
dan gerekli tedbir alınır.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 
MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“Madde 59 – Başçavuş rütbesinde bulunan astsubayların, rütbe bekleme sürelerinin

üçüncü yılında almış oldukları sicillerin not ortalamaları Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma
Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Başkanlıklarınca saptanır. Bu şe-
kilde, saptanan sicil notu ortalaması, sicil notunun %60’ından aşağı olanlar ile rütbesinin son
kademesine geldiği hâlde rütbe terfii yapamayan astsubay çavuş ve kıdemli çavuşlar “Kendi-
sinden İstifade Edilemez” kabul edilerek, haklarında Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fık-
rasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi hükmü gereğince emeklilik işlemi yapılır.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 63 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir. 

“Özlük dosyası açılması ve gönderilmesi
Madde 63 – Muvazzaf ve sözleşmeli astsubayların her birine, astsubaylığa nasıpta iki-

şer adet özlük dosyası açılır. Özlük dosyası aşağıdaki bölümlerden oluşur. 
a. Özlük grubu
b. Atanma grubu
c. Terfi, kıdem ve kademe ilerlemesi grubu
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d. Takdir ve ödül grubu
e. Adli işlemler grubu
f. Sağlık grubu
g. Kurslar ve meslek programları grubu
h. Nasıp öncesi işlemler grubu
Atanma suretiyle yer değiştirenlerin kıta özlük dosyaları atandığı birlik veya kuruma

gönderilir. Gönderme yazısında personelin devam eden/sonuçlanan hukuki ve adli işlemleri
belirtilir. Özlük dosyaları ile ilgili detaylı düzenlemeler Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Ge-
nel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca çıkarılacak yönergelerle belirlenir.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 64 üncü maddesinin başlığı ve ikinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir. 

“Özlük dosyalarının bulunacağı yerler ve muhafaza sorumluluğu”
“Bunların usulüne göre muhafazasından; ilgili sicil üstleri ile Kuvvet Komutanlıkları,

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Başkanlığının ilgili
şube müdürleri sorumludur.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 65 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 
MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 66 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir. 
“Yurt dışına gönderilenlerin kıt’a özlük dosyaları
Madde 66 – Yurt dışı sürekli göreve atananların kıt’a özlük dosyaları atandıkları görevin

kuruluş bağlantısına göre ilgili makamlara gönderilir. 
Yurt dışı sürekli görev haricinde yurt dışına gönderilenlerin kıt’a özlük dosyaları yurt

içindeki atamalı olduğu birlik veya kurumlardaki sicil üstleri tarafından muhafaza edilir. Sicil
belgesinin düzenlenmesi, bu Yönetmeliğin 21 inci maddesine göre yapılır.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 67 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 
MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 68 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir. 
“Silâhlı Kuvvetlerden ayrılanların kıt’a özlük dosyaları
Madde 68 – Silâhlı Kuvvetlerden ayrılanların kıt’a özlük dosyaları ilgili Kuvvet Ko-

mutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığına gönderilir.”
MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 
MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 70 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 
MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 72 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“Madde 72 – Matbu olarak doldurulan sicil belgeleri okunaklı olarak yazılır. İşaret ve

yazıların üstü kazınmaz, silinmez, karartılmaz veya bozulmaz. Yazılan kanaatlerde düzeltme
yapmak gerekirse, üzeri okunacak şekilde çizilerek yeniden yazılır ve düzeltilen yer, sicil üstü
tarafından imza edilir. Sicil formlarının teknik açıdan doğru olarak doldurulmasından sicil üst-
leri sorumludur.”

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 73 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki “üstçavuşların,
kıdemli çavuşluk ve üstçavuşluk; kıdemli üstçavuşların, üstçavuşluk ve kıdemli üstçavuşluk
rütbelerine; başçavuşların ise” ibaresi “üstçavuşların, üstçavuşluk; kıdemli üstçavuşların, kıdemli
üstçavuşluk; başçavuşların” şeklinde, üçüncü fıkrasındaki “üstçavuşlardan, kıdemli çavuşluk
ve üstçavuşluk; kıdemli üstçavuşlardan, üstçavuşluk ve kıdemli üstçavuşluk rütbelerinde;
başçavuşlardan ise” ibaresi “üstçavuşlardan, üstçavuşluk; kıdemli üstçavuşlardan, kıdemli
üstçavuşluk; başçavuşlardan” şeklinde ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu şekilde EK-4’te yer verilen “Üstün Başarılı Personel Sıralama Formu”na sıralanan
astsubaylardan; sicil notu ortalaması en yüksek olandan başlanmak suretiyle Kuvvet Komutanı,
Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik Komutanınca uygun görülenler, kendi sınıf
mevcudunun, muharip sınıflar için % 8’i, yardımcı sınıflar için % 4’ü oranında bir üst rütbeye
yükseltilebilirler. Mevcudunun az oluşu nedeniyle birleştirilmek suretiyle değerlendirilen sı-
nıflarda, sıralama sonucunda aynı sınıftan birden fazla personelin kontenjana girmesi hâlinde,
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bu sınıftan sadece bir personel üstün başarı nedeniyle bir üst rütbeye yükseltilebilir. Kontenjanın
geri kalan kısmı ise, sıralamadaki sıraya göre diğer sınıflarda kullanılabilir. Ancak, mevcutla-
rının az oluşu nedeniyle birleştirilmek suretiyle değerlendirilen sınıfların toplam mevcudunun,
muharip sınıflar için % 8’i, yardımcı sınıflar için % 4’ü, bir tam sayının altında küsuratlı çık-
ması hâlinde bu sayı, bir tam sayıya tamamlanarak dikkate alınabilir. Üstün başarı nedeniyle
üst rütbeye yükseltilmede, komando ihtisas kursu veya Özel Kuvvetler İhtisas Kursu görmüş
ve komando birliklerinde veya Özel Kuvvetler Komutanlığı tim kadrolarında görev yapmış
olan personele, iç güvenlik harekâtında görev yapan ve şerit rozet, madalya veya ödül ile taltif
edilen personele, bulunduğu rütbede daha fazla süre kıta komutanlığı görevi yapan personele
veya astsubaylıkta geçen hizmet süresi fazla olan personele Kuvvet Komutanı, Jandarma Genel
Komutanı veya Sahil Güvenlik Komutanınca öncelik verilebilir.”

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 81 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 
MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin ek 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“Ek Madde 1 – Astsubay sicil belgesinde yer alan niteliklerden; (*) olarak işaretlenen

nitelikler olumsuz kanaat olarak değerlendirilir.”
MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 
“Fiziki Yeterliliğin Tespit Edilmesi, Uygulama Zamanı ve Sicil Notuna Yansıtılması
Ek Madde 2 – Fiziki Yeterlilik tespiti ile ilgili genel esaslar şunlardır;
a. Fiziki yeterliliği tespit etmek için yapılacak FYDT’nin sonucu bir sicil dönemi için

geçerlidir. 
b. Personel; teste girmeden önce boy, kilo ve bel çevresi ölçülerek durumu tespit edilir

ve mekik, şınav ve 3000 metre koşu branşlarından teste tabi tutulur. Ancak görev yapılan yerde
imkan olmaması veya güvenlik gerekçelerinden dolayı “koşu” testi uygulanamadığı takdirde
yerine Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlı-
ğınca uygun görülen alternatif branşlardan biri kullanılır. 

c. Geçici sağlık sorunu nedeniyle sicil döneminin üçte ikisinden fazla süreyle sağlık
kurul raporu alan ve en az iki branştan teste giremeyenler ile daimi sağlık raporu nedeniyle en
az iki branştan teste giremeyenler FYDT’den muaf tutulur. 

d. Hamileler, FYDT’den muaf tutulur. Bu muafiyet hamilelik durumunun belgelenme-
siyle başlar, doğumu müteakip 24 ay süreyle devam eder. 

e. FYDT heyetinin kurulamayacağı yurtdışı daimi/geçici görev, kurs veya eğitim yer-
lerinde bulunan personel FYDT’den muaf olur. 

f. FYDT’den muaf tutulan personelin sicil notu, o yılın sicil üstü değerlendirme notunun
100 puana tahvil edilmesi ile belirlenen nottur.

g. Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testinin uygulanması ve Fiziki Yeterlilik Notunun
tespiti ile ilgili esaslar Genelkurmay Başkanlığınca hazırlanacak yönerge ile düzenlenir.”

MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 
MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 
“Geçici Madde 3 – Bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinin

yürürlüğe girmesini müteakip beş yıl süresince ÜSTÜN BAŞARILI olarak değerlendirilen per-
sonelin sicilleri Sicil Değerlendirme ve Denetleme Kurulunda incelenmez.”

“Geçici Madde 4 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte personelin kıt’a özlük ve
sicil belgeleri dosyasında muhafaza edilen eski sicil defter, ayrılış sicil belgesi, fotokopi ve su-
retleri, birinci ve ikinci sicil üstlerince imha edilir, tanzim edilen imha tutanağı kıt’a özlük dos-
yasında muhafaza edilir.”

MADDE 34 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 ekteki şekilde değiştirilmiştir. 
MADDE 35 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1A ve EK-2 yürürlükten kaldı-

rılmıştır. 
MADDE 36 – Aynı Yönetmeliğin ekler bölümünün sonuna ekteki EK-5 eklenmiştir. 
MADDE 37 – Bu Yönetmelik 30/8/2014 tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 38 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı

birlikte yürütür. 
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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 2 nci maddesinde yer alan “askeri memurları,” ibaresi yürürlükten kaldı-
rılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı), (i), (j), (k),
(m), (o), (p), (r), (ü), (y) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (bb) bendinden
sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“ı. Sicil alma eğilimi: Asgarî beş yıllık sicil notu bulunan personel için tespit edilen ve
personelin sicil notu ortalamasının hesaplanmasında esas alınan yıllara ait sicil üstü değerlen-
dirme notlarının standart sapmasının üç katının, sicil alma eğilimine esas not ortalamasına ilave
edilmesi ve çıkartılması suretiyle tespit edilen rakamlar dahil olmak üzere bulunan not aralı-
ğını,”

“i. Geri bildirim: Subayların durumlarını öğrenmeleri, eksikliklerini gidermeleri ve iyi
olan yönlerini geliştirmeleri maksadıyla; merkezden, şahıs ile yetiştirme ve eğitim sistemine
yapılan düzeltici ve düzenleyici önlemleri,”

“j. Ayırt edici nitelik: Personelin kendi kategorisi içerisinde değerlendirilmesinde kul-
lanılmak üzere tespit edilen ve sicil belgelerinde yer alan ana kriteri,”

“k. Kıstas (Alt nitelik): Sicil belgelerinde yer alan ayırt edici niteliklerin ölçülmesine
imkân veren tutum ve davranış biçimlerini,”

“m. Rütbe kıdemliliği: Nasıplarından itibaren 2 yılını tamamlayan ve liyakatleri sicille
saptanarak üst makamlarca onaylanan albayların, kıdemli albaylığa; nasıplarından itibaren 3
yılını tamamlayan ve gösterge tablosunun bir üst derecesine yükselmek için liyakati sicille sap-
tanarak üst makamlarca onanan binbaşıların, kıdemli binbaşılığa; yüzbaşıların, kıdemli yüz-
başılığa; üsteğmenlerin, kıdemli üsteğmenliğe yükselmelerini,”

“o. Yeterlik: Ahlaki, askeri, mesleki, fiziki, zihni kifayet ve üst rütbeye liyakati,”
“p. Yıllık kontenjan: Her rütbedeki general ve amiral sayısının rütbe bekleme sürelerine

bölümü sonucu çıkan miktarı ve bu miktarın Yüksek Askeri Şûra tarafından değiştirilebilece-
ğini,”

“r. Sicil notu: Sicil üstü değerlendirme notlarının ortalaması ile general-amiraller hariç
Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testinden elde edilen notun bu Yönetmelikte belirlenecek esas-
lar dâhilinde Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komu-
tanlığınca toplanmasıyla tespit edilen notu,”

“ü. Sicil tam notu : Yüz puanlık sicil tam notunu,”
“y. Sicil belgesi: Subayların rütbe terfii, rütbe kıdemliliği, kademe ilerlemesi yapma

yeterliğini belirten belgeyi,”
“cc. Sicil üstü değerlendirme notu: Teğmen-albay sicil belgesindeki “Genel Değerlen-

dirme ve Ayırt Edici Nitelikler” bölümüne yapılan işaretlemelerin nota tahvil edilmesi ile bu-
lunan notu, general/amiral sicil belgesi için “Ayırt Edici Nitelikler” bölümüne yapılan notlan-
dırmaların toplamını ifade eden notu,”

“çç. Sicil alma eğilimine esas not ortalaması: Personelin sicil notu ortalamasının he-
saplanmasında dikkate alınan yıllara ait sicil üstü değerlendirme notlarının, bu maddenin birinci
fıkrasının (s) bendindeki yönteme göre hesaplanan not ortalamasını,”

“dd. Fiziki yeterlilik değerlendirme testi (FYDT) notu: Yönergede belirtilen esaslar çer-
çevesinde yapılan fiziki yeterlilik değerlendirme testinden elde edilen notu,”
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“ee. Genel değerlendirme kategorisi: Teğmen-albay sicil belgesindeki “Genel Değer-
lendirme (Kategori)” kısmında yer alan ÜSTÜN BAŞARILI, BAŞARILI, YETERLİ VE YE-
TERSİZ şeklinde belirlenen dört kategoriyi,”

“ff. Genel değerlendirme notu: Teğmen-albay sicil belgesindeki “Genel Değerlendirme
(Kategori)” kısmında yer alan ÜSTÜN BAŞARILI, BAŞARILI, YETERLİ VE YETERSİZ
şeklinde belirlenen dört kategorinin işaretlenmesi,ÜSTÜN BAŞARILI işaretlenmesi durumun-
da 93, BAŞARILI işaretlenmesi durumunda 85, YETERLİ işaretlenmesi durumunda 71 ve
YETERSİZ işaretlenmesi durumunda 59,99 olarak alınan notu,”

“gg. Ayırt edici nitelik notu: General/Amiral, teğmen-albay sicil belgesindeki “Ayırt
Edici Nitelikler” kısmında yer alan niteliklere yapılan işaretleme ve notlandırma neticesinde
elde edilen toplam notu,”

“ğğ. Sicil üstü değerlendirme tam notu: Sicil belgelerinde yazılı nitelikler için bu Yö-
netmelikte gösterilen en yüksek notların toplamını,”

“hh. Gerekçe: Teğmen-albay sicil belgesindeki “Genel Değerlendirme (Kategori)” kıs-
mında sicil üstleri tarafından ÜSTÜN BAŞARILI ve kategorisindeki emsallerinin üzerinde de-
ğerlendirilen veya YETERSİZ ve kategorisindeki emsallerinin altında değerlendirilen nitelikler
için sicil belgesinin ilgili bölümde belirlenen alana yazılması zorunlu olan ifadeyi,”

“ıı. Ortak nitelikler: Subay sicil belgelerindeki ayırt edici nitelikler bölümünde yer alan
ve her görev alanı için aynı olan on niteliği,”

“ii. Görev alanı nitelikleri: Teğmen-Albay sicil belgesindeki ayırt edici nitelikler bölü-
münde yer alan ve beş çeşit olan her görev alanı için farklılaşan beş niteliği,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırıl-
mış ve altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sicillerde görülen eksiklikler veya bu Yönetmeliğe uygun olarak düzenlenmemiş si-
ciller, sicil üstleri tarafından gerektiğinde imza, işaret, gerekçe ve kanaat hariç olmak üzere
geri çevrilmeyerek düzeltilir ve ilgili sicil üstüne bilgi verilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“Bir sicil üstü, asil veya her ne suretle olursa olsun vekil olarak, o görev yerinde sicili
düzenlenecek kimse ile beraber o sicil dönemi içerisinde fiilen en az üç ay görev yapmadıkça
sicil düzenleyemez. Muharebe hâlinde sicil verilebilmesi hususu Genelkurmay Başkanlığınca
belirlenir.”

“Hakkında sicil düzenlenecek kişinin sicil süresi içinde ayrıldığı kurs, izin, üç aydan
az süreli geçici görev, istirahat, hastane ve hava değişimi gibi yasal mazeret sürelerinin toplam
olarak bir ayı, fiilî görevden sayılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 18 – Sicil belgelerindeki niteliklerin değerlendirilmesinde herhangi bir makam

ve amir, sicil üstlerine müdahale edemez, telkinde bulunamaz. Sicil üstünün yazdığı gerekçeler,
birinci ve ikinci sicil üstleri için bir üst sicil üstü veya yetkili birimler, üçüncü sicil üstleri için
yetkili birimler tarafından bu Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanacak sicil düzenleme kılavu-
zuna göre kontrol edilir, gerektiğinde düzeltilmesinin sağlanması ve disiplin cezaları, diğer
idari yaptırımlar ile her türlü adli ve idari işlemler, nitelik ve niceliklerine uygun olarak; per-
sonel hakkında yapılacak değerlendirmede göz önünde bulundurulması telkinden sayılmaz.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin son cümlesi yürürlükten kaldı-
rılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 22 – Sicil belgeleri; değişik sayıda nitelikleri ihtiva etmekte olup, general ve

amiraller için üç; teğmen, üsteğmen, yüzbaşı, binbaşı, yarbay ve albaylar için yedi değerlen-
dirme bölümünden oluşur.”
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MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bent-
leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın sonuna aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“b. Sicil üstlerinin değerlendirmesi bölümü (Teğmen-Albay):
(1) Genel değerlendirme (Kategori):
Bu bölümde, teğmen, üsteğmen, yüzbaşı, binbaşı, yarbay ve albayların bulunduğu görev

yerindeki performansını değerlendirecek kategorileri yer almaktadır. Bu kategoriler, nota tahvil
edilmek suretiyle subayın kendi emsalleri içinde ayırt edilmesine imkân sağlar. Bu kategoriler;
ÜSTÜN BAŞARILI, BAŞARILI, YETERLİ VE YETERSİZ şeklindedir.

(2) Ayırt edici nitelikler bölümü:
Bu kısımda; teğmen, üsteğmen, yüzbaşı, binbaşı, yarbay ve albayların bulunduğu görev

yerindeki performansını değerlendirecek ayırt edici nitelikler yer almaktadır.”
“c. Sicil üstlerinin değerlendirmesi bölümü (General/Amiral): Bu bölümde General/Amiral

değerlendirme notu yer almaktadır.”
“d. Personelin başarılı olabileceği görevler:
Bu kısım, subayın gelecekte başarılı olması muhtemel görev alanlarının iki öncelikle

işaretlendiği bölümdür. General/amiraller için; komutanlık görevleri, karargâhta yöneticilik
görevleri, kurumlarda yöneticilik görevleri; teğmen, üsteğmen, yüzbaşı, binbaşı, yarbay ve al-
baylar için; kıta subaylığı ve komutanlık görevleri, karargâh ve kurumlarda yöneticilik görev-
leri, karargâh subaylığı görevleri, eğitim/öğretim görevleri, mesleki uzmanlık görevleri şek-
lindedir.”

“e. Bir üst göreve hazırlık durumu:
Bu kısım, subayın bir üst göreve uygunluk durumunun işaretlendiği bölümdür. Bölümde

işaretlenebilecek durumlar; “Bir üst göreve hazırdır.” “Eğitimi gereklidir.” “Bir üst göreve
hazır değildir, yapamaz.” şeklindedir.”

“f. Müstakil görev yapma kabiliyeti:
Bu kısımda, teğmen, üsteğmen, yüzbaşı, binbaşı, yarbay ve albayların müstakil görev

yapma yeterliliğinin işaretlendiği durumlar yer almaktadır. Bunlar sırasıyla; “Yapar” ve “Ya-
pamaz (*)” şeklindedir.”

“g. Temsil kabiliyeti:
Bu kısımda, teğmen, üsteğmen, yüzbaşı, binbaşı, yarbay ve albayların temsil kabiliye-

tinin işaretlendiği durumlar yer almaktadır. Bunlar sırasıyla; “Vardır” ve “Yoktur” şeklinde-
dir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d),
(f), (g), (h), (ı), (j), (k) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (e) ve (n) bentleri yürürlükten
kaldırılmış, aynı fıkranın sonuna aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“a. Birinci sicil üstleri; sicil doldurma zamanında emri altında bulunan bütün subayların
sicillerini doldurur. Bir subay hakkında sicil düzenlenebilmesi için; o subayın, o sicil süresi
içinde, sicil verecek amir ile birlikte en az üç ay fiilen görev yapması şarttır.”

“b. Sicil belgelerinde subayın değerlendirilmesini sağlayacak nitelikler ve bu niteliklerin
subayda bulunma derecesini ölçmeye imkân veren kıstaslar bulunmaktadır. Sicil üstlerinin ast-
larında değerlendirecekleri nitelikleri tanımlamak, bu suretle terim birliği ve sicil verilen per-
sonelin aynı şartlarda değerlendirilmesini sağlamak maksadıyla, sicil belgelerinde yer alan ni-
teliklerin tanım ve standartları Genelkurmay Başkanlığınca hazırlanacak “Türk Silâhlı Kuv-
vetleri Sicil Belgesi Düzenleme Kılavuzu”nda belirtilir. Sicil üstleri teğmen, üsteğmen, yüzbaşı,
binbaşı, yarbay ve albaylar için not takdiri yapmaz, niteliklerin bulunma derecesini, niteliğe
ait kıstaslardan birisini işaretlemek suretiyle belirler. Sicil üstleri general/amiraller için not tak-
diri yapar. Sicil belgesindeki personele ait bilgilerin, tam ve doğru olarak doldurulması sorum-
luluğu, birinci sicil üstüne aittir.”
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“c. Birinci sicil üstü, teğmen-albay sicil belgesinde yer alan “Personelin Başarılı Ola-
bileceği Görevler”i, sicil alan personelin performansını ve potansiyelini dikkate alarak işaret-
ler.”

“d. General/Amiral sicil belgesindeki ayırt edici nitelikler “Değerlendirme Nitelikleri”
ile Teğmen-albay sicil belgesindeki “Ayırt Edici Nitelikler” bunları açıklayan kıstaslar yardı-
mıyla değerlendirilir. General/Amiral sicil belgesinde birinci sicil üstlerince personelin hâli-
hazırdaki görevindeki başarı durumu, bir üst rütbedeki görevleri yapmaya hazır olma durumu,
personelin gelecekte üstlenebileceği görevlere yönelik değerlendirmeler, personelin öne çıkan
özelliklerine yönelik kanaat yazılması zorunludur. Sicil üstleri, sicil belgesi ve Türk Silâhlı
Kuvvetleri sicil belgesi düzenleme kılavuzunda yer almayan hususlarla ilgili varsa ilâve kana-
atlerini yazabilirler. Bu kanaatler, ihtiyaç duyulması halinde, sonraki sicil üstleri ve/veya ilgili
birimler tarafından, personel hakkında yapılacak değerlendirmeler ile atama, seçim, görevlen-
dirme vb. konularında personel hakkında verilecek kararlarda kullanılabilir. Teğmen-albay sicil
belgesinde birinci sicil üstleri tarafından ÜSTÜN BAŞARILI ve KATEGORİSİNDEKİ EM-
SALLERİNİN ÜSTÜNDE ile YETERSİZ ve KATEGORİSİNDEKİ EMSALLERİNİN AL-
TINDA olarak değerlendirilen Ortak Nitelikler için tek, Görev Alanı Niteliklerinin her biri için
ayrı olacak ve öncelikle NE ZAMAN, NEREDE ve NEDEN sorularına cevap verecek şekilde
en az 20 kelimeden (150 karakter) oluşan gerekçe yazılması zorunludur.

Gerekçelerin şekil ve anlamlılık uygunluğu sıralı sicil üstleri ve Kuvvet Personel Baş-
kanlıklarının uygun göreceği birimler tarafından incelenir. Birinci sicil üstü elektronik ortamda
sicil verme işleminin tamamlanmasını müteakip ikinci sicil üstüne bilgi verir. Matbu sicil bel-
gesi doldurulması durumunda ilgili bölümleri doldurur, imza eder ve ikinci sicil üstüne gön-
derir.”

“f. İkinci sicil üstleri, birinci sicil üstleri tarafından doldurulan maiyetindeki personele
ait sicil belgelerini inceler. Birinci sicil üstünün işaretlemelerinin tamamına katılıyorsa, nite-
likleri işaretlemez, “2 nci Sicil Üstü Değerlendirmesi” bölümündeki “Birinci Sicil Üstüne Ka-
tılıyorum” bölümünü işaretler ve “Sicil Üstlerine Ait Bilgiler” bölümünü doldurur, sicil belgesi
matbu ise imza eder. İkinci sicil üstleri, birinci sicil üstlerinin işaretlediği niteliklerden herhangi
birisine, bir kısmına veya tamamına katılmadığı takdirde aynı bölümdeki “Birinci Sicil Üstüne
Katılmıyorum” bölümünü işaretler ve değerlendirmesini yapar, “Sicil Üstlerine Ait Bilgiler”
bölümünü doldurur, sicil belgesi matbu ise imza eder. Aşağıda belirtilen durumlarda ikinci sicil
üstü, mutlaka niteliklerin tamamını işaretlemek zorundadır:

1) Birinci sicil üstleri, sicil düzenlemek için yeterli süre o personel ile çalışmamış ise,
2) 2 Mayıs (yükselme sırasındaki personel için 1 Nisan) tarihindeki birinci sicil üstü,

sicil düzenlemek için yeterli süre o personel ile çalışmamış ise,
3) Görevden ayrılma ve kanaat değişikliği nedeniyle sicillerin tanziminde.
Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde belirtilen birinci sicil üstünün sicil düzenleyeme-

yeceği hallerde de, ikinci sicil üstü, birinci sicil üstü olarak niteliklerin tamamını işaretler.
İkinci sicil üstü elektronik ortamda sicil verme işleminin tamamlanmasını müteakip

üçüncü sicil üstüne bilgi verir. Matbu sicil belgesi doldurulması durumunda ilgili bölümleri
doldurur, imza eder ve üçüncü sicil üstüne gönderir.

Sicil üstleri elektronik ortamda sicil verme işlemini tamamladıklarını sıralı üstlerine
silsile yolu ile bildirir. Birinci sicil üstleri sicil verme işlemini elektronik ortamda gerçekleşti-
remiyorsa bu yönetmelikte belirtilen matbu sicil formunu doldurarak imza eder ve ikinci sicil
üstlerine gönderir. İkinci sicil üstleri de aynı form üzerinde kendisine ait bölümleri işaretleyerek
değerlendirmesini yapar ve sicil formunu üçüncü sicil üstlerine gönderir. Sicil üstlerince, dol-
durulan matbu formların fotokopisi, elektronik ortamda doldurulan formların çıktısı alınmaz.”
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“g. İkinci sicil üstü olan Bakan, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil
Güvenlik Komutanı, orgeneral ve oramiraller; yeterince tanımadıklarını değerlendirdikleri per-
sonel için sicil tanzim etmeyebilirler. Bu durumu belirten bir yazı, sicil belgesine eklenir. Bu
şekilde, hakkında ikinci sicil üstünce sicil tanzim edilmeyen personelin sicil belgesi, birinci
sicil üstünün değerlendirme ve kanaatlerine göre işlem görür.”

“h. Birinci veya ikinci sicil üstlerinin herhangi bir nedenle nota tahvil edilecek değer-
lendirme yapamaması durumu ile birinci ve ikinci sicil üstü tarafından işaretlenen genel de-
ğerlendirme kategorisi arasında birden fazla seviye farkı olması durumlarında düzenlenecek
sicil belgeleri hariç olmak üzere üçüncü sicil üstlerinin, sicil belgelerini tanzim etmesi kendi
isteğine bağlıdır. Ancak, birinci veya ikinci sicil üstlerinden herhangi birisinin değerlendirme
yapamaması hâlinde, orgeneral veya oramiral rütbesindeki üçüncü sicil üstleri hariç olmak
üzere, üçüncü sicil üstleri mutlaka değerlendirme yaparlar.

Üçüncü sicil üstleri, yukarıda belirtilen durumların dışındaki personelin tamamına veya
bir kısmına ait sicillerde niteliklere ait kıstasların işaretlenmesi ve kanaat yazma yetkisi hariç
olmak üzere diğer yetkilerini, lüzum gördükleri takdirde her sicil döneminde yazılı emirle ikinci
sicil üstlerine devredebilirler. Yetki devrinde bulunan üçüncü sicil üstleri, istediği personel hak-
kında sicil tanzim edebilirler.

Üçüncü sicil üstleri elektronik ortamda sicil verme işleminin tamamlanmasını müteakip
yetki devri belgelerini birinci ve ikinci sicil üstleri tarafından düzenlenen belgelerle birlikte
durumu Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı
Personel Başkanlıklarına bildirilmek üzere en az tugay ve eşidi birlik ve kurumlara bildirir-
ler.”

“ı. Sicil üstleri, ihtiyaç duydukları taktirde sicil belgesinde ve Türk Silâhlı Kuvvetleri
Sicil Belgesi Düzenleme Kılavuzunda yer alan nitelikler dışında varsa ilâve olumlu ve olumsuz
kanaatlerini “Gerekçe ve kanaat” bölümlerinde belirtirler.”

“j. Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutan-
lığı Personel Başkanlıklarında yapılan incelemede, sicil üstlerinin Sicil Üstü Değerlendirme
Notlarının arasında 20 veya daha fazla not farkı bulunması hâlinde, personelin durumu Sicil
Değerlendirme ve Denetleme Kurulunda görüşülür ve bu Yönetmeliğin 35 inci ve 36 ncı mad-
desi esaslarına göre işlem yapılır.”

“k. Sicil ile ilgili belgeler; sicil üstlerince belirtilen işlemlerin yapılmasını müteakip,
en az tugay ve eşidi birlik ve kurumlar tarafından toplanarak, ilgili Kuvvet Komutanlıkları,
Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Başkanlığına gönderilir.
Elektronik veya matbu olarak doldurulan sicil formlarının tanzimi, teslimi ve muhafazasına
ilişkin uygulama esasları ilgili Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil
Güvenlik Komutanlığı tarafından düzenlenir.”

“o. Sicil üstünün veya sicil alan personelin görevinden ayrılması hâlinde sicil belgele-
rine aşağıdaki işlem yapılır.

1) 30 Ağustos-2 Mayıs tarihleri arasında görevden ayrılma durumunda yapılacak iş-
lem:

(a) Birinci sicil üstü:
Sicil alan personelle üç aylık çalışma süresini tamamlayan birinci sicil üstü, elektronik

sicil formunda veya matbu sicil belgesinde kendisine ait bölümü işaretler, varsa ilâve kanaat-
lerini yazar ve matbu sicil belgesinde yeni birinci sicil üstüne teslim etmek üzere imza bloğunu
doldurur. Elektronik sicil verilmesi durumunda çıktı alınıp imza bloğunun doldurulması işlemi
yapılmaz, durum yeni birinci sicil üstüne bildirilir. Yeni birinci sicil üstü, 2 Mayıs tarihinde
sicil alan personel ile üç aylık çalışma süresini tamamladı ise, aynı sicil belgesinde veya elektronik
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sicil formunda kendisine ait bölümü işaretler, varsa ilave kanaatlerini yazar ve imza bloğunu
doldurur ve matbu sicil belgesinde ikinci sicil üstüne teslim etmek üzere imza bloğunu doldurur.
Matbu sicil belgesini bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesi esaslarına göre ikinci sicil üstüne gön-
derir, elektronik sicil belgesi tanziminde ise ikinci sicil üstüne bilgi verilir. Personelin tüm yeni
birinci sicil üstleri aynı işlemleri yaparlar. Birinci sicil üstlerinin hiç birisinin sicil düzenleye-
memesi durumunda, bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesi gereğince ikinci sicil üstü, birinci sicil
üstü olarak niteliklerin tamamını işaretler.

(b) İkinci sicil üstü:
Sicil alan personelle üç aylık çalışma süresini tamamlayan ikinci sicil üstü, elektronik

sicil formunda veya matbu sicil belgesinde kendisine ait bölümü işaretler, varsa ilâve kanaat-
lerini yazar ve matbu sicil belgesinde yeni ikinci sicil üstüne teslim etmek üzere imza bloğunu
doldurur. Elektronik sicil verilmesi durumunda çıktı alınıp imza bloğunun doldurulması işlemi
yapılmaz, durum yeni ikinci sicil üstüne bildirilir.

Yeni ikinci sicil üstü, 2 Mayıs tarihinde birinci sicil üstü tarafından gönderilen sicil bel-
gesinin ikinci sicil üstüne ait soldaki sütununa, bir önceki ikinci sicil üstü tarafından verilen
ayrılış sicil belgesindeki işaretleri ve varsa ilâve kanaatleri ve kimlik bilgilerini aktarır ve matbu
sicil formu için imza bloğunu “Aslı Gibidir” yazarak imzalar. Elektronik sicil formunun tan-
ziminde ise bu işlem yapılmaz, sadece sicil alan personelle üç aylık çalışma süresini tamamla-
yan ikinci sicil üstü kendisine ait bölümü işaretler, varsa ilâve kanaatlerini yazar ve durumu
üçüncü sicil üstüne bildirir. Matbu sicil belgesini, bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesi esaslarına
göre üçüncü sicil üstüne gönderir, elektronik sicil belgesi tanziminde ise üçüncü sicil üstüne
bilgi verilir. Personelin tüm yeni ikinci sicil üstleri aynı işlemleri yaparlar. İkinci sicil üstlerinin
hiç birisinin sicil düzenleyememesi durumunda, bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesi gereğince
üçüncü sicil üstü, ikinci sicil üstü olarak değerlendirme yapar.

2) Üç aylık çalışma süresini tamamlayamaması nedeniyle sicil düzenleyemeyen sicil
üstleri sicil tanzim edemezler, ancak personel ile görev yaptıkları tarihler ile kendi bilgi ve ka-
naatlerini yeni sicil üstlerine bildirirler. Ancak, vekâlet eden sicil üstü; 30 Ağustos-2 Mayıs ta-
rihleri arasında parçalar halinde vekalet ettiği sürelerin toplamı üç ayı geçerse, üç ayı doldur-
duğu son vekaletinde sicil düzenler. Kanaat değişikliği sicilleri hariç, herhangi bir sicil üstü
aynı sicil yılı içerisinde bir personele iki kez sicil tanzim edemez.

3) 2 Mayıs-30 Ağustos tarihleri arasında görevinden ayrılanlar için sicil düzenlenmez.
Ancak sicil üstü kanaatinde bir değişiklik varsa bu Yönetmelik esaslarına göre bir sicil belgesi
düzenler ve sicil belgesine, kanaatlerindeki değişikliğe neden olan hususları gerekçeleri ile be-
raber yazarak, matbu sicil belgesini bir üst sicil üstüne gönderir, elektronik sicil tanzim edildiyse
bir üst sicil üstüne bilgi verir. Bir üst sicil üstü de, bu Yönetmelik esaslarına göre kendi hanesini
doldurur ve üçüncü sicil üstüne gönderir veya bilgi verir. Üçüncü sicil üstü, birinci veya ikinci
sicil üstleri tarafından tanzim edilen kanaat değişikliği sicil belgesindeki kendi hanesine mut-
laka nitelikleri işaretler ve kanaatlerini yazar. Bu şekilde tanzim edilen sicil belgeleri, en az tu-
gay ve eşidi birlik ve kurumlar tarafından toplanarak, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel
Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Başkanlığına gönderilir, elektronik
siciller için de bilgi verilir.

4) Haklarında ayrılış sicil belgesi tanzim edilen subayların o yılki sicil üstü değerlen-
dirme notu, birinci sicil üstlerinden aldıkları notların ortalaması ile ikinci sicil üstlerinden al-
dıkları notların ortalamasının alınmasını müteakip çıkan notların ortalamasından elde edilen
nottur. Üçüncü sicil üstünün ayrılış sicil belgesi tanzim etmesi durumunda aynı işleme üçüncü
sicil üstlerinden alınan notların ortalaması da dâhil edilir. Haklarında kanaat değişikliği sicil
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belgesi tanzim edilen subayların o yılki sicil notu, görevden ayrılma sicili tanzim edilmemişse,
kanaat değişikliği sicil belgesindeki nottur. Bu durumdaki personel hakkında daha önce, 2 Mayıs
tarihi itibarıyla verilen sicil notları dikkate alınmaz.

5) Ayrılış sicil belgesi tanzim edilen ve terfi sırasında olan albaylar ile general ve ami-
rallerin ayrılış sicil belgeleri, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil
Güvenlik Komutanlığı Personel Başkanlığınca en geç 15 Temmuz tarihinde Genelkurmay Per-
sonel Başkanlığında bulundurulur.

6) Matbu sicil belgelerinde, bir sicil döneminde ikiden fazla sicil üstü ile çalışma du-
rumunda birden fazla sicil belgesi kullanılır.

7) Görevden ayrılma, kanaat değişikliği, sicil belgelerinin düzenlenmesine ilişkin tarih
aralıkları ile bu Yönetmelikte belirtilmeyen diğer uygulama esasları ilgili Kuvvet Komutan-
lıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Başkanlıkları
tarafından düzenlenir.”

“ö. Sicil belgeleri elektronik ortamda hazırlanır, mümkün olmaması durumunda matbu
sicil belgesi doldurulur. Elektronik veya matbu olarak doldurulan sicil belgelerine bu Yönet-
melikte belirtilen esaslara göre işlem yapılır. Ancak, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Başkanlıklarınca matbu sicil belgelerinin,
elektronik ortamda sicil verebilecek ilk âmir tarafından elektronik ortama aktarılmasına, bu
durumda matbu sicil belgesinin Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil
Güvenlik Komutanlığı Personel Başkanlıklarına gönderilmesi ve gerekli eşleştirmeyi müteakip
sicil belgelerinin imha edilebilmesine yönelik düzenleme yapılabilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 25 – Sicil süresi içerisinde sicil üstlerinin veya sicil alan personelin görevle-

rinden ayrılmaları nedeniyle birden fazla birinci veya ikinci sicil üstü ile görev yapılması hâ-
linde sicil belgesinin düzenlenmesi, bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesine göre yapılır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin üçüncü ve altıncı fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“Bu tarihlere göre düzenlenen siciller, o yılın 30 Ağustos tarihinde düzenlenmiş kabul
edilir. Bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesine göre sicil üstünün kanaatinin değişmesi nedeniyle
düzenlenecek siciller hariç olmak üzere, sicil düzenleme tarihi ile o yılın 30 Ağustos tarihi ara-
sındaki sürede, o yıl için ayrıca sicil belgesi düzenlenmez.”

“Sicil belgelerinin yukarıda belirtilen tarihlerde düzenlenememesi halinde; birinci veya
ikinci sicil üstleri nitelikleri değerlendirmeden sicil belgesinin “Sicil Süresi İçerisinde Değer-
lendirilen Personelin Sicil Üstleri” bölümündeki “açıklamalar” sütununda gerekli açıklamaları
yapar, “Değerlendirmenin Nedeni” alanında “Süresiz Sicil Belgesi” hanesini işaretler, tarih ve
imza bloklarını doldurur ve bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde
belirtilen personel başkanlıklarına gönderirler. Elektronik sicil verme işleminde kanaat edine-
meyen amirler sicil formunda herhangi bir işaretleme yapmaz, tarih ve kimlik bilgilerini ilgili
hanelere işleyerek durumu amirine veya sonraki sicil üstüne bildirir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Matbu sicil belgeleri; sicil üstlerince kapalı, mühürlü, “ÖZEL” gizlilik dereceli ve
içinde sicil belgesi bulunduğunu belirtir bir kayıt taşıyan zarfa konulduktan sonra ikinci bir
zarfa konularak ilgili sicil üstüne gönderilir. Elektronik ortamda sicil verilmesi durumunda,
sicil belgesi sureti gönderilmez. Bu zarf içerisine, sicil belgesi ve sicil ile ilgili belgelerden
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başka bir şey konulamaz. Matbu olarak doldurulan belgeler optik okuyucularda değerlendiri-
leceğinden; katlanmadan, hasar verilmeden gerekli şekilde ambalajlanarak ilgili sicil üstüne
gönderilir. Elektronik sicil belgesine eklenmesi gereken belgeler, taranarak elektronik sicil bel-
gesine ek yapılabilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 28 – Sicil belgeleri “ÖZEL” gizlilik dereceli olup, yetkili olmayanlara göste-

rilemez. Herhangi bir kısmı yok edilemez. Sicil belgelerinin mühürlü ve özel gizlilik dereceli
zarfları, yetki verilecek görevlilerden başkası tarafından açılamaz. Sicil belgelerini yetkili ol-
madığı hâlde açanlar ile belgede yazılı olan muhteviyatı yetkili olmayanlara açıklayanlar hak-
kında yasal işlem yapılır. Yukarıdaki hususlar elektronik sicil belgeleri için de uygulanır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Sicil üstleri; teğmen-albay sicil belgesindeki “Sicil üstlerinin değerlendirmesi” bölü-
münde yanında (*) işareti olan kıstasları işaretlemeleri hâlinde, 27 nci maddede belirtilen esas-
lar çerçevesinde sicil belgelerine o sicil süresi içerisinde düzenlenmiş belge eklemek zorunda-
dırlar.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (d),
(e), (h), (k) ve (l) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b. Matbu olarak doldurulan sicil formunun bilgisayarda optik okuyucuda okutulacak
kısmı, optik okuyucuda okutulur; sicil belgelerindeki optik okuyucu tarafından okunamayan
bilgiler, operatörler yardımıyla manüel olarak bilgisayara yüklenir.”

“c. Sicil üstlerinin yaptığı işaretlemeler, bilgisayar yardımıyla nota tahvil edilir ve böy-
lece sicil üstlerinin vermiş olduğu notlar bulunur ve hesap edilir. Kıstasların nota tahvilinde
Teğmen-Albay Sicil Formu genel değerlendirme notu; ÜSTÜN BAŞARILI için 90.00-100
puan, BAŞARILI için 75.00-89.99 puan, YETERLİ için 60.00-74.99 puan ve YETERSİZ için
0-59.99 puan aralığını ifade eder. Genel değerlendirme notu ÜSTÜN BAŞARILI işaretlenmesi
durumunda 93, BAŞARILI işaretlenmesi durumunda 85, YETERLİ işaretlenmesi durumunda
71 ve YETERSİZ işaretlenmesi durumunda 59.99 olarak alınır ve müteakiben genel değerlen-
dirme notuna eğer ayırt edici nitelikler bölümünde işaretleme yapılmış ise bu işaretlemelerin
ağırlık puanları eklenerek veya çıkartılarak sicil üstü değerlendirme notu hesap edilir. Perso-
nelin görev alanlarına göre farklılaşan “Ayırt Edici Nitelik Ağırlık Puanları” EK-12’de belir-
tilmiş olup bu ağırlıklar 100 puan üzerinden tespit edilen ağırlıklardır. EK-12’de belirtilen ağır-
lıklar KATEGORİSİNDEKİ EMSALLERİNİN ÜSTÜNDE şeklinde işaretlenen niteliklerde;
ÜSTÜN BAŞARILI kategorisi için 7, BAŞARILI kategorisi için 5, YETERLİ kategorisi için
4’e, KATEGORİSİNDEKİ EMSALLERİNİN ALTINDA şeklinde işaretlenen niteliklerde ise;
ÜSTÜN BAŞARILI kategorisi için 3, BAŞARILI kategorisi için 10, YETERLİ kategorisi için
11’e, YETERSİZ kategorisi için 59’a tahvil edilir ve KATEGORİSİNDEKİ EMSALLERİNİN
ÜSTÜNDE şeklinde işaretlenen nitelikler için artı, KATEGORİSİNDEKİ EMSALLERİNİN
ALTINDA şeklinde işaretlenen nitelikler için ise eksi olarak alınır. YETERSİZ kategorisindeki
personelin ayırt edici niteliklerinin değerlendirilmesinde sadece KATEGORİSİNDEKİ EM-
SALLERİNİN ALTINDA şeklinde bir değerlendirme yapılır.”

“d. Usulüne uygun olarak bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesindeki esaslara göre düzen-
lenen sicil belgelerinde bir sicil üstü sicil vermiş ise bu üstün; iki sicil üstü sicil vermiş ise, bu
iki üstün sicil üstü değerlendirme notlarının ortalaması; üç sicil üstü sicil vermiş ise, bu üç sicil
üstünün sicil üstü değerlendirme notlarının ortalaması, o yılın sicil üstü değerlendirme notunu
teşkil eder. Bölüm sonucu tam sayı çıkmaz ise, iki hane yürütülür. Teğmen-Albaylarda, buna
göre hesaplanan ortalama o yılki sicil notunun hesaplanmasında esas alınacak sicil üstü değer-
lendirme notunu teşkil eder. 100 üzerinden hesaplanan sicil üstü değerlendirme notu 95’e tahvil
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edilir. Personelin o sicil döneminde aldığı FYDT sonucu 60 ve üzerinde ise FYDT notu 5, aksi
takdirde 0 kabul edilerek sicil üstü değerlendirme notuna eklenir. Sicil üstü değerlendirme notu
ile FYDT notunun toplamı Teğmen-Albayların sicil notunu teşkil eder. Hesaplamalarda notlar
tam sayı çıkmaz ise, iki hane yürütülür. General/Amiraller için sicil üstü değerlendirme notu
sicil notunu ifade eder.”

“e. Birden fazla birinci, ikinci veya üçüncü sicil üstünün sicil vermesi hâlinde, bu üst-
lerin sicil üstü değerlendirme notlarının ortalaması, o seviyedeki sicil üstünün notunun hesa-
bında esas alınır. Bölüm sonucu tam sayı çıkmaz ise, iki hane yürütülür.”

“h. Her subayın, sicil alma eğilimi belirlenir. Sicil alma eğiliminin belirlenmesinde, as-
garî beş yıllık sicil üstü değerlendirme notu olması şartı aranır. Beş yıllık sicil üstü değerlen-
dirme notu olmayan personelin sicil alma eğilimi hesap edilmez. Yüzbaşı, binbaşı, yarbay ve
albay rütbeleri için sicil alma eğiliminin hesaplanmasında, üsteğmenliğe nasıptan itibaren alınan
sicil üstü değerlendirme notları dikkate alınır. Belirlenen sicil alma eğilimleri ile nota tahvil
sonucu bulunan o yılki sicil üstü değerlendirme notları ayrı ayrı karşılaştırılır. Sicil alma eği-
liminden fazla veya düşük notu olan subayların kimlikleri tespit edilir. Bu subayların durumları
sicil değerlendirme ve denetleme kurullarında görüşülür, kasıtlı veya keyfî sicil verdiği değer-
lendirilen sicil üstünün verdiği sicil iptal edilir. Kasıtlı veya keyfî sicil veren sicil üstleri hak-
kında idarî ve yasal işlem başlatılır. Yasal işlem sonucunda duruma göre bu personel bir daha
sicil üstü konumuna getirilmez. İptal edilen siciller dikkate alınmaz. Ancak; Sicil Değerlen-
dirme ve Denetleme Kurulu vasıtasıyla veya başka bir şekilde iptal edilen sicil notu nedeniyle
bu Yönetmeliğin 37 nci ve 81 inci maddelerinde belirtilen terfi/kıdemlilik esas ve şartlarından
rütbe bekleme süresinin belirli oranlarında sicil notuna sahip olma şartını sağlayamayan per-
sonelin terfi/kıdemlilik işlemlerinde bu şartı sağlamış oldukları kabul edilerek işlem yapılır.”

“k. Analiz ve kontrol işlemleri, elektronik ortamda veya çıktıları alınarak ilgili Kuvvet
Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca tamamlanır,
ilgili sicil subayı ve kısım amiri/şube müdürünce veya ilgili personelce onaylanmak suretiyle
sicil notu tekemmül ettirilir ve kademe ilerlemesi yapıp yapmayacağı belirlenir.”

“l. Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve
Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Başkanlıkları, personelin, müteakip safahatındaki atan-
malarında ve belirli görevlere personel tefrikinde, general/amiraller için “Personelin Başarılı
Olabileceği Görevler” ve “Bir Üst Göreve Hazırlık Durumu”; teğmen-albay için ise “Personelin
Başarılı Olabileceği Görevler”, “Temsil Kabiliyeti”, “Müstakil Görev Yapma Kabiliyeti” ve
“Bir Üst Göreve Hazırlık Durumu”ndaki işaretlemeler ile diğer niteliklerdeki başarı durumunu
dikkate alarak değerlendirme yapar.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Geri bildirimin yapılması
Madde 31 – Subaylara aşağıdaki esaslara göre geri bildirim yapılır.
a. Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı

Personel Başkanlıklarından sicil üstlerine personelin son üç yılda almış olduğu sicil notları bil-
dirilir.

b. Yetiştirme ve Eğitim sistemine: Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı
ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile birlikler bazında yapılacak nitelik analizleri neticesinde, za-
fiyet görülen niteliklerin düzeltilmesi amacıyla ilgili Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca eksik görülen konular, eğitim merkezleri ve
okulların müfredat ve eğitim programlarına dahil edilerek, eksik görülen konulara ilişkin ders,
konferans ve seminerler düzenlenerek gerekli önlem alınır.
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c. Kıdem sıraları, alınan siciller dikkate alınarak yeniden tespit edilen sicil notu ortala-
malarına göre personelin terfi ettiği yıl, terfiini müteakip 90 gün içerisinde personele geri bil-
dirim sağlamak üzere yayımlanır.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (e) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (g) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“b. Personelin aldığı Sicil Üstü Değerlendirme notunun, sicil alma eğiliminden fazla
veya düşük olması hâlinde nedenlerini inceler. Gerekli gördüğünde ilgili sicil üstü ile irtibata
geçebilir. Kasıtlı veya keyfî verilmiş sicilleri saptar ve gerekiyorsa bunları Kuvvet Komutanı,
Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik Komutanının onayını müteakip iptal eder.”

“e. Menfi sicil, gerekçe ve kanaatler ile sicil üstü değerlendirme notu ve/veya ilgili ni-
telikler arasında uyumsuzluk bulunan sicil belgelerini değerlendirir ve gerekiyorsa bunları
Kuvvet Komutanı, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik Komutanının onayını mü-
teakip iptal eder.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 69 – Bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde be-

lirtilen personel başkanlıkları, sicil belgesindeki işaretlemeleri, 30 uncu maddenin birinci fık-
rasının (c), (d) ve (e) bendine göre nota tahvil ederler.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 88 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 88 – Teğmen rütbesi hariç olmak üzere son on yıl içerisinde, ikisi farklı birinci

ve ikinci sicil üstlerinden olmak üzere üçüncü kez sicil tam notunun %60’ından daha düşük
sicil notu alan subaylar hakkında yetersizlik nedeniyle ayırma işlemi yapılır. Bu işlemin yapı-
labilmesi için;

a. Öncelikle, son on yıl içerisinde üç farklı yıla ait sicil notunun, sicil tam notunun
%60’ının altında olması,

b. Bu notların; asgari dört farklı sicil üstü olmak üzere, en az iki farklı birinci sicil üstü
ve en az iki farklı ikinci sicil üstü tarafından verilmesi gerekir.

Teğmen rütbesi hariç, birinci ve ikinci kez sicil tam notunun %60’ından daha düşük
sicil notu alan subayların birinci ve ikinci sicil üstleri değişecek şekilde idare tarafından gerekli
tedbir alınır.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 89 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 90 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 90 – Rütbe kıdemliliği için kuvvetince değerlendirilen yüzbaşı, binbaşı ve al-

baylardan, rütbe kıdemliliği için gerekli bulunduğu rütbedeki bekleme süresi içinde, aldıkları
sicil notu ortalaması, sicil tam notunun % 60’ından aşağı düşenler ile teğmen ve üsteğmenler-
den, rütbesinin veya rütbe kıdemliliğinin son maaş kademesine geldiği halde rütbe terfii veya
rütbe kıdemliliği yapamayanlar, “Kendisinden İstifade Edilemez” kabul edilerek, haklarında,
Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca
emeklilik işlemi yapılır.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 95 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Özlük dosyası açılması ve gönderilmesi
Madde 95 – Muvazzaf ve sözleşmeli subayların her birine, subaylığa nasıpta ikişer

adet özlük dosyası açılır. Özlük dosyası aşağıdaki bölümlerden oluşur.
a. Özlük grubu
b. Atanma grubu
c. Terfi, kıdem ve kademe ilerlemesi grubu
d. Takdir ve ödül grubu
e. Adli işlemler grubu
f. Sağlık grubu
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g. Kurslar ve meslek programları grubu
h. Nasıp öncesi işlemler grubu
Atanma suretiyle yer değiştirenlerin kıta özlük dosyaları atandığı birlik veya kuruma

gönderilir. Gönderme yazısında personelin devam eden/sonuçlanan hukuki ve adli işlemleri
belirtilir. Özlük dosyaları ile ilgili detaylı düzenlemeler Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Ge-
nel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca çıkarılacak yönergelerle belirlenir.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 96 ncı maddesinin başlığı ve ikinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“Özlük dosyalarının bulunacağı yerler ve muhafaza sorumluluğu”
“Bunların usulüne göre muhafazasından; ilgili sicil üstleri ile Kuvvet Komutanlıkları,

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Başkanlığı ve Genel-
kurmay Personel Başkanlığının ilgili şube müdürleri sorumludur.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 97 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 98 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“Yurt dışına gönderilenlerin kıt’a özlük dosyaları
Madde 98 – Yurt dışı sürekli göreve atananların kıt’a özlük dosyaları atandıkları görevin

kuruluş bağlantısına göre ilgili makamlara gönderilir.
Yurt dışı sürekli görev haricinde yurt dışına gönderilenlerin kıt’a özlük dosyaları yurt

içindeki atamalı olduğu birlik veya kurumlardaki sicil üstleri tarafından muhafaza edilir. Sicil
belgesinin düzenlenmesi, bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesine göre yapılır.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 99 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 100 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir.
“Silâhlı Kuvvetlerden ayrılanların kıt’a özlük dosyaları
Madde 100 – Silâhlı Kuvvetlerden ayrılanların kıt’a özlük dosyaları ilgili Kuvvet Ko-

mutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığına gönderilir.”
MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 101 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 102 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin 103 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“Sicil ile ilgili belgeleri, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma

Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Başkanlıklarınca incelenir. Ka-
nun ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak düzenlendiği anlaşılanlar, Genelkurmay veya
Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel
Başkanlıklarının ilgili sicil subayı ve kısım amiri/şube müdürü tarafından bu Yönetmeliğin
30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde açıklandığı şekilde imzalanmak suretiyle
sicil hükümleri kesinleşir ve kesinleşen sicil, o subayın sicil dosyasına konur.”

MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin 104 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 104 – Matbu olarak doldurulan sicil belgeleri okunaklı olarak yazılır. İşaret

ve yazıların üstü kazınmaz, silinmez, karartılmaz veya bozulmaz. Yazılan kanaatlerde düzeltme
yapmak gerekirse, üzeri okunacak şekilde çizilerek yeniden yazılır ve düzeltilen yer, sicil üstü
tarafından imza edilir. Sicil formlarının teknik açıdan doğru olarak doldurulmasından sicil üst-
leri sorumludur.”

MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin 116 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin
dördüncü paragrafının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Üstün başarı nedeniyle üst rütbeye yükseltilmede, bulunduğu rütbede daha fazla süre fiili ola-
rak kıta komutanlığı görevi yapan personele, komando ihtisas kursu veya Özel Kuvvetler İhtisas
Kursu görmüş ve komando birliklerinde veya Özel Kuvvetler Komutanlığı tim kadrolarında
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görev yapmış olan personele, iç güvenlik harekâtında görev yapan ve şerit rozet, madalya veya
ödül ile taltif edilen personele veya subaylıkta geçen hizmet süresi fazla olan personele Kuvvet
Komutanı, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik Komutanınca öncelik verilebilir.”

MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğin 120 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 34 – Aynı Yönetmeliğin ek 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Ek Madde 1 – Subay sicil belgelerinde yer alan niteliklerden; (*) olarak işaretlenen

nitelikler olumsuz kanaat olarak değerlendirilir.”
MADDE 35 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“Fiziki Yeterliliğin Tespit Edilmesi, Uygulama Zamanı ve Sicil Notuna Yansıtılması
Ek Madde 2 – Fiziki yeterlilik tespiti ile ilgili genel esaslar şunlardır;
a. Fiziki yeterliliği tespit etmek için yapılacak FYDT’nin sonucu bir sicil dönemi için

geçerlidir.
b. Personel; teste girmeden önce boy, kilo ve bel çevresi ölçülerek durumu tespit edilir

ve mekik, şınav ve 3000 metre koşu branşlarından teste tabi tutulur. Ancak görev yapılan yerde
imkan olmaması veya güvenlik gerekçelerinden dolayı “koşu” testi uygulanamadığı takdirde
yerine Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlı-
ğınca uygun görülen alternatif branşlardan biri kullanılır.

c. Geçici sağlık sorunu nedeniyle sicil döneminin üçte ikisinden fazla süreyle sağlık
kurul raporu alan ve en az iki branştan teste giremeyenler ile daimi sağlık raporu nedeniyle en
az iki branştan teste giremeyenler FYDT’den muaf tutulur.

d. Hamileler, FYDT’den muaf tutulur. Bu muafiyet hamilelik durumunun belgelenme-
siyle başlar, doğumu müteakip 24 ay süreyle devam eder.

e. FYDT heyetinin kurulamayacağı yurtdışı daimi/geçici görev, kurs veya eğitim yer-
lerinde bulunan personel FYDT’den muaf olur.

f. FYDT’den muaf tutulan personelin sicil notu, o yılın sicil üstü değerlendirme notunun
100 puana tahvil edilmesi ile belirlenen nottur.

g. Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testinin uygulanması ve Fiziki Yeterlilik Notunun
tespiti ile ilgili esaslar Genelkurmay Başkanlığınca hazırlanacak yönerge ile düzenlenir.”

MADDE 36 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 37 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
“Geçici Madde 7 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte personelin kıt’a özlük ve

sicil belgeleri dosyasında muhafaza edilen eski sicil defter, ayrılış sicil belgesi, fotokopi ve su-
retleri, birinci ve ikinci sicil üstlerince imha edilir, tanzim edilen imha tutanağı kıt’a özlük dos-
yasında muhafaza edilir.”

“Geçici Madde 8 – Bu Yönetmeliğin 3 ncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinin
yürürlüğe girmesini müteakip beş yıl süresince ÜSTÜN BAŞARILI olarak değerlendirilen per-
sonelin sicilleri Sicil Değerlendirme ve Denetleme Kurulunda incelenmez.”

MADDE 38 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-4A, EK-4B, EK-5 ve EK-6 yü-
rürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 39 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1, EK-2, EK-8 ve EK-11 ekteki
şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 40 – Aynı Yönetmeliğin ekler kısmının sonuna ekteki EK-12 eklenmiştir.
MADDE 41 – Bu Yönetmelik 30/8/2014 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 42 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı

birlikte yürütür.
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
GEMİADAMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/7/2002 tarihli ve 24832 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemiadam-
ları Yönetmeliğinin 55 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 55 – Yabancı ülkelerde eğitim görmüş olup, hiç belge almayan hak sahiple-
rine Yönetmelikte öngörülen yeterlik belgeleri ve/veya gemiadamı cüzdanları, öğrenim sevi-
yelerinin denkliği Yükseköğretim Kurulu veya Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlendikten
sonra, ilgili eğitim kurumunun idarece denetlenmesi ve ilgili mevzuat çerçevesinde yetkilen-
dirilmesi neticesinde sınavla verilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.
“Eğitim gemilerinde staj yapanlar ile ilgili hükümler
EK MADDE 7 – Bu Yönetmelikte yeterlik belgelerinin verilmesinde öngörülen açık

deniz eğitimlerinin 500 GT ve üzerindeki, cinsi eğitim gemisi olarak tescillenmiş eğitim ge-
milerinde gerçekleştirilmesi halinde, staj sürelerinin hesaplanmasında bu gemilerde geçirilen
bir gün bir buçuk gün olarak kabul edilir.”

“Bakanlıkta çalışanlar ile ilgili hükümler
EK MADDE 8 – Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında çalışanlardan bu Yönetmelik

kapsamında verilmiş Vardiya Zabiti veya Makine Zabiti ya da daha üst bir yeterlik belgesine
sahip olmaları kaydıyla;

a) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlıkta geçirdiği süreler dâhil olmak
üzere üçte biri deniz hizmeti olarak sayılır ve bu Yönetmelikte yeterlik belgesine ek olarak
sahip olunması zorunlu tutulan diğer sertifikalar doğrudan düzenlenir.

b) Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında en az 3 yıldır çalışmakta olanlar; İdare tara-
fından yetkilendirilmiş eğitim kurumlarında en az 3 yıl görev yapan denizci eğitimciler, bu
Yönetmelik hükümlerine göre sertifikaların yenilenmesinde öngörülen değerlendirme sınav-
larından muaf tutulurlar.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

yürütür.
—— • ——

Anadolu Üniversitesinden:
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME

FAKÜLTELERİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Anadolu Üniversitesi Merkezî Açıköğretim

ve Uzaktan Eğitim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim,
İktisat ve İşletme Fakültelerinde, kredili sisteme dayalı olarak yürütülen eğitim-öğretim ve sı-
navlara ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Anadolu Üniversitesi Merkezî Açıköğretim ve Uzak-

tan Eğitim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde,
kredili sisteme dayalı olarak yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14, 43, 44 ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
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Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi kredilerini,
b) BDS: Derse kayıtlı tüm öğrencilerin puanlarının ortalamasının temel alındığı Bağıl

Değerlendirme Sistemini,
c) Birim Kurulu: Anadolu Üniversitesine bağlı Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim

Sistemine göre eğitim-öğretim yapan Fakülte Kurullarını,
ç) Birim Yönetim Kurulu: Anadolu Üniversitesine bağlı Merkezî Açıköğretim ve Uzak-

tan Eğitim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan Fakülte Yönetim Kurullarını,
d) Fakülte: Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerini,
e) Merkezi Açıköğretim: 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları

Teşkilat Kanununun 21 inci maddesine göre, Anadolu Üniversitesi tarafından geniş kitlelere
belirli bir zaman ve mekânda bulunma zorunluluğu olmadan, ülke çapında her ilde ve yurt dı-
şında merkezî bir organizasyonla kitlesel eğitim, sınav, yüz yüze akademik danışmanlık ve
büro hizmeti verilen bölüm/programlardaki eğitim-öğretimi,

f) Rektör: Anadolu Üniversitesi Rektörünü,
g) Senato: Anadolu Üniversitesi Senatosunu,
ğ) Uzaktan Eğitim: Yükseköğretim kurumlarında öğretim faaliyetlerinin bilgi ve ileti-

şim teknolojilerine dayalı olarak planlandığı ve yürütüldüğü, öğrenci ile öğretim elemanı ve
öğrencilerin karşılıklı etkileşimine dayalı olarak aynı mekânda bulunmalarını gerektirmeyen
eğitim-öğretimi

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar
Öğretim yılı
MADDE 5 – (1) Bir öğretim yılı, her biri en az 70 öğretim günü olmak üzere güz ve

bahar yarıyıllarından oluşur. Akademik takvim, ilgili Birim Kurulunun Kararı ve Senatonun
onayıyla belirlenir.

Eğitim-öğretim süresi
MADDE 6 – (1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dönemden başlamak üzere önlisans için aza-

mi 4 (dört), lisans için azami 7 (yedi) yıl süreyle öğrencilik hakkından yararlanabilir. Öğrenci,
kayıt yenilemediği dönemlerde öğrencilik haklarından yararlanamaz. Öğrencinin kayıt yeni-
lemediği dönemler, azami eğitim-öğretim süresinden sayılır.

Dersler
MADDE 7 – (1) Dersler; teorik derslerden, atölye, laboratuvar, pratik çalışma, staj ve

benzeri uygulamalardan oluşur ve Merkezî Açıköğretim, Uzaktan Eğitim yöntemleriyle veya
yüz yüze yapılabilir. Hangi derslerin hangi yarıyılda açılacağı ve yıl veya yarıyıl esasına göre
düzenleneceği ilgili Birim Kurulunun Kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(2) Bölüm/programlardaki derslerin kredi değerleri ve haftalık saatleri, varsa ön koşul-
ları ile derslerin yarıyıllara veya yıllara göre dağılımı, laboratuvar, pratik çalışma, staj ve benzeri
uygulama dersleri, hangi derslerin yüz yüze verileceği, yüz yüze verilecek derslerde devam
koşulları, örgün öğretim öğrencilerinin alacağı eşdeğer dersler ilgili Birim Kurulunun Kararı
ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(3) İlgili Birim Kurulu tarafından belirlenecek dersler için uygun bulunan yer ve za-
manlarda yüz yüze, eş zamanlı veya eş zamansız İnternete dayalı olarak, video konferansla
akademik danışmanlık ve uygulama hizmetleri düzenlenir.

(4) Derslerin kredileri öğrencilerin ders yükü dikkate alınarak belirlenen AKTS kredi-
leridir.
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Ders atama, ekle-sil koşulları
MADDE 8 – (1) Öğrenciye bir yarıyılda 30 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders

ataması ilgili fakülte tarafından yapılır. Öğrenci, toplam 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde
üst yarıyıldan ders ekleyebilir veya ilgili fakülte tarafından atanan dersleri silebilir. Ders silme,
bir üst yarıyılın derslerinden başlanarak yapılır. Ders ekle-sil işlemleri kayıt yenileme tarihleri
içerisinde, o yarıyıl için yapılır ve bu işlemlere sonradan itiraz edilemez.

(2) Programa ilk kez kayıt yaptıran öğrenci, kayıt yaptırdığı öğretim yılına ait yarıyıl-
ların tüm derslerini almak zorunda olup üst yarıyıllardan ders alamaz.

(3) Lisans programlarında birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenci
beşinci ve yedinci yarıyıllardan; ikinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenci
altıncı ve sekizinci yarıyıllardan; üçüncü yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenci
yedinci yarıyıldan; dördüncü yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenci ise sekizinci
yarıyıldan ders alamaz.

Kayıt/kayıt yenileme, ders kaydı
MADDE 9 – (1) Kayıt ve kayıt yenileme tarihi, süresi, şekli, kayıtta istenecek belgeler

ve kayıt koşulları Üniversite Yönetim Kurulunun belirleyeceği genel ilkeler çerçevesinde, ilgili
Birim Yönetim Kurulları tarafından ortak olarak belirlenir. Öğrenci kayıt yaptırmak için belir-
lenen bu koşullara uymak, ilgili mevzuat ve Birim Yönetim Kurulunca belirlenen bedelleri sü-
resi içinde ödemek zorundadır.

(2) Programa yeni kayıtta, kayıt koşullarını yerine getirmeyen ve kaydını süresi içinde
yaptırmayan öğrenci kayıt hakkını kaybeder.

(3) Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan fa-
kültelere yeni kayıt yaptıracak öğrenci varsa bu sistemdeki önceki kaydını sildirmek zorundadır.
Önceki kaydını sildirmeden yeni kayıt yaptıran öğrencinin, eski kaydı hangi yarıyılda olursa
olsun silinir ve yeni kaydı geçerli olur. Bu öğrencinin önceki kaydına ilişkin hakları sona erer.

(4) Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim Sistemine göre öğretim yapan fakültelere
kayıtlı öğrenci, öğretime devam etmek istediği dönemin başında, kayıt yenileme tarihlerinde
kaydını yenilemek zorundadır. Kaydını yenilemeyen öğrenci, o dönemde sınavlara giremez ve
öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Örgün öğrenci ders kaydı
MADDE 10 – (1) Yükseköğretim Kurumlarının örgün eğitim-öğretim programlarına

kayıtlı öğrenci, Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim Sistemine göre öğretim yapan fakül-
telerde yer alan derslere, Anadolu Üniversitesi Senatosunun belirlediği esaslara göre ilan edilen
kayıt tarihlerinde ders kaydı yaptırabilir.

(2) Örgün öğrenci toplam kredisinin %25’ini geçmemek koşuluyla Merkezî Açıköğre-
tim ve Uzaktan Eğitim yapan fakültelerden ders alabilir. Ders kaydını yaptıran öğrenci, aldığı
dersler için bu Yönetmelik kapsamında öğrenimini sürdürür.

Kayıt silme
MADDE 11 – (1) Öğrencinin kaydının silinmesi için yazılı istekte bulunması hȃlinde

ilgili birim ile ilişiği kesilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirme Esasları
Sınavlar
MADDE 12 – (1) Bir dönemde her ders için en az bir ara sınav ve dönem sonu sınavı

gözetimli olarak yüz yüze ve/veya çevrimiçi yapılır. Sınavlar klasik veya test olarak yapılabilir.
Ara ve dönem sonu sınavlarının tarihleri ilgili Birim Yönetim Kurulları tarafından ortak olarak
belirlenir. Ayrıca ilgili Birim Yönetim Kurulu Kararıyla belirlenen programlarda ve derslerde
yazılı/sözlü olarak kısa sınav, ödev, uygulama gibi değerlendirmeler yapılabilir.
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Sınav kuralları
MADDE 13 – (1) Sınavda uygulanacak kurallar ilgili Birim Yönetim Kurulunun Kararı

ile belirlenir.
(2) Sınavda uygulanacak kurallara uymayan öğrencinin o oturumdaki sınavı, sınav gö-

revlilerince düzenlenen Bireysel Sınav İptal Tutanağına dayanılarak ilgili Dekanlık tarafından
geçersiz sayılır.

(3) Sınavı/sınavları geçersiz sayılan öğrenci bu ders/derslerden 0 (sıfır) almış kabul
edilir. Kopya nedeniyle sınavı/sınavları geçersiz sayılan öğrenci, kopya olayının gerçekleştiği
sınav dönemini izleyen ilk sınav döneminde hiç bir dersin sınavına giremez.

(4) Her ne sebeple olursa olsun, sınavlara katılmayan öğrenci için mazeret sınavı ya-
pılmaz.

Sınavların değerlendirilmesi
MADDE 14 – (1) Sınavlarda başarı değerlendirmesinde BDS kullanılır. BDS esasları

Üniversite Senatosu tarafından belirlenir.
(2) Başarı notu, Senato tarafından belirlenen esaslara göre harf notuna çevrilir. Harf

notları ve katsayıları şunlardır:
a)
Harf Notu Katsayısı
AA 4,00
AB 3,70
BA 3,30
BB 3,00
BC 2,70
CB 2,30
CC 2,00
CD 1,70
DC 1,30
DD 1,00
FF 0,00
b) Yukarıdaki harf notu ve katsayılar dışında aşağıda tanımları yapılan değerlendirmeler

de kullanılabilir:
1) Yeterli (YT)/Yetersiz (YZ): İlgili Birim Yönetim Kurulunun Kararı ve Senatonun

onayıyla not ortalamasına katılması uygun görülmeyen derslerde başarının gösterilmesi için
kullanılır. Bu tür derslerde yeterli başarı gösteren öğrenciye YT, gösteremeyen öğrenciye ise
YZ notu verilir.

2) Eksik (EK): Dersin gereklerini zamanında tamamlamayan öğrenciye verilen nottur.
Bu notu alan öğrenci, eksiklerini bir sonraki dönem başlamadan önce tamamlamak zorundadır.
Verilen süre içinde eksiklerini tamamlayan öğrenciye, ilgili Birim Yönetim Kurulu Kararı ile
yeni bir not verilir. Öğrencinin eksiğini tamamlamaması hȃlinde, EK notu o ders için hangi
harf notlarının kullanıldığına bağlı olarak FF veya YZ notuna İlgili Birim Yönetim Kurulu Ka-
rarıyla dönüştürülür. EK notu, yerine yeni bir not belirlenene kadar öğrencinin Not Durum Bel-
gesinde (transkriptinde) gösterilir, daha sonra gösterilmez.

3) Muaf (MU): Öğrencinin bir yükseköğretim kurumunda alıp da başarmış olduğu ve
ilgili Birimin Yönetim Kurulu tarafından muaf tutulması uygun görülen dersler için verilir.

4) Kaldırıldı (KL): Bir programdan kaldırılması ve karşılığı gösterilmemesi nedeniyle
öğrencinin sorumlu tutulmayacağı dersler için verilir.

5) Sorumlu Değil (SD): Yapılan ders intibakı sonucu öğrencinin sorumlu olmayacağı
dersler için verilir.

6) Devam Ediyor (DV): Bir dönemden uzun süren bir dersin henüz tamamlanmadığı
dönemin sonunda, ilgili derse devam eden öğrenciye verilir.
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7) Devamsız (DZ): Devam koşulunu sağlamayan öğrenciye verilir. Hangi dersin/ders-
lerin devam zorunluluğu olduğu ve DZ notunun ortalamaya nasıl katılacağı, ilgili Birim Yö-
netim Kurulunun Kararı ile belirlenir.

(3) Ders bazında başarı notuna alt sınır uygulanıp uygulanmayacağı, başarı notunun sı-
nıf ortalamasına katılıp katılmayacağı ilgili Birim Kurulunun Kararı ve Senatonun onayıyla
belirlenir. Başarı notuna alt sınır uygulanan derslerde, başarı notu alt sınırın altında kalan de-
vamlı öğrenciye FF harf notu verilir.

(4) Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 5(beş) işgünü içinde itiraz edile-
bilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

Not ortalaması ve ders tekrarı
MADDE 15 – (1) Her dönem sonunda öğrencinin başarı durumu, Dönem Not Ortala-

ması ve Genel Not Ortalaması ile belirlenir. Bu amaçla, kayıt olunan ve not ortalamasına katılan
her dersin kredisiyle o dersten bağıl değerlendirme sonucunda belirlenen harf notunun katsayısı
çarpılarak bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin kredilerinin toplamına bölünmesi ile bir
not ortalaması bulunur. Bu işlem bir dönem içinde alınan dersler için yapılırsa Dönem Not Or-
talaması, o zamana kadar alınmış tüm dersler için yapılırsa Genel Not Ortalaması elde edilir.
Genel Not Ortalaması hesaplanırken tekrar edilen ders bulunması hȃlinde bu dersten alınan en
son not dikkate alınır. Not ortalamaları virgülden sonra iki basamaklı olarak gösterilir.

(2) Herhangi bir dönem sonunda 2,00 Genel Not Ortalamasını sağlayamayan öğrenciye
akademik yetersizlik uyarısı yapılır. Akademik yetersizlik uyarısı alan öğrencinin, bir sonraki
dönemin sonundaki Genel Not Ortalamasının en az 2,00 olması gerekir. Bu koşulu yerine ge-
tiremeyen öğrenci, kayıt yenilediği dönemi takip eden ilk dönem, son iki dönemde CC’nin al-
tında harf notu aldığı dersleri tekrar ederek Genel Not Ortalamasını en az 2,00’ye yükseltmek
zorundadır.

(3) Ders tekrarına kalan bir öğrencinin, tekrar ettiği dönem sonunda 2,00 Genel Not
Ortalamasını sağlaması hȃlinde ders tekrarı sona ermiş olur. Ancak zorunlu bir dersten FF, DZ
ve YZ notu alan bir öğrenci bu dersi, dersin ilk verildiği dönemde tekrar almak zorundadır.

(4) İlgili Birim Kurulunun Kararı ve Senatonun onayı ile yıllık sistemden kredili sisteme
geçirilen bölüm/programlarda öğrencinin daha önce yıllık sistemde aldığı ders/derslerin ve
notların intibakları, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen Not Dönüşüm Tablo-
suna göre yapılır ve Genel Not Ortalaması hesabına dâhil edilir. Öğrencinin daha önce yıllık
sistemde almış olduğu 50’nin altındaki notları için FF harf notu kullanılır.

(5) Programdan çıkarılan derslerin yerine öğrencinin hangi dersi/dersleri alacağı, ilgili
Birim Kurulunun Kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(6) Dikey geçiş/lisans tamamlama kapsamında kayıt yaptıran öğrencinin daha önceden
almış ve başarmış olduğu ilk dört yarıyıldaki dersleri için MU harf notu verilir. Mezuniyet ko-
şullarını sağlaması halinde öğrencinin Genel Not Ortalaması, önlisans programından aldığı
derslerin ortalaması ile lisans eğitimi sırasında aldığı dersler üzerinden hesaplanarak Not Du-
rum Belgesinde gösterilir.

(7) Yatay geçiş kapsamında kayıt yaptıran öğrencinin önceki önlisans/lisans progra-
mından aldığı ve başarılı olduğu derslerin intibakı yapılır ve bu derslere ilişkin daha önceden
aldığı notlar Not Durum Belgesinde gösterilir. Öğrencinin Genel Not Ortalaması, önceki dip-
loma programından intibakı yapılan dersler ile Anadolu Üniversitesinden aldığı derslerin bü-
tünü üzerinden hesaplanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ders Transferi ve Muafiyeti, Bölüm/Programlar Arası Geçiş

Ders transferi ve muafiyeti
MADDE 16 – (1) Anadolu Üniversitesi Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim Sis-

temine göre öğretim yapan fakültelere kayıtlı/kayıt yaptıracak öğrencinin ders transfer işlem-
lerinde; daha önceden almış ve başarmış olduğu Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (I‒II), Türk
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Dili (I‒II), Yabancı Dil (I‒II) ve Temel Bilgi Teknolojileri (I‒II) dersleri için MU notu verilir
ve bu notlar Not Durum Belgesinde MU ile gösterilir. Bu derslere ilişkin ders transferi talebi,
her bir dönem için ilgili Fakülte Kurulu tarafından belirlenen tarihler arasında yapılır.

(2) Meslek Yüksekokulu ile Açıköğretim Önlisans programlarından mezun olanlardan,
kendi alanlarındaki lisans programına devam etmek isteyenler lisans programına kaydedilir.
Meslek Yüksekokulu ile Açıköğretim Önlisans Programlarından mezun olanlardan, farklı alan-
lardaki lisans programına devam etmek isteyenlere, fark dersleri verilerek lisans programına
kaydedilir. Verilecek olan fark dersleri ilgili Birim Yönetim Kurulunun Kararı ve Üniversite
Yönetim Kurulunun onayı ile belirlenir. Muafiyet verilmeyen ve öğrencinin alması gereken
dersler için geçecek süre azami öğrenim süresinden sayılır.

Bölüm/programlar arası geçiş
MADDE 17 – (1) Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim Sistemine göre öğretim ya-

pan fakültelere kayıtlı olan öğrenci, her ne sebeple olursa olsun, bu fakültelerin bölüm/prog-
ramları arasında geçiş yapamaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Diplomalar ve Belgeler

Diplomalar ve belgeler
MADDE 18 – (1) Kayıtlı olduğu önlisans programında en az 120 AKTS kredilik, lisans

programında en az 240 AKTS kredilik ders alıp tüm derslerini başarıyla tamamlayan, FF, YZ,
DZ ve EK notu olmayan, Genel Not Ortalaması en az 2,00 olan ve diğer yükümlülüklerini ye-
rine getiren öğrenciye Diploma ve Diploma Eki (Diploma Supplement) verilir.

(2) Kayıtlı olduğu lisans programının ilk 4(dört) yarıyılından en az 120 AKTS kredilik
ders alarak başarılı olan, 2,00 Genel Not Ortalamasını sağlayan ve diğer yükümlülükleri yerine
getiren öğrenci, programdan kaydını sildirmek koşuluyla önlisans diploması alabilir.

(3) Mezuniyet dereceleri diplomaya yazılmaz. Öğrenciye, mezuniyetine kadar almış
olduğu derslerdeki başarı durumunu gösteren Not Durum Belgesi verilir.

(4) Lisans ve önlisans diplomalarına fotoğraf yapıştırılmaz.
(5) En az 30 AKTS kredilik ders alıp aldığı tüm derslerini başaran, Dönem Not Orta-

laması 3,50 veya üzeri olan Yüksek Onur Öğrencisi, Dönem Not Ortalaması 3,00 ile 3,49 ara-
sında olan Onur Öğrencisi kabul edilir. Ancak disiplin cezası alan veya FF, YZ, DZ ve EK notu
olan öğrenci belirtilen not ortalamasını sağlasa bile Yüksek Onur Öğrencisi veya Onur Öğren-
cisi olamaz.

(6) Genel Not Ortalaması 3,50 veya üzeri olan Yüksek Onur Öğrencisi, Genel Not Or-
talaması 3,00 ile 3,49 arasında olan ise Onur Öğrencisi olarak mezun olur. Ancak disiplin cezası
alan öğrenci, belirtilen Genel Not Ortalamasını sağlasa bile Yüksek Onur Öğrencisi veya Onur
Öğrencisi derecesiyle mezun edilmez.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 19 – (1) 18/1/2013 tarihli ve 28532 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ana-

dolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yü-
rürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik 2014‒2015 öğretim yılı başında yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞLER

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
KARAR

TARİH : 19/8/2014
KARAR NO : 2014/ÖİB-K-53
KONU : Gayrimenkulün özelleştirilmesi
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;
1. tta Gayrimenkul A.Ş. (Kuruluş) adına kayıtlı; Afyonkarahisar ili, Bolvadin ilçesi,

Lalasinanpaşa Mahallesi, 258 ada, 13 no.lu parseldeki 136,64 m² yüzölçümlü taşınmazın
120/203 arsa paylı 1. Kattaki 8 no.lu Dükkanın (Taşınmaz) 4046 sayılı Kanun hükümleri çer-
çevesinde “Satış” yöntemiyle ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini te-
minen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak Kuruluş tarafından
yapılan ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca;

- “Taşınmazın özelleştirilmesi ihalesinde; 32.000.- TL (Otuzikibintürklirası) bedelle en
yüksek teklifi veren Yasin Sıtkı HIDIROĞLU’na İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına,
Yasin Sıtkı HIDIROĞLU’nun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlü-
lükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilmesine ve
ihalenin iptaline” ilişkin verilen kararın onaylanmasına,

2. İş bu Karar gereğinin ve satışa konu varlıkların devir işlemlerinin İhale Şartname-
sindeki hükümler doğrultusunda Kuruluş tarafından yerine getirilmesine,

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 13/1/1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar
verilmiştir.

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

TARİH : 19/8/2014
KARAR NO : 2014/ÖİB-K-54
KONU : Gayrimenkulün özelleştirilmesi
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;
1. tta Gayrimenkul A.Ş. (Kuruluş) adına kayıtlı; Isparta ili, Eğirdir ilçesi, Camii Ma-

hallesi, 174 ada, 1 no.lu parseldeki 751 m² 30/740 arsa paylı zemin kat 3 no.lu bağımsız bö-
lümlü Dükkanın (Taşınmaz) 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemiyle ve
“Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartna-
mesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak Kuruluş tarafından yapılan ihalesi sonucunda İhale
Komisyonunca;

- “Taşınmazın özelleştirilmesi ihalesinde; 141.000.- TL (Yüzkırkbirbintürklirası) be-
delle en yüksek teklifi veren Mehmet KAYA’ya İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına,
Mehmet KAYA’nın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine
getirmemesi halinde, teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilmesine ve 135.000.-(Yüzotuz-
beşbintürklirası) bedelle ikinci en yüksek teklifi veren Hakan DEMİREL’e İhale Şartnamesi
çerçevesinde satılmasına, Hakan DEMİREL’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya
diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilme-
sine ve ihalenin iptaline” ilişkin verilen kararın onaylanmasına,

2. İş bu Karar gereğinin ve satışa konu varlıkların devir işlemlerinin İhale Şartname-
sindeki hükümler doğrultusunda Kuruluş tarafından yerine getirilmesine,

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 13/1/1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar
verilmiştir.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
KARAR

TARİH : 19/8/2014
KARAR NO : 2014/ÖİB-K-55
KONU : Gayrimenkulün özelleştirilmesi
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;
1. tta Gayrimenkul A.Ş. (Kuruluş) adına kayıtlı; Konya ili, Karatay ilçesi, Çatalhöyük

Mahallesi, 5593 ada, 175 no.lu parseldeki 51.331,80 m2 yüzölçümlü taşınmazın (Taşınmaz)
4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemiyle ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak
suretiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dik-
kate alınarak Kuruluş tarafından yapılan ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca;

“Taşınmazın özelleştirilmesi ihalesinde 1.800.000.- TL (BirmilyonsekizyüzbinTürkLi-
rası) bedelle en yüksek teklifi veren Zentar Tarım Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’ye İhale Şart-
namesi çerçevesinde satılmasına, Zentar Tarım Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin sözleşmeyi
imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici te-
minatının Kuruluş lehine irat kaydedilmesine, 1.790.000.- TL (Birmilyonyediyüzdoksanbin-
TürkLirası) bedelle ikinci en yüksek teklifi veren Konfor Gayrimenkul Müşavirlik İnş. Tar.
Hayv. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Konfor Gayri-
menkul Müşavirlik İnş. Tar. Hayv. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin sözleşmeyi imzalamaktan im-
tina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş
lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” ilişkin verilen kararın onaylanmasına,

2. İş bu Karar gereğinin ve satışa konu varlıkların devir işlemlerinin İhale Şartname-
sindeki hükümler doğrultusunda Kuruluş tarafından yerine getirilmesine,

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 13/1/1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar
verilmiştir.

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

TARİH : 19/8/2014
KARAR NO : 2014/ÖİB-K-56
KONU : Gayrimenkul özelleştirilmesi
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;
1. tta Gayrimenkul A.Ş. (Kuruluş) adına kayıtlı; Konya ili, Karatay ilçesi, Çatalhöyük

Mahallesi, 5593 ada, 177 no.lu parseldeki 12.796,54 m2 yüzölçümlü taşınmazın (Taşınmaz)
4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemiyle ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak
suretiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dik-
kate alınarak Kuruluş tarafından yapılan ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca;

- “Taşınmazın özelleştirilmesi ihalesinde; 1.620.000.- TL (Birmilyonaltıyüzyirmibin-
türklirası) bedelle en yüksek teklifi veren Konfor Gayrimenkul Müşavirlik İnş. Tar. Hayv. Oto.
San. ve Tic. Ltd. Şti.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Konfor Gayrimenkul Mü-
şavirlik İnş. Tar. Hayv. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi
veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat
kaydedilmesine, 1.600.000.- TL (Birmilyonaltıyüzbintürklirası) bedelle en yüksek ikinci teklifi
veren Sabır BALCI’ya İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Sabır BALCI’nın sözleşmeyi
imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici te-
minatının Kuruluşumuz lehine irat kaydedilmesine ve 1.580.000.- TL (Birmilyonbeşyüzsek-
senbintürklirası) bedelle üçüncü yüksek teklifi veren Zentar Tarım Ürünleri San. ve Tic. Ltd.
Şti.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Zentar Tarım Ürünleri San. ve Tic. Ltd.
Şti.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi
halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” ilişkin ve-
rilen kararın onaylanmasına,

2. İş bu Karar gereğinin ve satışa konu varlıkların devir işlemlerinin İhale Şartname-
sindeki hükümler doğrultusunda Kuruluş tarafından yerine getirilmesine,

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 13/1/1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar
verilmiştir.
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PERŞEMBE 
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İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Rize 1. Sulh Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2012/185 

KARAR NO : 2014/723 

KARAR TARİHİ : 03.07.2014 

SANIK : Davıtı JISHKARIANI, Zoıra ve Valeri oğlu 27/01/1958 Gürcistan 

doğumlu Gürcistan adresinde oturur. 

SUÇ : Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya 

bulundurmak. 

SUÇ TARİHİ : 26.10.2011 

K. MADDESİ : 5237 Sayılı TCK.nun 191/1. maddesi 

VERİLEN CEZA : Görevsizlik 

Yukarıda hüküm özeti ve açık kimliği yazılı sanık tüm aramalara rağmen bulunup karar 

tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince ilan 

tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 6836 

————— 
ESAS NO : 2008/911 

KARAR NO : 2014/706 

KARAR TARİHİ : 01.07.2014 

SANIKLAR : 1 - Maxim OBRUÇENKO, Anadoli ve Tatina oğlu 10/03/1985 D.lu 

Gürcistan vatandaşı. 

2 - Zviad CHAGHALİDZE Hüseyin ve Eteri oğlu 15/07/1975 D.lu 

Gürcistan vatandaşı. 

3 - Zvıad BOLKVADZE Turab ve Jujuna oğlu 18/04/1978 D.lu 

Gürcistan vatandaşı. 

SUÇ : Kullanmak için Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde bulundurmak 

SUÇ TARİHİ : 26.10.2011 

K. MADDESİ : 5237 Sayılı TCK.nun 191/1. maddesi 

VERİLEN CEZA : Görevsizlik 

Yukarıda hüküm özeti ve açık kimliği yazılı sanıkların tüm aramalara rağmen bulunup 

karar tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince 

ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 6837 
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Antalya 11. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2010/238 

Karar No : 2011/692 

Antalya 11. Asliye Ceza Mahkemesinin 2010/238 esas, 2011/692 karar sayılı dosyasından 

sanık Gülistan Sabri hakkında verilen 26/12/2011 tarihli kararında; 

Sanık GÜLİSTAN SABRİ’nin katılan CEMİLE KARA’ya yönelik, nitelikli hırsızlık 

suçunu işlediği anlaşılmakla, sanığın eylemine uyan 5237 sayılı TCK.nun 37/1 maddesi 

delaletiyle aynı TCK.nun 142/1-b-son maddesi gereğince, suçun işleniş biçimi, suçun konusunun 

önem ve değeri dikkate alınarak alt sınırdan uzaklaşılarak takdiren teşdiden 3 YIL HAPİS 

CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Eylem saat 20:30 sıralarında meydana geldiğinden ve bu saatin de gündüz sayılan saat 

olduğundan sanık hakkında TCK 143 maddesinin uygulanmasına takdiren yer olmadığına, bu 

husustaki talebin reddine, 

Sanığın, gerçekleştirdiği eylem sırasında koşulları bulunduğu halde daha fazla mal 

alabileceği halde almayıp bırakmak gibi bir hareket sergilediği yönünde dosyada somut bulguya 

rastlanmadığından, cezasının yüksek Yargıtay 6. Ceza Dairesi uygulamaları da dikkate alınarak 

TCK 145/1 maddesi gereğince indirilmesine yer olmadığına, 

Eylem tamamlandığından kasadan alınan paranın yaşı küçük eylemi gerçekleştiren 

Turhan tarafından götürülerek hakimiyet alanına sokulduğundan suç tamamlanmış olduğundan 

sanık hakkında TCK 35 maddesinin uygulanmasına takdiren yer olmadığına, bu husustaki talebin 

reddine, 

Zarar kısmen veya tamamen giderilmediğinden koşulları bulunmadığından sanık hakkında 

TCK 168 maddesinin uygulanmasına takdiren yer olmadığına, bu husustaki talebin reddine. 

Sanığın sosyal ilişkileri fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın 

sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri dikkate alınarak TCK.nun 62 maddesinin uygulanmasına 

takdiren yer olmadığına, bu husustaki talebin reddine, 

Sanığın TCK'nun 53/1 maddesinde belirtilen ve TCK 53/3 maddesindeki, kendi alt soyu 

üzerindeki, velayet, vesayet ve kayyumluk yetkileri dışındaki haklardan, sanığın mahkum olduğu 

hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar, TCK 53/3 maddesi gözetilerek TCK 53/1-c maddesi 

uyarınca kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyumluk yetkileri açısından ise, koşullu 

salıverilme tarihine kadar yoksun bırakılmasına, 

Sanık hakkında hapis cezanın süresi dikkate alınarak TCK 50, 51 ve CMK 231 

maddelerinin uygulanmasına yasal imkan bulunmadığına, bu husustaki talebin reddine, 

Sanığın tutuklu ve nezarette kaldığı sürelerin TCK 63 maddesi gereğince cezasının infazı 

söz konusu olduğunda mahsubuna, (02/06/2010 - 03/06/2010 tarihleri arasındaki 1 günlük nezaret 

süresi) karar verilmiş olup; 

Tüm aramalara rağmen gerekçeli kararın sanık GÜLİSTAN SABRİ'ye tebliğ edilemediği, 

adres araştırması yapıldığı ancak adresinin tespit edilemediği anlaşılmakla 7201 sayılı Yasanın 

28. ve 29. maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31. maddesi gereğince 

ilanen yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 

7 günlük yasal süre içerisinde temyiz edilmediği takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı hususu 

ilanen tebliğ olunur. 6931 
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Gaziantep 6. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2014/77 
Karar No : 2014/419 
Kasten yaralama suçundan sanık Halil ve Zekiye oğlu 1987 Aleppo doğumlu Suriye 

nüfusuna kayıtlı HASAN TAHER hakkında mahkememizin yukarıda esas ve kararı yazılı ilamı 
ile 5237 Sayılı TCK.nun 86/2, 3-e, 62/1, 52/2, 4, maddeleri uyarınca 4 kez 3.000 TL ayrı ayrı Para 
cezası ile cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olup; 

Karar sanığın gıyabında verilmiş olduğundan sanığın 7201 sayılı tebligat kanunun 28. 
maddesindeki hükümler dairesinde adresleri tespit edilemediğinden ve adresleri meçhul 
kaldığından yasanın 28, 29, 30 ve 31. maddeleri uyarınca hükmün gazetede ilanen tebliğine, 
ilanın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonrası kararı tebliğ edilmiş sayılmasına, tebligatın tebliğ 
tarihinden itibaren 7 gün içerisinde yapılacak başvuru, mahkememize yada bulunduğu yer nöbetçi 
Asliye Ceza Mahkemesine verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine 
beyanda bulunmak sureti ile, Ağır Ceza Mahkemesine itirazda bulunabileceği, kanun yoluna 
başvurulmadığı takdirde kararın kesinleştirilip infaza verileceğinin, ilanın bir örneğinin mahkeme 
divanhanesine asılacağı hususu, İlanen tebliğ olunur. 7216 

————— 
Esas No : 2013/368 
Karar No : 2014/398 
Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan sanıklar 
1 - Ahmet ve Fatma oğlu 1986 Halep doğumlu ÖMER KARİT 

2 - Yusuf ve Fattum oğlu 1991 Halep doğumlu MUHAMMET YUSUF GADDUR, 
hakkında mahkememizin yukarıda esas ve kararı yazılı ilamı ile 5237 sayılı TCK.nun 

142/1-b,62/1, 5278 S.K. ile değişik 231/5 maddesi uyarında 1 yıl 8 Ay hapis cezası ile 
cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olup; 

Karar sanıkların gıyabında verilmiş olduğundan sanıkların 7201 sayılı Tebligat Kanunun 
28. maddesindeki hükümler dairesinde adresleri tespit edilemediğinden ve adresleri meçhul 
kaldığından yasanın 28, 29, 30 ve 31. maddeleri uyarınca hükmün gazetede ilanen tebliğine, 
ilanın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonrası kararı tebliğ edilmiş sayılmasına, tebligatın tebliğ 
tarihinden itibaren 7 gün içerisinde yapılacak başvuru, mahkememize yada bulunduğu yer nöbetçi 
Asliye Ceza Mahkemesine verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine 
beyanda bulunmak sureti ile, Ağır Ceza Mahkemesine itiraz kanun yoluna başvurabileceğinin, 
kanun yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleştirilip infaza verileceğinin, ilanın bir 
örneğinin mahkeme divanhanesine asılacağı hususu, 
İlanen tebliğ olunur. 7217 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

9. HEDEF 25 ÇALIŞTAYI HİZMETİ ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR 
Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden: 

1 - Kurumumuzun ihtiyacı olan 9.Hedef 25 Çalıştayı Hizmeti alımı ihalesi, idari ve teknik 
şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yapılacaktır. 

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az % 3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 
birlikte vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler “Türk Kızılayı Cd. No:1 06790 Etimesgut/ANKARA” 
adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 150,00 TL karşılığında temin edilebilecektir. 

4 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 
5 - Firmalar tekliflerini en geç 12.09.2014 günü saat 10:00’a kadar Kan Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü Sistemler Yönetimi Müdürlüğü Lojistik Birimi evrak bölümüne vermiş/göndermiş 
olmaları gerekmektedir. 

6 - İhale zarfları 12.09.2014 günü saat 14:30’da Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
Toplantı Salonunda açılacaktır. 

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 
8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 
9 -  Kurumumuz 4734 sayılı kanuna tabi değildir. 7619/1-1 
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GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN 

ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 825,81 TL ile en çok 86.505,80 TL arasında değişen; 

27/08/2014 günü saat: 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 82,58 TL, en çok 

8.650,58 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen binek oto, motorsiklet, traktör, fidan hasat 

makinesi, belleme makinesi ve araç motoru cinsi 21 (yirmibir) adet araç; açık artırma suretiyle, 

Liman Mah. Liman Cd. No: 28/1 Büyükliman/Antalya adresindeki ihale salonunda 28/08/2014 

tarihinde saat: 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araç ve söz konusu ihale hakkında 

ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (242) 

(259 03 80) numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. (KDV Dahil) 

bedel karşılığı Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden 

alınabilir. 

İlan olunur. 7556/1-1 

—— • —— 

KOCAELİ İLİ, KÖRFEZ İLÇESİ, YARIMCA MAHALLESİNDE BULUNAN 

TAŞINMAZ ÜZERİNE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1 - Türk Kızılayı mülkiyetinde bulunan Kocaeli İli, Körfez İlçesi, Yarımca Mahallesi, 198 

ada, 4 parselde kayıtlı 584 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerine kat karşılığı inşaat yaptırılacaktır. 

2 - Firmalar,  teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden, “Balabanağa Mah. Büyük Reşit Paşa Cad. No: 18 Fatih/İstanbul”  adresindeki 

İstanbul Müdürlüğümüzden 250,00 TL karşılığında temin edilebilecektir. 

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr/İhale İlanları adresinden ulaşılabilecektir. 

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 15.09.2014 günü saat 10:30’a kadar  Agah Ateş Mah. 

Muhsin Alataş Cad. No: 12  adresindeki Türk Kızılayı Hereke Şube Başkanlığına vermiş/göndermiş 

olmaları gerekmektedir. 

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 16.09.2014 günü saat 14:30’da Türk Kızılayı 

Hereke Şube Başkanlığı Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 7618/1-1 
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TEL RAPTİYE MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme, iç piyasadan teknik ve ticari şartname esasları 

dahilinde açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

 

STOK NO 
MALZEMENİN 

GRUBU 

MİKTAR 

(Adet) 

NEYE GÖRE 

ALINACAĞI 

SON TEKLİF 

VERME 

TARİHİ 

313.000202 
Tel raptiye makinesi 

(cep tipi, Tip-4) 
15.000 

Teknik Şartname 

ve Numune 
01.09.2014 

313.000203 
Tel raptiye makinesi 

(pens tipi, Tip-3 cins-1) 
30.000 

Teknik Şartname 

ve Numune 
01.09.2014 

313.000205 
Tel raptiye makinesi 

(arşiv tipi, Tip-5) 
  5.000 

Teknik Şartname 

ve Numune 
01.09.2014 

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDELLER ŞARTNAME EKİ LİSTEDE 

BELİRTİLMİŞTİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III No’lu Satın Alma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, 

ihaleye katılabilmek için ihale evrak bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. 

İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, sipariş evrak bedeli ilgili firmaya 

iade edilecektir.  

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartname ile Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler en geç 01.09.2014 saat 12:00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III No’lu Satın 

Alma Dairesi Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14:00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine ve 

numunesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, teknik şartnamesine ve numunesine uygun 

olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. 

Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. Gerekli görülmesi 

halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yapılacaktır.  

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İstekliler, ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabileceği gibi her 

malzemenin tamamı için ayrı ayrı olmak üzere kısmi teklifte bulunabilirler. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 7616/1-1 
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AŞAĞIDA ÖZELLİKLERİ BELİRTİLEN MALZEMELERİN ALIMI İŞİ 

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Maden Sahaları Dairesi 

Başkanlığı Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Teşekkülün; 

a) Adres  : AEL İşletme Müd. Afşin/KAHRAMANMARAŞ 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 344 524 22 82 / 0 344 524 22 80 

c) Elektronik Posta Adresi : ael@euas.gov.tr. 

2 - İhale Konusu Malın 

a) Niteliği ve Türü Miktarı 
İhale 

Kayıt No 
Dosya No 

Şartname 

Bedeli 

İhale 

Tarihi 

1 
154 kV 31,5 MVA'lık 

Trafo Tamiratı Hizmet İşi. 
1 Adet 2014-97304 TER-AEL-2014-0336 

150,00-

TL 
18/09/2014 

2 
Enerji ve Kumanda 

Kablosu 
8 Kalem 2014-99001 TER-AEL-2014-0337 

150,00-

TL 
24/09/2014 

3 Drenaj Pompası 10 Adet 2014-97318 TER-AEL-2014-0338 80,00-TL 26/09/2014 

 

b) Teslim Yeri : AEL İşletme Müdürlüğü Merkez Ambarı 

c) Teslim Tarihi : Teknik Şartnamede termin planı bulunmuyor ise istekliler 

belirtecektir 

d) İhale Usulü : Açık İhale Usulü. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : AEL İşletme Müdürlüğü İhale Salonu. 

b) Tarihi ve Saati : Yukarıda belirtilen tarihte, Saat: 14:00 

c) İhale Dokümanlarının 

   Görülmesi ve Temini : AEL İşletmesi Satın Alma Şube Müdürlüğü 

4-1) İhale dökümanı (Teklif İsteme Belgeleri) aşağıda belirtilen adreslerde ve Şirketimizin 

İnternet Sitesinde (www.euas.gov.tr) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek 

olanların İhale dökümanını satın alması zorunludur. 

4.2) Konu ile ilgilenen teklif sahipleri, İhale Dökümanı (Teklif İsteme Belgelerini) 

bedelini Vakıfbank (Elbistan Şb. Hesap No): TR92 0001 5001 5800 7286 0069 13 no’lu hesabına 

yatırıldığına dair, üzerinde ihale konusu iş ile ilgili istekli firma bilgilerinin yer aldığı banka 

dekontu ile müracaat edildiği takdirde, aşağıda belirtilen adreslerden temin edilebilir: 

EÜAŞ Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğü (Faks: 0 344-524 22 80) 

Afşin/KAHRAMANMARAŞ 

5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler.(Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek 

Odası belgesi, isteklinin Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen 

Ortak Girişim Belgesi, ihale dokümanının satın alındığına dair belge.) 

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 (Yüzde üç)’ünden az olmamak üzere kendi 

belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Teklifler, ihale tarihi saat 14:00’a kadar AEL İşletme Müdürlüğü Genel Muhaberatına 

verilebileceği gibi, İadeli Taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmeler 

dikkate alınmaz.) 

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

9 - İş bu ihaleler 4734 sayılı kanunun 3.g maddesi kapsamında olduğundan, EÜAŞ Genel 

Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılarak neticelendirilecektir. 

 7559/1-1 
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TTK İHTİYACI OLARAK ÇİMENTO ENJEKSİYON POMPASI 4734 SAYILI KANUNUN 

3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Bağlık 

Cad. Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 2 

ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0-372.252 40 00 (70 hat)    Fax: 0.372-251 19 00 

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

2 - İhale konusu işin nev’i 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Çimento Enjeksiyon Pompası, 1 Kalem (3 Adet) 

b) Teslim yeri : Yerli yükleniciler için: Armutçuk, Kozlu ve Amasra 

Taşkömürü İşletme Müesseseleri işyerleri 

  Yabancı yükleniciler için: Sözleşmede belirtilen teslim 

limanı 

c) Teslim tarihi  : Yerli yükleniciler için: Sözleşmenin imzalanmasına 

müteakip İdare tarafından yüklenicinin kendisine veya 

tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama 

talimatının tebliğinden itibaren 120 takvim günüdür. 

  Yabancı yükleniciler için: Sözleşmenin imzalanmasını 

müteakip 120 takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TTK Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 24.09.2014 Çarşamba saat 15:00 

c) Dosya no : 946-TTK/1428 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

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

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

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) İdari Şartnamenin 9’uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, ihale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 



Sayfa : 62 RESMÎ GAZETE 21 Ağustos 2014 – Sayı : 29095 

 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

ğ) Teçhizatta kullanılan malzemeler Grup-1 Metan gazlı ortamlarda grizu patlamalarına 

neden olmayacak düzeyde (94/9/EC direktifine uygun) seçilecektir. Bu firmaca teyit edilecektir. 

h)İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi, 

i) Şartnamenin 16. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı 

düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

5 - Bu ihalede kısmi teklif verilemeyecektir. 

6 - İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır. 

7 - İhale dökümanı TTK Satın Alma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa 

Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad. (Aşkabat Cad.) 19. Sok. 

No: 22 Bahçelievler/ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 30,00 TL karşılığı temin 

edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 24.09.2014 Çarşamba saat 15.00’e kadar TTK Satın Alma Daire Başkanlığı 

Bülent Ecevit Caddesi No. 2 Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden İdaremiz sorumlu 

değildir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir. 

10 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir. 

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

131.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin 

15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 7621/1-1 
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BASINÇLI HAVALI CARASKAL SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından: 

İşin Adı : Basınçlı havalı caraskal alımı 4734 sayılı kanunun 3/g 

maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz 

yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası  : 2014/98906 

Dosya no  : 1427512 

1 - İDARENİN :  

a) Adres : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2 

67090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası  : Tel   : 0.372 252 40 00 (70 Hat) 

  Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi :  

2 - İHALE KONUSU MALIN :  

a) Niteliği, türü ve miktarı : BASINÇLI HAVALI CARASKAL (1 kalem-2 adet) 

b) Teslim yeri  : TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 

Tesellüm Şefliği ambarı. 

c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasına müteakip 90 takvim günüdür. 

3 - İHALENİN :  

a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın 

Alma Dairesi Başkanlığı  

  Bülent Ecevit Caddesi No: 2 ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 11.09.2014 Perşembe günü saat: 15:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 
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e) Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde 

(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 

4.2.1. CE Belgesi. 

4.2.2. Teçhizata ait 94/9/EC direktifine uygun Avrupa Konseyince onaylanmış bir kalite 

kontrol kuruluşu tarafından tanzim edilmiş Grup-1 (metan) gazlı ortamlar için ATEX alev 

sızdırmazlık sertifikası. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve şartnameler 20.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 11.09.2014 Perşembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli 

- taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir.  

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.  

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır; 

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 

15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 7511/1-1 
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MATKAP TEZGAHI SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından: 

İşin Adı : Matkap tezgahı alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi 

kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık 

ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2014/98952 

Dosya no : 1427513 

1 - İDARENİN :  

a) Adres : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2 

67090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası  : Tel   : 0.372 252 40 00 (70 Hat) 

  Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi :  

2 - İHALE KONUSU MALIN :  

a) Niteliği, türü ve miktarı : MATKAP TEZGAHI (1 kalem - 1 adet) 

b) Teslim yeri : TTK Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi iş 

sahasıdır. 

c) Teslim tarihi : İşe başlanmasına müteakip 120 takvim günüdür. 

3 - İHALENİN :  

a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın 

Alma Dairesi Başkanlığı  

  Bülent Ecevit Caddesi No: 2 ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 11.09.2014 Perşembe günü saat: 15:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

d) İdari Şartnamenin 9’uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 
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e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde 

(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 

4.2.1. CE Belgesi 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve şartnameler 20.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 11.09.2014 Perşembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli 

- taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir.  

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.  

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır; 

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 

15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 7512/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Gedik Üniversitesinden: 

GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemiz Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü 

Profesör kadrosuna 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği”nde öngörülen koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları 

yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Profesör alınacaktır. İlana konu olan 

kadro tam zamanlıdır. 

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü; 

Aranan Şartlar; 

Grafik Sanatları, Animasyon, Tarihsel Rekonstrüksiyon alanlarında uzman olmak, 

Adayların; 

* Özgeçmiş (YÖK Formatında) 

* 1 Adet Fotoğraf 

* Nüfus Cüzdan Sureti 

* Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma fotokopileri ile yurtdışından alınmış 

Diploma, Unvan var ise denklik belgelerinin eklenmiş olduğu bir dilekçe ile birlikte başlıca 

araştırma eserleri, bilimsel çalışma ve yayınlarından oluşan dosyayı (6 takım,) ilan tarihinden 

itibaren 15 gün içerisinde şahsen Rektörlüğe teslim etmeleri gerekmektedir. 

* KPDS/ÜDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına 

İlişkin Belge. (Varsa) 

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile 

postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. 

 

Birimi Bölümü 
Akademik 

Unvan 
Adet Özel Koşullar 

Güzel Sanatlar 

ve Mimarlık 

Fakültesi 

Görsel İletişim 

Tasarımı 
Prof. 1 

Grafik Sanatları, Animasyon, 

Tarihsel Rekonstrüksiyon 

alanlarında uzman olmak, 

 

Başvuru adresi: 

Gedik Üniversitesi 

Personel ve İdari İşler Daire Başkanlığı  

 

İlgili Kişi: 

Hülya ELİBOL 

Adres: Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No: 1 Yakacık-Kartal/İSTANBUL 

Tel : 0216 4524585-86/1158 

Fax : 0216 452 87 17 7604/1-1 
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Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. 

maddesi, 2547 sayılı Kanununun 23 ve 25. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atama Yönetmeliği hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.  

İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin www.osmaniye.edu.tr internet adresinde yer 

almaktadır. 

 

Birimi Bölümü 
Anabilim 

Dalı 

Kadro 

Ünvanı 
Derece Adet Açıklamalar 

Mühendislik 

Fak. 

İnşaat 

Mühendisliği 
 Doçent 3 1 

İnşaat Mühendisliği Anabilim 

Dalında doktora ve alışkanlar 

mekaniği alanında çalışmalar 

yapmış olmak. 

Mühendislik 

Fak. 

Enerji 

Sistemleri 

Mühendisliği 

 

Yrd. 

Doç. 

Dr. 

5 1 

Makine Mühendisliği Anabilim 

Dalında doktora ve ısı 

transferinin iyileştirilmesi 

alanında deneysel ve sayısal 

çalışmalar yapmış olmak. 

Mühendislik 

Fak. 

Enerji 

Sistemleri 

Mühendisliği 

 

Yrd. 

Doç. 

Dr. 

4 1 

Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği Anabilim 

Dalında doktora ve 

yenilenebilir enerji konusunda 

çalışmalar yapmış olmak. 

 7612/1-1 
—— • —— 

Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle ünvanı belirtilen Üniversitemiz biriminde açık bulunan 

kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi 

alınacaktır. Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren en az 15 gündür. 

Adayların belirtilen kadrolar için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına dilekçe ekinde 

diploma veya öğrenim durumunu gösterir belge, nüfus cüzdan fotokopisi, üç (3) adet fotoğraf ile 

özgeçmişi ve yayın listelerini kapsayan bir dosyayı altı nüsha (Doçent kadrosu için 4 nüsha) 

halinde hazırlayıp müracaat etmeleri ilan olunur. 

NOT: 

- Belirtilen kadrolara daimi statüye göre atama yapılacaktır. 

- Başvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini belirtmeleri gerekmektedir. 

- Başvuracak adaylar dilekçelerine bilimsel özgeçmişlerini, yayınlarını, yabancı dil başarı 

belgelerini eklemelidirler 

- Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik 

olması halinde de müracaatlar geçersiz sayılacaktır. 

- Başvuracak adayların başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. 

 

Anabilim/Anasanat Dalı Profesör Doçent Açıklama 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER 

FAKÜLTESİ 
  

 

İKTİSAT TEORİSİ  1 
Doçentlikliğini Mikroiktisat 

alanında almış olmak. 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ    

KLASİK ARKEOLOJİ 1   

 7615/1-1 
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge 

Müdürlüğünden:  

Çankırı 1. Asliye Ceza Mahkemesinin Selim YILMAZ ve Feridun AKKAYA hakkındaki 

17.02.2009 tarihli. E: 2008/423, K: 2009/80 sayılı, 18.04.2012 tarihinde kesinleşen kararına göre 

dava konusu eşyaların hak sahiblerine iadesine karar verilmiş, iadesine karar verilen eşyalar için 

Selim YILMAZ ve Feridun AKKAYA isimli şahıslara Müdürlüğümüze müracaatları için tebligat 

çıkarılarak tebliğ mazbatalı zarf ile gönderilmiş; ancak tebligatlarımız adı geçen şahısların 

belirtilen adreslerinde bulunamadığı gerekçesiyle iade edilmiş olup; iş bu tebligatın 7201 Sayılı 

Yasanın 28. ve 31. maddeleri gereğince ilanının Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 7 

gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı. Gümrük Yönetmeliğinin 85. maddesi gereğince iadesine karar 

verilen eşyaların tebliğ tarihinden itibaren 20(yirmi) gün içinde alınmaması halinde gümrüğe 

terkedilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün sonra başvurulması halinde 5607 Sayılı 

KMK Uyarınca Elkonulan eşya veya Alıkonulan Aracın Muhafaza, Depolama, Yükleme, 

Boşaltma ve Nakliye Ücretlerine Dair Tebliğin 6/2 maddesi gereğince ardiye ücreti ödeneceği 

ilanen tebliğ olunur. 7590/1-1 

—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 

MÜNHAL NOTERLİKLER 

2013 yılı gayrisafi geliri 39.273,74-TL olan üçüncü sınıf Akköy Noterliğinin ismi 

Pamukkale Noterliği olarak değiştirilmiş ve Pamukkale Noterliği ile 2013 yılı gayrisafi geliri 

64.842,24-TL  olan üçüncü sınıf Battalgazi Noterliğinin ihdas alanları,  bu ilçelerin 6360 sayılı 

"Onüç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmialtı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" dan önceki idari sınırları olarak 

belirlenmiştir. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF, 

İKİNCİ SINIF, ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLERDEN VE NOTERLİK BELGESİ SAHİPLERİNDEN 

bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde ve istekli oldukları 

her noterlik için ayrı dilekçe vermek suretiyle Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet 

Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir. 

Başvuruda bulunan ve belge numarası 9000’in altında olan belge sahiplerinin başvuru 

dilekçelerine 1512 sayılı Noterlik Kanununun 23’üncü maddesi gereğince sabıka kaydı, sağlık 

raporu, mal bildirimi, kayıtlı olunan barodan hakkında soruşturma ya da disiplin cezası olup, 

olmadığına ilişkin belge, vukuatlı nüfus kayıt örneği ve Cumhuriyet Başsavcılıklarından temin 

edilebilecek beyannameyi eklemeleri gerekmektedir. Eksik belgelerini ilan tarihinden itibaren bir 

ay içinde tamamlamayan kişilerin istemi dikkate alınmaz. 

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler ve ekleri başvurma 

süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde dikkate alınmaz. 

Aynı kanunun değişik 30’uncu maddesi uyarınca, atanma emrinin tebellüğünden sonra 

vazgeçme halinde noterlik belgesi sahipleri de noterler gibi istifa etmiş sayılacaktır. 

İlan olunur. 7595/1-1 
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İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İlan Tarihi : 21/08/2014 

Son Başvuru Tarihi : 04/09//2014 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri 

uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır. 

Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve 

Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin Madde 3, 

(3. fıkrada) de belirtilen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda 

ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir. 

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe 

2 - Özgeçmiş 

3 - Yayın listesi 

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf 

5 - Nüfus cüzdanı örneği 

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi) 

(yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması) 

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) 

atama yazısı) 

8 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 4 adet CD 

PROFESÖR KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe 

2 - Özgeçmiş 

3 - Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir) 

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf 

5 - Nüfus cüzdanı örneği 

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi) 

(yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması) 

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) 

atama yazısı) 

8 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya veya 6 adet CD 

NOTLAR 

1 - Adayların ilgili Fakültelere şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen 

şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. 

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza www.ieu.edu.tr. 

adresinden ulaşılabilir. 

BAŞVURU YERİ VEİLETİŞİM 

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 

Sakarya Cad. No: 156 Balçova/İZMİR 

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi: 232 4885301 

Mühendislik ve Bilgisayar Fakültesi: 232 4888122 

Fax: 232 2792626 

FAKÜLTE BÖLÜM UNVAN ADET 
ANABİLİM DALI/ 

AÇIKLAMA 

Mühendislik ve 

Bilgisayar Bilimleri 

Fakültesi 

Endüstri 

Mühendisliği 
Profesör 1 

Çizelgeleme, Kısıt 

programlama, Endüstri 

Mühendisliği 
Güzel Sanatlar ve 

Tasarım Fakültesi 
Mimarlık 

Yardımcı 

Doçent 
1 Mimarlık 

Güzel Sanatlar ve 

Tasarım Fakültesi 
Mimarlık 

Yardımcı 

Doçent 
1 

Mimarlık ve Tasarımda 

Bilgi Teknolojileri 

 7608/1-1 



Sayfa : 74 RESMÎ GAZETE 21 Ağustos 2014 – Sayı : 29095 

 

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine öğretim üyesi alınacaktır. Müracaatlar ve 

Atamalar; 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince 

yapılacaktır. İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.agu.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

 

BİRİMİ UNVANI BÖLÜM DER. ADET ARANAN NİTELİKLER 

EĞİTİM 

BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ 

Yrd. Doç. 

Dr. (1) 

Eğitim 

Bilimleri 

Bölümü 

3 1 

Doktora derecesi eğitim bilimleri 

anabilim dalı, eğitim programları 

ve öğretim bilim dalından; 

yüksek lisans derecesi eğitim 

bilimleri anabilim dalı, program 

geliştirme ve değerlendirme 

bilim dalından olmak; psikolojik 

ve rehberlik alanında deneyimli 

olmak; rehberlik, danışmanlık, 

rehberlik koordinatörlüğü, eğitim 

koordinatörlüğü tecrübelerine 

sahip olmak. 

1 - Eğitim-öğretim %100 İngilizce olacağından bütün kadrolara yapılacak müracaatlar 

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 28.06.2009 tarih 27272 sayı ile Resmi Gazete’de 

yayınlanan yönetmeliğinin 7 inci maddesinin 3 üncü fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen 

yabancı dil yeterlilik şartlarına haiz olması gerekmektedir.  

2 - Tercihen dünyanın ilgili alanda prestijli ve önde gelen üniversitelerinden doktoralı 

olmak. 

3 - Araştırma ve yayınları ile Üniversitemize ciddi katkı yapma potansiyeli bulunmak. 

 7614/1-1 

—— • —— 
Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Yeryüzü Doktorları Vakfı. 

VAKFEDENLER: Ahmet ÖZDEMİR 

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesinin 22.05.2014 tarih ve E:2013/152, K:2014/254 

sayılı kararı 

VAKFIN AMACI: Din, dil, ırk, kültür, tarih, ideoloji veya politika ayırımı yapılmaksızın; 

yeryüzünde; yoksulluk, kıtlık, hastalık, doğal ve endüstriyel çevre felaketleri, savaş ve iç savaş 

mağduru olan yardıma muhtaç insanlara kapsamlı tıbbi ve sosyal yardım yapmak ve eğitim 

imkanı sağlamak; sağlık, sanat, eğitim ve sosyal konularda bilimsel faaliyetlerde bulunmak ve 

bilimsel faaliyetleri desteklemektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 150.000.-TL. (Yüzellibin Türk Lirası) Nakit ve İstanbul İli, 

Fatih İlçesi, 1106 ada, 13 parsel de kain taşınmazın 7 ve 8 numaralı mesken nitelikli bağımsız 

bölümleridir. 

YÖNETİM KURULU:  

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Tüzel kişiliği sona 

eren vakfın her türlü varlıklarının tasfiyesi sonucundaki müsbet bakiye Hayat Sağlık ve Sosyal 

Hizmetler Vakfına devredilir.  

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 7606/1-1 

————— 

İstanbul’da kurulmuş olan Türkiye Çocuk Evleri Vakfı, Anadolu 17. Asliye Hukuk 

Mahkemesinin 15/07/2014 tarihinde kesinleşen, Kadıköy 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 

18/2/2010 tarihli ve E: 2007/17, K: 2010/56 sayılı kararı ile dağılmıştır. 

Türk Medeni Kanununun 104. Maddesi gereğince ilan olunur. 7607/1-1 
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Gediz Üniversitesi Rektörlüğünden: 

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ DOÇENT KADROSU İLANI 

Üniversitemiz Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Doçent 

kadrosuna 2547 Sayılı Kanunun 25. Maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama 

Yönetmeliğinin 14. Maddesi uyarınca Doçent alınacaktır. 

Doçent kadrosu tam gün statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, bilimsel 

çalışma ve yayınlarını, diploma örneklerini (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgeleri) 

onaylı 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek, gazete ilanının yayın tarihinden itibaren 15 gün 

içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir. 

Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 

olması gerekmektedir. 

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile 

postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

İlan olunur. 

 

Birimi Bölümü 
Akademik 

Unvanı 
Adet Açıklama 

Mühendislik 

ve Mimarlık 

Fakültesi 

İnşaat 

Mühendisliği 
Doçent 1 

* İnşaat Mühendisliği lisans, yüksek 

lisans ve doktora derecesine sahip 

olmak, 

* İnşaat Mühendisliği Ulaştırma 

Anabilim dalı yüksek lisans ve doktora 

derecelerine sahip olmak, 

* Ulaştırma Mühendisliği, ulaşım ve 

kent planlaması konularında ulusal ve 

uluslararası yayın yapmış, kitap 

tercümesi ve kitap/kitap bölümleri 

yazmış olmak, 

Ulusal ve uluslararası araştırma 

projelerinde görev almış olmak, 

* Yükseköğretim kurumlarında lisans 

ve lisansüstü seviyesinde ders verme 

deneyimi bulunmak, 

* İngilizce ders verebilecek yeterliliğe 

sahip olmak. 

BAŞVURU ADRESİ: 

Gediz Üniversitesi, Gazi Mustafa Kemal Mah. Kaynaklar Cad. No: 115 

Seyrekköy-Menemen/İZMİR 

Tel: 0232 355 00 00 www.gediz.edu.tr 

 7613/1/1-1 

————— 
GEDİZ ÜNİVERSİTESİ DOÇENT KADROSU İLANI 

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesinin Hemşirelik Bölümü Doçent kadrosuna 2547 

Sayılı Kanunun 25. Maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin 14. 

maddesi uyarınca Doçent alınacaktır. 

Doçent kadrosu tam gün statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, bilimsel 

çalışma ve yayınlarını, diploma örneklerini (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik) 

belgelerini onaylı 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek, gazete ilanının yayın tarihinden 

itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir. 
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Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 

olması gerekmektedir. 

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile 

postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. İlan olunur. 

 

Birimi Bölümü 
Akademik 

Unvanı 
Adet Açıklama 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
Hemşirelik Doçent 1 

* İç Hastalıkları Anabilim Dalı doktora 

derecesine sahip olmak, 

* Kemoterapi ve Kanserli Hastalar 

üzerine çalışmaları bulunmak, 

* Yükseköğretim kurumlarında en az 

20 yıl çalışma deneyimi olmak. 

BAŞVURU ADRESİ: 

Gediz Üniversitesi, Gazi Mustafa Kemal Mah. Kaynaklar Cad. No: 115 

Seyrekköy-Menemen/İZMİR 

Tel: 0232 355 00 00 www.gediz.edu.tr 

 7613/2/1-1 

—— • —— 
Başkent Üniversitesi Rektörlüğünden: 

15 Ağustos 2014 tarih ve 29089 Sayılı Resmi Gazete’de Başkent Üniversitesine ait 

akademik kadro ilanının Devlet Konservatuarına ait öğretim üyesi ilanı sehven yanlış yazılmış 

olup aşağıdaki şekilde düzeltilmesi gerekmektedir. İlgililere önemle duyurulur. 
 

Devlet 

Konservatuar 

Müzik 

Bölümü 

Yard. Doç. 

Dr. (1) 

Müzikoloji ve Müzik Teorisi alanında doktora 

programını tamamlamış olmak, Geleneksel Türk 

Müziği alanında icracı olmak. 

Sahne 

Sanatları 

Bölümü 

Yard. Doç. 

Dr. (1) 

Opera, Şan, Yaylı ve Nefesli Çalgılar alanlarında 

Korrepetitör olmak, Sanatta Yeterlilik / Doktora 

Programını tamamlamış olmak. 

 7605/1-1 

—— • —— 
Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 

Aşağıda ada ve parsel numarası yazılı gayrimenkul, 3194 sayılı kanunun 18. maddesi 

gereğince 85225’nolu parselasyon planı Belediye Encümenimizin 12.08.2014 tarih ve 376/1246 

sayılı kararıyla tasdik edilmiştir. 

85225 nolu parselasyon planının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7. 

maddesinin b bendi gereğince Büyükşehir Belediye Encümeninin 14.08.2014 tarih ve 2177/4552 

sayılı kararı ile onanmıştır.  

 İlanen ilgililere duyurulur. 

85225 Nolu Parselasyon Planıyla uygulamaya tabi tutulan parseller: 

Bağlıca Mahallesi 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 

247, 248, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 

267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 

286, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 

322, 323, 324, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 662, 663, 664, 665, 666, 

667, 668, 672, 673, 729, 730, 739, 741, 878'nolu parseller, Erler Mahallesi 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 52, 59, 83, 84, 90, 91, 113 744, 797, 802, 803, 804, 805, 806, 2795, 2796 nolu parseller, 

Etimesgut 87, 632, 633, 634, 647, 3240 ada 57, 3243 ada 12, 3247 ada 6, 7, 8, 9, 3259 ada 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 3266 ada 5, 3270 ada 2, 8716 ada 1, 8717 ada 1, 8720 ada 1, 8721 ada 1, 2, 

3, 4, 8722 ada 1,8723 ada 1, 2, 3, 4, 8724 ada 1, 2, 3, 4, 8725 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8726 ada 

1, 8727 ada 1, 2, 8728 ada 1, 2, 16092 ada 2, 3, 16093 ada 2, 3, 16094 ada 1,16095 ada 1, 16096 

ada 1, 16097 ada 1, 3, 4 parseller, yol ve ekilemez arazi. 7609/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 43.03/60 

Toplantı Tarihi ve No : 22.05.2014-84 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 22.05.2014-1688 ÇAVDARHİSAR/KÜTAHYA 

Kütahya İli, Çavdarhisar İlçesi, ilçe merkezinde yer alan Meter Steunene Kutsal Alanının 

tesciline ilişkin bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi istemine ilişkin; Kütahya Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 06.09.2013 tarih ve 1326 sayılı yazısı, Kütahya Valiliği 

Kadastro Müdürlüğü’nün 07.10.2013 tarih ve 44053774-306/476(Emet) sayılı yazısı ve ekleri, 

kurum görüşlerinin bildirilmesinin istendiği Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü’nün 14.11.2013 tarih ve 1655 sayılı yazısı, istenen kurum görüşlerinin iletildiği İller 

Bankası Anonim Şirketi’nin 26.11.2013 tarih ve 44812147.202.99-36290 sayılı yazısı, Kültür ve 

Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 26.11.2013 tarih ve 

35698499/431220001-225031 sayılı yazısı, Kütahya Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğünün 18.12.2013 tarih ve 28164726/07673 sayılı yazısı, Kütahya İl Özel İdaresi, İmar 

ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 05.12.2013 tarih ve 35867791-754-10142 sayılı yazısı, 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 05.12.2013 tarih ve 

20913469-101.29.02 /656950 sayılı yazısı ve ekleri, Orman ve Su İleri Bakanlığı V. Bölge 

Müdürlüğünün 17.12.2013 tarih ve 88570880-045.01-238272 sayılı yazısı ve ekleri,  bilgi ve 

belgelerin iletildiği; Kütahya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 22.01.2014 tarih ve 

70728218.168.01/239 sayılı yazısı ve ekleri ile Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan Müdürlük evrakına 20.05.2014 tarih ve 1634 sayı ile 

kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Kütahya İli, Çavdarhisar İlçesi, İlçe Merkezinde yer alan Meter Steunene Kutsal Alanının 

kararımız eki 1/25.000 ölçekli harita ile kadastro paftasında gösterildiği şekliyle I. (birinci) derece 

arkeolojik sit olarak tescil edilmesine; Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca bu alana 

ilişkin hazırlanan şerh konulacak parselleri gösteren listenin uygun olduğuna; Meter Steunene 

Kutsal Alanının I. (birinci) derece Arkeolojik sit sınırları çevresinin dere yatağını da içine alacak 

şekilde III. (üçüncü) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine; III. (üçüncü) derece arkeolojik 

sit sınırını gösterir 1/25.000 ölçekli haritası ile kadastro paftasının ve şerh konulacak parselleri 

gösteren listenin hazırlanarak değerlendirilmek üzere Kurulumuza iletilmesine; I. (birinci) ve III. 

(üçüncü) derece arkeolojik sit sınırları içinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 

Kurulu’nun 08.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının geçerli olduğuna; karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 43.03/26 

Toplantı Tarihi ve No : 22.05.2014-84 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 22.05.2014-1685 ÇAVDARHİSAR/KÜTAHYA 

Kütahya İli, Çavdarhisar İlçesi, Karabulut Mevkii’nde yer alan tescilli Karabulut 

Nekropolü sit sınırının 1/25000 ölçekli haritada kayık olması nedeniyle yeniden belirlenerek 

sayısallaştırılması ve buna bağlı olarak tescil fişinin güncellenmesi istemine ilişkin; Kütahya 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 06.09.2013 tarih ve 1326 sayılı yazısı, 

Kütahya Valiliği Kadastro Müdürlüğü’nün 07.10.2013 tarih ve 44053774-306/476(Emet) sayılı 

yazısı ve ekleri, Kütahya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 22.01.2014 tarih ve 

70728218.168.01/239 sayılı yazısı ve ekleri ile Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan Müdürlük evrakına 20.05.2014 tarih ve 1631 sayı ile 

kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Kütahya İli, Çavdarhisar İlçesi, İlçe Merkezinde yer alan, Bursa Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 29.04.1991 tarih ve 1714 sayılı kararı ile 1. (birinci) derece 

arkeolojik sit olarak tescilli Karabulut Nekropolünün kararımız eki 1/25.000 ölçekli harita ile 

kadastro paftasında yeniden düzenlenlenerek gösterildiği şekliyle I. (birinci) derece arkeolojik sit 

olarak tescil edilmesine; Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca bu alana ilişkin 

hazırlanan şerh konulacak parselleri gösteren listenin uygun olduğuna; Karabulut Nekropolü I. 

(birinci) derece Arkeolojik sit sınırları çevresinin dere yatağını da içine alacak şekilde III. 

(üçüncü) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine; III. (üçüncü) derece arkeolojik sit sınırını 

gösterir 1/25.000 ölçekli haritası ile kadastro paftasının ve şerh konulacak parselleri gösteren 

listenin hazırlanarak değerlendirilmek üzere Kurulumuza iletilmesine; I. (birinci) ve III. (üçüncü) 

derece arkeolojik sit sınırları içinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 

08.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının geçerli olduğuna; karar verildi. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
— Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Astsubay Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Subay Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Gemiadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim

ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 19/8/2014 Tarihli ve 2014/ÖİB-K-53 Sayılı

Kararı
— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 19/8/2014 Tarihli ve 2014/ÖİB-K-54 Sayılı

Kararı
— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 19/8/2014 Tarihli ve 2014/ÖİB-K-55 Sayılı

Kararı
— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 19/8/2014 Tarihli ve 2014/ÖİB-K-56 Sayılı

Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 


