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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Milli Savunma Bakanlığından:

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ HARP ENSTİTÜLERİ,
MİLLİ SAVUNMA VE GÜVENLİK ENSTİTÜSÜ

YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı;
a) Milli Savunma Üniversitesi bünyesindeki Kara Harp Enstitüsü, Deniz Harp Enstitü-

sü, Hava Harp Enstitüsü, Müşterek Harp Enstitüsü ile Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsüne
bağlı akademik ve diğer birimlerin faaliyet alanlarındaki, kuruluş, görev, teşkilatlanma, yetki,
işleyiş ve sorumlulukları,

b) Öğretim elemanlarının niteliklerini, seçimlerini, atanma ve görevlendirmelerini, ye-
tiştirilmelerini, hizmet sürelerini, görev ve sorumluluklarını, akademik alanda yükseltilmelerini,
çalışma esaslarını,

c) Harp Enstitüleri ile Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsündeki her türlü eğitim-öğretim
faaliyetindeki ilkeleri, seviye ve kapsamını, eğitim sürelerini, uygulama esaslarını, araştırma,
sınav, değerlendirme ve ölçme usul ve esaslarına ilişkin hükümleri,

ç) Eğitim-öğretim görecek personelin niteliklerini, seçimlerini, mezuniyetlerini, çıka-
rılma ve çıkma usul ve esaslarını,

d) Misafir askeri personelin tâbi olacakları esasları,
e) Eğitim-öğretim programları ve faaliyetleri ile ilgili diğer hususları,
düzenlemektir.

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Milli Savunma Üniversitesine bağlı Kara, Deniz, Ha-
va ve Müşterek Harp Enstitüleri, Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü ile bunlara bağlı aka-
demik ve idari birimlerini, araştırma birimlerini, bu enstitülerdeki öğretim elemanlarını, öğ-
rencileri, öğrenci subay ve kursiyerleri, idari birimlerde görevli personeli, misafir askeri per-
soneli ve bunlar tarafından uygulanan faaliyet, görev ve esaslar ile hizmete ilişkin diğer hu-
susları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, Milli Savunma Üniversitesinin kurulmasını düzenle-
yen 9/11/2016 tarihli ve 6756 sayılı Kanun ve 11/5/2000 tarihli ve 4566 sayılı Harp Okulları
Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik birim: Milli Savunma Üniversitesine bağlı harp enstitüleri ile milli savun-

ma ve güvenlik enstitüsü ve eğitim-öğretim birimlerini,
b) Akademik birim yönetimi: Milli Savunma Üniversitesine bağlı harp enstitüleri ile

milli savunma ve güvenlik enstitüsü müdürlerini ve birim yöneticilerini,
c) Anabilim dalı: En az bir bilim dalını kapsayan, eğitim-öğretim, uygulama ve araştır-

ma faaliyetlerinin yürütüldüğü bir akademik birimi,
ç) Avrupa kredi transfer sistemi (AKTS): Öğrenci iş yükünden oluşan ve öğrencilerin,

yurt içinde ve yurt dışında alarak başarılı oldukları ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğ-
retim kurumundan diğerine transferini sağlayan kredi sistemini,

d) Akademik program: Milli Savunma Üniversitesinde uygulanan lisansüstü eğitim ve
öğretimin hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak, akademik yıl içinde verilen temel bi-
limler, sosyal bilimler, diğer fen ve mühendislik bilimleri ile askeri bilimler derslerinin yer ve-
rildiği programı,

e) Akademik yıl: Başlangıç ve bitiş tarihleri Enstitü Kurulu tarafından önerilen ve Se-
nato tarafından onaylanan, belirli özellikleri olan ve bir veya birden fazla dönemden oluşan
eğitim süresini,

f) Bilim dalı: Ana bilim dalı içinde eğitim-öğretim, uygulama ve araştırma yapan aka-
demik bir birimi,

g) Bölüm: Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde enstitülere bağlı, amaç, kapsam ve
nitelik yönünden bir bütün teşkil eden, birbirini tamamlayan veya birbirine yakın anabilim dal-
larından oluşan öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama birimlerinden her birini,

ğ) Dönem: Başlangıç ve bitiş tarihleri her akademik yıl için Enstitü Kurulu tarafından
önerilen ve Senato tarafından onaylanan, akademik yıl içindeki belirli özellikleri olan eğitim
süresini,

h) Dönem projesi: Yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen bilimsel
bir konunun, bir bilimsel araştırma raporu biçiminde sunulmuş şeklini,

ı) Enstitü: Milli Savunma Üniversitesine bağlı, askeri bilimler, savunma teknolojileri,
strateji, sosyal ve beşeri bilimler alanlarında lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırmalar
ve uygulama yapan; Kara, Deniz, Hava ve Müşterek Harp Enstitüleri ile Milli Savunma ve
Güvenlik Enstitüsünü,
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i) Enstitü Kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve ens-
titüde öğretim programları bulunan ve/veya ortak öğretim programı yürüten ana bilim dalı baş-
kanlarından oluşan kurulu,

j) Enstitü Müdürü: Kara, Deniz, Hava ve Müşterek Harp Enstitüleri ile Milli Savunma
ve Güvenlik Enstitüsünün bütün faaliyetlerinin yönetim, gözetim ve denetiminden sorumlu as-
ker veya sivil kişiyi,

k) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardım-
cıları ve müdürün göstereceği altı aday arasından Enstitü Kurulunca seçilecek üç öğretim üye-
sinden oluşan kurulu,

l) Harp enstitüleri: Kara, Deniz ve Hava Harp Enstitüleri ile Müşterek Harp Enstitüsünü,
m) İdari birim: Akademik birimlerin dışında enstitülerin teşkilatında bulunan diğer un-

surları,
n) Kademeli eğitim: Süresi Milli Savunma Üniversitesi tarafından ihtiyaca göre belir-

lenen Uzaktan Eğitim ve bir yarıyıl ya da dönem yüz yüze eğitimden oluşan Birinci Kademe
Eğitimi ile bir akademik yıldan oluşan İkinci Kademe eğitimini ihtiva eden Kuvvet Harp Ens-
titüleri eğitimini,

o) Karargâh subaylığı (KARSU) eğitimi: Kuvvet Harp Enstitülerinde belirlenen esaslara
göre yürütülen, subayları, çağın dinamik eğitim yapısı içerisinde ve güncel gelişmeler parale-
linde karargâh faaliyetleri konusunda öğrenime tâbi tutmak maksadıyla, Kuvvet Harp Enstitü-
lerince uygulanan yüz yüze eğitim ve öğretimi,

ö) Kontenjan: Harp Enstitüleri ile Milli Savunma ve Güvenlik Eğitimine tefrik edilecek
azami personel miktarını,

p) Kurmaylık eğitimi (Komuta ve kurmay eğitimi): Kuvvet Harp Enstitülerinde belir-
lenen esaslara göre yürütülen, subaylara komutanlık, liderlik ve karargâh subaylığı ile ulusal
ve uluslararası güvenlik alanında özel yetenek kazandıran tezli veya tezsiz lisansüstü düzeyde
bir yüz yüze yükseköğretimi,

r) Kursiyer: Harp Enstitüleri ile Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsünde açılacak sü-
resi bir akademik yıldan daha az olan öğrenime devam eden sivil ve asker şahısları,

s) Kuvvet Harp Enstitüsü: Kara, Deniz ve Hava Harp Enstitülerini,
ş) Misafir Askeri Personel: Milli Savunma Üniversitesi akademik birimlerinde eği-

tim-öğretim gören yabancı uyruklu asker kişileri,
t) Öğrenci: Milli Savunma Üniversitesinde belirli bir programa uygun olarak akademik

eğitim-öğretim gören ve bünyesinde bulunduğu akademik birimin ilgili kanun ve yönetmelik-
lerine göre isimlendirilen sivil ve asker kişileri,

u) Öğretim elemanı: Milli Savunma Üniversitesinde öğretim elemanı kadrolarına atanan
subaylar ile devamlı veya geçici olarak görevlendirilen asker veya sivil Türk ve yabancı uyruklu
öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlilerini,

ü) Öğretim görevlisi: Milli Savunma Üniversitesinde okutulan dersleri vermek, uygu-
lama yapmak veya yaptırmakla yükümlü olan öğretim elemanını,

v) Öğrenci subay: Kuvvet Harp Enstitülerinde belirli bir programa uygun olarak bir
akademik yıl ve daha fazla eğitim-öğretim gören subayları,

y) Öğretim üyeleri: Milli Savunma Üniversitesinde görevli asker veya sivil profesör,
doçent ve doktor öğretim üyelerini,

z) Rektör: Milli Savunma Üniversitesi Rektörünü,
aa) Rektörlük: Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğünü,
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bb) Rektör yardımcısı: Asker ve/veya sivil kişi olan Milli Savunma Üniversitesi Rektör
yardımcılarını,

cc) Senato: Milli Savunma Üniversitesi Senatosunu,
çç) Uzaktan eğitim: Kuvvet Harp ve Müşterek Harp Enstitüleri tarafından, gerektiğinde

ve senatonun onayı ile belirlenen durumlarda; fiziksel olarak adayların ve öğrencilerin bulun-
dukları yerlerde olmasını gerektirmeksizin, teknolojinin imkânlarından yararlanılarak, eşza-
manlı ya da eşzamanlı olmadan değişik şekillerde gerçekleştirilen planlı bir öğretim şeklini,

dd) Üniversite: Milli Savunma Üniversitesini,
ee) Yarıyıl: Bir akademik yıl içinde asgari 14 haftalık eğitim öğretim süresi ile yarıyıl

içi ve sonu sınavlarını kapsayan süreyi,
ff) Yönerge: Bu Yönetmelik gereğince hazırlanacak olan yönergeleri,
gg) Yüksek Danışma Kurulu: Milli Savunma Üniversitesinin eğitim ihtiyaçlarına ve

faaliyetlerine yönelik tavsiye niteliğinde karar alan organını,
ifade eder.
(2) Bu Yönetmelikte tanımlanmamış kavram ve terimler için 4/11/1981 tarihli ve 2547

sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Per-
sonel Kanunu ile bağlı mevzuattaki tanımlar esas alınır.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim Esasları

Eğitim-öğretimin ilkeleri
MADDE 5 – (1) Enstitülerde eğitim ve öğretim aşağıdaki ilkelere göre planlanır ve

uygulanır:
a) Eğitim ve öğretimde, 18/10/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anaya-

sasında belirtilmiş devletin temel niteliklerine bağlı, disiplini görev bilen, Atatürkçü ve demokratik
görüşün temel esaslarını kavrayan ve tam olarak benimseyen, milli kültür, gelenek, görenek
ve özelliklerimize dayalı ve geleceğe yönelik bir düşünce yapısına sahip personel yetiştirilmesi
esas alınır.

b) Enstitülerde eğitim ve öğretim; öğretim elemanlarını, öğrenci, öğrenci subay ve kur-
siyerleri araştırmaya ve öneride bulunmaya teşvik edecek şekilde planlanıp yürütülür. Eğitimde,
temelde seminer sistemi ve aktif metotlar uygulanır. Öğrenci subay, öğrenci ve kursiyerlere
görüşlerini sözlü ve yazılı açıklama yeteneğini kazandıracak tedbirler alınır.

c) Kuvvet Harp Enstitülerinde öğrenim gören subaylar, karargâh subayı ve komutan
adayı olarak yetiştirilir. Yönetici ve lider olarak yetiştirilmelerine katkı sağlayacak bilgiler öğ-
retilir ve beceriler kazandırılır. Bu maksatla, liderlik, komutanlık prensipleri ve Atatürkçülüğün
askeri değerleri özenle işlenir.

ç) Eğitim-öğretimde, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinde taktik, operatif ve stratejik
düzeyde koordinasyon ve işbirliğini sağlayacak bilgi ve becerinin elde edilmesine ağırlık ve-
rilir.

d) Eğitim-öğretimde bulunan personelin uygulanmakta olan bütün yönetim faaliyetle-
rini yürütebilmeleri için gerekli olan teknik düzeydeki bilgiye dayanan taktik, operatif ve stra-
tejik düzeydeki zihni yeteneklerinin geliştirilmesi sağlanır.

e) Eğitim-öğretim, Silahlı Kuvvetlerin bütün kademelerinde alınacak görevlerin ferden
ve grup halinde yapılmasını sağlayacak, uygulayıcı bilgi ve becerilerin kazanılmasına dönük
olarak planlanır ve yürütülür.
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f) Eğitim-öğretime katılan personelin kalıplaşmadan kurtarılarak onların bulucu, yaratıcı
ve fikir üreticisi olarak geliştirilmelerine özen gösterilir.

g) Eğitim-öğretimde, öğrenci, öğrenci subayların/kursiyerlerin; çok boyutlu güvenlik
algılamasına sahip olacak şekilde uluslararası ilişkiler, uluslararası güvenlik ve buna yönelik
güncel gelişmeleri takip edebilecek seviyede yetiştirilmelerine ağırlık verilir.

Kuvvet Harp Enstitülerinde eğitim-öğretimin seviyesi, kapsamı ve süresi

MADDE 6 – (1) Kuvvet Harp Enstitülerinin eğitim ve öğretimi iki kademeden oluşur.
Birinci Kademe; bir yarıyıl/dönemden oluşan uzaktan eğitim aşaması ile bir yarıyıl/dönemden
oluşan yüz yüze eğitim-öğretim aşamasıdır. İkinci Kademe ise; iki yarıyıl/dönemden oluşan
bir akademik yıllık yüz yüze eğitim-öğretimi ihtiva eder.

(2) Kademeler ve kademeleri oluşturan aşamalar birbirini takip edecek şekilde icra edilir.
(3) Birinci Kademe yüz yüze eğitimi; Karargâh Subaylığı Eğitimi, İkinci Kademe Eği-

tim ise Komuta ve Kurmay Eğitimi olarak adlandırılır.
(4) Enstitülerde bir yarıyıl/dönemden oluşan eğitim-öğretim süreleri; ihtiyaç duyuldu-

ğunda Senatonun teklifi ve Milli Savunma Bakanının onayı ile kısaltılabilir ya da uzatılabilir.
(5) Uzaktan Eğitim, her yıl Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları ile

koordine edilerek Senato tarafından belirlenip ilan edilen mehazların serbest ortamda çalışıl-
ması şeklinde icra edilir. Teknolojik altyapının geliştirilmesi sonucu, bilişim sistemlerinden
yararlanılarak interaktif eğitim-öğretim metotlarına dayanan uzaktan eğitim yöntemlerinin kul-
lanılması ve yenilenen öğretim şekli, her yıl ayrıca duyurulur.

(6) Karargâh Subaylığı Eğitiminde; taktik düzeydeki birlik ve karargâhlar seviyesinde,
Komuta ve Kurmay Eğitiminde ise taktik ve operatif düzeydeki birlik ve karargâhlar seviye-
sinde eğitim-öğretim yaptırılır. Daha üst karargâh ve organizasyonlar hakkında bilgi verilir.

(7) Komuta ve Kurmay Eğitimi programı; toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla
en az on adet ders ile bir dönem projesi dersinden ve/veya tezden oluşur.

(8) Dönem projesi; öğrenci subayların eğitim-öğretim programında edindiği bilgilerin
etkin olarak kullanılmasını amaçlar. Dönem projesi, her akademik eğitim-öğretim yılının ba-
şında ilgili programda belirlenen esaslara göre danışman gözetiminde verilir ve yürütülür.

(9) Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğ-
renci subay akademik yılsonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.

(10) Karargâh Subaylığı Eğitimini başarıyla bitiren subaylara Karargâh Subaylığı Eği-
timi diploması verilir.

(11) Komuta ve Kurmay Eğitimini başarıyla bitiren subaylara kurmay subay sertifikası
ve tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Tezli yüksek lisans programının açılıp açılmayacağı,
bu programların hangi ana bilim dallarında ve nasıl yürütüleceği ayrıca tezli ve tezsiz yüksek
lisans programları arasında geçişe yönelik hususlar Enstitü Kurulunun teklifi, Senatonun kararı
ile belirlenir.

(12) Her öğrenci subay için bir danışman öğretim elemanı, enstitü yönetim kurulu ta-
rafından belirlenir.

Müşterek Harp Enstitüsünde eğitim-öğretimin seviyesi, kapsamı ve süresi

MADDE 7 – (1) Müşterek Harp Enstitüsü eğitimi yüz yüze olacak şekilde bir
yarıyıl/dönemden oluşur. Bu eğitim, Müşterek Komuta ve Kurmay Eğitimi olarak adlandırılır.

(2) Enstitüdeki bir yarıyıl/dönemden oluşan eğitim-öğretim süreleri; ihtiyaç duyuldu-
ğunda Senatonun teklifi ve Milli Savunma Bakanının onayı ile kısaltılabilir ya da uzatılabilir.
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(3) Müşterek Harp Enstitüsünde; operatif ve stratejik düzeydeki birlik ve karargâhlar
ile milli ve Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) müşterek ve birleşik askeri karargâh
ve organizasyonlar seviyesi ile küresel ve bölgesel ortamda ve ülke düzeyinde devletin milli
güvenliğini ilgilendiren ve etkileyen konularda eğitim-öğretim yapılır. Gerektiğinde, Enstitü
Kurulunun alacağı karara göre öğrenci, öğrenci subay, kursiyerlere araştırma ve inceleme gö-
revleri verilebilir.

(4) Müşterek Komuta ve Kurmay Eğitimini başarıyla bitiren subaylara Müşterek Ko-
muta ve Kurmay Eğitimi diploması verilir.

Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsünde eğitim-öğretimin seviyesi, kapsamı ve
süresi

MADDE 8 – (1) Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü eğitimi yüz yüze olacak şekilde
bir yarıyıl/dönemden oluşur. Bu eğitim, Milli Savunma ve Güvenlik Eğitimi olarak adlandırılır.

(2) Enstitüdeki bir yarıyıl/dönemden oluşan eğitim-öğretim süreleri; ihtiyaç duyuldu-
ğunda Senatonun teklifi ve Milli Savunma Bakanının onayı ile kısaltılabilir ya da uzatılabilir.

(3) Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsünde; uluslararası ortamda ve ülke düzeyinde
devletin milli güvenliğini, milli güvenlik politikasını ilgilendiren ve etkileyen konularda,
eğitim-öğretim yapılır.

(4) Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü Eğitimini başarıyla bitirenlere Milli Savunma
ve Güvenlik Eğitimi Sertifikası verilir.

Diğer hususlar
MADDE 9 – (1) Savaş ve savaşı gerektiren hâller ile olağanüstü hâllerde Milli Savunma

Bakanlığınca enstitülerde eğitim-öğretime ara verilebilir. Bu hâllerde öğrenimde bulunan veya
eğitim-öğretime katılma hakkını kazanmış bulunanların bu hakları saklı kalır. Bunların eğitim
ve öğretimlerini tamamlamalarına ilişkin esaslar Milli Savunma Bakanlığınca tespit edilir.

(2) Enstitülerdeki eğitim-öğretim planlamasına uygun olarak verilecek ara ve dinlenme
tatili Senato tarafından her yıl eğitim takvimlerinin belirlenmesi aşamasında karara bağlanır.
Bu kararda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin personel yönetim ve atama esasları dikkate alınır.

(3) Enstitülerin bünyesinde açılacak kursların ve sertifika programlarının süreleri, ih-
tiyaca göre Genelkurmay Başkanlığı ve ilgili Kuvvet Komutanlıkları ile koordine edilerek Milli
Savunma Bakanlığınca belirlenir.

(4) Akademik takvim Senato tarafından onaylanır.
(5) Bir yarıyılda hangi derslerin açılacağı Enstitü Kurulunun önerileriyle Senato tara-

fından belirlenir.
(6) Derslere ve uygulamalara devam zorunluluğu vardır. Derslere ve uygulamalara de-

vam esasları, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
(7) Enstitülere kabul edilen öğrenci, öğrenci subay ve kursiyerlerin daha önce öğrenim

gördüğü yükseköğretim kurumlarında görmüş olduğu dersler, enstitülerdeki konu-kapsamlar
ile benzerlik gösterse dahi bu derslerden muaf tutulmazlar.

(8) Enstitülerde doktora programına ilişkin, ihtiyaç duyulacak eğitim-öğretim esas, usul,
yöntem, sınav ve diğer hususlar ile ilgili olarak bu Yönetmelikte yer almayan hususlar Senato
tarafından belirlenir. İlgili yönergelerde düzenlenir.

Eğitim-öğretim dili
MADDE 10 – (1) Enstitülerdeki eğitim-öğretim dili Türkçedir. İhtiyaç duyulması ha-

linde ilgili enstitü kurullarının önerisi ve Senatonun onayıyla derslerin ve eğitim-öğretim uy-
gulamalarının bir bölümü başka dillerde yapılabilir.
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Eğitim-öğretim planlaması ve konuları

MADDE 11 – (1) Eğitim ve öğretimin planlanması ve icrası ile ilgili esaslar Senatonun
teklifi ile Milli Savunma Bakanlığınca belirlenir.

(2) Enstitülerin plan ve programları hazırlanırken; Yüksek Danışma Kurulunun ve Se-
natonun kararları dikkate alınır.

(3) Müfredat; ihtiyaç duyulan diğer konular yanında, stratejik hedef planları, personel
planlamaları ve gelişen yeni taktik ve teknikler paralelinde ortaya çıkan eğitim ihtiyaçlarına
ve milli güvenlikle ilgili konularda sivil, asker üst kademe yöneticilerinin eğitim ihtiyaçlarına
yönelik hususları kapsar. Milli güvenlik konuları ile ilgili hususlar Milli Güvenlik Kurulu Genel
Sekreterliği ile diğer konular Genelkurmay Başkanlığı ve ilgili Kuvvet Komutanlıkları ile ko-
ordine edilerek belirlenir. Ders programları, günlük ders adedi ve süreleri ile araştırma inceleme
süreleri, Enstitü Kurulunun teklifi üzerine Senato tarafından onaylanır.

(4) İcra edilecek harp oyunu ve plan çalışmalarında kapsamlı yaklaşım çerçevesinde
Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşlarından ihtiyaç duyulan personel ile tüzel ve gerçek kişiler,
danışmanlık yapmak ve mensubu olduğu birimi temsil etmek maksadıyla, Rektörün onayı ile
davet edilebilir.

Eğitim-öğretim araç ve gereçleri

MADDE 12 – (1) Enstitülerdeki öğretim elemanları ile Enstitülerde eğitim-öğretim
gören, öğrenci, öğrenci subaylar ve kursiyerlerin (misafir askeri personel dâhil), eğitim öğre-
timde kullanacakları araç ve gereçler Devlet tarafından karşılanır. Demirbaş ve sarf malzemesi
olarak verilecek eğitim ve öğretim malzemesi ile bunların kullanılma ilkeleri çıkarılacak yö-
nergede belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Genel Hükümler

Görevler

MADDE 13 – (1) Harp Enstitüleri ile Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü aşağıdaki
görevleri yerine getirir:

a) 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda belirtilen
asker kişilerde bulunması gereken niteliklere ve 2547 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde be-
lirtilen amaçlara uygun olarak; Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve milli güvenliğin gerektirdiği ih-
tiyaçlar doğrultusunda, lisansüstü yükseköğretimi vererek çağın özelliklerine uygun asker ve
sivil personel yetiştirmek.

b) Demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerine bağlı, özellikle askeri faaliyet
alanlarında uygun harekât tarzını bulma, doğru karara ulaşma ve verilen kararı en etkin şekilde
uygulama yeteneği olan, komutanlık ve karargâh subaylığı tekniklerine sahip, muhakeme ve
planlama becerisi gelişmiş kurmay subayları lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim ile yetiştirmek.

c) Türk Silahlı Kuvvetlerinde, kamu kurum ve kuruluşlarında ve gerektiğinde özel sek-
törde üst kademede görevli veya görev almaya aday yöneticilere, milli savunma ve güvenlik
konularında bilgi ve yetenek kazandırmak.

ç) Karargâh Subaylığı (KARSU) eğitim-öğretimine tefrik edilen subayları, çağın dina-
mik eğitim yapısı içerisinde ve güncel gelişmeler paralelinde, temel askeri bilimler ile karargâh
faaliyetleri konusunda öğrenime tâbi tutmak.

4 Temmuz 2019 – Sayı : 30821                              RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 7



d) Akademik programlar doğrultusunda; Kuvvet Komutanlıklarının ihtiyaç duyduğu
müşterek hususları da göz önünde bulundurarak eğitim ve öğretim faaliyetlerini planlamak,
yürütmek ve kontrol etmek, mesleki gelişmeyi sağlamak.

e) Lisansüstü eğitim-öğretim programlarına ilave olarak ihtiyaç duyulan alanlarda ser-
tifika, kurs ve mesleki gelişime yönelik eğitim faaliyetlerini planlamak ve uygulamak.

f) Eğitim-öğretim faaliyetlerinin gerektirdiği; idari faaliyetleri, uygulamaları, tatbiki
eğitimleri, bilimsel araştırma, geliştirme ve yayım çalışmalarını yürütmek.

g) Araştırma yapmak, proje geliştirmek, Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma
Bakanlığının yürüttüğü araştırma projelerine katılmak, diğer kurumlarca yürütülen çalışmalara
destek vermek, yurt içi ve yurt dışı bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerine katılmak, yü-
rütmek ve takip etmek.

ğ) Akademik danışmanlık hizmeti vermek.
h) Kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak.
ı) Yurt içi ve yurt dışındaki eğitim kurumları ve diğer bilimsel kuruluşlarla işbirliğinde

bulunmak.
i) İhtiyaç halinde uzaktan eğitim teknolojilerine dayalı eğitim ve öğretim programları

açmak ve uygulamak.
j) Ülkelerle askeri alanda yapılan ikili/çok taraflı çerçeve veya eğitim işbirliği anlaş-

maları ile protokoller gereğince, misafir askeri personele enstitü ve kurs programlarında eğitim
ve öğretim vermek.

k) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Enstitülerin kuruluşu, organ ve birimleri
MADDE 14 – (1) Kara, Deniz, Hava ve Müşterek Harp Enstitüleri ile Milli Savunma

ve Güvenlik Enstitüsü Rektörlüğe bağlı olarak aşağıdaki idari ve akademik birimlerden oluşur:
a) Enstitü Müdürü.
b) Enstitü Kurulu.
c) Enstitü Yönetim Kurulu.
ç) Anabilim Dalı Başkanlıkları.
d) Enstitü Sekreterliği.
(2) İhtiyaca uygun olarak idari ve akademik birimlerin görev dağılımı ile bunların al-

tında yer alacak alt birimler Rektörün teklifi üzerine Milli Savunma Bakanının onayı ile dü-
zenlenir.

(3) Enstitülerin idari yönetiminin başında Enstitü Müdürüne bağlı bir Enstitü Sekreteri
bulunur. Enstitü Sekreterine bağlı idari yönetim birimleri, Rektörlüğe bağlı idari yönetim bi-
rimlerinin fonksiyonlarını karşılayabilecek şekilde, her bir Enstitünün bilimsel ihtiyaçlarına
uygun olarak teşkil edilir; kadro ve kuruluş şemalarında gösterilir.

(4) İdari personel, öğretim elemanları, öğrenci, öğrenci subay ve kursiyerlerin hak ve
yükümlülükleri, bu personelin tâbi oldukları mevzuat ile Milli Savunma Üniversitesi mevzua-
tına göre düzenlenir.

(5) Enstitünün akademik yönetim organları, Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcı-
ları, Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kuruludur.

Enstitü Müdürü
MADDE 15 – (1) Enstitü Müdürleri, Milli Savunma Bakanı tarafından atanır.
(2) Kara, Deniz, Hava ve Müşterek Harp Enstitüsünün Müdürleri asker kişilerdir.
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(3) Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsünün Müdürü, asker veya sivil personel olabilir.
(4) Görev, yetki ve sorumlulukları:
a) Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve

enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak.
b) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde enstitünün genel durumu ve işleyişi hak-

kında Rektöre rapor vermek.
c) Enstitünün ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek,

enstitü bütçesi ile ilgili öneriyi enstitü yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektör-
lüğe sunmak.

ç) Enstitünün birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim
görevini yapmak.

d) Enstitünün eğitim-öğretim, araştırma geliştirme faaliyetlerini planlamak, yürütmek
ve bu hususlarda ilgili ünitelerle koordinasyonu sağlamak.

e) Rektör tarafından görev alanıyla ilgili verilecek diğer görevleri yapmak.
(5) Enstitünün ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kulla-

nılmasında ve geliştirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrenci,
kursiyer ve öğrenci subaylara gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim-öğretim, bi-
limsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin
gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında
Rektöre karşı sorumludur.

Enstitü Kurulu
MADDE 16 – (1) Enstitü Kurulu, müdürün başkanlığında, Enstitü Müdür Yardımcıları

ve Enstitüyü oluşturan ana bilim dalı başkanlarından oluşur.
(2) Enstitü Kurulu, her yarıyıl başında ve sonunda olağan olarak toplanır. Enstitü Mü-

dürü gerekli gördüğü hallerde Enstitü Kurulunu toplantıya çağırabilir.
(3) Görev, yetki ve sorumlulukları:
a) Enstitünün, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyet-

lerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırarak Senatoya teklifte
bulunmak.

b) Enstitü Yönetim Kuruluna üye seçmek.
c) Görev alanıyla ilgili olarak; bu Yönetmelikte ve ilgili diğer mevzuatta yer alan gö-

revleri yapmak.
Enstitü Yönetim Kurulu
MADDE 17 – (1) Enstitü Yönetim Kurulu, müdürün başkanlığında, Enstitü Müdür

Yardımcıları ve müdürün göstereceği altı aday arasından, Enstitü Kurulu tarafından üç yıl için
seçilecek üç öğretim elemanından oluşur.

(2) Enstitü Yönetim Kurulu, Enstitü Müdürünün çağrısı üzerine toplanır.
(3) Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim-öğretim

koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler.
(4) Görev, yetki ve sorumlulukları:
a) Enstitü Kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında Enstitü Müdü-

rüne yardım etmek.
b) Enstitünün eğitim-öğretim, plan ve programları ile takvimin uygulanmasını sağlamak.
c) Enstitünün yatırım, program ve bütçeleme tekliflerini kararlaştırmak.
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ç) Enstitü Müdürünün enstitü yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak.
d) Öğrenci, öğrenci subay ve kursiyerlerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile

eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek.
e) Görev alanıyla ilgili olarak; bu Yönetmelikte ve ilgili diğer mevzuatta yer alan gö-

revleri yapmak.
Kurulların toplantı ve karar yeter sayıları

MADDE 18 – (1) Kurulların toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur.
Kurullarda kararlar oy çokluğu ile alınır. Her üye oyunu kabul veya ret yoluyla belirlemek zo-
rundadır. Eşitlik halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Enstitü Müdür Yardımcısı

MADDE 19 – (1) Kara, Deniz, Hava ve Müşterek Harp Enstitüsünün Müdür Yardım-
cıları asker kişilerdir.

(2) Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü Müdür Yardımcıları sivil personel olacaksa,
Rektör tarafından atanır. Asker kişi olması durumunda atama, Enstitü Müdürünün talebi ve
Rektörün teklifi üzerine Türk Silahlı Kuvvetlerinin atanmaya ilişkin esas ve usullerine uygun
olarak yapılır.

(3) Enstitü Müdür Yardımcıları görevlerini, görev tanım formlarında belirtilen esaslar
çerçevesinde yürütürler.

(4) Görev, yetki ve sorumlulukları:
a) Eğitim-öğretim programlarının geliştirilmesi için gerekli ortamı hazırlamak, bunlarla

ilgili politikalar ve stratejiler belirlemek ve yürütülen programların yeterliliklerinin belirlen-
mesini sağlamak.

b) Programların akredite edilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.
c) Yeni anabilim dalları açılması ve mevcut olanların yapılandırılması veya kapatılması

için ön çalışma yapmak.
ç) Uzaktan öğretim ders içeriklerini denetlemek ve sınavların düzenli olarak yapılmasını

sağlamak.
d) Enstitü ile yerli ve yabancı eğitim kurumları arasındaki işbirliklerini yürütmek.
e) Enstitünün düzenlediği ya da ortak olduğu konferans, seminer ve toplantı işleri ile

ilgili çalışmaları yürütmek.
f) Öğrencilerin enstitüyü değerlendirmesi için anketler uygulanmasını sağlamak.
g) Öğretim elemanlarının derslerini düzenli olarak yapmalarını sağlamak.
ğ) Eğitim ve öğretimin uygulanmasında gözetim, denetim, ölçme ve değerlendirme faa-

liyetlerinde bulunmak.
h) Eğitim ve öğretimle ilgili duyuruların enstitü veya Üniversite resmi internet sayfa-

sında yayınlanmasını sağlamak.
ı) Öğretim elemanları tarafından hazırlanan veya yürütülen enstitü nezdindeki projeleri

takip etmek.
i) Ders ücreti formlarının, puantajların ve uzaktan öğretim materyal ve içerik geliştirme

hizmet ücretlerinin düzenlenmesini sağlamak ve denetlemek.
j) Öğrencilerin elektronik ortamda hazırlanmış öğrenci belgesi ve not dökümlerini im-

zalamak.
k) Enstitü Müdürünün verdiği diğer görevleri yapmak.
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Enstitü Sekreteri

MADDE 20 – (1) Her enstitüde Enstitü Müdürüne bağlı bir Enstitü Sekreteri bulunur.
Enstitü Sekreterliğinin teşkilat ve kadrosu, enstitülerin kuruluş ve kadrolarında gösterilir.

(2) Enstitü Sekreterliğinde görevlendirilecek personel, asker veya sivil kişi olabilir. Bu
husus, ilgili enstitünün kuruluş ve kadroları ile görev tanım formlarında belirtilir. Enstitü
Müdürünün talebi ve Rektörün teklifi üzerine Milli Savunma Bakanı tarafından atanır. Enstitü
Sekreterinin asker kişi olması durumunda atama, Enstitü Müdürünün talebi ve Rektörün teklifi
üzerine 926 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde atamaya yetkili birim tarafından Milli Sa-
vunma Bakanı onayıyla yapılır.

(3) Enstitü Sekreteri; Milli Savunma Üniversitesi amaç ve ilkelerine uygun olarak, eği-
tim ve öğretim faaliyetlerinin yürütülmesini destekleyecek idari iç hizmetlerin yürütülmesini
sağlamak ve Enstitü Müdürüne bu konularla ilgili olarak yardımcı olmakla görevlidir.

(4) Görev, yetki ve sorumlulukları:
a) İdari yönetim yapısının başında bulunmak; Enstitüde çalışan idari, teknik ve yardımcı

hizmetler personeli arasında işbölümünü ve koordinasyonu sağlamak, atanmasına ilişkin öne-
ride bulunmak, gerekli denetimi ve gözetimi yapmak.

b) Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulu gündemini Enstitü Müdürü ile hazırlamak
ve bu kurullarda oy hakkı bulunmaksızın raportörlük yapmak.

c) Akademik ve idari personel ile ilgili mevzuatı, değişiklikleri takip etmek ve personeli
değişiklikler hakkında bilgilendirmek.

ç) Enstitü yerleşkesinde gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasında Enstitü Müdürüne
yardımcı olmak.

d) Fiziki altyapı iyileştirmelerine yönelik projeleri uygulamak.
e) Resmi açılışlar, törenler ve öğrenci etkinlikleri ile ilgili hazırlıkları yapmak ve so-

nuçlandırmak.
f) Kurum/kuruluş ve şahıslardan Müdürlüğe gelen yazıların cevaplandırılması için ge-

rekli işlemleri yapmak, yazıları takip etmek ve kaydını tutmak.
g) Akademik ve idari personelin özlük hakları işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.
ğ) 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde basit bilgi

istemi niteliğini taşıyan yazılara cevap vermek.
h) Enstitüde öğrenci işlerinin düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlamak.
ı) Sekreterlik personelinin disiplin ve sicil amirliğini yapmak, idari personelin izinlerini

Enstitüdeki işleyişi aksatmayacak biçimde düzenlemek.
i) Resmi yazıların parafe ve koordinelerini yapmak.
j) Enstitü için gerekli olan her türlü mal ve malzeme alımlarında lojistik destek birim-

leriyle koordineli çalışmak.
k) Gerçekleştirme memurluğu görevini yerine getirmek.
l) Enstitü ile diğer kurumlar arasındaki yazışmaları ve işbirliklerini yürütmek.
m) Eğitim altyapısı ile yazılım ve donanımların çalışır durumda olmasını, bakımını ve

güncel bulundurulmasını sağlamak.
n) Enstitünün eğitim ve öğretim, yönetmelik, yönetim, idari ve mali işlerle ilgili duyu-

rularının Enstitü ve/veya Üniversite Genel Ağ ve Türk Silahlı Kuvvetleri Ağı sayfalarında ya-
yınlanmasını sağlamak.
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o) Öğrencilerin derse devam durumunu takip etmek, günlük ders yoklamalarını alarak
Enstitü Müdürlüğüne bildirmek.

ö) Milli Savunma Üniversitesi mevzuatı ve Enstitü Müdürü tarafından görev alanıyla
ilgili verilecek diğer görevleri yapmak.

(5) Enstitü sekreterine bağlı olarak teşkil edilecek idari yönetim birimlerinin görev ve
sorumlulukları ayrıca görev tanım formlarında belirtilir.

Ana bilim dalı başkanı
MADDE 21 – (1) Anabilim dalı başkanı, anabilim dalının her düzeydeki eğitim-öğretim

ve araştırmalarından ve anabilim dalı ile ilgili her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yü-
rütülmesinden Enstitü Müdürüne karşı sorumludur.

(2) Anabilim dalı kadrosunda öğretim üyesi bulunmaması durumunda kadrolu öğretim
elemanları ya da geçici görevlendirme ile o anabilim dalında ders vermekte olan öğretim üyeleri
arasından Enstitü Müdürü tarafından görevlendirilir.

(3) Anabilim Dalı Başkanı asker kişi olması durumunda atama, Enstitü Müdürünün ta-
lebi ve Rektörün teklifi üzerine Türk Silahlı Kuvvetlerinin atanmaya ilişkin esas ve usullerine
uygun olarak yapılır. Sivil kişi olması durumunda anabilim dalı başkanı, Enstitü anabilim dalı
kadrosundaki öğretim üyeleri, bu bulunmadığı takdirde öğretim elemanları arasından akademik
unvanları da dikkate alınarak Enstitü Müdürü tarafından atanır.

(4) Görev, yetki ve sorumlulukları:
a) Anabilim dalındaki derslerin planlanması, uygulanması ve geliştirilmesini sağlamak.
b) Anabilim dalındaki öğretim elemanlarının gözetim ve denetimini sağlamak.
c) Gerek gördüğünde anabilim dalı kuruluna başkanlık etmek, kurul kararlarını yürüt-

mek, öğretim elemanları arasında koordinasyonu sağlamak ve anabilim dalı ders dağılımlarını
öğretim elemanları arasında dengeli ve makul bir şekilde yapmak.

ç) Enstitü ile her türlü yazışmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
d) Ek ders ve sınav ücret çizelgelerinin zamanında ve doğru bir biçimde hazırlanmasını

sağlamak.
e) Eğitim-öğretimle ilgili sorunları tespit etmek, anabilim dalındaki öğrenci-öğretim

elemanı ilişkilerinin, eğitim-öğretimin amaçları doğrultusunda, düzenli ve sağlıklı bir şekilde
yürütülmesini sağlamak.

f) Eğitim-öğretimin ve bilimsel araştırmaların verimli ve etkili bir şekilde gerçekleşmesi
amacıyla anabilim dalındaki öğretim elemanları arasında uygun bir iletişim ortamını oluştur-
mak.

g) Anabilim dalında araştırma projelerinin düzenli olarak hazırlanmasını ve sürdürül-
mesini sağlamak.

ğ) Anabilim dalı değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarını yürütmek.
h) Anabilim dalının çıktı ve yeterliliklerini belirlemek ve anabilim dalının akredite edil-

mesi için gerekli çalışmaları yapmak.
ı) Her eğitim-öğretim yarıyılında anabilim dalının seminer/bilimsel etkinlik program-

larını hazırlamak.
i) Ders kayıtlarının düzenli bir biçimde yapılabilmesi için danışmanlarla toplantılar

yapmak ve danışmanlığın bu Yönetmelik ve Yönerge esasları çerçevesinde uygulanmasını sağ-
lamak.

j) Ders içeriklerinin düzenli bir biçimde uzaktan öğretim sistemine girilmesini, materyal
ve içerik geliştirme formlarının hazırlanmasını sağlamak.
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k) Alanı ile ilgili konularda araştırma yapmak, bilgi toplamak, bilgi birikimi sağlamak,
kendi ilgi sahasındaki faaliyetlerin ne şekilde gelişeceğini takip etmek, ihtiyaç ve noksanlıkları
saptamak suretiyle Enstitü Müdürüne bilgi sunmak ve önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Öğretim Elemanları

Öğretim elemanlarının görevleri
MADDE 22 – (1) Öğretim elemanlarının görevleri aşağıda yer almaktadır:
a) Bu Yönetmelikteki amaç ve ilkelere uygun biçimde lisansüstü düzeylerde eğitim-

öğretim ve uygulamalı çalışmalar yapmak ve yaptırmak, proje hazırlıklarını ve seminerleri yö-
netmek,

b) Enstitülerde eğitim-öğretim gören personelin mesleki ve genel konularda bilgilerini
geliştirmek,

c) Mesleki ve bilimsel araştırmalar, incelemeler ve yayınlar yapmak,
ç) Belirli günlerde öğrencileri ve kursiyerleri kabul ederek, onlara gerekli konularda

yardım etmek, bu Yönetmelik amaç ve ana ilkeleri doğrultusunda yol göstermek ve rehberlik
etmek,

d) Enstitü yetkili organlarınca verilecek görevleri yerine getirmek,
e) Akademik eğitim-öğretimi geliştirmek maksadıyla düzenlenecek çalışmalara katıl-

mak ve bunları yönetmek,
f) Bu Yönetmelikle verilen diğer görevleri yapmaktır.
Öğretim elemanlarının hakları
MADDE 23 – (1) Enstitü Müdürleri ile Enstitülerde görevli öğretim elemanları, aka-

demik haklarının korunması, emeklilik yaş haddi ve diğer hakları yönünden 2547 sayılı Kanuna
tabi öğretim üyelerine tanınan haklara ilaveten harp okullarında görevli öğretim elemanlarının
haklarından aynen istifade ederler ve sivil öğretim elemanlarının özlük hakları, 2547 sayılı
Kanun ve 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre
verilir. Rektör, rektör yardımcıları ve enstitü müdürleri ile enstitülerde görevli öğretim eleman-
ları, akademik unvanlarının korunması, emeklilik yaş haddi ve diğer hakları yönünden 2547
sayılı Kanuna tabi öğretim üyelerine tanınan haklara ilaveten harp okullarında görevli öğretim
elemanlarının haklarından aynen istifade ederler ve sivil öğretim elemanlarının özlük hakları,
2547 sayılı Kanun ile 2914 sayılı Kanun hükümlerine göre verilir.

(2) Enstitülerde görevli öğretim elemanlarına, disiplin ve cezai hükümler açısından,
Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan sivil memurlara uygulanan
hükümler tatbik edilir. Ayrıca 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda sa-
yılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere ilave olarak; 2547 sayılı Kanunda
yer alan diğer disiplinsizlikleri işleyen sözleşmeli ve kadrolu öğretim elemanlarına yükseköğ-
retim mevzuatında yer alan aynı neviden disiplin cezaları uygulanır.

(3) Enstitülerde görevli asker öğretim elemanlarının özlük haklarına ilişkin ödemelerde,
926 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. Ancak, asker öğretim elemanlarına, 2914 sayılı Kanunun
12 nci maddesine göre hesaplanacak üniversite ödeneği ile 926 sayılı Kanunun ek 17 nci mad-
desine göre ödenen Türk Silahlı Kuvvetleri hizmet tazminatından hangisi fazla ise o ödenir.
Öğretim elemanlarından 28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve
Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunundan istifade edenlerin, anılan Kanuna göre öde-
nen tazminatlarının, Türk Silahlı Kuvvetleri hizmet tazminatı ile üniversite ödeneğinden fazla
olması halinde, tazminat ödemeleri 2629 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenir.
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(4) Enstitü Müdürlerine 2914 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre idari görev öde-
neği verilir. Bu kişiler Türk Silahlı Kuvvetleri sosyal tesislerinden ve kamu konutlarından gö-
revlendirildikleri kadro derecesindeki subaylar gibi istifade ederler, askeri personel ile arala-
rındaki protokol münasebetlerinin düzenlenmesinde de aynı esas uygulanır.

(5) Öğretim elemanlarının maaş karşılığı haftalık mecburi ders yükü; öğretim üyeleri
için en az 10 saat, kadrolu öğretim görevlileri için en az 12 saattir. Haftalık okutulması mecburi
ders yükü dışında, öğretim elemanlarına, Üniversite Rektörlüğünce belirlenecek esaslar çer-
çevesinde, haftada en çok yirmi saate kadar verilecek dersler için 2914 sayılı Kanunun 11 inci
maddesine uygun olarak ek ders ücreti ödenir. Enstitü müdürlerinin ders verme yükümlülüğü
yoktur. Enstitü Müdür Yardımcıları için haftalık ders yükü, öğretim üyeleri ders yükünün yarısı
kadardır. Enstitü müdürleri ve öğretim elemanı kadrosu dışındaki görevlerde çalışanlardan ders
yükü verilenler için haftalık ders yükü zorunluluğu aranmaz.

(6) Enstitüler ile diğer yükseköğretim kurumları arasında karşılıklı olarak ek ders ver-
mekle görevlendirilen öğretim elemanlarına 2547 sayılı Kanunun 40 ıncı ve 41 inci maddeleri
hükümlerine göre ek ödeme yapılır. Yükseköğretim kurumları dışından ek ders vermek üzere
temin edilecek öğretim elemanlarına yapılacak ek ders ücreti ödemesi için ders yükü zorunlu-
luğu aranmaz.

(7) Akademik eğitim-öğretim için ek görev verilecek asker ve sivil öğretim elemanlarına
veya bu öğretimi geliştirmek amacıyla planlanacak çalışmalarda görevlendirilecek asker ve
sivil konferansçılara, bütçe kanunlarında belirtilen esaslara göre ücret ile 10/2/1954 tarihli ve
6245 sayılı Harcırah Kanununa göre geçici görev yolluğu ayrıca ödenir.

Çalışma esasları ve diğer hususlar
MADDE 24 – (1) Çeşitli kurum ve kuruluşlarca istenecek, bilimsel görüş, proje, araş-

tırma ve benzeri hizmetler Üniversite yönetim kurulunca kabul edilecek esaslara bağlı olmak
üzere yapılabilir.

(2) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesine aykırı fiili saptanan sivil öğretim üyelerinin,
Senato kararı neticesinde enstitü ile ilişiği kesilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Enstitülere Giriş ve Kabul Esasları

Birinci kademe eğitim-öğretim (Uzaktan Eğitim ve Karargâh Subaylığı Eğitimi)
MADDE 25 – (1) Birinci Kademe Eğitimin ilk bölümünü oluşturan Uzaktan Eğitime

isteyen tüm muvazzaf subaylar katılabilir.
(2) Karargâh Subaylığı Eğitimine alınacak subaylar, güvenlik soruşturması ve arşiv

araştırması ile birlikte nitelik değerlendirmesine ve sınava tâbi tutularak kontenjanlar çerçeve-
sinde alınır.

(3) Sınav, uzaktan eğitim mehazlarından yapılır. Sınav sayısı bir veya daha fazla olabilir.
Sınav tarihleri her yıl ayrıca yayımlanır.

(4) Karargâh Subaylığı Eğitimine girme hakkına sahip olan subaylardan, 926 sayılı Ka-
nununun Ek Geçici 93 üncü maddesi kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde
uçuş eğitimine alınanlar ile bilfiil savaşa veya teröristle mücadele harekâtına, Milli Savunma
Bakanlığınca uygun görülecek benzeri harekât görevlerine katılan birliklerde görevli olup, bu
görevleri nedeniyle sınava katılamayanların hakları, Kuvvet Komutanlıklarının teklifi, Milli
Savunma Bakanlığının uygun görmesi halinde sınavlara giremedikleri süreler kadar uzatılır.
Bu nedenler hariç, sınava gireceklerin kimliklerinin yayımlanmasından sonra herhangi bir se-
beple müracaattan vazgeçilmesi halinde sınav haklarından biri kullanılmış sayılır.
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(5) Karargâh Subaylığı Eğitimine katılmak için müracaatta bulunacak subaylarda ara-
nacak nitelikler aşağıdadır:

a) Giriş sınavı tarihinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinde subay rütbesinde asgari 8 inci hiz-
met yılını bitirmiş ve azami 23 üncü hizmet yılını bitirmemiş olmak (Kuvvet Komutanlıklarınca
hizmet ihtiyacına göre belirtilen hizmet yılı aralığında belirli dönemler seçilebilir, her durumda
toplam başvuru hakkı en fazla 6 (altı) olarak muhafaza edilir). Kuvvet Komutanlıklarının ihti-
yacına göre belirlenen hizmet yılları, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarının
teklifi, Milli Savunma Bakanının onayı ile değiştirilebilir.

b) Lisans mezunu olmak.
(6) Karargâh Subaylığı Eğitimine girişte yapılacak sınav veya sınavların ağırlıklı orta-

laması  % 50, nitelik değerlendirmesi ise % 50 oranında etkili olur.
İkinci kademe eğitim-öğretim (Komuta ve Kurmay Eğitimi)
MADDE 26 – (1) Komuta ve Kurmay Eğitimine; Karargâh Subaylığı Eğitimini başa-

rıyla bitiren personel, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ile birlikte nitelik değerlen-
dirmesine ve bir performans belirleme sınavına tâbi tutularak kontenjanlar çerçevesinde alınır.

(2) Sınav sayısı bir veya daha fazla olabilir. Sınav tarihleri her yıl ayrıca yayımlanır.
(3) Karargâh Subaylığını başarıyla bitiren personelin bu eğitim-öğretimdeki başarı or-

talaması, Komuta ve Kurmay Eğitimine girişte dikkate alınır.
(4) Komuta ve Kurmay Eğitimine girme hakkına sahip olan subaylardan, 926 sayılı

Kanununun Ek Geçici 93 üncü maddesi kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde
uçuş eğitimine alınanlar ile bilfiil savaşa veya teröristle mücadele harekâtına, Milli Savunma
Bakanlığınca uygun görülecek benzeri harekât görevlerine katılan birliklerde görevli olup, bu
görevleri nedeniyle sınava katılamayanların hakları, Kuvvet Komutanlıklarının teklifi, Milli
Savunma Bakanlığının uygun görmesi halinde sınavlara giremedikleri süreler kadar uzatılır.
Bu nedenler hariç, sınava gireceklerin kimliklerinin yayımlanmasından sonra herhangi bir se-
beple müracaattan vazgeçilmesi halinde sınav haklarından biri kullanılmış sayılır.

(5) Komuta ve Kurmay Eğitimine katılmak için müracaatta bulunacak subaylarda ara-
nacak nitelikler aşağıdadır:

a) Giriş sınavı tarihinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinde subay rütbesinde asgari 10 uncu
hizmet yılını bitirmiş ve azami 24 üncü hizmet yılını bitirmemiş olmak (Kuvvet Komutanlık-
larınca hizmet ihtiyacına göre belirtilen hizmet yılı aralığında belirli dönemler seçilebilir, her
durumda toplam başvuru hakkı en fazla 6 (altı) olarak muhafaza edilir). Kuvvet Komutanlık-
larının ihtiyacına göre belirlenen hizmet yılları, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komu-
tanlıklarının teklifi, Milli Savunma Bakanının onayı ile değiştirilebilir.

b) Muharip sınıf subayları ile yardımcı sınıf subaylardan;
1) Kara Kuvvetlerinde; ulaştırma, ikmal, bakım, maliye ve personel sınıflarına,
2) Deniz Kuvvetlerinde; ikmal sınıfına,
3) Hava Kuvvetlerinde; ulaştırma, ikmal, personel ve maliye sınıflarına,
mensup olmak.
c) Komuta ve Kurmay eğitimine başlayacağı tarih ile mezun olacağı tarihe kadar geçen

sürede, bir lisansüstü eğitime kayıt yaptırmış ve/veya devam ediyor olmamak.
(6) Komuta ve Kurmay Eğitimine girişte yapılacak sınav veya sınavların ağırlıklı orta-

laması  % 50, nitelik değerlendirmesi % 20, Karargâh Subaylığı Eğitimini bitirme başarı orta-
laması %30 oranında etkili olur.
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Ortak hükümler

MADDE 27 – (1) Giriş sınavları, subayların mesleki konular ile askeri karar ve analiz

düzeyindeki seviye ve yeterliliğini tespit etmek için iki ayrı yazılı sınav ile uygulamalı olarak

yapılan sınav veya sınavlardan oluşur. Yapılacak sınavların sayısı, tipi ve niteliği, gerektiğinde

Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarının belirleyeceği ihtiyaçlar doğrultusunda

Milli Savunma Üniversitesinin teklifi, Milli Savunma Bakanının onayı ile değiştirilebilir.

(2) Yapılacak her sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

(3) Karargâh Subaylığı Eğitimi ile Komuta ve Kurmay Eğitimine girişte yapılacak ni-

telik değerlendirmelerinde; Lisans seviyesi eğitim-öğretimi mezuniyet derecesi, Temel Kurs

(Sınıf Okulu, Görev Öncesi/İhtisas Kursu, Uçuş Okulu, Astsubaylıktan Subaylığa geçiş eğitimi,

Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi ve benzeri) mezuniyet derecesi, mükâfat ve cezalar,

sicil notu, yabancı dil notu, Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli için komando ve kıta hizmet

puanı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli için deniz hizmet puanı dikkate alınır.

(4) Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli için nitelik değerlendirmesi notuna komando

puanı veya kıta hizmet puanı ilave edilir. İlave edilecek puan hesaplama yöntemi Genelkurmay

Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığının teklifi üzerine Milli Savunma Bakanının onayı

ile belirlenir. Yıl içerisinde değişiklik yapılması teklif edilmediği sürece mevcut uygulamaya

devam edilir.

(5) Deniz sınıfı personel için Deniz Hizmet Puanı, nitelik değerlendirmesi notuna yüzde

yirmi (%20) oranında etki eder. Deniz Hizmet Puanı hesaplama yöntemi Milli Savunma Ba-

kanlığı tarafından belirlenir.

(6) Ancak her halükarda güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının müspet sonuç-

lanmış olması dikkate alınır.

(7) Adaylar arasında eşit puan sağlayanlardan sınav değerlendirme notu daha fazla olana

öncelik verilir. Eşitlik bozulmazsa sicil notu daha fazla olana, eşitlik yine de bozulmazsa hizmet

süresi fazla olana öncelik verilir.

(8) Giriş sınavında başarılı olmak için sınav yapılan her konudan en az 60 puan almak

esastır. Adayların her sınav konusundan aldıkları notlar toplanır ve toplam sınav notu bulunur.

Birden fazla uygulamalı sınav yapıldığında, uygulamalı sınavların aritmetik ortalaması alınır.

Notlar tama çevrilmez. İhtiyaç duyulduğunda, giriş sınavında her konudan en az alınması ge-

reken puan, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarının teklifi, Milli Savunma Ba-

kanının onayı ile değiştirilebilir.

(9) Sınavlar ve sınav evrakının tetkik ve değerlendirilmesi çıkarılacak yönerge esasla-

rına göre yapılır.

(10) Genel not çizelgeleri, Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğünce teşkil edilecek

“Sınav Hazırlık ve Değerlendirme Komisyonu” tarafından incelendikten sonra giriş sınavları

başarı sıralaması tespit edilir ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörü tarafından onaylanır.

(11) Karar çizelgeleri Milli Savunma Bakanı tarafından onaylandıktan sonra kesinlik

kazanır. Sınavı kazanan ve kazanamayan subaylara tebligat, Kuvvet Komutanlıklarınca yapılır.

(12) Adayın nitelik değerlendirme notları, Kuvvet Komutanlıklarınca “GİZLİ” gizlilik

derecesinde ve “KİŞİYE ÖZEL” olarak Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğüne bildirilir.
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Karargâh subaylığı eğitimine girmek için müracaatta bulunan subayların nitelik
değerlendirmesi

MADDE 28 – (1) Karargâh Subaylığı Eğitimine girmek için müracaatta bulanan su-
bayların nitelik değerlendirmesi aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Lisans seviyesi eğitim-öğretimi mezuniyet derecesi: Nitelik değerlendirmesine top-
lamda yüzde yirmi (%20) oranında etkili olur. Bu kapsamda; lisans mezuniyet kredi notu (4’lük
not sistemi) ile beş (5) katsayısının çarpımı sonucu bulunacak puan olarak belirlenir.

b) Temel kurs (Sınıf Okulu, Görev Öncesi/İhtisas Kursu, Uçuş Okulu, Astsubaylıktan
Subaylığa geçiş eğitimi, Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi ve benzeri) mezuniyet derecesi:
Nitelik değerlendirmesine toplamda yüzde on (%10) oranında etkili olur. Birden fazla temel
veya ihtisas kursuna katılan personelin mezuniyet derecelerinden en yüksek olanı dikkate alınır.
Temel kurs mezuniyet derecesi, 100 tam not üzerinden notun % 10 oranında alınmasıyla bu-
lunur. Sınıf okullarında başarı sıralamasında ilk %10’a girenlere artı bir, %10 ile %20 arasında
olanlara artı yarım (0.5) puan verilir. Yüzdelerin hesaplanmasında küsuratlar bir üste tamam-
lanmayacaktır. Temel kurs mezuniyet notu olmayan personelin Temel Kurs Mezuniyet Notu
hesaplanmasında, lisans mezuniyet kredi notu (4’lük not sistemi) ile (2,5) katsayısının çarpımı
sonucu, 100’lük puan sisteminde ise %10’u alınarak bulunacak puan kullanılır.

c) Mükâfatlar ve cezalar: Sıralı sicil amirleri ve yetkili diğer amirler tarafından verilen
mükâfatlar ve cezalar nitelik değerlendirmesine toplamda yüzde on (%10), oranında etkili olur.
Mükâfatlara verilecek puanlar Kuvvet Komutanlıklarının ilgili mevzuatına göre hesaplanır.
Ceza puanı ise, 31/1/2013 tarihli ve 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanununun
ekinde yer alan (2) sayılı çizelgesine göre bulunan toplam puanın 0,118 katsayısı ile çarpılması
sonucu elde edilen puandır. Ceza puanının hesaplanmasında, 6413 sayılı Kanunun ekinde yer
alan (2) sayılı çizelgede yer almayan ve taksirli suçlar hariç olmak üzere mahkeme kararı ile
verilen para cezaları için 4 puan, diğer hapis cezaları için 4,5 puan esas alınır. Bu puanlar da
0,118 katsayısı ile tahvil edilir. Mahkeme kararı ile verilen cezalar ertelenmiş, hapis cezası se-
çenek yaptırımlarına çevrilmiş, adli sicilden çıkarılmış ya da verilen mahkûmiyet hükmünün
açıklanması geri bırakılmış olsa dahi ceza puanı hesaplanır. Mükâfat puanları (+), ceza puanları
(-) değerlerde olup (+ üssü -) 10 puandan sonraki puanlar dikkate alınmaz.

ç) Sicil notu: Subayın Karargâh Subaylığı Eğitimine girmek için müracaat ettiği tarihte
926 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan sicil notu ortalaması nitelik değerlendirilme-
sine toplamda yüzde elli (%50) oranında etkili olur. Deniz Sınıfı personel için sicil notu yüzde
otuz (%30) oranında alınır. Sınava müracaat tarihine kadar olan sicil notlarının ortalaması; sicil
tam notunun yüzde doksan (%90)’ından aşağı olan subaylar değerlendirilmeye tâbi tutulmazlar
ve giriş sınavlarına iştirak ettirilmezler. Sicil notu hesaplanırken, sicil tam notu olan 100 sicil
notuna, 50 (deniz sınıfı personel için 30 puan) puan verilir. Bunun altındaki notlar ise 0.50 (de-
niz sınıfı personel için 0.30) katsayısı ile çarpılır. Nitelik değerlendirmesi için kullanılan sicil
notu hesaplama yöntemlerinde ihtiyaca göre Kuvvet Komutanlıklarının teklifi, Milli Savunma
Bakanının onayı ile değişiklik ve düzenleme yapılabilir.

d) Yabancı Dil Notu: Son iki yıl içerisinde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edi-
len merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavla-
rından alınan notlar yüzde on (%10) oranında etkili olur. Etki oranı hesaplamasında, Yabancı
Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) alınan 50 ve üzeri puanlar dikkate alınır, alınan
puan 0,10 katsayısı ile çarpılır. YDS haricindeki yabancı dil notu için ise Yükseköğretim
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Kurulunca/ Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca kabul edilen eşdeğerlik tab-
lolarında bu puana (YDS 50) karşılık gelen puan ve üzerinde alınan not 0,10 katsayısı ile çar-
pılarak yabancı dil notu hesaplanır.

Komuta ve kurmay eğitimine girmek için müracaatta bulunan subayların nitelik
değerlendirmesi

MADDE 29 – (1) Komuta ve Kurmay Eğitimine girmek için müracaatta bulanan su-
bayların nitelik değerlendirmesi aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Lisans seviyesi eğitim-öğretimi mezuniyet derecesi: Nitelik değerlendirmesine top-
lamda yüzde yirmi (%20) oranında etkili olur. Deniz Sınıfı personel için lisans seviyesi eği-
tim-öğretimi mezuniyet derecesi yüzde on (%10) oranında etkili olur. Bu kapsamda; lisans me-
zuniyet kredi notu (4’lük not sistemi) ile beş (5) katsayısının çarpımı sonucu bulunacak puan
olarak belirlenir.

b) Temel kurs (Sınıf Okulu, Görev Öncesi/İhtisas Kursu, Uçuş Okulu, Astsubaylıktan
Subaylığa geçiş eğitimi, Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi ve benzeri) mezuniyet derecesi:
Nitelik değerlendirmesine toplamda yüzde on (%10) oranında etkili olur. Birden fazla temel
veya ihtisas kursuna katılan personelin mezuniyet derecelerinden en yüksek olanı dikkate alınır.
Temel kurs mezuniyet derecesi, 100 tam not üzerinden notun %10 oranında alınmasıyla bulu-
nur. Sınıf okullarında başarı sıralamasında ilk %10’a girenlere artı bir, %10 ile %20 arasında
olanlara artı yarım 0.5 puan verilir. Yüzdelerin hesaplanmasında küsuratlar bir üste tamamlan-
mayacaktır. Temel kurs mezuniyet notu olmayan personelin Temel Kurs Mezuniyet Notu he-
saplanmasında, lisans mezuniyet kredi notu (4’lük not sistemi) ile (2,5) katsayısının çarpımı
sonucu, 100’lük puan sisteminde ise %10’u alınarak bulunacak puan kullanılır.

c) Mükâfatlar ve cezalar: Sıralı sicil amirleri ve yetkili diğer amirler tarafından verilen
mükâfatlar ve cezalar nitelik değerlendirmesine toplamda yüzde on (%10) oranında etkili olur.
Mükâfatlara verilecek puanlar Kuvvet Komutanlıklarının ilgili mevzuatına göre hesaplanır.
Ceza puanı ise, 6413 sayılı Kanunun ekinde yer alan (2) sayılı çizelgeye göre bulunan toplam
puanın 0,118 katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilen puandır. Ceza puanının hesaplanma-
sında, 6413 sayılı Kanunun ekinde yer alan (2) sayılı çizelgede yer almayan ve taksirli suçlar
hariç olmak üzere mahkeme kararı ile verilen para cezaları için 4 puan, diğer hapis cezaları
için 4,5 puan esas alınır. Bu puanlar da 0,118 katsayısı ile tahvil edilir. Mahkeme kararı ile ve-
rilen cezalar ertelenmiş, hapis cezası seçenek yaptırımlarına çevrilmiş, adli sicilden çıkarılmış
ya da verilen mahkûmiyet hükmünün açıklanması geri bırakılmış olsa dahi ceza puanı hesap-
lanır. Mükâfat puanları (+), ceza puanları (-) değerlerde olup (+ üssü -) 10 puandan sonraki
puanlar dikkate alınmaz.

ç) Sicil notu: Subayın Komuta ve Kurmay Eğitimine girmek için müracaat ettiği tarihte
926 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan sicil notu ortalaması nitelik değerlendirilme-
sine toplamda yüzde kırk (%40) oranında etkili olur. Deniz Sınıfı personel için sicil notu yüzde
otuz (%30) oranında alınır. Sınava müracaat tarihine kadar olan sicil notlarının ortalaması; sicil
tam notunun yüzde doksanından (%90) aşağı olan subaylar değerlendirilmeye tâbi tutulmazlar
ve giriş sınavlarına iştirak ettirilmezler. Sicil notu hesaplanırken, sicil tam notu olan 100 sicil
notuna, 40 puan verilir (Deniz sınıfı personeli için 30 puan). Bunun altındaki notlar 0,40 kat-
sayısı (Deniz Sınıfı Personel için 0.30) ile çarpılır. Nitelik değerlendirmesi için kullanılan sicil
notu hesaplama yöntemlerinde ihtiyaca göre Kuvvet Komutanlıklarının teklifi, Milli Savunma
Bakanının onayı ile değişiklik ve düzenleme yapılabilir.
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d) Yabancı Dil Notu: Son iki yıl içerisinde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edi-
len merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavla-
rından alınan notlar yüzde yirmi (%20) oranında etkili olur. Etki oranı hesaplamasında, Yabancı
Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) alınan 60 ve üzeri puanlar dikkate alınır, alınan
puan 0,20 katsayısı ile çarpılır. YDS haricindeki yabancı dil notu için ise Yükseköğretim Ku-
rulunca/Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca kabul edilen eşdeğerlik tablola-
rında bu puana (YDS 60) karşılık gelen puan ve üzerinde alınan not 0,20 katsayısı ile çarpılarak
yabancı dil notu hesaplanır.

Girişe engel haller ve giriş hakkının iptali
MADDE 30 – (1) Birinci Kademe eğitimi oluşturan Uzaktan Eğitim ve Karargâh Su-

baylığı eğitimi ile İkinci Kademe eğitimi oluşturan Komuta ve Kurmay eğitimine girişe engel
hâller şunlardır:

a) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, suç
uydurma, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, kız, kadın ve erkek kaçırmak, genel ahlaka karşı
suçlar, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar
ile kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından birisinden mahkûm
olanlar.

b) Firar, üste hakaret, emre itaatsizlikte ısrar, mukavemet, amir veya üste fiilen taarruz,
fesat, isyan suçları ile 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 148 inci mad-
desinin birinci fıkrasının (a) bendinde yazılı suçlardan mahkûm olanlar.

c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, (a) ve (b) bentlerinde sayılanların dışındaki suç-
lardan veya disiplinsizliklerden toplam olarak 21 gün ve daha fazla hapis, oda hapsi veya hizmet
yerini terk etmeme cezası ile mahkûm olanlar veya cezalandırılanlar, (a) ve (b) bentlerinde sa-
yılı suçlardan dolayı haklarında erteleme, seçenek yaptırımlardan birine çevrilme, hükmün
açıklanmasının geri bırakılması kararı verilen subaylar da eğitime alınmazlar.

ç) Sıralı üç sicil amirinden en az ikisi tarafından, Enstitüye girmeye layık görülmeyerek
hakkında olumlu nitelik belgesi verilmeyenler Kuvvet Harp Enstitülerine kabul edilmezler.

d) Birinci ve İkinci Kademe Eğitimlere giriş sınavı ve enstitülere tefrik sürecinin her-
hangi bir aşamasında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenli-
ğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti
veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunduğu sonradan tespit edilenlerin adaylık/kursiyerlik/öğ-
renci subaylık statüleri Kuvvet Komutanlıkları/Milli Savunma Üniversitesinin teklifi ve Milli
Savunma Bakanının onayı ile sonlandırılır.

e) Haklarında dava açılmış subaylar, diğer şartlara haiz iseler nitelik değerlendirmesine,
uzaktan eğitime, giriş sınavlarına katılabilirler. Karargâh Subaylığı Eğitimi ile Komuta ve Kur-
may Eğitimi başlangıç tarihine kadar davası sonuçlanmamış olanlar, eğitime alınmazlar. Hak-
larındaki davaları sonuçlananlardan Karargâh Subaylığı Eğitimi ile Komuta ve Kurmay Eğiti-
mine girmeye mani ceza aldığı tespit edilenler, eğitime kabul edilmezler. Ancak, haklarında
beraat kararı kesinleşenlerin veya dava sonunda eğitime girmeye engel olacak ceza almayan-
ların Karargâh Subaylığı Eğitimi ile Komuta ve Kurmay Eğitimine girme hakları iade edilir.

Kontenjanlar
MADDE 31 – (1) Kuvvet Harp Enstitülerine alınacak subaylar için kontenjanlar; aşa-

ğıdaki esaslara göre Milli Savunma Bakanlığınca tespit edilir ve her yıl ayrıca yayımlanır.
Ancak tespit edilme şekilleri aşağıda belirtilen kontenjanlarda, Kuvvet Komutanlıklarının
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ihtiyaçlarına yönelik olarak, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarının teklifi,
Milli Savunma Bakanının onayı ile gerektiğinde değişiklik yapılabilir ve değişiklikler Milli
Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanır.

(2) Kuvvet Harp Enstitüleri için Milli Savunma Bakanlığınca ilan edilen kontenjanların,
değerlendirmeye hak kazananlarla doldurulamaması ve Milli Savunma Bakanlığınca lüzum
duyulması halinde kontenjanlar; sınav başarı notu aşağıya çekilerek sınavlarda başarılı subay-
ların en yüksek toplam puan alanından başlamak üzere tamamlanabilir. Milli Savunma Bakan-
lığınca ihtiyaç duyulmaması halinde ise; Kuvvet Komutanlıklarına ait o yıl için tamamlana-
mayan kontenjanlar, müteakip yıllarda kullanılmak üzere saklı bırakılır. Müteakip yıl yapılan
sınavlarda kuvvetlerin kendilerine ait kontenjanından daha fazla subayın başarılı olması duru-
munda, önceki yıllarda tamamlanamayan kontenjanlar kullanılabilir.

(3) Kuvvet Harp Enstitüleri Kontenjanları;
a) Karargâh Subaylığı Eğitimi Yüz Yüze eğitim-öğretim aşamasına ilişkin asgari kon-

tenjan miktarlarının;
1) Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli için; asgari %80’i muharip, azami %20’si

yardımcı sınıf subaylarına tahsis edilir.
2) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli için; asgari %80’i deniz sınıfı, azami %20’si

deniz sınıfı olmayan muvazzaf subaylara tahsis edilir.
3) Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli için; Hava Kuvvetleri Komutanlığının tüm

sınıflardaki nitelikli personel ihtiyacının dengeli bir şekilde karşılanması maksadıyla, sınıf/sınıf
grubu bazında tamamlanması istenen asgari kontenjan belirlenir. Sınıf/sınıf grubu bazında be-
lirlenen kontenjanlarla birlikte ortak kontenjan da belirlenerek, yapılan sınav ve nitelik değer-
lendirmesi sonucunda yüksek puan alan ancak sınıf kontenjanına giremeyen subaylara tahsis
edilir.

4) Karargâh Subaylığı Eğitimi Yüz Yüze eğitim-öğretim aşamasına ilişkin Sınıflara yö-
nelik uygulanacak kontenjan miktarı, her yıl Kuvvet Komutanlıklarınca belirlenerek Milli Sa-
vunma Bakanlığına bildirilir.

b) Komuta ve Kurmay Eğitimi için Karargâh Subaylığı Eğitimini başarıyla bitiren mu-
vazzaf subaylardan asgari kontenjan miktarlarının;

1) Kara Kuvvetleri Komutanlığı için; asgari %90’ı muharip, azami %10’u yardımcı
sınıf subaylarına tahsis edilir.

2) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için; asgari %80’i deniz sınıfı muharip ve azami
%20’sinin deniz sınıfı olmayan muharip ve ikmal sınıfı subaylara tahsis edilir.

3) Hava Kuvvetleri Komutanlığı için; belirlenen sınıf/sınıf grubu kontenjanları çerçe-
vesinde sıralamaya girenler arasından seçilmesi esas alınır. Karargâh Subaylığı Eğitimini ba-
şarıyla bitiren Pilot, Silah Sistem (SS) ve Seyrüsefer (S/S) sınıfı personel ile kontenjanların
dolmaması durumunda bu kontenjanlar boş bırakılır, diğer sınıflar ile doldurulmaz. Diğer sı-
nıfların/sınıf gruplarının (Yardımcı sınıflardan; Ulaştırma, İkmal, Maliye ve Personel sınıfları
kontenjan planlamasına dâhil edilir.) kontenjanlarının dolmaması durumunda ise bu kontenjan
Hava Kuvvetleri Komutanlığının teklifi üzerine ortak kontenjana dâhil edilebilir. (Bu husus
her yıl kontenjan ile birlikte Milli Savunma Bakanlığına bildirilir.)

(4) Komuta ve Kurmay Eğitimine ilişkin sınıflara yönelik uygulanacak kontenjan mik-
tarları, her yıl Kuvvet Komutanlıklarınca belirlenerek Milli Savunma Bakanlığına bildirilir.
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Müracaat şekli
MADDE 32 – (1) Kuvvet Harp Enstitülerindeki eğitimlere aşağıdaki şekilde müracaat

edilir:
a) Enstitüye girmeye istekli subay bir dilekçe ile en yakın amirine müracaat eder.
b) Müracaat eden subaylardan hakkında değerlendirme yapılacak personel için sıralı

üç sicil amiri tarafından “GİZLİ” gizlilik dereceli ve EK-A’daki örneğe uygun birer “Nitelik
Belgesi” doldurulur. Sicil amirleri nitelik belgesinin kanaat bölümüne “Komuta ve Kurmay
Eğitimi/Karargâh Subayı Eğitimi görmeye lâyıktır/layık değildir” şeklinde kanaatlerini belir-
tirler.

c) Müracaat eden subayın Kuvvet Harp Enstitüleri sınavlarına girip girmeyeceği hak-
kındaki nihai karar; şahsi dosyalarının incelenmesi ve Kuvvet Komutanlıkları tarafından yapı-
lacak nitelik değerlendirilmelerine göre Kuvvet Komutanlıklarınca verilir.

ç) Sınava girmeye layık görülenlerin kimlikleri ile hangi sınav merkezinde sınava gi-
recekleri; Kuvvet Komutanlıklarınca Milli Savunma Bakanlığına ve Milli Savunma Üniversi-
tesine bildirilir.

d) Müracaatın hangi tarihte yapılacağı ve müracaat evraklarının komuta kademelerinde
bulundurulacağı tarihler ile sınavların yapılacağı tarihler ayrıca yayımlanır.

Giriş sınavı ile ilgili hususlar
MADDE 33 – (1) Sıralı sicil amirlerince hakkında olumsuz nitelik belgesi tanzim edil-

meyen subaylar, Kuvvet Harp Enstitüleri sınavlarına katılırlar.
(2) Sınava katılmaya istekli subaylar, herhangi bir sebeple sınavı yarıda bırakabilir veya

sınava girmeyebilir. Bu hal sonraki sınav hakkını kaybettirmez. Ancak, sınava katılmak üzere
izin aldığı halde, geçerli bir mazereti bulunmaksızın sınavlara hiç girmeyen veyahut sınavların
bir veya birkaçına girip de diğerlerine katılmayan subaylar, sınav merkezini kurup işleten ko-
mutanlıklarca belirlenen terk tarihinden itibaren 48 saat içerisinde görevlerine katılmakla yü-
kümlü olup, gecikenler hakkında kanuni işlem yapılır.

Kuvvet harp enstitülerini kazananların tespiti
MADDE 34 – (1) Kuvvet Harp Enstitülerini kazananların tespiti, Milli Savunma Üni-

versitesi tarafından, sınav sonuçlarının, Komuta ve Kurmay Eğitimi için Karargâh Subaylığı
başarı ortalamasının tespit edilmesinden sonra, nitelik değerlendirilmelerinin de dâhil edilmesi
ile Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenen kontenjanlar ve esaslar çerçevesinde yapılır.
Kontenjanların değişmesi durumunda; aşağıda belirtilen kazananların tespit edilme esaslarında,
Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarının teklifi, Milli Savunma Bakanının onayı
ile değişiklik yapılabilir ve değişiklikler Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanır.

(2) Karargâh Subaylığı Eğitimi yüz yüze eğitim-öğretim aşamasını kazananlar aşağıdaki
esaslara göre belirlenir:

a) Kara Harp Enstitüsünü kazananların tespiti: Kara Kuvvetlerine mensup subaylar, ni-
telik ve sınav değerlendirilmesi sonucu almış oldukları toplam notlara göre, en yüksek not
alandan başlamak üzere sıralanır. Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli için belirlenen kon-
tenjanlar, en yüksek not alandan başlamak üzere ilgili sınıfa mensup subaylar tarafından dol-
durulur.

b) Deniz Harp Enstitüsünü kazananların tespiti: Deniz Kuvvetlerine mensup subaylar,
sınav ve nitelik notları değerlendirme sonuçlarına göre en yüksek not alandan başlamak üzere
sıralanır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli için belirlenen kontenjanlar, en yüksek not
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alandan başlamak üzere ilgili sınıfa mensup subaylar tarafından doldurulur. Deniz sınıfı olma-
yan muvazzaf subayların kontenjanları, hak kazananlar ile tamamlanamadığı takdirde deniz
sınıfı subaylardan sıralamada en üstte olandan başlayarak tamamlanır.

c) Hava Harp Enstitüsünü kazananların tespiti: Hava Kuvvetlerine mensup subaylar,
nitelik ve sınav değerlendirilmesi sonucu almış oldukları toplam notlara göre, en yüksek not
alandan başlamak üzere sıralanır. Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli için belirlenen kon-
tenjanlar, en yüksek not alandan başlamak üzere ilgili sınıfa mensup subaylar tarafından dol-
durulur. Sınıf/sınıf grubu bazında belirlenen kontenjanlar tamamlandıktan sonra yapılan sınav
ve nitelik değerlendirmesi sonucunda yüksek puan alan ancak sınıf/sınıf grubu kontenjanına
giremeyen subaylardan ortak kontenjana girenler de enstitüye kabul edilir.

(3) Komuta ve Kurmay Eğitimini kazananlar aşağıdaki esaslara göre belirlenir:
a) Kara Harp Enstitüsünü kazananların tespiti: Toplam kontenjanın içerisine giren son

subayın toplam notunun %90’ına kadarki puanı alan personelin de içeride kalacağı şekilde se-
çim havuzu oluşturulur, asgari %90 muharip ve azami %10 yardımcı sınıf kontenjanları, sıra-
lamada daha üstte bulunan personelden itibaren kendi içinde ve yayımlanan mevcut kontenjanı
geçmeyecek şekilde doldurulur.

b) Deniz Harp Enstitüsünü kazananların tespiti: Deniz Kuvvetlerine mensup subaylar,
değerlendirme sonuçlarına göre en yüksek not alandan başlamak üzere sıralanır. Belirlenen
kontenjanın, asgari %80’i deniz sınıfı subaylardan, azami %20’si deniz sınıfı olmayan muharip
ve ikmal sınıfı subaylardan en yüksek not alandan başlayarak kendi sınıf kontenjanına göre
doldurulur. Deniz sınıfı olmayan muvazzaf subayların kontenjanları, hak kazananlar ile ta-
mamlanamadığı takdirde deniz sınıfı subaylardan sıralamada en üstte olandan başlayarak tamam-
lanır.

c) Hava Harp Enstitüsünü kazananların tespiti: Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından
kadroya göre belirlenen sınıf/sınıf grubu kontenjanlarına ve ortak kontenjana göre sıralamaya
girenler arasından belirlenir. İlk aşamada; belirlenen asgari sınıf/sınıf grubu kontenjanları en
yüksek not alandan başlamak üzere doldurulur. İkinci aşamada; pilot sınıfı hariç olmak üzere
belirlenen ortak kontenjan, en yüksek toplam not alandan başlamak üzere doldurulur. Sınıflar
için belirlenen asgari kontenjanlar ilgili sınıftan adaylar ile doldurulamadığında, doldurulama-
yan kontenjan ortak olarak belirlenen kontenjana ilave edilir. Ortak olarak belirlenen kontenjan
(pilot sınıfı hariç olmak üzere) en yüksek toplam not alan adaylardan başlanarak doldurulur.

(4) Karargâh Subaylığı Eğitimi ile Komuta ve Kurmay Eğitimine katılmaya hak kaza-
nan personelin eğitim-öğretime katılımları;

a) Kara Kuvvetleri Komutanlığı mensubu personel için; bilfiil teröristle mücadele ha-
rekâtına ve benzeri harekât görevlerine katılan birliklerde görevli olanların,

b) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mensubu personel için; personelin mesleki gelişim
paternleri (Komutanlık, II.Komutanlık, Komutanlık Stajı, Başçarkçılık) ve bilfiil teröristle mü-
cadele harekâtına ve benzeri harekât görevlerine katılanların,

c) Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu personel için; Uçuş Öğretmeni, Uçuş Eğiti-
mine katılan personel ile bilfiil teröristle mücadele harekâtına ve benzeri harekât görevlerine
katılan birliklerde görevli olanların eğitime katılımları,

sınavı takip eden iki eğitim-öğretim yılı sonuna kadar Kuvvet Komutanlıklarının teklifi,
Milli Savunma Bakanlığının onayı ile ertelenebilir.

Sayfa : 22                               RESMÎ GAZETE                              4 Temmuz 2019 – Sayı : 30821



Müşterek Komuta ve Kurmay Eğitimine giriş ve kontenjanlar
MADDE 35 – (1) Müşterek Komuta ve Kurmay Eğitimine Kuvvet Komutanlıklarından

katılacak kurmay subayların seçimi ve kontenjanı, Milli Savunma Bakanlığınca tespit edilir.
Müşterek Komuta ve Kurmay Eğitimine katılacakların seçim esasları
MADDE 36 – (1) Müşterek Komuta ve Kurmay Eğitimine katılacaklarda aşağıdaki ni-

telikler aranır:
a) Komuta ve Kurmay Eğitiminden mezun olduktan sonra asgari iki yıl kıta ve karar-

gâhlarda hizmet yapmış olmak.
b) Asgari Binbaşı rütbesinde olmak.
c) Komuta ve Kurmay Eğitiminden 80 ve üzeri not ortalaması ile mezun olmak.
ç) Son iki yıl içerisinde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı

dil sınavlarından en az 70 ve üzerinde, eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen
uluslararası yabancı dil sınavları da dâhil diğer sınavlardan Yükseköğretim Kurulunca/Ölçme,
Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca kabul edilen eşdeğerlik tablolarında bu puana
(YDS 70) karşılık gelen puan ve üzerinde not almak.

d) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması müspet sonuçlanmış olmak.
(2) Kuvvet Komutanlıklarının ihtiyacına göre belirlenen seçim esasları, Genelkurmay

Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarının teklifi, Milli Savunma Bakanının onayı ile değiştiri-
lebilir.

Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsünde öğrenim görecek personelde aranacak
nitelikler

MADDE 37 – (1) Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsüne, nitelikleri aşağıda belirtilen
subaylar ile kamu yönetiminde ve gerektiğinde özel kesimde görevli veya görev almaya aday
yöneticiler katılabilir:

a) Asker personelin nitelikleri:
1) General/amiral veya en az Albay rütbesinde bulunmak.
2) Kurmay subaylar için, Müşterek Harp Enstitüsünden mezun olmuş olmak.
3) Üst subay olduktan sonra disiplin amirlerinden veya mahkemelerden herhangi bir

ceza almamış olmak.
4) Son 5 yıllık sicil notlarının ortalaması sicil tam notunun % 90 ve daha yukarısında

olmak.
5) Tercihen en az bir yabancı dil bilmek.
6) Sınıf subayları için, tercihen Karargâh Subaylığı Öğrenimini bitirmiş olmak ve en

az bir yabancı dil bilmek.
7) İnceleme ve araştırma yapmaya hevesli olmak.
b) Sivil personelin nitelikleri:
1) Genel ve özel bütçeli idarelerle kamu kurum ve kuruluşlarında büyükelçi, başkon-

solos, konsolos, vali, vali yardımcısı, kaymakam, genel müdür, genel müdür yardımcısı, bölge
müdürü, işletme müdürü, daire başkanı ve emsali görevlerde bulunmak veya sayılan bu gö-
revlere atanmaya aday durumda olmak veya medya mensubu, özel sektör temsilcisi, ilgili sivil
toplum kuruluşlarının temsilcisi ve akademik personel olmak.

2) Yükseköğrenim kurumlarının birinden lisans mezunu olmak.
3) Tercihen en az bir yabancı dili bilmek.
4) İnceleme ve araştırma yapmaya hevesli olmak.
5) Görev yeri ve kadrosu itibariyle alacağı eğitime uygun olmak.
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Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsüne katılacak asker personelin kontenjanları

MADDE 38 – (1) Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsüne katılacak asker personelin

kontenjanları; Milli Savunma Bakanlığınca, sivil personelin kontenjanları ise Milli Güvenlik

Kurulu Genel Sekreterliği tarafından tespit edilir ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğüne

bildirilir.

Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsüne katılacak sivil kursiyerlerin seçilmesi

MADDE 39 – (1) Sivil kursiyerlerin seçilmesi; Milli Savunma Bakanlığınca her yıl il-

gili bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar ile eğitime katılacak aday medya mensupları için Cum-

hurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, özel sektör temsilcileri için Türkiye Odalar ve Borsalar

Birliği Başkanlığından, akademik personel için ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından ken-

dilerine tanınan kontenjanın iki katı kadar adayın bildirilmesi istenir. Milli Savunma ve Gü-

venlik Enstitüsünde öğretim görecek sivil kursiyerler; bildirilen bu adaylar arasından Milli Sa-

vunma Bakanlığınca belirlenir.

ALTINCI BÖLÜM

Sınav ve Değerlendirme Esasları

Sınavlar

MADDE 40 – (1) Her ders için en az bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır.

Bununla birlikte uygulamalı dersler için sadece dönem sonu sınavı yapılabilir. Enstitü Yönetim

Kurulu, sınavın/sınavların sözlü veya pratik çalışma olarak yapılmasına karar verebilir.

(2) Tüm sınavlar, kâğıt ortamında ve eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zor-

luk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya

farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir.

Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi,

sınav sorularının kâğıt ortamında veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin

sağlanmasına ilişkin ilkeler çıkarılacak yönergelerde belirlenir.

(3) Bireylerin zihinsel bilgi ve becerilerini ölçmek için kullanılan sınav çeşitleri yöner-

gede belirtilir.

(4) Dönem içi ve dönem sonu sınavlarından herhangi birine Senato tarafından belir-

lenmiş haklı ve geçerli nedenlerden biri nedeniyle katılamayan kursiyer ve öğrenciler için ilgili

Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla mazeret sınavı yapılır.

(5) Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsünde yazılı sınav yapılmaz. Eğitim-öğretim sü-

resince kursiyerlerin yazılı veya sözlü olarak çeşitli faaliyetlerde gösterdikleri başarı, sarf et-

tikleri gayret göz önünde tutularak değerlendirme yapılır. Ayrıntılı hususlar, özel yönergesinde

belirtilir.

(6) Ara sınavlar ile yarıyıl sonu sınavları akademik takvimde belirtilen süre içinde ya-

pılır.

(7) Sınavların düzeni, Enstitülerce sağlanır. Öğrenci, öğrenci subay ve kursiyerler, sı-

navlarda Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kurallara uymakla yükümlüdür.

(8) Komuta ve Kurmay Eğitiminde, ilk yarıyılın/dönemin sonunda öğrenci subayların

programa devam edebilmesi için dersleri başarıyla bitirmesi ve eğitim-öğretim yılının başında

Senato tarafından belirlenebilecek ek başarı koşullarını yerine getirmesi gerekir.
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Değerlendirme
MADDE 41 – (1) Öğrenci, öğrenci subay ve kursiyerin her bir dersten başarısı, dönem

içi notuyla/notlarıyla dönem sonu sınav notunun birlikte değerlendirilmesiyle belirlenir. Dönem
içi notları; ara sınav notu/notları ve/veya ödevlere, uygulamalara ve pratik çalışmalara verilen
notlardan oluşur.

(2) Başarı notu; dönem içi ve dönem sonu notlarıyla notların yüzdelik bilgileri dikkate
alınarak hesaplanır.

(3) Dersler ve bunların haftalık teorik ve uygulama saatleri, AKTS kredi değerleri ve
varsa bir dersin alınabilmesi için önceden alınıp başarılması gereken dersler veya önkoşullar
ile derslerin yarıyıllara veya yıllara göre dağılımı, ilgili Enstitü Kurulu kararı ve Senatonun
onayı ile belirlenir. Derslerin kredilendirilmesi ile ilgili ayrıntılar çıkarılacak yönergelerde be-
lirtilir.

(4) Misafir askeri personel; öğrenci, öğrenci subay ve kursiyerlerle birlikte ve aynı kri-
terlere göre değerlendirilmeye tabi tutulur. Gerekli görüldüğü takdirde muafiyet konuları ve
sınav sistemine ilişkin özel hususlar Senato tarafından düzenlenir.

(5) Harp Enstitülerinde;
a) Karargâh Subaylığı Eğitiminde bitirme not tabanı 65’tir. Notu 65’ten az olanlar ba-

şarısız olmuş kabul edilirler ve geçerli notu 65’ten az olanların diplomaları verilmez ve bunlar
sınıfları görevlerine iade edilirler. Başarı ile bitirdikleri hakkında karar verilenlerin diplomaları
Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğünce onaylanır.

b) Komuta ve Kurmay Eğitiminde yıllık geçerli notu 70 ve daha fazla olanlar enstitüyü
başarı ile bitirmiş sayılır ve kendilerine diplomaları verilir. Milli Savunma Bakanı tarafından
kurmaylıkları onaylanır. Geçerli notu 70’ten az olanların diplomaları verilmez ve bunlar sınıf-
ları görevlerine iade edilirler.

(6) Müşterek Harp Enstitüsünün; bitirme not tabanı 75’tir. Notu 75’ten az olanlar ba-
şarısız olmuş kabul edilirler ve enstitüyü bitirmiş kabul edilmezler ve haklarında 926 sayılı
Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü uygulanır.

(7) Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsündeki değerlendirme; eğitim-öğretim süresince
kursiyerlerin yazılı veya sözlü olarak çeşitli faaliyetlerde gösterdikleri başarı, sarf ettikleri gay-
ret göz önünde tutularak yapılır. Her eğitim-öğretim döneminde kursiyerlerin; enstitü kuralla-
rına uyarlılığı, çalışma azmi ve isteği, konulara nüfuz yeteneği, akademik çalışmalara katkısı
ve devamlılığı dikkate alınarak durumlarını tespit eden bir rapor hazırlanır ve ilgili bakanlık,
kurum ve kuruluşlara gönderilir.

(8) Senato; eğitim kalitesini artırmak maksadıyla taban notunu değiştirebilir. Diğer not
aralıklarını buna göre düzenleyebilir. Bu konuda yapılacak düzenlemeler eğitim ve öğretim
yılı başlangıcında açıklanır.

(9) Öğrenci, öğrenci subay ve kursiyerlerin derecelendirmesi, başarı notuna göre yapılır.
(10) Değerlendirme sonucu elde edilen kayıtlar, ilgili mevzuata göre muhafaza edilir.
(11) Değerlendirme ile ilgili diğer hususlar konuyla ilgili çıkarılacak yönergede açık-

lanır.
Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 42 – (1) Öğrenciler, öğrenci subaylar ve kursiyerler, sınavların sonuçlarına,

sonucun ilanını takip eden beş iş günü içinde, ilgili enstitü müdürlüğüne verecekleri dilekçe
aracılığıyla itiraz edebilirler.
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(2) Enstitü Müdürü, sınav kâğıdının incelenmesi için, biri sınavı yapan öğretim elemanı
olmak üzere ilgili öğretim elemanları arasından üç kişilik bir komisyon kurar. Notların jüri
veya komite şeklinde birden çok öğretim elemanı tarafından verildiği durumlarda, oluşturulacak
komisyonun bir üyesi dersin yürütücüleri arasından, diğer ikisi yakın alanlardaki öğretim ele-
manları arasından belirlenir.

(3) Komisyon, en çok beş işgünü içinde itirazı sonuçlandırır ve raporunu ilgili enstitü
müdürlüğüne sunar.

(4) Komisyon raporu ilk enstitü yönetim kurulu toplantısında görüşülerek karara bağ-
lanır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Enstitülerden Çıkarılma, Ayrılma ve Eğitim-Öğretime Katılmama

Enstitülerden çıkarılma
MADDE 43 – (1) Aşağıdaki hallerde öğrenci, öğrenci subay ve kursiyerlerin (misafir

askeri personel dâhil) harp enstitülerindeki öğrenimlerine Senato tarafından son verilir:
a) 30 uncu maddede sayılan suçlardan mahkûm olanlar veya bu suçlardan dolayı yapılan

yargılama sonunda cezası ertelenenler, seçenek yaptırımlara çevrilenler yahut hakkında hükmün
açıklanmasının geri bırakılması kararı verilenler, taksirli suçlar hariç olmak üzere mahkemeler,
disiplin kurulları veya disiplin amirlerince toplam (7) gün ve daha fazla hapis, oda hapsi veya
hizmet yerini terk etmeme cezası ile mahkûm olanlar veya cezalandırılanlar veya girişle ilgili
nitelikleri haiz olmadıkları öğrenim sırasında anlaşılanlar.

b) Askeri ve ahlaki niteliklerindeki noksanlıklar, göreve geç gelmek, görevde intizam-
sızlık, laubalilik, birlikte çalışma yeteneğinin noksanlığı gibi giderilmesi mümkün olan bir nok-
sanlığın mevcut olması durumunda bu noksanlığın Enstitü Müdürü tarafından öğrenci ve kur-
siyere kişiye özel tebligat şeklinde ihtar edilmesine rağmen noksanlarını gidermeyenler.

c) Askeri ve ahlaki niteliklerindeki noksanlığının düzelmesi ve giderilmesinin imkânsız
olduğu, 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 39 uncu
maddesi ve 6/9/1961 tarihli ve 10899 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuv-
vetleri İç Hizmet Yönetmeliğinin 86 ncı maddesine aykırı hareket ettiği, Türk Silahlı Kuvvet-
lerinin manevi şahsiyetine gölge düşürdüğü, askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak
fiil ve hareketlerde bulunduğu, tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi, yıkıcı, bölücü ideolojik
görüşleri benimsediği, bu gibi faaliyetlerde bulunduğu veya karıştığı anlaşılanlar.

ç) Bu Yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde başarısız olanlar.
d) 6413 sayılı Kanuna göre hakkında verilen disiplin cezası kesinleşen personelden eği-

tim ve öğretime devam etmesi uygun görülmeyenler.
(2) Birinci fıkranın (c) bendine göre işlem yapılanlar hakkında ayrıca gerekli yasal

işlem yapılır.
(3) Enstitüde eğitim öğretim görmekte olan sivil kişilerden, öğrenimleri esnasında giriş

ve kabul şartlarını taşımadıkları sonradan tespit edilenlerin, Enstitü Yönetim Kurulunun teklifi
ve Üniversite Yönetim Kurulunun kararı üzerine Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü ile ili-
şikleri kesilir.

(4) Eğitim ve öğretim sürecinde güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında deği-
şiklik olanlardan eğitime devam etmesi uygun görülmeyen personelin enstitüler ile ilişikleri,
Kuvvet Komutanlıklarının teklifi, Milli Savunma Bakanlığının onayı ile kesilir.
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Enstitülerden ayrılma
MADDE 44 – (1) Enstitülerde eğitim-öğrenimine kendi istekleri ile devam etmek is-

temeyenler, gördükleri öğrenime yönelik haklarından feragat ettiklerine dair dilekçe ile Milli
Savunma Üniversitesine başvurmaları halinde enstitüden ayrılabilirler. Bu durumda olanların
gerekli işlemleri Milli Savunma Bakanlığı ve ilgili Kuvvet Komutanlıklarıyla koordine edilir.

Meşru mazeretleri nedeniyle eğitim-öğretime katılmama
MADDE 45 – (1) Meşru mazeretleri nedeniyle eğitim-öğretime katılamayanlar hak-

kında aşağıdaki esaslara göre işlem yapılır:
a) Sağlık nedeniyle o yılın öğretimine katılamayanlar, müteakip yılın öğretimine katı-

lırlar.
b) Mazeretleri dolayısıyla öğretim yılı veya döneminin 1/3’üne veya daha fazla kısmına

katılamayanlar, o yıl veya dönemin öğrenimine devam haklarını kaybederler. Bu durumdaki-
lerin müteakip yılın veya dönemin öğrenimine katılmalarının uygun olup olmadığı, o zamana
kadar göstermiş oldukları başarının derecesine göre Senato tarafından karara bağlanır.

c) Mazeretleri dolayısıyla müteakip yıl eğitim-öğretime katılacak olanların atamaları
veya görevlendirilmeleri, 926 sayılı Kanun ile 18/12/2005 tarihli ve 26027 sayılı Resmî Gaze-
te’de yayımlanan Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliği esaslarına göre yapılır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Sicil işlemleri
MADDE 46 – (1) Enstitülerde görevli personelin sicil işlemleri ilgili mevzuat hüküm-

leri esaslarına göre yürütülür.
Denetim
MADDE 47 – (1) Enstitülerin eğitim ve öğretim, idari ve diğer faaliyetlerinin denetimi,

Milli Savunma Bakanlığınca yapılır.
Bilimsel denetim
MADDE 48 – (1) Öğretim faaliyetlerinin bilimsel yönden denetlenmesi, Rektörlük ta-

rafından yapılır.
(2) Bilimsel denetleme, öğretim elemanlarının bilimsel yönden denetlenmesi ile eğitim,

öğretim, bilimsel araştırma, yayın, seminer ve uygulama faaliyetlerini de kapsar. Bilimsel
denetleme heyeti, Rektörlük tarafından görevlendirilebileceği gibi eğitim, öğretim ve diğer
faaliyetlerin bu Yönetmelikte ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen amaç ve ilkelere uygunluğunu
denetlemek amacıyla Bakan tarafından da görevlendirilebilir.

Yönetmeliğin uygulanmasında sorumluluk
MADDE 49 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğan tereddütler derhal Milli

Savunma Bakanlığının ilgili birimlerine bildirilir. Milli Savunma Bakanlığı bu tereddütleri gi-
dermeye yetkilidir.

Yürürlük
MADDE 50 – (1) Bu Yönetmeliğin;
a) İkinci ve Dördüncü Bölümü ile 40 ıncı ve 41 inci maddelerine ilişkin hükümleri

23/10/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
b) Beşinci Bölümü 1/1/2021 tarihinde,
c) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanı yürütür.
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Sağlık Bakanlığından:
BİYOSİDAL ÜRÜNLERİN KULLANIM USUL VE ESASLARI

HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, halk sağlığı alanında halk sağlığını ve huzurunu bozan

zararlılara karşı biyosidal ürün kullanarak mücadele etmek isteyen gerçek ve tüzel kişilere ait
iş yerlerinin çalışma usul ve esasları ile kamu kurum ve kuruluşlarının uygulama usul ve esas-
larını belirlemek suretiyle halk sağlığının korunması amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, halk sağlığı alanında biyosidal ürün kullanılarak za-

rarlılar ile mücadele etmek isteyen gerçek, tüzel kişiler ve bunların iş yerleri ile kamu kurum
ve kuruluşlarının izin alma şekil ve şartlarını, çalışma usul ve esaslarını, denetimlerini ve çalışan
personeli kapsar.

(2) Bakanlıkça halkın genel kullanımı için izin verilen biyosidal ürünlerle yapılan bi-
reysel uygulamalar bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

Dayanak
MADDE 3 – (1) 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 361 inci maddesinin
birinci fıkrasının (d) bendi ve 508 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alet ve cihaz: Uygulamada kullanılan nakil araçları da dahil olmak üzere motorlu,

motorsuz, sabit veya seyyar her çeşit alet, araç ve makine ile bunların çalıştırılması için gerekli
malzemeleri,

b) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
c) Biyosidal ürün: Bir veya birden fazla aktif madde içeren, kullanıma hazır halde satışa

sunulmuş, kimyasal veya biyolojik açıdan herhangi bir hedef organizma üzerinde kontrol edici
etki gösteren veya hareketini kısıtlayan, zararsız kılan, yok eden aktif madde ve preparatları,

ç) Eğitilmiş profesyonel kullanıcı: Biyosidal ürün uygulayıcılarına yönelik mesul müdür
eğitimi veya uygulayıcı eğitimine katılarak sertifika almaya hak kazanan kişiyi,

d) Elektronik ortam: Biyosidal ürün uygulama iş yerlerinin kayıtlarının ve uygulama
girişlerinin yapıldığı elektronik sistemi,

e) Eğitim veren kuruluş: Bakanlıkça uygulayıcı eğitimi için yeterliliği tespit edilerek
belgelendirilmiş kurum ve kuruluşları,

f) Ekip: Zararlı mücadelesini fiilen yapan ekip sorumlusu ile uygulayıcıdan oluşan en
az iki, en fazla on kişiyi,

g) Ekip sorumlusu: Biyosidal ürün uygulama sertifikasına sahip olanlar arasından 9 uncu
maddede belirtilen meslek gruplarından birine sahip veya lise mezunu olup bu alanda en az 3
yıl uygulama tecrübesi olan uygulama ekibinin başında bulunan kişiyi,

ğ) Genel Müdürlük: Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünü,
h) Gereç: Ürün hazırlama ve ürün uygulamada kullanılan su kapları, içerisinde hazır-

lama kapları, nakil kapları, su tulumbaları, çadır, örtü, koruyucu elbiseler, maskeler, lastik veya
kauçuk eldivenler, çizmeler, gözlük siperler gibi koruyucu malzemeyi,

ı) Halk sağlığı alanı: Ev, otel, okul, hastane, iş yeri, üretim yeri, fabrika benzeri; halkın
yemesi, içmesi, eğlenmesi, spor yapması gibi insan yerleşim ve çalışma yerleri ve gündelik
yaşamıyla ilgili fiziki mekânlar ve çevreyi,

i) İzin: Biyosidal ürünleri kullanarak zararlılarla mücadele etmek isteyenlere verilen
belgeyi,
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j) Mesul müdür: Hekim, veteriner hekim, eczacı, kimyager, mühendis (kimya, ziraat,
çevre, gıda, su ürünleri, tütün teknolojisi), biyoloji alanında lisans veya entomoloji, toksikoloji
alanında yüksek lisans veyahut doktora diplomasına sahip olup, Bakanlıktan sertifika almaya
hak kazanan kişiyi,

k) Müdürlük: İl Sağlık Müdürlüğünü,
l) Sağlık teşkilatı: Bakanlık merkez ve taşra teşkilatını,
m) Uygulama: Halk sağlığı alanında kullanılan biyosidal ürünlerle yapılan zararlı mü-

cadelesini,
n) Uygulayıcı: Halk sağlığı alanında kullanılan biyosidal ürünlerle yapılan zararlı mü-

cadelesini fiilen yapan kişiyi,
o) Uygulayıcı eğitimi: Uygulayıcılara yönelik olarak biyosidal ürünlerin uygulamaları

hakkında düzenlenen ve esasları Bakanlıkça belirlenen eğitimi,
ö) Zararlı organizma: İnsanlara, insan faaliyetlerine veya insanların kullandıkları veya

ürettikleri ürünlere; hayvanlara ya da çevreye yönelik istenmeyen veya zararlı etkileri olan her
türlü organizmayı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
İzin Alma ve Başvuru Şartları

İzin alma ve bildirim zorunluluğu
MADDE 5 – (1) Bakanlık tarafından eğitilmiş profesyonel kullanıcı nezaretinde kul-

lanılması şartıyla izin verilen biyosidal ürün kullanarak zararlılar ile mücadele etmek isteyen
gerçek ve tüzel kişiler ile ücretli olarak bu hizmeti vermek isteyen kamu kurum ve kuruluşla-
rının 6 ncı maddede belirtilen bilgi ve belgelerle faaliyet gösterecekleri ilin Müdürlüğüne mü-
racaat ederek izin alması zorunludur.

(2) Belediyeler ve il özel idareleri ile mevzuatı gereği biyosidal ürün kullanma görev
ve yetkisini haiz kamu kurum ve kuruluşları tarafından bizzat uygulama yapılmak istenilmesi
durumunda Müdürlüğe bildirimde bulunulması zorunludur.

(3) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının Müdürlüğe bildirimde bulunularak sadece ken-
di kurum ve kuruluşlarında uygulama yapmaları mümkündür.

(4) Tüm bu iş ve işlemlerin Genel Müdürlüğün belirlediği elektronik ortamda yürütül-
mesi zorunludur.

Başvuru için gereken belgeler
MADDE 6 – (1) Zararlılara karşı biyosidal ürün kullanarak mücadele yapmak isteyen

başvuru sahipleri bizzat veya mesul müdür vasıtasıyla müdürlüğe bir dilekçe ile başvurmaları
gerekir.

(2) Dilekçe eki dosyada;
a) 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik gereği; 100 kg/litreden fazla ürün bu-
lundurulamayan iş yerine üçüncü sınıf gayri sıhhi müessese niteliğinde ilgili makamdan alınmış
iş yeri açma ve çalışma ruhsatının bir örneği, eğer 100 kg/litreden fazla ürün bulundurulacaksa
iş yerine ait ikinci sınıf gayri sıhhi müessese niteliğinde ilgili makamdan alınmış iş yeri açma
ve çalışma ruhsatının bir örneği,

b) Mesul müdür sözleşmesi veya yetkili kamu temsilcisi tarafından yapılan mesul mü-
dür görevlendirmesi, Müdürlükçe muhafaza edilmek üzere mesul müdür sertifikasının aslı ve
mesul müdürün Sosyal Güvenlik Kurumuna kaydedildiğine ve sigorta primlerinin yatırıldığına
dair belge,

c) Ticaret sicil numarası ve iş yerini temsil yetkisine dair imza sirküleri,
ç) 9 uncu maddede belirtilen ekip sorumlusuna ait sözleşme ve diplomasının veya geçici

mezuniyet belgesinin Müdürlükçe onaylı örneği,

Sayfa : 30                               RESMÎ GAZETE                              4 Temmuz 2019 – Sayı : 30821



d) Sağlık teşkilatının tavsiye ve direktiflerine uyacağına ve Bakanlıkça ruhsat verilmiş
biyosidal ürünler haricinde kimyasal maddeleri ve tarım alanında kullanılan pestisitleri kul-
lanmayacağına dair, mesul müdür veya iş yeri sahibi veya yetkili kamu temsilcisi tarafından
verilecek taahhütname,

e) Aslı Müdürlükçe muhafaza edilmek üzere uygulayıcı personele ait biyosidal ürün
uygulayıcı sertifikası,

f) Uygulamada kullanılacak alet, cihaz ve gereçlerin cins, sayı ve özelliklerini gösterir
belge,

g) En az bir ekip olması kaydıyla ekip sayısı ve ekip elemanlarının nitelikleri hakkında
belge,

ğ) İlkyardım dolabı, ilkyardım çantaları ve içerikleri hakkında açıklama raporu,
h) İş yerine ait veya kiralama suretiyle kullanıma uygun en az bir aracın tahsis edildiğine

dair araç ruhsat fotokopisi veya Müdürlükçe onaylı kira sözleşmesi,
ı) Ekip sorumlusu ve uygulayıcı personelin Sosyal Güvenlik Kurumuna kaydedildiğine

ve sigorta primlerinin yatırıldığına dair belge,
olması zorunludur.
(3) Belediyeler, il özel idareleri ile mevzuatı gereği biyosidal ürün kullanma görev ve

yetkisine haiz olan ve bu hizmeti vermek isteyen kamu kurum ve kuruluşları tarafından 5 inci
maddenin birinci fıkrası kapsamında yapılacak uygulamalar için bildirim de bulunurken bu
maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerinde yer alan belgeler istenmez.

(4) Kamu kurum ve kuruluşlarınca gerçek ve tüzel kişilerden hizmet alım yoluyla ya-
pılacak uygulamalarda, 11 inci ve 12 nci maddelerde belirtilen asgari şartları taşıyan iş yerinin
tahsis edildiğinin belgelendirilmesi halinde gerçek ve tüzel kişilerden bu maddenin birinci fık-
rasının (a) bendinde belirtilen şart aranmaz.

Başvurunun değerlendirilmesi
MADDE 7 – (1) 6 ncı maddeye göre yapılan başvuru dosya üzerinde incelenir, başvuru

dosyasının bu Yönetmeliğe uygun olması durumunda Müdürlük elemanları tarafından iş yeri
10 iş günü içinde yerinde incelenerek sonuçlandırılır. İnceleme sonucunda bu Yönetmelik hü-
kümlerine uygunluğu tespit edilen yerlere Ek-2’deki Biyosidal Ürün Uygulama İzin/Bildirim
Belgesi ve Ek-3’teki Mesul Müdürlük Belgesinden ikişer nüsha düzenlenir.

(2) Düzenlenen bu belgeler ve başvuru dosyasının bir örneği Müdürlükte saklanır, diğer
nüshaları mesul müdüre imza karşılığında verilir ve iş yerinin görünen bir yerine asılır. İzin
verilen firma adı, adresi ve iletişim bilgileri yazılı olarak Bakanlığa bildirilir. Elektronik or-
tamda kaydedilir.

(3) Ek-2’deki Biyosidal Ürün Uygulama İzin/Bildirim Belgesi düzenlenecek yerlerde
çalışacak mesul müdürlere Ek-11’de yer alan Mesul Müdür Kimlik Kartı ve uygulayıcılara
Ek-12’de yer alan Biyosidal Ürün Uygulayıcı Kimlik Kartı düzenlenir. Uygulama esnasında
kimlik kartlarının görünecek şekilde kişilerin üzerinde bulunması zorunludur. Mesul müdür
veya uygulayıcının işten ayrılması veya iş değiştirmesi durumunda verilen kimlik kartı tutanak
karşılığı Müdürlüğe teslim edilir.

(4) Bu Yönetmelik kapsamındaki mevcut bir iş yerine ait şube niteliğinde ikinci bir yer
açılmak istenmesi veya faaliyet gösterdiği adresin değişmesi durumunda, 6 ncı maddede be-
lirtilen evraklar ile başvuru tekrarlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Personel ve Fiziki Altyapı Standartları

Mesul müdür
MADDE 8 – (1) İş yeri faaliyette olduğu sürece bir mesul müdür bulunması zorunludur.

Mesul müdür sadece bir iş yerinde mesul müdürlük görevini üstlenebilir. Mesul müdürlük için
hekim, veteriner hekim, eczacı, kimyager, mühendis (kimya, ziraat, çevre, gıda, su ürünleri,
tütün teknolojisi), biyoloji alanında lisans veya entomoloji, toksikoloji alanında yüksek lisans
veya doktora diplomasına sahip olunması zorunludur. İş yeri sahibi belirtilen mesleklerden
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birine ait diplomayı haiz ise kendisi de mesul müdürlük yapabilir. Bu diplomaya sahip kişiler
Bakanlık tarafından belirlenecek eğitim programına katılarak sertifika almak zorundadır. Mesul
müdür, idari işlerden bizzat, diğer işlemlerden ise ekip sorumluları ile birlikte sorumludur. Me-
sul müdürün idari işlerinden, işleyişten ve sunulan hizmetin gerektirdiği alt yapı olanaklarının
sağlanmasından iş yeri sahipleri de bizzat sorumludur.

(2) Mesul müdürün görevleri şunlardır:
a) Açılış ve işleyiş ile ilgili her türlü izin işlemlerini yürütmek.
b) İşleyişte tanımlanmış altyapı ve hizmet kalite standartlarının korunmasını ve sürdü-

rülmesini sağlamak.
c) İş yerinin işleyişinde altyapı, personel, malzeme yapısında meydana gelen ve bu Yö-

netmelikte bildirimi zorunlu kılınan bütün değişiklikleri zamanında Müdürlüğe bildirmek.
ç) Görevine son verilen veya ayrılan personele ilişkin bilgileri en geç bir hafta içerisinde

Müdürlüğe bildirmek.
d) Çalışma saatleri içerisinde hizmetlerini düzenli ve sürekli olarak yürütmek ve yürü-

tülmesini sağlamak.
e) Tanımlanan düzenlemelerin ilgililer tarafından yerine getirilmesini sağlamak üzere

gerekli iç denetimleri yürütmek.
f) Denetim sırasında yetkililere gereken bilgi ve belgeleri sunmak ve denetime yardımcı

olmak.
g) Atıkların usulüne uygun olarak imha edilmesini sağlamak.
ğ) İş yerinde bulundurulması zorunlu malzemeleri kontrol ve temin etmek.
h) Çalışan personelin gerekli görülen tetkiklerini ve muayenelerini periyodik olarak

yaptırmak.
ı) Sağlık mevzuatında belirtilen ve yetkililerce tanımlanacak diğer görevleri yerine ge-

tirmek.
i) Biyosidal uygulamalarını uygulama yapılmadan önce elektronik ortamda bildirmek.
j) Başka bir ilde geçici olarak, seyyar araç ve gereçlerle uygulama yapılması durumun-

da, gidilen ilin Müdürlüğüne uygulama yapılmadan bir iş günü öncesinden Ek-10’da yer alan
Başka Bir İlde Yapılacak Biyosidal Ürün Uygulama Bildirim Formunu elektronik ortamda bil-
dirmek, mücbir sebeple elektronik ortamda bildirilemediği durumlarda bir dilekçeyle bildirmek.

(3) Mesul müdür, iş yerinin işleyişi ve denetimi ile ilgili her türlü işleminde Müdürlük
ve Bakanlığın birinci derecede muhatabıdır.

(4) Mesul müdürün iş yerindeki görevinden ayrılması veya görevine son verilmesi du-
rumlarında işletme sahibi tarafından en geç 48 saat içinde Müdürlüğe bilgi verilir ve ayrılış ta-
rihinden itibaren en geç bir hafta içinde yeni mesul müdüre ait iş sözleşmesi ile birlikte Mü-
dürlüğe müracaat yapılır. Bir hafta içinde yeni mesul müdür tayin edilmemesi halinde iş yeri
Müdürlük tarafından uyarılarak, on beş günü geçmemek üzere ek süre verilir. Ancak, bu süreler
içinde ekip sorumlularından bir tanesi mesul müdür olarak görevlendirilir ve bu durum bir di-
lekçe ile Müdürlüğe bildirilir. Aynı şekilde mesul müdürün aynı yıl içerisinde hastalık izni hariç
bir ayı geçmemek üzere yıllık veya mazeret iznine ayrılması durumunda, geçici olarak ekip
sorumlularından bir tanesi mesul müdür olarak görevlendirilir ve bu durum bir dilekçe ile Mü-
dürlüğe bildirilir.

Ekip sorumluları
MADDE 9 – (1) Uygulamayı fiilen yürütecek ekipte sorumlu olarak;
a) Tıbbi teknolog, çevre sağlığı veya toplum sağlığı konusunda eğitim almış sağlık me-

muru, hemşire, kimya teknikeri, kimya teknisyeni, veteriner sağlık teknikeri, veteriner sağlık
teknisyeni, laboratuvar teknikeri, laboratuvar teknisyeni, ziraat teknikeri, ziraat teknisyeni, çev-
re sağlığı teknikeri, çevre sağlığı teknisyeni, gıda teknikeri, gıda teknisyeni olup uygulayıcı
sertifikasına sahip olanlardan,

b) En az lise mezunu olup biyosidal ürün uygulama sertifikasına sahip ve 3 yıl uygulama
tecrübesi olanlardan,
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c) 8 inci maddede mesul müdür olabileceği belirtilen meslek mensuplarından mesul
müdür veya uygulayıcı sertifikalarından birine sahip olanlardan,

birinin bulunması zorunludur.
(2) Mesul müdür aynı zamanda ekip sorumlusu olabilir.
(3) Ekip sorumlusu;
a) Uygulama faaliyeti için gerekli hazırlıkların yapılması ve her türlü güvenlik tedbirinin

alınmasından,
b) Atıkların düzenli toplanmasından,
c) Yapılan her uygulama için Ek-1’de yer alan Biyosidal Ürün Uygulama İşlem Formu

tanzim ederek bir nüshasını uygulama yapılan yerin sahibi/yetkilisine verilmesinden,
ç) İşleyişte görülen aksaklıkları ve uygulamada oluşabilecek kazaları, zehirlenmeleri

mesul müdüre ve en yakın sağlık kuruluşuna bildirmekten,
sorumludur.
Uygulayıcı personel
MADDE 10 – (1) Uygulayıcı olarak çalıştırılacak personel, 17 nci maddede belirtilen

hususlara aykırı olmayan ve 18 inci maddede belirtilen sağlık raporuna sahip olup Bakanlıkça
belirlenen eğitime katılmış ve sertifika almış kişilerden oluşur. Sertifika eğitimi Bakanlıkça
veya Bakanlığın uygun gördüğü kurum veya kuruluşlarca düzenlenir.

(2) Bu Yönetmelikte belirtilen kıyafet ve donanımı çalışan bütün personel iş esnasında
amacına ve talimatlara uygun olarak kullanmak zorundadır.

Bina durumu
MADDE 11 – (1) İş yeri, asgari 50 m2 kapalı alana sahip betonarme binalarda kurulur,

bina ahşap ise müstakil bina olması zorunludur. İş yeri zemini düz, pürüzsüz, dezenfeksiyona
uygun ve kolayca temizlenebilir/yıkanabilir özellikte döşenir. Odalar arasındaki bölümler ta-
bandan tavana kadar beton, alçıpan, sunta-lam ve benzeri malzemelerle yapılır.

(2) İş yeri binasında ilgili mevzuat uyarınca yangına karşı güvenlik önlemleri alınır.
(3) Mesken olarak kullanılan binalarda biyosidal ürün uygulama iş yeri açılamaz. Ancak

mesken sakinlerinin kullandığı bina girişinden bağımsız bir girişinin olması durumunda, mes-
ken sakinlerinden muvafakat alınması ve iş yeri açma ve çalışma ruhsatının olması halinde bi-
yosidal ürün uygulama iş yeri açılabilir.

(4) İş yerinin bürosu ayrı yerde olabilir. Bu durumda, büroda ürün ve uygulama ile ilgili
araç gereç ve malzeme bulundurulamaz.

(5) İş yerinde;
a) Kesintisiz akacak şekilde sıcak ve soğuk su sisteminin olması,
b) Merkezi veya lokal olarak uygun bir sistemle ısıtılması alevli veya elektrikli ısıtma

sisteminin bulundurulmaması,
c) Kimyasalların bulunduğu oda ve depoda sıcaklığın 25±2 0C olması,
ç) İş yerinin pencereleri zeminden yüksekte yer alacak şekilde planlanması, bunun

mümkün olmadığı durumlarda mekanik havalandırma sistemi ile sürekli havalandırılması,
d) İş yerinin tüm mekanlarının amacına uygun aydınlatılması,
zorunludur.
Bulundurulması zorunlu asgari birimler
MADDE 12 – (1) İş yerinde;
a) Ürün hazırlama odasından bağımsız büro,
b) Biyosidal ürün ve malzeme deposu,
c) Çalışanlar için soyunma odası,
ç) Erkek ve kadın için tuvalet ve duş,
d) Malzeme temizleme ve ürün hazırlık odası,
e) Arşiv odası veya dolabı,
bulunması zorunludur.
(2) İzin/bildirim belgesi alındıktan sonra binada yapılan esasa ilişkin değişiklikler 15

iş günü içerisinde Müdürlüğe bildirilir.
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Alet, cihaz ve gereçler
MADDE 13 – (1) Uygulama izni/bildirimi verilebilmesi için bir iş yerinde Ek-4’te be-

lirtilen alet, cihaz ve gereçlerin bulunması zorunludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çalışma Usul ve Esasları

Her ekip için ilkyardım çantası zorunluluğu
MADDE 14 – (1) Kaza ve zehirlenmelere karşı kullanılmak üzere her ekibe, ekibin

kullandığı biyosidal ürünlere göre, acil durumlarda sağlık personeline verilmek üzere spesifik
antidotlar ile gerekli diğer ilkyardım malzemesi bulunan ilkyardım çantasını temin etmekten,
kullanılan veya miadı dolanların ikmalini yapmaktan ve bu malzemelerin kullanımına ait de-
taylı talimatların hazırlanarak ekiplere dağıtımından mesul müdür ve iş yeri sahibi ayrı ayrı
sorumludur.

Kaza ve zehirlenmelerde sorumluluk
MADDE 15 – (1) Her ekip göreve giderken, kaza ve zehirlenmelerde kullanılmak üzere

ilkyardım çantasını beraberinde götürmek zorundadır. Kaza ve zehirlenmelere karşı gerekli
tedbirlerin aldırılmasından herhangi bir kaza ve zehirlenme halinde ilkyardımın yaptırılmasın-
dan ve bir tedavi kuruluşuna sevkinden ekip sorumlusu, mesul müdür ve iş yeri sahibi ayrı ayrı
sorumludur.

Ruhsatlı ürünlerin kullanılması
MADDE 16 – (1) Halk sağlığını ve huzurunu bozan zararlılara karşı kullanılacak ürün-

lerin Bakanlıktan imal veya ithal izninin alınmış olması zorunludur. Her ne suretle olursa olsun
izinsiz ürünler veya diğer kimyasal maddeler bu amaçla kullanılamaz. Ürünlerin muhafazasında
ve taşınmasında beşeri ilaç veya zirai mücadele ürünlerinin kapları ve ambalajları kullanılamaz.

(2) İş yeri, kullanılan ürünlere ait ürün güvenlik bilgi formlarını bulundurmak zorun-
dadır.

Çalışma süresi ve şartları
MADDE 17 – (1) Ürün hazırlama ve uygulama işlerinde; hamile kadınlar, 18 yaşından

küçükler, işitme ve görme engelli olanlar, ağır psikiyatrik bozukluğu olanlar, uyuşturucu ba-
ğımlısı veya alkolik olduğu sağlık raporuyla sabit kişiler çalıştırılamaz. Fiilen ürün hazırlama
ve uygulama işlerinde çalışanlar, günde devamlı olarak 3, toplam 6 saatten fazla çalıştırıla-
mazlar. Ara dinlenme, yolda geçen süreler ve benzeri durumlar fiili ürün hazırlama ve uygulama
sürelerinden sayılmaz. Çalışma esnasında iş kıyafetlerinin ve kişisel koruyucu donanımların
amacına ve talimatına uygun olarak kullanılması zorunludur. Ürün hazırlama ve uygulama
anında herhangi bir şey yenilmesi ve içilmesi yasaktır.

Çalışanların sağlık kontrolleri
MADDE 18 – (1) Hazırlama ve uygulama işlerinde fiilen çalışacak olanlar işe başla-

madan önce sağlık raporu alırlar. Rapor alındığı tarihten itibaren bu Yönetmelik kapsamında
olan iş yerleri değişikliklerinde bir yıl geçerli sayılır.

(2) Raporda kişinin astım, KOAH gibi kronik solunum yolu hastalıkları, alerjik hasta-
lıklar, cilt hastalıkları ve nörolojik hastalıklarının bulunup bulunmadığının belirlenmesi, kanda
cholinesteras enzim seviyesi ölçümü ve diğer sağlık kontrollerinin yapılarak bu işe uygun ol-
duğunun belirlenmesi zorunludur.

(3) Çalışanın bu işte çalıştığı sürece on iki (12) ayda bir genel sağlık kontrolünden ge-
çirilerek nörolojik muayenelerinin yapılması ve kanda cholinesteras enzim seviyesinin ölçül-
mesi gereklidir. Yapılan muayene ve ölçümler sonucunda anormal nörolojik belirtiler gösteren
ve/veya cholinesteras enzim seviyesi normal sınırlar haricinde bulunan çalışan; gerekli tedavisi
yapılıp sağlığına kavuşana kadar ürün hazırlama ve uygulama işlerinde çalıştırılamaz.

İşyerinde tutulacak kayıt ve raporlar
MADDE 19 – (1) İş yerinde, mesul müdür, ekip sorumlusu ile ürün hazırlama ve uy-

gulama işlerinde çalışan işçiler için ayrı ayrı birer dosya tutulur. Bu dosyalarda sözleşmeli per-
sonel için sözleşme sureti ve unvanlarını gösterir belge ile dosya sahiplerinin fotoğraflı nüfus
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cüzdanı sureti, işçilerin bu işte çalışmasında sakınca olmadığına dair göreve başlamadan önce
iş yeri hekiminden alacakları sağlık raporu ve periyodik sağlık kontrollerine ait raporlar mu-
hafaza edilecektir. Ayrıca uygulama yapılan yerler, uygulama tarihleri, kullanılan ürünler uy-
gulamayı yapanlar, varsa meydana gelen kaza ve zehirlenmeler ile ilgili Ek-1’de belirtilen form
doldurularak ayrı bir dosyada muhafaza edilir ve istenildiğinde denetim elemanlarının incele-
mesine açık tutulur.

İşi bırakanların durumu bildirmesi
MADDE 20 – (1) Uygulama izni alıp da herhangi bir nedenle işi bırakan iş yeri sahibi

bir ay içinde durumu Müdürlüğe bildirmekle yükümlüdür. Bu iş yerinin izni iptal edilir ve elek-
tronik ortamda gerekli değişiklik yapılır.

Uygulama yasakları
MADDE 21 – (1) Meskûn mahallerde zararlılara karşı hava aracı kullanılarak uygulama

ile sıcak sisleme yöntemiyle uygulama yapılması yasaktır. Ancak gerekli tedbirler alınması
kaydıyla bölgesel olarak kanalizasyon sistemlerinde sıcak sisleme sınırlı olarak kullanılabilir.
Olağanüstü durumlarda Bakanlıktan izin alınarak havadan uygulama yapılabilir. Ayrıca mahalli
idarelerin talebi doğrultusunda meskûn mahal dışında karadan ve bot benzeri suda giden araç-
larla ulaşılamayan bataklık gibi yerlere, yükseklik sınırı canlı yüzeylerden 5 metreyi geçme-
mesi, kullanılacak ürünün biyolojik larvasit olması, uygulamanın yapılacağı yer ve zaman için
özel değerlendirme yapılarak her seferinde Müdürlükten özel izin alınması kaydıyla havadan
uygulama yapılabilir.

(2) Başka bir ilde geçici olarak, aynı ay içerisinde beş günden fazla uygulama yapıla-
maz. Beş günden fazla uygulama yapılmak istenilmesi halinde uygulama yapılan ilde şube
açılması zorunludur. Ancak iş yerinin bulunduğu ile sınır olan illerde yapılacak günübirlik uy-
gulamalarda bu şart aranmaz.

(3) Açık alan karasinek ergin uygulamasının insan ve hayvanların etkilenmeyeceği sa-
bah erken saatlerde, sivrisinek ergin uygulamasının insan ve hayvanların etkilenmeyeceği gün
batımından sonra uygulanması zorunludur.

(4) Uygulama yapılacak mahalde uygulama yapılmadan önce halkın gerekli tedbirleri
alabilmesi amacıyla duyuru yapılması gerekmektedir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Diğer Hükümler

İznin geçerliliğini kaybetmesi
MADDE 22 – (1) Verilen izin belgesi; üzerinde yazılı iş yeri ve şahıs için geçerlidir.

Bunlardan herhangi birinin değişmesi halinde geçerliliğini kaybeder. Bu durumlarda;
a) İş yerinin değişmesi halinde yeni iş yeri için iş yeri açma ve çalışma ruhsatının alı-

narak izin belgesinde gerekli düzeltmenin yaptırılması için müdürlüğe başvurulur.
b) İzin belgesinde yazılı şahsın aynı yerde, aynı işi yapmak ve aynı personelle çalışmak

üzere işi devretmesi halinde, işi devir alan şahıs devir işlemine ait belgeler ve taahhütname ile
beraber Müdürlüğe müracaat ederek izin belgesinde gerekli düzeltmenin yapılmasını talep eder.

c) İş yerini devir alan kişi yeni bir ekiple faaliyetini sürdürmek isterse, devir işlemine
ait belge ve taahhütnameye ilave olarak mesul müdür sözleşmesi ile diplomasının veya yerine
geçebilecek belgenin Müdürlükçe tasdikli birer örneği, ekip sorumlusu sözleşmesi ile diplo-
masının veya yerine geçebilecek belgenin Müdürlükçe tasdikli birer örneği ile müdürlüğe baş-
vurur.

ç) İş yerinin konumu, sahibi, yapılan iş ve cadde veya sokak isminin veya bina numarasının
değişmesi gibi nedenlerle adresinde bir değişiklik olması halinde değişikliklerle ilgili bilgi ve
belgeler ile beraber, gerekli düzeltmeyi yaptırmak üzere müdürlüğe başvurulur. Değişiklik ta-
rihinden itibaren en geç 15 gün içinde bu başvuruların dilekçe ile yapılması, değişikliklerle
ilgili bilgi ve belgelerin 6 ncı maddeye uygun olması ve izin belgesinin aslının da dilekçeye
eklenmesi gerekir.
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İzin/bildirim belgesinin kaybolması veya tahrip olması
MADDE 23 – (1) İzin/bildirim belgesinin herhangi bir nedenle kaybolması veya okun-

mayacak ve yanlış anlamalara neden olacak şekilde tahrip olması halinde yeniden izin belgesi
alınması gerekir. Bunun için izin belgesinin kaybolması halinde kayıp ilanı verilmiş gazetenin,
tahrip olması halinde ise bozulan izin/bildirim belgesinin bir dilekçeye eklenerek müdürlüğe
başvurulması gerekir. Bu durumda müdürlükçe yeniden, eski tarih ve sayı ile gerekli açıklama
da yapılarak izin/bildirim belgesi tanzim edilir.

Denetim
MADDE 24 – (1) Uygulama izni/bildirimi alanların iş yerleri, belediyeler, kamu kurum

ve kuruluşları ve bunların saha uygulama ekipleri sağlık teşkilatının daimi denetimi altındadır.
Uygulama izni alan iş yerleri, belediyeler, il özel idareleri ile mevzuatı gereği biyosidal ürün
kullanma görev ve yetkisine haiz olan ve bu hizmeti vermek isteyen kamu kurum ve kuruluşları
Müdürlükçe ikisi iş yeri ve ikisi de saha olmak üzere yılda en az dört defa denetlenir. Sağlık
teşkilatınca görevlendirilen denetim ekipleri iş yerini, uygulama ekiplerini, kullandıkları alet,
cihaz ve gereçleri, uygulama işlemlerini denetleyebilir, gerekli gördüklerinde kullanılan ürün-
lerden numune alabilirler. İş yeri sahibi, mesul müdür ve ekip sorumluları denetimlerde gerekli
kolaylığı göstermek ve yapılan uyarılara uymak zorundadırlar. Yapılan denetimde, uygulamanın
usulüne uygun yapılmadığının veya yapılan uyarılara uyulmadığının tespit edilmesi halinde
denetim ekibi uygulama faaliyetini anında ve en çok 48 saat süre ile durdurmaya yetkilidir.
Ancak bu kararın en geç 48 saat içinde müdürlük tarafından onaylanması gerekmektedir. Mü-
dürlüğün onayı ile faaliyeti durdurma süresi, eksikliklerin tamamlanıp halk sağlığına zararsız
hale getirilinceye kadar uzatılabilir.

İznin iptal edilmesi
MADDE 25 – (1) Verilen iznin dışında faaliyet gösteren, bu Yönetmelik hükümlerine

veya sağlık teşkilatının düzenleme ve yasaklarının aksine hareket edenler yazılı olarak ikaz
edilir. İkaza rağmen durumunu düzeltmeyen veya direktiflere uymamakta ısrar edenlerin izin-
leri, müdürlük tarafından en az 6 ay olmak üzere geçici veya kesin olarak iptal edilir. Ayrıca
sorumlular hakkında yasal işlem yapılır. İznin iptal edilmesi durumunda Elektronik ortamda
gerekli düzenleme yapılır.

(2) Mesul müdürün ekip sorumlusunun ve/veya uygulayıcı personelin faaliyet alanına
bakılmaksızın birden fazla iş yerinde çalıştığı veya işinin başında fiilen bulunmadığı, yanlış
ve yanıltıcı bilgi vererek veya ilgili mevzuata karşı hile yaparak veya muvazaa yoluyla iş ye-
rinin faaliyet gösterdiğinin tespiti halinde iş yeri sahibi, mesul müdür ve ekip sorumlusu yazılı
olarak uyarılır.

(3) Ayrıca, mesul müdürün görevindeki ihmal ve ihlalin sebebi, iş yerindeki işlerin ve
sunulan hizmetin gerektirdiği altyapı olanaklarının giderilmemesinden kaynaklanıyor ise, uyarı
iş yeri sahiplerine yapılır. Bir takvim yılı içerisinde üç kere uyarı alan iş yerinin ve/veya bir
takvim yılı içerisinde üç kere uyarı alan personeli görevden almayan iş yerinin Biyosidal Ürün
Uygulama İzin Belgesi iptal edilir. Ayrıca firmanın kayıtlı olduğu il sınırları içerisinde iş yeri
sahibine iki yıl süreyle izin verilmez.

(4) 11 inci, 14 üncü, 16 ncı, 17 nci, 18 inci ve 19 uncu maddelerde belirtilen gereklerin
ihmal ve ihlal edilmesi durumunda, iş yerine uyarı yapılarak on beş (15) gün süre verilir. Süre
sonunda yapılan denetimde, uyarıya sebep olan eksiklik veya aksaklıkların giderilmemesi du-
rumunda, iş yeri bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilinceye kadar faaliyeti durduru-
lur. Bu hususta Müdürlük tarafından alınan kararın iş yerine tebliğ edilmesi yeterlidir.

(5) Yapılan denetimlerde bir yıl veya daha fazla süre boyunca faaliyet göstermediği tes-
pit edilen iş yerlerinin izinleri iptal edilir.

(6) Mesul müdürün, 8 inci maddede belirtilen görevlerini ihmal ve ihlal etmesi ve/veya
bu maddenin ikinci fıkrasında sayılan nedenlerle üç kere uyarı alması durumunda mesul mü-
dürlük sertifikası iptal edilir ve iki yıl süreyle mesul müdürlük ve uygulayıcı sertifikası verilmez.
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(7) Ekip sorumlusunun, 9 uncu maddede belirtilen görevlerini ihmal ve ihlal etmesi
ve/veya bu maddenin ikinci fıkrasında sayılan nedenlerle üç kere uyarı alması durumunda uy-
gulayıcı sertifikası iptal edilir ve iki yıl süreyle uygulayıcı sertifikası verilmez.

(8) Bu Yönetmelik hükmünce verilen bir belgeyi sahte olarak düzenleyen, başkalarını
aldatacak şekilde değiştiren veya kullanan uygulayıcı, ekip sorumlusu veya mesul müdürün
belgesi iptal edilir ve bir daha kendi adına bu belge düzenlenmez.

(9) Bu madde kapsamında sorumlular hakkında idari yaptırımların uygulanması,
24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi uyarınca ay-
rıca işlem yapılmasına engel teşkil etmez.

İzinsiz olarak faaliyet gösterenler
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre gerekli izni almadan faaliyet gös-

terenler veya 22 nci maddede belirtilen nedenlerle, iznin geçerliliğini kaybettiği halde süresi
içinde müracaatlarını yaparak izin belgesinde gerekli düzeltme yapılmadan faaliyette bulunan
iş yerleri kapatılarak faaliyetleri durdurulur. İzinsiz olarak faaliyetine devam eden şahıs veya
firmaların her bir tespiti halinde ayrı ayrı olmak üzere 1593 sayılı Kanunun 282 nci maddesine
göre idari para cezası uygulanır. Aynı zamanda sorumlular hakkında genel hükümlere göre
yasal işlem yapılır.

Eğitimler
MADDE 27 – (1) Halk sağlığı zararlılarına karşı mücadelede çalışacaklara yönelik ola-

rak mesul müdür ve uygulayıcı eğitimi olmak üzere iki kategoride eğitim düzenlenir.
(2) Mesul müdür eğitimi beş günden az, on günden çok olmamak üzere Ek-8’de yer

alan Biyosidal Ürün Uygulama Mesul Müdür Eğitimi Temel İçeriğine göre asgari kırk saat
olarak Bakanlık tarafından düzenlenir veya Bakanlığın belirleyeceği usul ve esaslar doğrultu-
sunda kurum/kuruluşlara düzenlettirilir.

(3) Mesul müdür olmak isteyenler ekinde diploma fotokopisinin yer aldığı dilekçe ile
Bakanlığa başvurur. Bakanlık tarafından başvurusu kabul edilenler eğitime katılır. Eğitim al-
maya hak kazanan adaylar eğitim yerinde ilgililere teslim edilmek üzere yanlarında onaylı dip-
loma fotokopisi, iki adet fotoğraf, T.C. kimlik numarası yazılı kimlik fotokopisi ve mesul mü-
dürlük eğitimi kurs kayıt ücreti yatırıldığına dair para makbuzunun aslını getirir. Bu eğitimin
sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara Bakanlık tarafından Ek-9’da yer alan Mesul Mü-
dürlük Sertifikası düzenlenir.

(4) Uygulayıcı eğitimi asgari üç günde verilmek üzere asgari yirmi dört ders saati olarak
Bakanlıkça yetkilendirilen ilgili meslek kuruluşu, üniversite veya Müdürlük tarafından düzen-
lenir.

(5) Mesul Müdür Sertifikasına sahip kişinin ayrıca uygulayıcı eğitimi almasına gerek
yoktur.

(6) Uygulayıcı eğitimi vermek isteyen Müdürlük, en az lisans mezunu 4 eğitimciden
oluşan eğitimcilerin unvan ve verecekleri eğitim konularını belirten bir yazı ile Bakanlığa baş-
vuruda bulunur. Uygulayıcı eğitimi vermek isteyen ilgili meslek kuruluşu ve üniversiteler, bi-
yosidal ürün mesul müdür sertifikasına sahip en az lisans mezunu 4 eğitimciden oluşan eği-
timcilerin unvan ve verecekleri eğitim konularını belirten bir dilekçe ile Müdürlüğe başvuruda
bulunur. Müdürlük bu başvuruları değerlendirmek üzere Bakanlığa gönderir. Bakanlıkça de-
ğerlendirilerek uygun görülen başvurulara, iki yıl süre ile Ek-5’te yer alan Biyosidal Ürün Uy-
gulama Eğitimi Düzenleme Yetki Belgesi düzenlenir.

(7) Uygulayıcı olmak için en az ilkokul mezunu olmak zorunludur. Uygulayıcı olmak
isteyenler Bakanlıkça yetkilendirilen kurum ve kuruluşlara dilekçe ile başvurur. Başvurusu ka-
bul edilenler eğitime katılır. Bu eğitimin sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara yetkili
kurum ve kuruluşlarca hazırlanan ve Müdürlükçe onaylanan Ek-6’da yer alan Biyosidal Ürün
Uygulayıcı Sertifikası düzenlenir. Uygulayıcı eğitiminin temel içeriği, ulusal ve uluslararası
standartlar doğrultusunda Bakanlık tarafından belirlenir. Eğitim, Ek-7’de yer alan Biyosidal
Ürün Uygulayıcı Eğitimi Temel İçeriğindeki dersleri kapsar.
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(8) Müdürlükçe onaylanan Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifikalarının Müdürlük tara-
fından elektronik ortamda girişlerinin yapılması zorunludur.

(9) Uygulayıcı eğitimi düzenleme yetkisi alan kurum ve kuruluşlar, en az beş gün önce
eğitim yapacakları ilin Müdürlüğüne müracaat ederek gerekli izni almak koşuluyla, bulunduğu
ilin dışında eğitim verebilir.

(10) Eğitim programlarına devam edilmesi esastır. Üç ve daha fazla derse katılmayan
adayın eğitimi sonlandırılır ve sınava alınmaz.

(11) Eğitim sonunda yapılacak sınavda en az yirmi beş soru sorulur. Eğitim programına
katılan adayın başarılı sayılarak sertifikalandırılması için eğitim yerinde yapılacak sınavda 100
tam puan üzerinden 70 ve üzeri puan alması zorunludur. Sınava geç gelen, kopya ve yardım-
laşma teşebbüsünde bulunan adayların sınavı iptal edilerek başarısız sayılır.

(12) Sınavda başarısız olan veya sınavı iptal edilen katılımcının bunu takiben daha
sonra yapılacak eğitimlerin sonundaki iki sınava daha katılma hakkı vardır. Bu sınavlara katıl-
mayan veya başarısız olanların sertifika talep etmeleri halinde yeniden eğitime katılmaları zo-
runludur.

(13) Sertifikaların geçerlilik süresi on yıldır. Geçerlilik süresi dolan sertifika sahipleri-
nin, yapılacak değerlendirme sonucuna göre asgari sekiz saatlik bir güncelleme eğitimine tabi
tutularak sertifikaları yenilenir.

(14) Sertifikanın herhangi bir nedenle kaybolması veya okunmayacak ve yanlış anla-
malara neden olacak şekilde tahrip olması halinde yeniden sertifika alınması gerekir. Bunun
için sertifikanın kaybolması halinde kayıp ilanı verilmiş gazetenin, tahrip olması halinde ise
bozulan sertifikanın, iki adet fotoğraf, T.C. kimlik numarası yazılı kimlik fotokopisi ve sertifika
yenileme ücretiyle birlikte bir dilekçeye eklenerek mesul müdür sertifikası için Genel Müdür-
lüğe, biyosidal ürün uygulayıcı sertifikası için Müdürlüğe başvurulması gerekir. Uygun olması
halinde yeniden sertifika düzenlenir.

Düzenleme yetkisi
MADDE 28 – (1) Bakanlık bu Yönetmelik hükümlerinin uygulamasına yönelik alt dü-

zenlemeleri yapmaya yetkilidir.
(2) Bu Yönetmelik doğrultusunda; uluslararası giriş çıkış yapan hava, kara ve deniz

araçlarının gümrük alanlarında alınacak tedbirler ve işlemlerin usul ve esasları Türkiye Hudut
ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün çıkaracağı yönerge ile belirlenir.

Yaptırım
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında, 1593

sayılı Kanun ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre işlem yapılır.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımından önce faaliyete geçmiş iş yer-

lerinin, bu Yönetmeliğin yayımından itibaren iki yıl içinde 11 inci ve 12 nci maddelere uygun
hale getirilmeleri zorunludur.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımından önce mesul müdür sertifikası almış kişilerin kazanıl-
mış hakları saklıdır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 30 – (1) 27/1/2005 tarihli ve 25709 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bi-

yosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
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Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan:

TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU DİSİPLİN 

AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Atom Enerjisi Kurumunda görev

yapan personelin disiplin amirlerini ve disiplin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirle-

mektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Atom Enerjisi Kurumunda 14/7/1965 tarihli

ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü

maddesi ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan

Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesi hükümlerine

dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin disiplin amirleri, Ek-1 sayılı

cetvelde gösterilmiştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

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

murları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri

uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 6 – (1) 17/10/2012 tarihli ve 28444 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

Atom Enerjisi Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanı

yürütür.

Sayfa : 52                               RESMÎ GAZETE                              4 Temmuz 2019 – Sayı : 30821



4 Temmuz 2019 – Sayı : 30821                              RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 53



Sermaye Piyasası Kurulundan:

BORSA İSTANBUL A.Ş. BORSACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/10/2014 tarihli ve 29150 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Borsa

İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinin ikin-

ci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile ilgili olarak daha önce Kurul tarafından

onaylanmış sözleşmelerin asgari unsurlarıyla aynı asgari unsurlara sahip, aynı dayanak varlık

grubu altındaki farklı dayanak varlıklı sözleşmeler ikinci fıkrada belirtilen Kurul onayına tabi

olmayıp, bu sözleşmeler işleme açılmadan 15 iş günü öncesinde Kurul’a bildirimde bulunulur.

Kurul tarafından bildirimin alındığı tarihten itibaren 10 iş günü içinde olumsuz bir görüş bil-

dirilmediği takdirde başka bir işleme gerek kalmaksızın sözleşmeler işlem görmeye başlar. An-

cak, dövize dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile BIST 100 endeksinde yer almayan

paylara dayalı sözleşmeler her halükarda ikinci fıkrada belirtilen Kurul onayına tabidir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Borsa Yönetim Kurulu yürütür.

—— • ——
Malatya Turgut Özal Üniversitesinden:

MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE 

İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Malatya Turgut Özal Üniversitesi Döner Ser-

maye İşletmesinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, sermaye limitine ve işleyişine ilişkin

esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Malatya Turgut Özal Üniversitesinin eğitim, öğretim,

araştırma ve uygulama birimlerinin döner sermayeye ilişkin faaliyetlerini kapsar.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

19/10/2014 29150

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 28/8/2015 29459
2- 29/4/2016 29698
3- 3/4/2019 30734
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Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-
nununun 14 üncü ve 58 inci maddeleri ile 5/7/1983 tarihli ve 18098 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 58. Maddesine Göre Döner Sermaye İş-
letmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 2 nci maddesi hükümlerine
dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) İşletme: Malatya Turgut Özal  Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesini,
b) Rektör: Malatya Turgut Özal  Üniversitesi Rektörünü,
c) Üniversite: Malatya Turgut Özal  Üniversitesini,
ç) Yönetim Kurulu: Malatya Turgut Özal  Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
d) Yürütme Kurulu: Malatya Turgut Özal  Üniversitesi Yönetim Kurulunca oluşturulan

Yürütme Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
İşletmenin Faaliyet Alanları, Yönetim Organları,

Harcama Yetkilisi ve Sermaye Limiti
Faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Malatya Turgut Özal Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet

alanları şunlardır:
a) Yükseköğretim kurumları dışındaki kamu kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel

kişilerce talep edilecek bilimsel görüş, plan, proje, araştırma ve benzeri hizmetleri yapmak,
bunlara ilişkin eğitim programları planlamak, uygulamak, bunlara ilişkin raporlar, seminerler,
konferanslar ve benzeri hizmetler düzenlemek, kurslar açmak.

b) Danışmanlık, analiz, uygulama, ölçme, değerlendirme, deney, muayene, teknik kont-
rol, plan, teknik bakım, onarım, ekspertiz, ölçü ayarı ve benzeri hizmetleri yapmak ve bunlarla
ilgili raporlar düzenlemek.

c) Faaliyet alanları çerçevesinde fiziki kapasite oranında iş ve hizmet üretmek, bilgi iş-
lem ve bilgisayar teknolojisini kullanarak her türlü iş ve hizmetleri yapmak, tasarım, üretim
ve etkileşimli programlar hazırlamak, elektronik dizgi ve çoğaltma sistemleri ile kitap ve her
türlü basılı evrak çoğaltmak, cilt ve her türlü basım ve yayım işlerini yapmak. 

ç) Mevcut fiziki kapasiteyi değerlendirmek suretiyle, birimlerin faaliyet alanı ile sınırlı
olarak iş ve hizmetler, tarım ve sanayi ürünleri ve diğer mal ve hizmetleri üretmek, elde edilen
ürünleri önceden Rektörün onayını alarak pazarlamak ve satmak, satış yerleri açmak ve işlet-
mek.

d) Bilimsel sonuçların uygulanmasını ve teknolojiye dönüşümünü sağlamak.
e) Tarım ve sanayi kuruluşlarınca üretilen çeşitli mal ve hizmetlerin standartlara uy-

gunluğu konusunda ilgili mevzuat hükümlerine göre raporlar düzenlemek, analiz ve ölçümler
yapmak, projeler hazırlamak veya uygulamak.

f) Laboratuvar ve atölyelerde her çeşit cihaz, makine, alet-edevat, tesisat ve benzerle-
rinin üretim, bakım ve onarımlarını yapmak, raporlar düzenlemek.

Yönetim organları
MADDE 6 – (1) Döner Sermaye İşletmesinin Yönetim Kurulu, Üniversite Yönetim

Kuruludur. 
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(2) Üniversite Yönetim Kurulu; işletmeyi idare etmek üzere Yürütme Kurulu oluştura-
bilir ve yetkilerini uygun gördüğü ölçüde, sınırları belirli olmak ve yazılı olmak kaydıyla Yü-
rütme Kuruluna devredebilir. Yürütme Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından seçilecek
bir rektör yardımcısı ile dekanlar, yüksekokul müdürleri ve diğer öğretim elemanları arasından
seçilecek üç kişi ve biri muhasebe yetkilisi olmak üzere toplam beş kişiden oluşur.

(3) Yürütme Kurulu, en az üç üyenin katılımıyla toplanır ve kararlar üye tam sayısının
salt çoğunluğu ile alınır.

Harcama yetkilisi
MADDE 7 – (1) İşletmenin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini uygun

gördüğü ölçüde yardımcılarına, dekanlara veya enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve
araştırma uygulama merkezi müdürleri/hastane başhekimlerine devredebilir.

Sermaye limiti
MADDE 8 – (1) Döner Sermaye İşletmesinin sermaye limiti 1.000,00 (Bin) Türk Lira-

sıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 Sayılı Yükseköğretim

Kanunu’nun 58. Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esas-
lara İlişkin Yönetmelik ve 1/5/2007 tarihli ve 26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner
Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uy-
gulanır.

Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rek-

törü yürütür.
—— • ——
TEBLİĞLER

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TS EN 12449 BAKIR VE BAKIR ALAŞIMLARI-GENEL AMAÇLI DİKİŞSİZ
YUVARLAK BORULAR STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MSG - MS – 2019/18)

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, TS EN 12449 (Mayıs 2016) “Bakır ve Bakır Ala-

şımları-Genel Amaçlı Dikişsiz Yuvarlak Borular” standardının uygulamaya konulmasına ilişkin
hususları belirlemektir.

Standardın kapsamı
MADDE 2 – (1) Bu standard, dış çapları 3 mm’den 450 mm’ye (450 mm dâhil) ve et

kalınlıkları 0,3 mm’den 20 mm’ye kadar (20 mm dâhil) olan, genel amaçlara uygun dikişsiz,
yuvarlak çekilmiş, bakır ve bakır alaşımı borular için özellik gereklilikleri, boyut ve şekil to-
leranslarını kapsar.
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(2) Numune alma prosedürleri ve bu standardın gerekliliklerine uygunluğun doğrulan-
ması için başvurulan yöntemler de ayrıca belirtilmiştir.

(3) Not: Dış çapı 80 mm’den küçük ve/veya et kalınlığı 2 mm’den büyük özel alaşımlı
borular genellikle EN 12168’de belirtilen kolay işlenme amaçlı alaşımlardır.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 10/6/1930
tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında
Kanun ile 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara
Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğine dayanılarak
hazırlanmıştır.

Uygulamaya konma
MADDE 4 – (1) TS EN 12449 “Bakır ve Bakır Alaşımları-Dikişsiz Yuvarlak Borular-

Genel Amaçlar İçin” standardı iptal edilmiştir. Yerine TSE Teknik Kurulunun 9/12/2016 tarihli
toplantısında adapte Türk standardı olarak kabul edilen ve yayımına karar verilen TS EN 12449
(Mayıs 2016) “Bakır ve Bakır Alaşımları-Genel Amaçlı Dikişsiz Yuvarlak Borular” standardı
imalat ve piyasaya arz safhalarında zorunlu olarak uygulamaya konulmuştur.

Uyma zorunluluğu
MADDE 5 – (1) TS EN 12449 (Mayıs 2016) “Bakır ve Bakır Alaşımları-Genel Amaçlı

Dikişsiz Yuvarlak Borular” standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve piyasaya arz edenlerin
bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

Karşılıklı tanıma hükmü
MADDE 6 – (1) TS EN 12449 (Mayıs 2016) “Bakır ve Bakır Alaşımları-Genel Amaçlı

Dikişsiz Yuvarlak Borular” standardı ile ilgili Tebliğ hükümleri Avrupa Birliği üyesi bir ülkede
yasal olarak üretilmiş veya yasal olarak serbest dolaşıma girmiş ürünlere uygulanmaz.

(2) Ancak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı birinci fıkrada belirtilen ürünü, Düzenlen-
memiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin Üçüncü Bölümünde belirtilen usul ve esaslara
uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda TS EN 12449 (Mayıs 2016) “Bakır
ve Bakır Alaşımları-Genel Amaçlı Dikişsiz Yuvarlak Borular” standardı ile ilgili Tebliğ tara-
fından aranan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde sağlamadığını tespit ederse, ürünün piyasaya
arzını yasaklayabilir, koşula bağlayabilir, piyasadan geri çekilmesini veya toplatılmasını iste-
yebilir.

Temin
MADDE 7 – (1) TS EN 12449 (Mayıs 2016) “Bakır ve Bakır Alaşımları-Genel Amaçlı

Dikişsiz Yuvarlak Borular” standardı, TSE merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden te-
min edilir. İletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 8 – (1) 28/11/2013 tarihli ve 28835 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bakır

ve Bakır Alaşımları-Dikişsiz Yuvarlak Borular-Genel Amaçlar İçin ile İlgili Tebliğ (TS EN
12449) (Tebliğ No: MSG-MS-2013/35) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Tarım ve Orman Bakanlığından:
2018 ÜRÜN YILINDA SÖZLEŞME DIŞI ÜRETİLEN TÜTÜNLERİN

AÇIK ARTIRMA YÖNTEMİ İLE ALIM SATIMINA İLİŞKİN
USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2019/33)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 2018 ürün yılında sözleşmeye bağlanmaksızın

üretilen tütünler ile sözleşme yapılmasına rağmen sözleşmeden fazla üretilmiş ve alıcısı tara-
fından satın alınmayan tütünlerin alım-satım işlemlerinin usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 10/7/2010 tarihli ve 27637 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönet-
meliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Alım-satım işlemlerine ilişkin hükümler
MADDE 3 – (1) 2018 ürün yılında sözleşmeye bağlanmaksızın üretilen tütünler ile

sözleşme yapılmasına rağmen sözleşmeden fazla üretilmiş ve alıcısı tarafından satın alınmayan
tütünlerin alım-satım işlemlerine ilişkin usul ve esaslar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

a) Tütün üretimi yapılan il ve ilçelerde yer alan Türkiye Ziraat Odaları Birliğine bağlı
Ziraat Odaları, kendi hizmet bölgelerindeki muhtarlıkları bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren
on gün içinde bu Tebliğden haberdar eder.

b) İlgili Ziraat Odaları tarafından Tarım ve Orman Bakanlığına bildirilen sözleşmeye
bağlanmaksızın veya sözleşme fazlası tütün üreten üretici ve üretim bilgileri, Tarım ve Orman
Bakanlığı tarafından Tütün Ticareti Yetki Belgesine sahip alıcılara duyurulur. Açık artırmalı
satışlara katılmak isteyen Tütün Ticareti Yetki Belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler (Alıcı),
Tarım ve Orman Bakanlığına başvurarak sözleşme dışı üretim yapan üretici listesini temin ede-
bilirler.

c) Bölgeler itibarıyla her grad tütün için açık artırma başlangıç fiyatı Tarım ve Orman
Bakanlığınca belirlenerek Resmî Gazete’de yayımlanır, üretici ve alıcıların bilgisine sunulur.

ç) Tütün Ticareti Yetki Belgesine sahip gerçek ve tüzel kişiler, açık artırma yöntemi ile
satın almak istedikleri tütünlerin Amerikan Grad sınıflandırma sistemine göre tespitini yapıp
fiyatını belirleyerek, fiyat tekliflerini (ihrak, su çürüğü gibi fiyata etki eden unsurlar dahil) ve
kendilerini temsil edecek vekillerine ait bilgileri (noter onaylı vekaletname ile) kapalı zarf ile
Tarım ve Orman Bakanlığına bildirir veya açık artırma mahallinde görevli Tütün Eksperi un-
vanlı Tarım ve Orman Bakanlığı personeline verir.

d) Alıcı, satın almak istediği üretici tütünlerinin tespit çalışmalarını kendi belirleyeceği
bir program dahilinde gerçekleştirir. Tarım ve Orman Bakanlığı gerekli gördüğü hallerde, açık
artırma başlangıç fiyatına esas olacak tespit çalışmasını yetkilendireceği tütün eksperlerine
yaptırabilir.

e) Açık artırmanın hangi tarihte yapılacağı; açık artırmaya katılmak isteyen alıcılara ve
sözleşme dışı tütün üretim bildiriminde bulunan üreticilere duyurulmak üzere ilgili Ziraat Oda-
sına, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bildirilir. Açık artırma yapılacak yer, tütünlerin bu-
lunduğu mahal ve işin gerekleri de dikkate alınarak, Tarım ve Orman Bakanlığınca görevlen-
dirilen Tütün Eksperi unvanlı personel tarafından belirlenir.

f) Tarım ve Orman Bakanlığınca görevlendirilen Tütün Eksperi unvanlı personel; her
bir üretici tütünü için verilen fiyat tekliflerini alıcıların ve üreticilerin veya temsilcilerinin hu-
zurunda ilan eder, bilahare açık artırmaya katılan alıcıların vermiş olduğu en yüksek fiyat tek-
lifinden açık artırmayı başlatır. Açık artırmada alıcıların her bir artırım işareti 25 Kr fiyat artı-
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şına karşılık gelecek olup tütünler en yüksek fiyatı veren alıcı adına tescil edilir. Üretici ve alı-
cının veya vekillerinin artırmalı satışı takiben tescil defterini imzalaması suretiyle satış işlemi
tamamlanmış olur.

g) Alıcı ve üretici talepleri ile menfaatleri, işin hacmi ve benzeri hususlar göz önüne
alınarak, gerektiğinde; sözleşme dışı üretim bildiriminin alınması ve güncellenmesi, alıcının
tespit çalışmaları, fiyat teklifi alma, tekliflerin ilanı, açık artırmalı satışlar, tescil ve benzeri
tüm işlemler aynı gün içinde yapılabilir.

ğ) Alıcı, adına satışı tescil edilen tütünlerle ilgili tescil defterini imzalamaktan kaçınamaz;
ayrıca, artırmalı satışlarda adına tescil edilecek tütünleri, tescil tarihini izleyen on beş işgünü
içinde tesellüm etmek ve bedelini üreticiye ödemek zorundadır. Tesellüm ve teslim süresi
tarafların mutabakatıyla Tarım ve Orman Bakanlığınca uzatılabilir. Tescil edilen tütünlerin üre-
tici tarafından alıcıya teslim edilmemesi halinde; alıcı durumu açıklayan üretici dilekçesi veya
alıcı temsilcisi ve Ziraat Odası temsilcisinin birlikte düzenleyip imzaladığı tutanağı, (h) bendi
kapsamındaki işlemlere ilişkin belgelerle birlikte, süresi içerisinde Tarım ve Orman Bakanlığına
teslim eder. Üretici, satışı tescil edilen tütünleri ikametgâhının bulunduğu ilçe sınırları içinde
alıcı tarafından belirlenen tesellüm merkezinde teslim etmek zorundadır. Alıcı tarafından be-
lirlenen tesellüm merkezinin, üreticinin ikametgâhının bulunduğu ilçe sınırları dışında olması
halinde, ilçe sınırlarını aşan kısımlar için alıcı tarafından, talebi halinde üreticiye nakliye ücreti
ödenir.

h) Alıcılar, satın alarak tesellümünü yaptıkları tütünler için Tütün Üretimi, İşlenmesi,
İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte belirtilen yaprak tütün tartı
ve fiyat pusulası, üretici hesap pusulası ve üretici hesap pusulaları paftasını usulüne uygun ola-
rak tutar ve üretici hesap pusulaları paftasının bir nüshasını tesellümü takip eden yirmi işgünü
içinde yazılı ve elektronik ortamda Tarım ve Orman Bakanlığına gönderir.

ı) Alıcı, adına tescili yapılan tütünleri zamanında tesellüm etmemesi veya ürün bedelini
ödememesi halinde üreticiye, tescili yapılan tütün kilosunun tescil fiyatıyla çarpımından oluşan
tutarın %10’u oranında cezai şart ödemeyi kabul etmiş sayılır. Üretici de, tescili yapılan tütün-
leri alıcıya teslim etmemesi halinde, bu madde kapsamında cezai şart ödemeyi kabul etmiş sa-
yılır.

i) Üreticinin açık artırmada oluşan fiyatı kabul etmeyerek tescil defterini imzalamaktan
kaçınması halinde tescil işlemi geçersiz sayılır. Bu gibi durumlarda üretici aleyhinde herhangi
bir yaptırım söz konusu olmaz; ayrıca, ilgili üretici tütünleri alıcı çıkması halinde tekrar açık
artırmaya konu olabilir.

j) Tütünlerin tesellümü aşamasında üretici ile alıcı arasında anlaşmazlık ortaya çıkması
halinde Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönet-
meliğin 12 nci maddesi hükümleri uygulanır.

k) Artırmalı satışlarda tütünlerini pazarlamak için başvuran üreticiler ve artırmalı sa-
tışlara katılacağını bildiren Tütün Ticareti Yetki Belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler ile vekil-
leri bu Tebliğ hükümlerine uymayı kabul etmiş sayılırlar. Bu Tebliğde yer almayan hususlarda
ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

l) Sözleşme dışı üretilen tütünlerin fiyatlarının belirlenmesine esas tespit çalışmaları
23/8/2019 tarihi itibarıyla sonlandırılır. Fiyatı belirlenip; Tarım ve Orman Bakanlığı kayıtlarına
alınan ve açık artırmalı satışta alım-satımı gerçekleşmeyen üretici tütünlerine, bu maddede be-
lirtilen tarihten sonra alıcı talebi olması halinde açık artırmalı satış işlemleri tekrarlanabilir.

Yürürlük
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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YARGI BÖLÜMÜ

DANIŞTAY KARARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNI 

Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5759 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

THK GENEL BAŞKANLIĞI MÜZE VE PARAŞÜT KULE BİRİMİ ATLAYIŞ 

KULESİ DIŞ CEPHE BOYA İŞLERİ VE DIŞ CEPHE TADİLAT İŞLERİ 

İLE DIŞ CEPHE AYDINLATMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı Malzeme Tedariki ve Lojistik Yönetimi 

Direktörlüğünden:  

TEL: 0 (312) 303 7374 

FAKS: 0 (312) 303 7243 

1. Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı Müze ve Paraşüt Kule Birimi Atlayış Kulesi Dış 

Cephe Boya İşleri ve Dış Cephe Tadilat İşleri ile Dış Cephe Aydınlatma işi için Kapalı Zarfla 
Teklif Alma Usulü ile ihale düzenlenecektir. 

2. İhale tarihi: 17/07/2019 Çarşamba 

3. İhale saati: 14:30 (TRT’nin saat ayarı esas alınacaktır.) 

4. İhalenin yapılacağı adres: Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı Atatürk Bulvarı NO:33 

Opera /ANKARA 

5. İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını ihale gün ve 
saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı Malzeme Tedariği ve Lojistik Yönetimi 

Direktörlüğü birimine (Atatürk Bulvarı NO:33 Altındağ / ANKARA) teslim edeceklerdir. 

6. İstekliler katılacakları ihaleye ait şartnameyi 250,00. – TL karşılığında Türk Hava 

Kurumu Genel Başkanlığı Malzeme Tedariği ve Lojistik Yönetimi Direktörlüğü İç Satın Alma 

Biriminden temin edebilirler. 

7. Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabii değildir. 
Bilgi için: THK Genel Başkanlığı Malzeme Yönetimi Direktörlüğü 

0 (312) 303 73 74-80 5779/1-1 
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ATIK SU ARITIM TESİSİNİN İŞLETİLMESİ, 

BAKIM VE ONARIM İŞLERİ İHALE EDİLECEKTİR 

Ankara Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız 2019/2020 Kampanya Dönemi Atık Su Arıtım Tesisinin İşletilmesi, Bakım ve 

Onarım işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık 

İhale Usulü İle ihale edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2019/310704 

1- İdarenin 

a-) Adresi : Ayaş Yolu 18 Km Etimesgut/ANKARA 

b-) Telefon No : 0 312 293 44 00 

c-) Faks No : 0 312 244 90 78 

2- İhale Konusu Malın 

a-) Niteliği, Türü ve Miktarı : Ankara Şeker Fabrikası 2019/2020 Kampanya 

Döneminde Atıksu Arıtım Tesisinin İşletilmesi, Bakım ve 

Onarım işi Hizmet Alımı. 

  9 Personel ile 180 gün 

b-) Yapılacağı Yer : Ankara Şeker Fabrikası  

c-) İşin Süresi  : İşe Başlama Tarihi : 20.09.2019 

  İş Bitim Tarihi : 17.03.2020 

3- İhalenin 

a-) Yapılacağı Yer : Ankara Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 

b-) Tarihi ve Saati : 17.07.2019 Saat 10:00 

4- İhale dokümanı Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18 Km. Etimesğut/ 

ANKARA) adresinde görülebilir ve ₺. 118,00 (Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel karşılığında aynı 

adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

5- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

8- İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

9- Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 5787/1-1 
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HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

İşletmemizin ihtiyacına binaen 2 adet hizmet alım işi açık ihale usulü ile aşağıda belirtilen 

tarihlerde ihale edileceklerdir. 

1- İdarenin 

a) Adresi : E.L.İ. Müdürlüğü Atatürk cd. No.111 45500 

Soma/MANİSA 

b) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat) Fax 612 20 13 – 613 20 13 

c) Elektronik posta adresi : islaki@eli.gov.tr 

2- İhale konusu hizmetin a)- 

 

N i t e l i ğ i - T ü r ü - M i k t a r ı 
İhale 

Kayıt No 
Dosya No 

İhale Tarih ve 

Saati 
SÜRE 

1- 
ÇEŞİTLİ EBATLARDA LASTİK 

TAMİRİ VE KAPLAMA İŞİ 
2019/314833 2019-845 

29.07.2019 

14:00 

225 

gün 

2- 

DARKALE-GEVENTEPE YERALTI 

KONTROL BAŞMÜHENDISLIĞI’NE 

BAĞLI STOK SAHALARINDAN 

250.000 TON KÖMÜRÜN DEREKÖY 

LAVVAR TESİSİNE VE STOK 

ALANINA TAŞINMASI VE 

BOŞALTILMASI HİZMET ALIM İŞİ 

2019/316190 2019-919 
12.07.2019 

14:30 

180 

gün 

 

b) Yapılacağı yer : ELİ Müdürlüğü SOMA/MANİSA. 

c) İşin süresi : İhale süreleri takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir. 

d) İhale usulü : Açık ihale 

3- İhalenin Yapılacağı yer : ELİ Müdürlüğü Komisyon odası Soma / MANİSA 

4- İhale dokümanı; ELİ i Müdürlüğü Atatürk cad. No.111 45500 Soma/MANİSA, 

adreslerinde görülebilir. İhale dokümanlarının şartnamelerini 200,00 TL, karşılığında aynı 

adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

5- Teklifler 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi 

Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

7- Verilen tekliflerin geçerlilik süreleri, 1 numaralı ihale için ihale tarihinden itibaren 30 

gün ve 2 numaralı ihale için 60 gündür. 

8- Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve 

yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara 

tabi değildir. 

9- Web Sitemiz: www.eli.gov.tr 5831/1-1 
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BAYAN KUAFÖRÜ ALANININ KİRAYA VERİLMESİ İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden: 

1- İdare ile ilgili bilgiler 

a) Adresi : TPAO Genel Müdürlüğü Söğütözü Mahallesi 2180 Cadde 

No:10 P.K. 06530 Çankaya/ANKARA 

b) Telefon ve Faks No : 312 207 27 06 – Faks: 312 286 90 73 

c) Elektronik Posta Adresi : ddur@tp.gov.tr; ihale@tp.gov.tr 

2- İhale konusu : Söğütözü Mahallesi 2180. Cad. No:10 06530 Çankaya / 

ANKARA adresinde ve Türkiye Petrolleri Anonim 

Ortaklığı Genel Müdürlüğü kampüsü içerisinde yer alan 

41,30 m²’lik alanda “BAYAN KUAFÖRÜ” olarak 

faaliyet göstermesi şartı ile “Türkiye Petrolleri Anonim 

Ortaklığı Mal ve Hizmet Satım ve Değerlendirme 

Yönetmeliği” esasları dahilinde “Kapalı Teklif Usulü” ve 

“Pazarlık Usulü” ile kiraya verme ihalesi yapılmasıdır. 

3- İhale İle İlgili Bilgiler 

a) Yapılacağı Yer  : TPAO Genel Müdürlüğü / Tedarik ve Lojistik Daire 

Başkanlığı/İhale Salonu Söğütözü Mah. 2180 Cad. No:10 

P.K. 06530 Çankaya / ANKARA 

b) Teklif Teslim Tarih/Saati : 17/07/2019 / 11:00 

c) İhalenin Tarih ve Saati : 17/07/2019 / 11:00 

4- İhaleye Katılma Şartları 

a) Şartname Satın Alma  :Teklif verecek isteklilerin TPAO Genel Müdürlüğünce 

hazırlanan satış ile ilgili şartnameyi yukarıda belirtilen 

adresten 200,00 TL (İkiyüz Türk Lirası) bedel karşılığı 

satın almaları gerekir. 

b) Geçici Teminat  :Aşağıda belirtilen geçici teminatın Vakıfbank TPAO 

Şubesi TR970001500158007290224965 TL hesabına 

yatırılması veya banka teminat mektubunun ibraz 

edilmesi gerekmektedir. 

c) İstenen Belgeler : Teklif Alma Şartnamesinde belirtilen belgelerin; belirtilen 

tarih ve saate kadar TPAO Genel Müdürlüğü içerisinde 

bulunan İhale Salonuna kapalı bir zarf içinde teslim 

edilmesi gerekmektedir. 

5- Şartname İnceleme : İhale ile ilgili hazırlanan şartname ve ekleri TPAO Genel 

Müdürlüğü Ana Bina 6.Kat 617 no’lu odadan ya da 

www.tpao.gov.tr adresinde ücretsiz olarak incelenebilir. 

6- İhaleye İştirak : İhaleye iştirak şahsen yapılacak olup, posta ile yapılacak 

müracaatlar dikkate alınmayacak ve değerlendirilmeyecektir. 

7- TPAO İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

8- KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZ. 

 

YERİ: KONUMU: ALANI: MUHAMMEN 

BEDEL (KDV 

hariç): 

GEÇİCİ TEMİNAT: 

ANKARA Bayan 

Kuaförü 

41,30 m² 14.400,00 TL / 

Yıl 

İSTEKLİLER bu iş için 2.000,00 

TL (iki bin Türk Lirası) ‘dan az 

olmamak üzere geçici teminat 

vereceklerdir. 

 5828/1-1 
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR 

Altındağ Belediye Başkanlığından: 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 

Kırklareli Belediye Başkanlığından: 

İdarenin: 

Adresi : Kırklareli Belediye Başkanlığı Karacaibrahim Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı 

No:3 MERKEZ/KIRKLARELİ 

Telefon numarası : 0 288 2141045- 137 

Elektronik Posta Adresi : malihizmetler@kirklareli.bel.tr 

1 - İHALENİN KONUSU ve İŞİN ADI: 

A- Mülkiyeti Belediyemize ait Kırklareli Merkez Camikebir Mahallesi Kofçaz Asfaltı 

Mevkii 882 Ada 85 Parselde imar planına göre ilk dört katın ticaret alanı, diğer dört katın ise 

konut alanı içerisinde yer aldığı 4.252 m2 Ticari Alan Niteliğindeki taşınmaz satılacaktır. 

İşin Adı : Kırklareli Merkez 882 Ada 85 Parseldeki Taşınmaz Satışı. 

B- Belediyemiz tarafından yapımı devam eden Yeni Otogarın yanındaki, Mülkiyeti 

Belediyemize ait Kırklareli Merkez Hacızekeriya Mahallesi Dereköy Şosesi Mevkii 427 Ada 66 

Parselde 29/05/2018 tarih ve 154 sayılı imar planına göre Akaryakıt İstasyonu olarak ayrılan 

3.269,22 m2 arsa satılacaktır. 

İşin Adı : Kırklareli Merkez 427 Ada 66 Parseldeki Akaryakıt İstasyonu olarak ayrılan 

arsanın satışı 

2 - İHALELERİN YAPILIŞ ŞEKLİ: 

İhale konusu iş, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi gereğince kapalı teklif 

usulünce ihale edilecektir. 

3 - İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ: 

İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri Kırklareli Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü İdari ve 

Mali İşler Servisinden görebilir veya İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale 

şartnamesini 100,00-TL karşılığında satın alabilir. 

4 – MUHAMMEN BEDEL, GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI : 

A- İhaleye çıkarılacak Kırklareli Merkez 882 Ada 85 Parseldeki Taşınmazın muhammen 

bedeli 4.960.000,00 TL.(dörtmilyondokuzyüzaltmışbintürklirası) olup, geçici teminatı 

148.800,00-TL.’dir. (yüzkırksekizbinsekizyüztürklirası) 

B- İhaleye çıkarılacak Kırklareli Merkez 427 Ada 66 Parseldeki Akaryakıt İstasyonu 

olarak ayrılan arsanın muhammen bedeli 3.916.657,33-TL 

(üçmilyondokuzyüzonaltıbinaltıyüzelliyeditürklirasıotuzüçkuruş) olup, geçici teminatı 

117.499,72-TL.’dir. (yüzonyedibindörtyüzdoksandokuztürklirasıyetmişikikuruş) 

5 - İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ: 

İhale 16/07/2019 Salı günü saat 15.00’de Belediyemiz Meclis Salonunda sıra ile 

yapılacaktır. (İhale Komisyonu Kırklareli Belediye Encümenidir.) 

İhaleye girecekler gerekli evrakları ihale günü en geç saat 14.30’a kadar Belediyemiz 

Mali Hizmetler Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Servisine teslim etmeleri gerekmektedir. 
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6 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI: 

Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır. 

A) İÇ ZARF 

İç zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir. 

a) Teklif Mektubu,(Örneği şartname ekinde verilecektir) 

b) İhaleye iştirak eden özel ve tüzel kişiler, teklif sahibi (kendisi) veya kanuni vekili 

tarafından imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerini aynen kabul edildiğini belirtecektir. 

Teklifler hem rakamla hem yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun 

olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilir ve hiç ihaleye 

girmemiş sayılır. 

B) İÇ ZARFIN KAPATILMASI 

Bu teklif bir zarfa kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata 

esas olan açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. 

C) DIŞ ZARF 

Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir. 

a- Teklif mektubunu içeren İç zarf 

b- Şartname bedeli olan 100,00 TL’nin ödendiğine dair makbuz 

c- 2886 sayılı Kanunun 6/2.maddesine istinaden ihaleye katılmama cezası almadığına dair 

yazılı taahhütname( şartname eklerinde örneği mevcut) 

d- Yer görme Belgesi(şartname ekinde mevcut) 

e- Nüfus cüzdan fotokopisi. (gerçek kişiler için) 

f- İkametgah belgesi.(gerçek kişiler için) 

g- Belediye veznesine yatırdıkları geçici teminat makbuzu veya banka geçici teminat 

mektubu (2886 S.K. 27 Maddesi gereği geçici, süresiz, limit içi olmalı ve banka teyit yazısı ile 

ibraz edilmesi gerekmektedir.) 

h- Kırklareli Belediyesi İdari ve Mali İşler Servisi’nden alacakları borcu yoktur 

yazısı.(ihale ilk ilan tarihinden sonra alınmış) 

I- İsteklilerin Banka Hesap IBAN Numarası. (Geçici teminat iadesi için) 

j- Taşınmaza ait satış şartnamesinin, her sayfası ayrı ayrı ihaleye girecek olan istekli 

tarafından imzalanması. 

k- Özel kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekaletname ile imza 

beyannamesi 

l- Tüzel kişiler için: 2019 yılı içerisinde alınmış oda sicil kaydı, teklifte bulunacak 

kişilerin noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri. Tüzel kişiler adına vekaleten ihaleye 

gireceklerden noter tasdikli vekaletname ile imza beyannamesi. 

D) DIŞ ZARFIN KAPATILMASI 

Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine 

isteklinin adı-soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta 

olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühür mumu veya imza ile işaretlenmesi ihtilafa yol 

açmaması bakımından gereklidir. 

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29.maddesi gereğince İhale Komisyonu İhaleyi 

yapıp yapmamakta serbesttir İhaleye iştirak edeceklere duyurulur. 5575/1-1 
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SUPPLY CONTRACT NOTICE 

Supply of Vaccines - Relaunch 

Ankara - Turkey 
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 5861/1-1 

—— • —— 

YÜRÜYEN MERDİVEN ZİNCİR YAĞI, BASAMAK YAĞLAMA 

TÜPÜ VE REDÜKTÖR YAĞI SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No: 2019/308583 

1-İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/İSTANBUL 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0216 337 82 14 

c) Elektronik Posta Adresi : 0216 337 82 14 

2- İhale konusu malın adı ve miktarı: :Marmaray BC1 Kesiminde tesisli olan 67 adet 

Yürüyen Merdivenlerin periyodik bakımlarında kullanılmak üzere, 800 adet, Basamak Yağlama 

Tüpü, 800 Litre iç, 200 Litre Dış zincir yağının temini işi. 

3- İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü 

Satın Alma ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığı’nda 16.07.2019 tarih 

saat: 14.00’de yapılacaktır. 

4- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 

5- Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat oda 

no:315 Haydarpaşa İSTANBUL’a 16.07.2019 tarih ve saat: 14.00’de kadar verilmiş veya gelmiş 

olması şarttır. 

6- İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol 

Servis Müdürlüğü İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Muhasebe ve Finansman 

Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 100,00 TL bedelle temin edilebilir. 

7- Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

8- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 5769/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

 

 5846/1/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 5712/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 5713/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 5714/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 5715/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 5716/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 5717/1-1 



Sayfa : 124 RESMÎ GAZETE 4 Temmuz 2019 – Sayı : 30821 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 5718/1-1 
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İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden:  

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu’nun 31. ve 33. Maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına 

Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlileri alınacaktır. 

İlanda belirtilen kadroya başvuru için gerekli belgelere, bilgilere ve sonuçlara 

üniversitemizin web sayfası www.medipol.edu.tr den ulaşılabilir. 

Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihi takip eden 15 gün içinde ilgili 

akademik birime şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. 

 

Kadro 

Yeri 

Bölüm/ 

Program 

Kadro 

Sayısı 

Kadro 

Ünvanı 
Açıklama 

Rektörlük 
Hazırlık 

Koordinatörlüğü 
12 

Öğretim 

Görevlisi 

Batı Dilleri ve Edebiyatları, İngiliz 

Dili ve Edebiyatı, Karşılaştırmalı 

Edebiyat, Çeviribilim, Amerikan 

Kültürü ve Edebiyatı veya İngilizce 

Öğretmenliği/İngiliz Dili Eğitimi 

bölümlerinden birinden lisans 

mezunu olmak ve tezli yüksek lisans 

derecesini tamamlamış olmak. 

 

SINAV TAKVİMİ  

İlk Başvuru Tarihi  : 04.07.2019 

Son Başvuru Tarihi  : 19.07.2019 

Ön Değerlendirme Tarihi : 23.07.2019 

Sınav Tarihi  : 24.07.2019 

Sınav Sonuç Tarihi  : 25.07.2019 

Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak 

Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki 

şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir. 

İSTENEN BELGELER 

• Başvuru Dilekçesi (Başvuru Dilekçesinde Başvurulan Bölüm Adı, Başvurulan Kadro 

Unvanı, Başvuran Adayın İletişim ve Adres Bilgisi ile Başvuruda Teslim Ettiği Evraklarının 

Listesinin Belirtilmesi Gerekmektedir.) 

• Nüfus Cüzdanı Örneği (Ön ve Arka Yüzünden Okunaklı Halde Olacak.) 

• YÖK formatlı güncel Özgeçmiş  

• Lisans mezuniyet belgesi örneği (onaylı) 

• Tezli Yüksek Lisans mezuniyet belgesi örneği (onaylı) 

*Yüksek lisans eğitimini gösterir diploma veya transkriptinde, programın tezli olduğu 

belirtilmemişse, ilgili kadroya başvuru yapacak adayların diğer evraklarına ek olarak, öğrenim 

görülen üniversitesinden tezli yüksek lisans yaptıklarını gösterir resmi (onaylı) bir belge ibraz 

etmeleri gerekmektedir. 

• Lisans ve Yüksek Lisans transkript belgesi (onaylı)  

• ALES Belgesi (En az 70 puan alması gerekir) 

• Yabancı Dil Belgesi (En az 80 puan alması gerekir) 

• Tecrübe Belgesi (onaylı) 
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• Onaylı Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış 

olanlar getirecektir.) 

• 2 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)  

• Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge (terhis veya en az 1 yıl süreli tecil 

belgesi)  

*Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür. İlan edilen tarihlerde 

başvurular şahsen veya posta ile yapılacaktır. Posta ile yapılacak Başvuruların son başvuru 

tarihine kadar kurumumuza ulaşması gerekmektedir. Postada yaşanan gecikmelerden dolayı 

süresinde üniversiteye ulaşmayan başvurular kabul edilmeyecektir. 

* Ön Değerlendirme ve Giriş Sınav sonuçları www.medipol.edu.tr adresinde ilan edilecek 

olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Başvuru Adresi  

İstanbul Medipol Üniversitesi, Kuzey Kampüs, Hazırlık Koordinatörlüğü (Dil Okulu), 

Kavacık Mah. Ekinciler Cad. No:19 Kavacık/İstanbul adresine gönderilecektir. 

 5827/1-1 

—— • —— 

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz akademik birimine aşağıda belirtilen bölümüne 2547 Sayılı Yükseköğretim 

Kanun ve ilgili yönetmelik kapsamında tam zamanlı statüde öğretim üyesi alınacaktır. 
 

Fakülte - 

Yüksekokulu 
Bölüm Adet Unvanı Açıklama 

Meslek 

Yüksekokulu 

Diyaliz 

Programı 
1 

Dr. Öğr. 

Üyesi. 

Hemşirelik alanında doktora yapmış 

olmak. Halk Sağlığı alanında ve Tip 1 

diyabetli çocuklarla ilgili çalışma 

yapmış olmak. 
 

Başvuru Belgeleri: 

1. Adayların, 2547 Sayılı Kanunun 23. Maddesinde belirlenen asgari koşulları sağlamış 

olmaları. 

2. Başvuracakları fakülte, bölüm ve alanı belirten dilekçe, Özgeçmiş (YÖK Ek-4 

formatında), Yabancı dil belgesi, Nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf (2 adet), Diploma 

fotokopilerinin aslı, noter onaylı sureti veya Personel Müdürlüğümüz tarafından aslı görülerek 

onaylanan suretleri olması gerekmektedir. 

3. Doçentler ve Dr.Öğr.Üys. için doktora/uzmanlık belgesi, lisans diploması, Doçentlik 

atama yazısı ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya, 

4. Doçentliğe atamalarda en az Üniversitelerarası Kurulun doçentlik sınavı için kabul 

ettiği ilkeler aranır. 

5. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 

onaylanması gerekmektedir. 

6. Başvuru Süresi ve Yeri: İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde, aşağıdaki 

adrese başvurmaları gerekmektedir. 

Posta ile yapılacak başvurularda meydana gelecek gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu 

değildir. 

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğü 

Havalimanı Yolu 8.km.  

Şahinbey-GAZİANTEP 

Tlf : 0342 211 80 80  Fax : 0342 211 80 81   E-Mail :info@hku.edu.tr 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Milli Savunma Üniversitesi Harp Enstitüleri, Milli Savunma ve Güvenlik

Enstitüsü Yönetmeliği
–– Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
–– Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği
–– Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Malatya Turgut Özal Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

TEBLİĞLER
–– TS EN 12449 Bakır ve Bakır Alaşımları-Genel Amaçlı Dikişsiz Yuvarlak

Borular Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG - MS – 2019/18)
–– 2018 Ürün Yılında Sözleşme Dışı Üretilen Tütünlerin Açık Artırma Yöntemi

ile Alım Satımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (No: 2019/33)

YARGI BÖLÜMÜ

DANIŞTAY KARARI
–– Danıştay Beşinci Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânı
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

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


