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İçişleri Bakanlığından:
İL ÖZEL İDARELERİ İLE İL ÖZEL İDARELERİNİN ÜYESİ OLDUKLARI 

MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ PERSONELİNİN GÖREVDE 
YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARINA 

DAİR YÖNETMELİK 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

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

met gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, il özel idareleri ile il özel idarelerinin kur-
dukları birlik, müessese ve işletmelerde görev yapan Devlet memurlarının görevde yükselme
ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, il özel idareleri ile il özel idarelerinin kurdukları birlik,

müessese ve işletmelerde 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümle-
rine tabi olarak görev yapan Devlet memurlarından, 5 inci maddede sayılan kadrolara görevde
yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Kanun, 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl

Özel İdaresi Kanunu ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yü-
rürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği
Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alt görev: 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu madde-
sinde yer alan hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Alt hizmet grubu: Hizmet grubu içindeki aynı düzey unvanlardan oluşan grupları,
c) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da

grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,
ç) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,
d) Görev unvanı: 5 inci maddede sayılan görev grupları içinde belirtilen unvanları,
e) Görevde yükselme: 5 inci maddede sayılan üst görevlere, aynı veya başka hizmet

sınıflarındaki alt görevlerden yapılacak atamaları,
f) Görevde yükselme sınavı: 5 inci maddenin birinci fıkrasında sayılan unvanlara ata-

nacaklar için yapılan yazılı ve sözlü sınavı, 
g) Hizmet grupları: Aynı düzey görevler ile benzer görevlerin yer aldığı grupları,
ğ) Hizmet süresi: 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendine göre hesaplanan

süreleri,
h) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç diğer günleri,
ı) Mahalli idare birliği: Birden fazla mahalli idare tarafından kurulan, belediyelerin üye-

si olmayıp il özel idarelerinin üyesi olduğu tüzel kişiliği haiz kamu idarelerini, 
i) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu

ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları, 
j) Unvan değişikliği sınavı: Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim

düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atana-
cakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı,
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k) Üst görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde yer alan
hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

l) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar
MADDE 5 – (1) Görevde yükselmeye tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir:
a) Yönetim hizmetleri grubu;
1) Müdür, ilçe özel idare müdürü, 
2) Koruma ve güvenlik görevlisi amiri, şef, koruma ve güvenlik şefi.
b) Hukuk hizmetleri grubu;
1) Hukuk müşaviri.
c) Bilgi işlem hizmetleri grubu;
1) Çözümleyici.
ç) Araştırma, planlama ve savunma hizmetleri grubu;
1) Uzman, sivil savunma uzmanı.
d) İdari hizmetler grubu;
1) Ayniyat saymanı, muhasebeci, kontrol memuru, eğitmen,
2) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, anbar memuru,

ayniyat memuru, gemi adamı, koruma ve güvenlik görevlisi, gişe memuru, memur, mutemet,
tahsildar, şoför.

e) Yardımcı hizmetler grubu;
1) Aşçı, bahçıvan, bekçi,  dağıtıcı, hastabakıcı, hayvan bakıcısı, hayvan kesicisi, hiz-

metli, çocuk bakıcısı, gemici, bakıcı anne, kaloriferci, sağlık teknisyen yardımcısı, teknisyen
yardımcısı, matbaacı.

(2) Unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir:
a) Sanat tarihçisi, arkeolog, dekoratör, desinatör, ekonomist, ev ekonomisti, fizikçi, gra-

fiker, heykeltıraş, hidrobiyolog, hidrolog, istatistikçi, jeofizikçi, jeolog, jeomorfolog, kaptan,
kimyager, laborant, matematikçi, mimar, mühendis, paleontolog, pilot, ressam, restoratör, şehir
plancısı, teknik ressam, tekniker, teknisyen, topograf, peyzaj mimarı, ölçü ve ayar memuru,
antropolog, bakteriyolog, biolog, çocuk gelişimcisi, diş protez teknisyeni, diyetisyen, ebe, fi-
zikoterapist, fizyoterapist, hemşire, odyolog, pedagog, psikolog, radyoterapist, sağlık fizikçisi,
sağlık memuru, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, sosyal çalışmacı, sosyal hizmet uzmanı,
tıbbi teknolog, veteriner hekim, veteriner sağlık teknikeri, veteriner sağlık teknisyeni, sosyolog,
programcı, kütüphaneci, mütercim, tercüman, avukat, kameraman, çocuk eğitimcisi, çocuk
eğiticisi, antrenör, fotoğrafçı, dalgıç, balık adam.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar
MADDE 6 – (1) Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda;
a) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,
b) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen atanabilme şartlarını taşımak,
c) Bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolara atanabilmek için son müracaat tarihi itiba-

rıyla en az bir yıl süreyle atamanın yapılacağı mahalli idarede çalışmış olmak, 
genel şartları aranır. Ancak, ilan edilen kadro için mahalli idarede bir yıl çalışma şartını

taşıyan personel bulunmaması durumunda, söz konusu kadro için yapılacak başvuruda bu şart
aranmaz.
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Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar
MADDE 7 – (1) 5 inci maddenin birinci fıkrasında sayılan unvanlara görevde yükselme

suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki özel şartlar aranır:
a) Müdür ve ilçe özel idare müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Son müracaat tarihi itibarıyla, koruma ve güvenlik görevlisi amiri, şef, koruma ve

güvenlik şefi, hukuk müşaviri, çözümleyici, uzman, sivil savunma uzmanı, ayniyat saymanı,
muhasebeci, kontrol memuru ile eğitmen kadrolarında veya en az ön lisans düzeyinde öğrenim
gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda en az iki yıl ya da 5 inci maddenin birinci fık-
rasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan görevlerde veya ortaöğrenim düzeyinde
öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda en az altı yıl çalışmış olmak,

b) Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için;
1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,
2) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan görevler ile unvan değişik-

liğine tabi kadrolarda ayrı ayrı veya toplam en az iki yıl çalışmış olmak,
c) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) En az iki programlama dilini bildiğini mezun olduğu okuldan alacağı belge veya

Milli Eğitim Bakanlığından onaylı kurs sertifikası ile belgelemek,
3) Son müracaat tarihi itibarıyla 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) nu-

maralı alt bendinde sayılan görevlerde veya mühendis hariç unvan değişikliğine tabi kadrolarda
ayrı ayrı veya toplam en az iki yıl süreyle çalışmış olmak,

ç) Koruma ve güvenlik görevlisi amiri kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Son müracaat tarihi itibarıyla en az dört yıl koruma ve güvenlik görevlisi kadrosunda

çalışmış olmak,
d) Koruma ve güvenlik şefi kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Son müracaat tarihi itibarıyla en az iki yıl koruma ve güvenlik görevlisi kadrosunda

çalışmış olmak,
e) Şef kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Son müracaat tarihi itibarıyla 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (1) nu-

maralı alt bendinde sayılan görevler ile mühendis hariç en az ön lisans düzeyinde öğrenim ge-
rektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda en az iki yıl; aynı bendin (2) numaralı alt bendinde
sayılan görevlerde veya ortaöğrenim düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi
kadrolarda en az dört yıl çalışmış olmak,

f) Uzman ve sivil savunma uzmanı kadrosuna atanabilmek için;
1) Dört yıllık yüksekokul veya fakültelerden veya bunlara denkliği kabul edilen yurt

dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
2)  Son müracaat tarihi itibarıyla 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) nu-

maralı alt bendinde sayılan görevlerde en az dört yıl veya koruma ve güvenlik görevlisi amiri,
şef, koruma ve güvenlik şefi, çözümleyici, ayniyat saymanı, muhasebeci, kontrol memuru,
eğitmen kadroları ile en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kad-
rolarda en az iki yıl çalışmış olmak,

g) Ayniyat saymanı, kontrol memuru ve muhasebeci kadrolarına atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Son müracaat tarihi itibarıyla 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) nu-

maralı alt bendinde sayılan görevlerde en az iki yıl süreyle çalışmış olmak,
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ğ) Eğitmen kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakültelerin, yüksekokulların, meslek liselerinin veya teknik liselerin ilgili bölüm-

lerinden mezun olmak,
2) Son müracaat tarihi itibarıyla 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) nu-

maralı alt bendinde sayılan görevlerde en az iki yıl süreyle çalışmış olmak,
h) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, anbar memuru,

ayniyat memuru, gişe memuru, memur, mutemet, tahsildar kadrolarına atanabilmek için;
1) En az ortaöğrenim mezunu olmak,
2) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile bilgisayar işletmeni kadrolarına atanabilmek

için ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya
bitirdiği okulun ders müfredatında en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek
veya bilgisayara ilişkin konularda kurumlarca açılan en az 60 saatlik hizmet içi eğitimlere ka-
tılıp başarılı olduğunu gösterir belgeye sahip olmak,

3) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan kadrolarda ayrı ayrı veya
toplam en az iki yıl hizmeti bulunmak,

ı) Gemi adamı kadrosuna atanabilmek için;
1) En az ortaöğrenim mezunu olmak,
2) Mesleği ile ilgili ehliyet belgesine sahip olmak,
3) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan kadrolarda ayrı ayrı veya

toplam en az iki yıl hizmeti bulunmak,
i) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna atanabilmek için;
1) En az ortaöğrenim mezunu olmak,
2) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen

şartları taşımak,
3) 7/10/2004 tarihli ve 25606 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Güvenlik Hiz-

metlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte belirtilen sağlık şartlarını taşı-
mak,

4) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan kadrolarda ayrı ayrı veya
toplam en az iki yıl hizmeti bulunmak,

j) Şoför kadrosuna atanabilmek için;
1) En az ortaöğrenim mezunu olmak,
2) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 38 inci maddesi ge-

reğince belirlenen en az (C) tipi sürücü belgesine sahip olmak,
3) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan kadrolarda ayrı ayrı veya

toplam en az iki yıl hizmeti bulunmak,
gerekir.
(2) Birinci fıkranın (a), (e) ve (f) bentlerinin (2) numaralı alt bentlerinde sayılan ve

farklı alt görev hizmet süresi belirlenen unvanlarda çalışmış bulunan personelin alt görev hiz-
met süresinin hesaplanmasında;

a) İki yıllık süre aranan alt görevlerde geçen sürenin tamamı,
b) Dört yıllık süre aranan alt görevlerde geçen sürenin yarısı,
c) Altı yıllık süre aranan alt görevlerde geçen sürenin üçte biri,
alınmak suretiyle, toplam en az iki yıllık süre şartı aranır.
Unvan değişikliği sınavına tabi olan kadrolara atanacaklarda aranacak genel şartlar
MADDE 8 – (1) Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aşağıdaki genel şartlar aranır:
a) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.
b) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen süre kadar hizmeti

bulunmak.
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Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar
MADDE 9 – (1) Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır:
a) Mühendis, mimar, peyzaj mimarı, sanat tarihçisi, arkeolog, dekoratör, desinatör, ev

ekonomisti, fizikçi, heykeltıraş, hidrobiyolog, hidrolog, jeofizikçi, jeolog, jeomorfolog, kim-
yager, matematikçi, paleontolog, pilot, restoratör, şehir plancısı, antropolog, bakteriyolog, bio-
log, veteriner hekim, diyetisyen, fizikoterapist, fizyoterapist, radyoterapist, pedagog, psikolog,
sosyal çalışmacı, sosyal hizmet uzmanı, sosyolog,  kütüphaneci, odyolog, sağlık fizikçisi, tıbbi
teknolog kadrolarına atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,
2) Öğrenim durumu itibarıyla atanacağı kadro unvanını ihraz etmiş olmak,
b) Ekonomist kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların ekonomi, iktisat, maliye, bankacılık-

finans, bankacılık, ekonomi ve finans, ekonomi-yönetim bilimleri, finans matematiği, uluslararası
finans, uluslararası ticaret, uluslararası ticaret ve finansman, uluslararası ticaret ve işletmecilik,
uluslararası ekonomik ilişkiler veya çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümlerinden
mezun olmak,

c) İstatistikçi kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların istatistik veya ekonometri bölümü

mezunu olmak,
ç) Grafiker kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya yüksekokulların grafik tasarımla ilgili bölümlerinin birinden mezun ol-

mak,
d) Avukat kadrosuna atanabilmek için;
1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,
2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,
e) Mütercim ve tercüman kadrolarına atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların filoloji, mütercim ve tercümanlık bö-

lümlerinden veya ilgili diğer bölümlerden mezun olmak,
2) YDS’den (A) düzeyinde puan almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası

geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,
f) Programcı kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar programcılığı ile ilgili bölümlerinden mezun

olmak,
g) Hemşire, sağlık memuru, laborant, ebe, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, veteriner

sağlık teknisyeni, veteriner sağlık teknikeri, çocuk rehberi ve gözetimcisi, çocuk eğitimcisi,
çocuk eğiticisi, çocuk gelişimcisi, diş protez teknisyeni, ressam, kameraman kadrolarına ata-
nabilmek için;

1) Fakültelerin, yüksekokulların, sağlık meslek liselerinin veya meslek liselerinin ilgili
bölümlerinden mezun olmak,

ğ) Kaptan kadrosuna atanabilmek için;
1) En az ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak,
2) Mesleği ile ilgili ehliyet belgesine sahip olmak,
h) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıl süreli mesleki veya teknik yüksekokulların duyuruda belirtilen bölüm-

lerinden mezun olmak suretiyle tekniker unvanını kazanmış olmak,
ı) Teknik ressam kadrosuna atanabilmek için;
1) En az meslek lisesi veya dengi diğer teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun ol-

mak,
i) Topograf, ölçü ve ayar memuru kadrolarına atanabilmek için;
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1) Endüstri meslek lisesi, kız meslek lisesi ve/veya dengi diğer teknik liselerin ilgili
bölümlerinden mezun olmak,

j) Antrenör, fotoğrafçı, dalgıç, balık adam kadrolarına atanabilmek için;
1) En az ortaöğretim mezunu olmak,
2) Özel mevzuatında öngörülen diploma veya kurs bitirme belgesine sahip olmak,
k) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;
1) Mesleki ve teknik öğretim veren ortaöğretim kurumlarının veya denkliği Milli Eğitim

Bakanlığınca kabul edilen diğer mesleki ve teknik öğretim veren ortaöğretim kurumlarının ya
da bu okullara denk mülga ortaöğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak, 

gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar

Sınav şartı
MADDE 10 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakların

yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları gerekir. 
Duyuru ve başvuru
MADDE 11 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak

boş kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, hangi birimde bulunduğu ve aranacak şartlar, her yılın
15 Ocak tarihine kadar duyurulur. İlgililerin müracaatları 1 Şubat tarihine kadar alınır. Duyu-
ruda yazılı sınava ilişkin olarak Bakanlıkça belirlenen konu başlıklarına yer verilir.

(2) İlan edilen boş kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan
nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri
için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir. Başvurular, ilanda belirtilmesi şartıyla
elektronik ortamda da yapılabilir.

(3) Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri
kullanmakta olanların da başvuruda bulunarak sınava katılmaları mümkündür.

(4) Aday memurlar ve görevden uzaklaştırılmış bulunan personel başvuruda buluna-
maz.

(5) Bir mahalli idarenin kadroları için diğer mahalli idarelerin veya başka kurumların
personeli başvuruda bulunamaz.  

(6) Mahalli idarelerin personel işlerinden sorumlu birimlerine yapılan başvurular ince-
lenerek, aranan şartları taşıyanlar kurumlarınca 15 Şubat tarihine kadar resmi internet sitele-
rinde ilan edilir. Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına katılma şartlarını taşıma-
yanlara durumu gerekçesi ile bildirilir. Söz konusu listeye ilişkin olarak ilan tarihinden itibaren
beş iş günü içinde ilgili mahalli idarenin personel işlerinden sorumlu birimine itiraz edilebilir.
İtirazlar beş iş günü içinde ilgili birimlerce sonuçlandırılır.

(7) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin, görevde yükselme veya unvan de-
ğişikliği suretiyle atamalarının yapılması amacıyla, ilgili mahalli idareler her yılın Şubat ayı
sonuna kadar yazılı sınava tabi tutmak istedikleri personelin niteliklerini ve sayısını valiliklere
bildirir. Valiliklere gelen listeler birleştirilerek tek liste halinde en geç 15 Mart tarihine kadar
Bakanlığa gönderilir.

(8) Yazılı sınavlara katılacakların listesi Bakanlık tarafından sınavı yapacak kuruma
bildirilir.

Yazılı sınav
MADDE 12 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavı, Bakanlık tara-

fından, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya
yükseköğretim kurumlarından birine, yapılacak protokol hükümleri çerçevesinde ilgili kurumun
tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre yaptırılır.
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(2) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılmak
için en az altmış puan alınması zorunlu olup duyuruda belirtilir.

(3) Yazılı sınav sonuçları, sınavı yapan kurum tarafından Bakanlığa bildirildiği tarihten
itibaren en geç beş iş günü içinde Bakanlık İller İdaresi Genel Müdürlüğünün resmi internet
sitesinde ilan edilir. 

(4) Yazılı sınavın gerçekleştirilmesi ve itirazlar, Bakanlık ile sınavı yapacak kurum ara-
sında düzenlenecek protokol çerçevesinde yürütülür. Yazılı sınav sonuçlarına yapılacak itiraz,
yetkili kılınan kurum tarafından özel mevzuatı çerçevesinde karara bağlanır ve ilgililere bildi-
rilir.

Sözlü sınav
MADDE 13 – (1) Yazılı sınavda başarılı olanlardan en yüksek puan alan adaydan baş-

lamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Sözlü sınav,
ilgili mahalli idare tarafından yapılır.

(2) Yazılı sınav sonuçlarının açıklanmasını müteakip en geç dört ay içinde sözlü sınav
yapılır, sonuçlandırılır ve başarı listesi ilan edilir.

(3) Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.
(4) İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel kültürü ve genel yeteneği,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Bu ölçütlerden (a) bendinde yer

alan ölçütün puan ağırlığı elli; diğer ölçütlerin her birinin puan ağırlığı ondur. Her üye, ilgili
personel için vermiş olduğu puanları, bu ölçütleri ve puan ağırlığını esas alarak gerekçelendirir
ve sözlü sınav tutanağına kaydeder.

(5) Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü
sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınav tutanağında gerekçesi belirtilmeyen veya ölçütler için be-
lirlenen puan ağırlığı ile bağdaşmayan puanlar ortalamaya dâhil edilmez.

(6) Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar.
(7) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sözlü sınav sonuçlarına itirazlar; sonuç-

ların ilan edildiği tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde ilgili mahalli idarenin sınav kuru-
luna yapılır ve en geç beş iş günü içinde söz konusu sınav kurulunca sonuçlandırılarak ilgililere
yazılı olarak bildirilir.

(8) İtiraz üzerine yapılan değerlendirme sonucunda verilen kararlar kesin olup ikinci
kez itirazda bulunulamaz.

Sınav kurulu ve görevleri
MADDE 14 – (1) Mahalli idarelerce yazılı ve sözlü sınavlara ilişkin görevde yükselme

ve unvan değişikliği işlemlerini yürütmek üzere beş kişiden oluşan sınav kurulu teşkil edilir.
Sınav kurulu, atamaya yetkili amir veya görevlendireceği kişinin başkanlığında, üyelerden biri
personel işlerinden sorumlu birim temsilcisi olmak üzere, atamaya yetkili amirce belirlenecek
üyelerden teşekkül eder. Aynı usulle birer yedek üye belirlenir. İhtiyaç duyulması halinde kurum
dışından da kamu görevlileri sınav kurulunda üye olarak görevlendirilebilir.

(2) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı
ile alınacak personelden; görev, lisansüstü hariç öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla
daha düşük seviyede olamazlar.

(3) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına sınav kurulunun başkan ve üyele-
rinin eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının

22 Temmuz 2020 – Sayı : 31193                            RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 9



tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine
yedek üye veya üyeler görevlendirilir.

(4) Sınav kurulu; sözlü sınavların yapılması, değerlendirilmesi, sınav sonuçlarının ilanı,
başarı listesinin düzenlenmesi, sözlü sınavlara ilişkin itirazların incelenip sonuçlandırılması
ve ilgili diğer işleri yürütür.

(5) Sınav kurulu, üye tamsayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır.
Unvan değişikliği sınavı
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düze-

yinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin 5 inci maddenin ikinci
fıkrasında yer alan kadrolara atanmaları, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde
yapılacak unvan değişikliği yazılı ve sözlü sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

(2) Unvan değişikliği yazılı sınavına katılacaklarda, kurumda veya öğrenim durumları
ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz. 

(3) Unvan değişikliği yazılı sınavında yüz puan üzerinden en az altmış puan, sözlü sı-
navında ise yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır. 

Başarı sıralaması
MADDE 16 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı için ilan edilen boş

kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. 
(2) Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle

belirlenir ve ilgili mahalli idarelerin resmi internet sitelerinde ilan edilir. Yapılan puanlama so-
nunda eşitlik olması durumunda sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,
b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,
öncelik verilir. Bunların da eşitliği halinde kura ile tespit yapılır.
(3) İlgili mahalli idarelerce ihtiyaç duyulması halinde görevde yükselme veya unvan

değişikliği sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması
yapılamayan personelden en fazla ilan edilen kadro sayısı kadar personel, başarı sıralamasına
göre yedek olarak belirlenebilir.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanma
MADDE 17 – (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesin-

leşmesini müteakip en geç bir ay içinde atanır.
(2) İlgili mahalli idarelerce tercih alınması durumunda ise başarı sıralaması esas alınarak

ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır.
(3) Duyurulan kadrolardan;
a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple

atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlan-
maması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, vefat, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara
ya da başka bir kuruma naklen atanma,

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

Atamaların izlenmesi
MADDE 18 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının sonuçlarına göre

yapılan atamalar, atamanın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içerisinde, bir liste halinde Bakan-
lığa gönderilir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hizmet grupları arasında geçişler
MADDE 19 – (1) 5 inci maddede belirtilen hizmet grupları arasındaki geçişler aşağı-

daki esaslar çerçevesinde yapılır:
a) Aynı hizmet grubunun alt hizmet grubu içinde kalmak kaydıyla, ilgili personelin is-

teği ve atanılacak kadro için aranan öğrenim şartına ve sertifika gibi belgelere sahip olunması
kaydıyla sınav yapılmaksızın genel hükümlere göre atama yapılabilir.

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara ge-
çişler görevde yükselme sınavına tabidir. Mahalli idarelerde ve diğer kamu kurum ve kuruluş-
larında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya daha alt dü-
zeydeki görevlere, görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan genel hükümlere göre atama
yapılabilir.

c) Bu Yönetmelik kapsamı dışında bulunan daha üst görevlerde en az altı ay süreyle
çalışmış olanlar, alt görevlerde çalışma süresi şartı hariç olmak üzere, aranan diğer özel şartları
taşımaları kaydıyla, 5 inci maddede yer alan yönetim hizmetleri grubu, araştırma, planlama ve
savunma hizmetleri grubu ve hukuk hizmetleri grubunda gösterilen kadrolar ile unvan deği-
şikliğine tabi kadrolara sınavsız, genel hükümlere göre atanabilirler. Diğer hizmet gruplarında
yer alan kadrolara atanmada en az altı ay çalışmış olma şartı aranmaz.

ç) Avukat kadrolarından hukuk müşaviri kadrolarına sınavsız, genel hükümlere göre
atama yapılabilir.

d) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personel, atanı-
lacak görev için aranan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim
ve sertifika gibi belgelere sahip olma şartlarını taşımaları kaydıyla, 5 inci maddenin birinci fık-
rasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ile aynı fıkranın (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde sayılan
kadrolara görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan, genel hükümlere göre atanabilir.

e) Unvan değişikliğine tabi kadrolar arasındaki atamalar, ilgili kadro için düzenlenen
unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır. Mühendis unvanlı kadrodan 5 inci maddenin
birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde ve (c) bendinde sayılan kadrolar ile
daha alt düzeydeki diğer kadrolara; en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren diğer unvan de-
ğişikliğine tabi kadrolardan, aynı fıkranın (d) bendinde sayılan kadrolara; unvan değişikliğine
tabi diğer kadrolardan ise aynı maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt ben-
dinde sayılan kadrolara, söz konusu kadrolar için aranan öğrenim ve sertifika gibi belgelere
sahip olma şartlarını taşımak kaydıyla, sınavsız, genel hükümlere göre atama yapılabilir.

f) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan
değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz ettikleri unvanlara ilişkin kadrolara sınavsız,
genel hükümlere göre atanabilirler.

g) Koruma ve güvenlik şefi kadrosundan koruma ve güvenlik görevlisi amiri kadrosuna
(a) bendine göre yapılacak atamalarda, koruma ve güvenlik şefi kadrosunda en az iki yıl çalış-
mış olma şartı aranır.  

Kazanılmış haklar
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan unvanları, daha önce ilgili mev-

zuat hükümlerine uygun olarak asaleten atanmak suretiyle kazananların hakları saklıdır.
Engellilerin sınavları
MADDE 21 – (1) Mahalli idareler, aranan şartları taşıyan engellilerin sınavlarının ya-

pılabilmesi ve atandıkları görevlerini ifa edebilmeleri için gerekli tedbirleri alırlar.
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Naklen atamalar
MADDE 22 – (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlardan, bu Yönet-

melikte belirtilen aynı unvana, bu unvanla aynı düzeydeki veya daha alt düzeydeki diğer un-
vanlara, söz konusu unvanlar için mevzuatla aranan öğrenim ve sertifika gibi belgelere sahip
olma şartlarını taşımaları kaydıyla, genel hükümlere göre naklen atama yapılabilir. Söz konusu
personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar hakkında 19 uncu maddenin birinci fıkrasının
(d) ve (f) bentlerindeki hükümler de uygulanabilir.

(2) Diğer personel mevzuatına tabi olanların atamalarında ihraz ettikleri unvanların bu
Yönetmelikteki denk kadroları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının görüşü doğ-
rultusunda belirlenir.

Sınav belgelerinin saklanması
MADDE 23 – (1) Sınava katılanlardan başarılı olanların sınavla ilgili belgeleri, ilgili-

lerin özlük dosyalarında saklanır. Dava açanların belgeleri dava sonuçlanıncaya kadar, diğer-
lerinin belgeleri ise bir yıldan az olmamak üzere müteakip sınava kadar personel işlerinden so-
rumlu birimlerce saklanır.

Geçici hükümler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla

iki veya üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde
7 nci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce yazılı sınavları yapılmış ve sınav sonuçları
açıklanmış olan görevde yükselme veya unvan değişikliğine ilişkin işlemler, yazılı sınavın ya-
pıldığı tarihte yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

2020 yılı sınav, duyuru ve başvuru işlemleri
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 2020 yılı için ilgili mahalli idareler, 24 Temmuz 2020 tari-

hine kadar görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına tabi tutmak istediği personelin ni-
teliklerini ve sayısını valiliklere bildirir. Valiliklere gelen başvurular, tek liste halinde en geç
27 Temmuz 2020 tarihine kadar Bakanlığa gönderilir. 

Tüzel kişiliği sona eren mahalli idarelerdeki çalışma süresi
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Tüzel kişilikleri sona eren mahalli idarelerden devrolunan

personel için, 6 ncı ve 7 nci maddelerde belirtilen sürelerin hesabında, tüzel kişiliği sona eren
mahalli idarelerdeki çalışma süresi de dikkate alınır.

Yürürlük
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

—— • ——
İçişleri Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

MAHALLİ İDARELER PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN 
DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARINA DAİR YÖNETMELİĞİN 

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/7/2009 tarihli ve 27278 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mahalli
İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik
yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı ve Çevre ve Şehircilik Bakanı

müştereken yürütür.
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Millî Savunma Bakanlığından:

ASKERALMA YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yükümlülerin yoklama, sınıflandırma, celp,

sevk, erteleme, muafiyet, muvazzaflık, cezalı yükümlülere yapılacak işlemler ile Türk Silahlı
Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına çeşitli statülerde
katılan personelin askerlik yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılması ve bunlardan askerlik hiz-
metini tamamlamamış bulunanların işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, askerlik çağı

içerisindeki her erkeğin askerlik işlemleri ile bu işlemlerle ilgili kurum ve kuruluşların görev
ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanunu-

nun 61 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Arşiv araştırması: Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının,

kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi
bir tahdit olup olmadığının mevcut kayıtlardan saptanmasını,

b) Askerlik çağı: Nüfus kayıtlarına göre her erkeğin yirmi yaşına girdiği yılın Ocak ayı-
nın birinci gününden başlayan ve kırk bir yaşına girdiği yılın Ocak ayının birinci gününde biten
süreyi,

c) Askerlik hizmeti: Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 72 nci maddesine göre her Türkün
hak ve ödevi olan vatan hizmetinin Kanun esaslarına göre yerine getirilmesini, 

ç) Askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılma: Kanun hükümlerine göre fiilî askerlik
hizmeti ile herhangi bir ilişiği kalmamış olmayı,

d) Askerlik şubesi: Yükümlülerin nüfusa kayıtlı bulundukları yer askerlik şubesini,
e) Bakanlık: Millî Savunma Bakanlığını,
f) Bakaya: Sevke tabi olduğu halde sevkini yaptırmayanlar ile sevk edildiği birliğe ka-

tılmayanları, 
g) Bedelli askerlik: Kanunda belirtilen yararlanma şartlarını taşımak kaydıyla bedelli

askerliğe seçilenlerin belirlenen bedeli ödemesi ve temel askerlik eğitimi yapması şartı ile ye-
rine getirilen askerlik hizmetini,

ğ) Birinci derece kan ve kayın hısımlar: Yükümlünün annesi, babası, çocukları (evlat
edinilmiş çocuklar dâhil), eşinin annesi ve eşinin babasını, 

h) Branş: Sınıfları meydana getiren temel hizmetlerden her birini,
ı) Celp ve sevk: Yükümlülerin silahaltına alınmak üzere çağrılması ve birliklerine gön-

derilmesini,
i) Celp ve sevk dönemi: Bakanlıkça belirlenen birbirini takip eden iki celp ve sevkin,

başlangıç tarihleri arasındaki süreyi,  
j) Çapraz kur: İki ülke parası arasında üçüncü bir ülke parasıyla tayin edilen kambiyo

rayici, üç ülkenin paralarının birbirine oranlarını, 
k) Çok vatandaşlık: Türk vatandaşının aynı anda birden çok vatandaşlığa sahip olmasını, 
l) Doktora: Lisansa dayalı en az altı yarıyıllık veya yüksek lisansa veya eczacılık veya

fen fakültesi mezunlarınca Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar
dalında kazanılan uzmanlığa dayalı en az dört yarıyıllık programı kapsayan ve orijinal bir araş-
tırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan bir yükseköğretimi, 
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m) Dövizle askerlik: Yurt dışında bulunan vatandaşlarımızdan Kanunda belirtilen usul
ve esasları yerine getirenlerin askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmalarını, 

n) Dövizle askerlik hizmeti başvurusu: Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak is-
teyen yükümlülerin Kanunda yazılı esas ve usullere uygun olarak yararlanma şartlarını haiz
olduklarının bağlı bulundukları Türk Konsolosluklarınca tespit edilmesini müteakip öngörülen
dövizi peşin ödemeleri ve haklarında Türk Konsolosluklarınca başvuru formunun tanzim edil-
mesi ile oluşan işlemi,  

o) Döviz ödeme: Yükümlülerin Türk Konsolosluklarına yaptıkları ödemeleri veya Türk
Konsolosluklarınca uygun görülen hallerde yurt dışında bulunan muhabir bankalar ya da yurt
içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası şubelerine yaptıkları ödemelerin, doğru bilgi, cins,
miktar veya süreler içerisinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasındaki “Türkiye Cumhuri-
yeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Dövizle Askerlik Özel Döviz Hesabı”na geçmiş olmasını, 

ö) Enstitü: Üniversitelerde ve fakültelerde birden fazla benzer ve ilgili bilim dallarında
lisansüstü eğitim/öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama yapan bir yükseköğretim kurumunu, 

p) Er: İhtiyaçları Devlet tarafından üstlenilen rütbesiz asker kişileri, 
r) Erbaş: İhtiyaçları Devlet tarafından üstlenilen onbaşı ve çavuş rütbelerini haiz asker

kişileri,
s) Erteleme: Kanunda yazılı nedenlerle askerlik hizmetine alımın geçici süreyle geri

bırakılmasını,
ş) Erteleme dönemi: Ertelemenin başladığı tarih ile bittiği tarih arasındaki süreyi, 
t) Erteleme işlem makamları: Yükümlülerin askerlik hizmetini ertelemeye, sürelerini

uzatmaya veya iptal etmeye yetkili makamları, 
u) Erteleme teklif makamları: Yükümlülerin askerlik hizmetini erteleme, uzatma veya

iptal teklifini yapmaya yetkili makamları, 
ü) Fakülte: Yüksek düzeyde eğitim/öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan; kendi-

sine birimler bağlanabilen bir yükseköğretim kurumunu, 
v) Federasyon: Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı spor federasyonları ile bağımsız spor

federasyonlarını ve Türkiye Futbol Federasyonunu,
y) Firar: Kıtasından veya görevi icabı bulunmak zorunda olduğu yerden izinsiz olarak

altı günden fazla uzaklaşmayı,
z) Geç iltihak bakayası: Sevkini yaptırdığı halde kendisine tanınan yol süresi dışında

birliğine katılanları,
aa) Geçici terhis: Kanuni bir mazerete dayalı olarak askerlik hizmet süresinin geçici

olarak durdurulmasını, 
bb) Geçici transfer: Sporcunun, belirli bir süre için tescilli bulunduğu kulüpten başka

bir kulüpte müsabakalara katılmasını, 
cc) Gemi adamı: Geminin kaptanını, zabitlerini, yardımcı zabitlerini, stajyerlerini, tay-

falarını ve yardımcı hizmet personelini, 
çç) Hava değişimi/izin tecavüzü: Kıtasından veya görevini yapmakta olduğu yerden

izin, istirahat veya hava değişimi alarak ayrılanlardan, dönmeye mecbur bulundukları günden
itibaren altı gün içerisinde özürsüz olarak gelmemeyi,

dd) Hizmet süresi: Kanunda belirtilen muvazzaf askerlik sürelerini,
ee) İaşe bedeli: Kazandan beslemeye alınamayanlara, 22/6/1978 tarihli ve 2155 sayılı

Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanun kapsamında ödenen aylık ye-
mek parasının bir günlük karşılığını,

ff) İhtisas (Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık): Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen
esaslara göre yürütülen ve tıp doktorlarına ve diş hekimlerine belirli alanlarda özel yetenek ve
yetki sağlamayı amaçlayan doktora düzeyindeki bir yükseköğretimi,
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gg) İhtiyaç: Genelkurmay Başkanlığınca müteakip yıl için belirlenecek yükümlü ihti-
yacını,

ğğ) İkinci derece kan ve kayın hısımlar: Yükümlünün; kardeşleri, eşinin kardeşleri, de-
desi (annesinin ve babasının babaları), babaannesi, anneannesi, eşinin dedesi (eşinin annesinin
ve babasının babaları), eşinin babaannesi, eşinin anneannesi ve torunlarını,

hh) İşçi: Türkiye Cumhuriyeti tarafından tanınmış yabancı ülkelerde iltica başvurusu
dışında yabancı ülke mevzuatına uygun bir şekilde elde ettikleri çalışma iznini de ihtiva eden
oturma izni veya doğrudan çalışma iznine sahip olarak bir işveren ile yapılan hizmet akdine
göre yurt içinde geçirilen süreler hariç olmak üzere ücret veya maaşları yurt içinden transfer
edilmeyen en az toplam üç yıllık (1095 gün) süreyle fiilen çalışanları,

ıı) İşveren: Türkiye Cumhuriyeti tarafından tanınmış yabancı ülkelerde iltica başvurusu
dışında yabancı ülke mevzuatına uygun bir şekilde elde ettikleri çalışma iznini de ihtiva eden
oturma izni veya doğrudan çalışma iznine sahip olarak yurt içinde geçirilen süreler hariç olmak
üzere bir işyerini en az toplam üç yıl (1095 gün) süreyle işveren olarak bizzat kendi veya or-
takları ile birlikte fiilen çalıştıranları,

ii) Kamu kurum ve kuruluşu: Devlete ait kuruluş, müessese ve tesisleri,
jj) Kamu personeli: Devlete ait kuruluş, müessese ve tesislerde çalışan kişileri,
kk) Kanun: 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanununu,
ll) Kaynak: Sınıflandırmaya tâbi tutulacaklar ve ertelilerden silahaltına alınabilecekler

ile bakaya olarak sevk edilmesi tahmin edilen yükümlü sayısının toplamını,
mm) Kesin dönüş: Bulundukları yabancı ülkelerden yurda naklihane etmeyi (dönmeyi),

yabancı ülkede oturma veya çalışma izinleri devam etse dahi meslek ve sanatlarını yurt içinde
icra etmeyi veya her takvim yılında toplam olarak 184 gün ve daha fazla yurt içinde bulunma-
yı,

nn) Kontenjan: Yükümlülerin Genelkurmay Başkanlığınca bildirilen kuvvetlere tahsis
oranını,

oo) Konvertibl: Dövize ilişkin işlemlerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca alım
satım konusu yapılan, uluslararası para piyasalarında diğer paralara serbestçe çevrilebilen ya-
bancı ülke parasını,

öö) Lig: Federasyonlara bağlı spor kulüplerinin oluşturduğu, bunların birbirleri ile belli
yöntem ve kurallara göre karşılıklı ve deplasmanlı olarak karşılaşmalarını sağlayan, en az sekiz
takımdan oluşan düzenlemeyi,

pp) Lisans: Orta öğretime dayalı, en az sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan bir yük-
seköğretimi,

rr) Lisansüstü: Yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik eğitimini,
ss) Mecburi hizmet (Devlet hizmeti yükümlülüğü): Özel kanunlar gereğince kamu ku-

rum ve kuruluşlarında yapılması zorunlu olan Devlet hizmeti yükümlülüğünü, 
şş) Meslek veya sanat mensubu: Türkiye Cumhuriyeti tarafından tanınmış yabancı ül-

kelerde iltica başvurusu dışında yabancı ülke mevzuatına uygun bir şekilde elde ettikleri çalış-
ma iznini de ihtiva eden oturma izni veya doğrudan çalışma iznine sahip olarak yurt içinde ge-
çirilen süreler hariç olmak üzere en az toplam üç yıl (1095 gün) süreyle meslek ya da sanatını
icra edenleri,

tt) Meslek veya sanatını yurt içinde icra etmek: Yurt dışında oturma veya çalışma izni
veya çok vatandaşlık hakkına sahip olanlardan dövizle askerlik hizmeti başvuru tarihi itibarıyla
başvuruya esas hesaplanan çalışma veya bulunma süresi esnasında meslek veya sanatını yurt
içinde icra etmeyi, yurt dışında çalıştığı işyerinin yurt içindeki temsilciliğinde ya da bağlı bi-
riminde çalışmayı veya yurt içinde kurulu herhangi bir işyerinde işçi ya da işveren sıfatıyla ça-
lışmayı,
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uu) Meslek yüksekokulu: Belirli mesleklere yönelik nitelikli insan gücü yetiştirmeyi
amaçlayan, yılda iki veya üç dönem olmak üzere iki yıllık eğitim-öğretim sürdüren, ön lisans
derecesi veren yükseköğretim kurumunu,

üü) Muafiyet: Kanunda yazılı nedenlerle askerlik hizmetinin yerine getirilmemesini,
vv) Muhabir banka: Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuran yüküm-

lülerin yabancı ülke parası üzerinden yaptıkları ödemelerin, dövizle askerlik özel döviz hesa-
bına gönderilmesini ve aktarılmasını sağlamak için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ta-
rafından belirlenmiş yabancı ülkelerdeki bankaları veya kuruluşları,

yy) Muvazzaf: Askerlik hizmetini yerine getirmek üzere silahaltına alınanları,
zz) Muvazzaflık dönemi: Yükümlünün sevk belgesinde yazılı sevk tarihi ile başlayıp

terhis tarihine kadar geçen süreyi,
aaa) Noksan hizmetli: Tabi olduğu muvazzaflık süresinden eksik hizmet yaptığı tespit

edilenleri,
bbb) Oturma veya çalışma izni: Türkiye Cumhuriyeti tarafından tanınmış yabancı ül-

kelerde iltica başvurusu dışında yabancı ülke mevzuatına uygun bir şekilde kendilerine işçi,
işveren veya bir meslek ya da sanat mensubu statüleri sağlayan ve statülere uygun olarak ya-
bancı ülkelerde serbestçe ikamet ile bir işyerinde çalışma, bir işyerini çalıştırma veya meslek
ya da sanatlarını icra edebilmelerine olanak sağlayan izni,

ccc) Resmî görevli: Ücret, maaş ve yollukları yabancı ülke kurum ya da kuruluşlarınca
ödense bile Türkiye Cumhuriyetinin resmî kurum ya da kuruluşlarının kadrolu personeli olma
sıfatı devam edenlerin veya yabancı ülkelerde bulunmalarına rağmen maaş, ücret veya yolluk-
ları Türkiye Cumhuriyetinin bütçesinden ödenenler ile hissesinin yarısından fazlası Devlete
ait kuruluşlarda çalışanları,

ççç) Sağlık kararı: Yükümlülerin askerliğe elverişli olup olmadıkları hakkında tek he-
kim veya sağlık kurullarınca verilen kararı,

ddd) Sağlık kurulu: Sağlık Bakanlığınca belirlenen sağlık raporu vermeye yetkili sağlık
kuruluşları bünyesinde oluşturulan heyeti,

eee) Saklı: Yirmi yaşına girmiş oldukları halde isimlerini nüfus kayıtlarına geçirmemiş
bulunanları,

fff) Sanatta yeterlik: Lisansa dayalı en az altı yarıyıl veya yüksek lisansa dayalı en az
dört yarıyıllık programı kapsayan ve orijinal bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve
sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora düzeyinde lisans-
üstü bir yükseköğretimi,

ggg) Savaş hâli: Savaş ilanına karar verilmesinden, bu hâlin kaldırıldığının ilan edil-
mesine kadar devam eden süre içinde, hak ve hürriyetlerin kanunlarla kısmen veya tamamen
sınırlandırıldığı durumu,

ğğğ) Seçim: Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu yedek subay ve yedek astsubay
adaylarının, bu Yönetmelik esaslarına göre ayrılmasını,

hhh) Seferberlik: Devletin tüm güç ve kaynaklarının, başta askerî güç olmak üzere sa-
vaşın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanması, toplanması, tertiplenmesi ve kullanılma-
sına ilişkin bütün faaliyetlerin uygulandığı; hak ve hürriyetlerin kanunlarla kısmen veya tama-
men sınırlandırıldığı hâli,

ııı) Sınıf: Hizmetlerin ifası için oluşturulmuş temel gruplardan her birini,
iii) Sınıflandırma: Yükümlülerin; sağlık durumları, öğrenimleri, meslekleri, fiziki ye-

tenekleri ve Bakanlıkça tespit edilecek diğer niteliklerinin bilgi sistemi ortamında değerlendi-
rilmesini,

jjj) Sınıflandırma dönemi: Bakanlıkça belirlenen, yükümlülerin sınıflandırma işlemleri
ile celp ve sevkin icra edileceği dönemleri,
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kkk) Sınıflandırma kurulu: Askere sevk edilecek yükümlülerin statü belirleme ve sı-
nıflandırma işlemlerini yürütmekten sorumlu olan heyeti,

lll) Sınır dışı edilme: Erteleme başvuru tarihi ile ertelemenin sona ereceği tarih arasında
kalan sürede başvuruda bulundukları ülkelerdeki serbestçe ikamet etme ve çalışma hakları iptal
edilenleri,

mmm) Sonradan Türk vatandaşı olan yükümlü: 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk
Vatandaşlığı Kanununda tanımı yapılan Türk vatandaşlığını; soy bağı esasına göre kazananlar
hariç olmak üzere yetkili makam kararı veya evlat edinilme ya da seçme hakkının kullanılması
ile sonradan kazanmayı,

nnn) Sözleşmeli astsubay: 13/6/2001 tarihli ve 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde
İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanunda öngörülen esaslara
göre kendileri ile sözleşme yapılarak astsubay nasbedilen astsubay çavuş, astsubay kıdemli ça-
vuş, astsubay üstçavuş ve astsubay kıdemli üstçavuş rütbelerini haiz astsubayları,

ooo) Sözleşmeli erbaş ve er: 10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er
Kanununda öngörülen esaslara göre kendileriyle sözleşme yapılan sözleşmeli er ve sözleşmeli
onbaşı veya çavuş rütbelerini haiz kişileri,

ööö) Sözleşmeli subay adayı veya sözleşmeli astsubay adayı: Sözleşmeli subay veya
sözleşmeli astsubay yetiştirilmek amacıyla ön sözleşme yapılarak askerî eğitime alınanları,

ppp) Sözleşmeli subay: 4678 sayılı Kanunda öngörülen esaslara göre, kendileri ile söz-
leşme yapılarak subay nasbedilen teğmen, üsteğmen ve yüzbaşı rütbelerini haiz subayları,

rrr) Sporcu: Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı federasyonlar ve bağımsız federasyonlar
ile Türkiye Futbol Federasyonunda; kulüpler adına veya ferdî olarak tescil yaptırmak suretiyle
aktif spor hayatını sürdürenleri,

sss) Sporcu kadrosu: Uluslararası kurallara göre müsabakalarda fiilen yer alan asıl ve
yedek sporculardan oluşan ekibi,

şşş) Staj: Herhangi bir meslek edinmek veya bir mesleğin icrası için, bir dal veya ko-
nuda mesleki bilgi ve beceri artırılması amacıyla yapılan, teorik ve uygulamalı eğitim ve öğ-
retim faaliyetini,

ttt) Takvim yılı: Her yılın 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasındaki süreyi,
uuu) Takvim yılının yarısından fazlasını yurt içinde geçirmek: Erteleme başvuru tarihi

ile ertelemenin sona ereceği tarih arasında kalan herhangi bir takvim yılında toplam olarak 184
gün ve daha fazla süreyle yurt içinde bulunmayı, 

üüü) Taşıma bedeli: Gidilecek yerin il/ilçe merkezine kadar olan mesafeye göre, 102 nci
maddeye uygun olarak tespit edilen tutarı, 

vvv) Temel askerlik eğitimi: Silahaltına alınan yükümlülere sınıf farkı gözetmeksizin
bedenen ve ruhen askerlik hizmetine hazırlayıcı temel bilgi, beceri ve alışkanlıkları kazandır-
mak amacıyla verilen ve süresi Bakanlıkça belirlenen eğitimi, 

yyy) Terhis: Muvazzaflık hizmet süresini tamamlayan veya tamamlamış kabul edilen
yükümlülerin, yedeklik döneminde silahaltına alınıp hizmetine ihtiyaç kalmayanlar ile özel ka-
nunlarla Türk Silahlı Kuvvetlerine katılan ve resmi bir kıyafet taşıyan şahısların çeşitli neden-
lerle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılmalarını,

zzz) Tescil/Lisans: Sporcunun, federasyon faaliyetlerine katılabilmesi için bir kulüp
adına veya ferdî olarak federasyona ya da ilgili gençlik ve spor il müdürlüğüne yaptıracağı
kayıt ve lisans işlemlerini, 

aaaa) Transfer: Sporcunun kulüp değiştirmesini, 
bbbb) Umuma mahsus pasaport: Türk vatandaşlarının yurda giriş ve çıkışlarında yetkili

makamlara ibraz etmek zorunda oldukları diplomatik pasaport, hizmet damgalı pasaport ve
hususi damgalı pasaport dışında kalan ve dövizle askerlik ile yurt dışı erteleme işleminde baş-
vuru tarihinde geçerlilik süresi devam eden Türkiye Cumhuriyeti yetkili makamlarınca düzen-
lenmiş belgeyi,  
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cccc) Uzaktan eğitim: Dövizle askerlik hizmetinden faydalanmak üzere başvuruda bu-
lunan yükümlülere elektronik ortamda verilen ve sonunda değerlendirme yapılan eğitimi,

çççç) Uzman erbaş: 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununda öngörü-
len esaslara göre kendileriyle sözleşme yapılan uzman çavuş ve uzman onbaşı rütbelerini haiz
kişileri,

dddd) Üniversite: Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip yüksek düzeyde
eğitim/öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan; fakülte, enstitü, yüksekokul
ve benzeri kuruluş ve birimlerden oluşan bir yükseköğretim kurumunu, 

eeee) Yabancı bandıralı gemi: Türkiye Cumhuriyeti Devleti hariç uyrukluğunda bulun-
duğu yabancı ülkenin yetki ve sorumluluğu altında yurt dışında yasal olarak faaliyet gösteren
gemileri,

ffff) Yan dal uzmanlık: Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre yürütülen
ve yan dalın bağlı olduğu ana dal uzmanlarının görebileceği uzmanlık eğitimini, 

gggg) Yedek astsubay: Yedek astsubay adaylarından öğrenimini müteakip astsubay ast-
çavuş nasbedilenleri,

ğğğğ) Yedek astsubay adayı: Yapılan seçim ve sınıflandırma sonucu yedek astsubay
statüsüne ayrılanlardan, astsubay astçavuş nasbedilinceye kadar geçen dönemde bulunan yü-
kümlüleri,

hhhh) Yedek astsubay aday adayı: İki veya üç yıl süreli yükseköğretim kurumlarından
mezun olanlar ve bunların yetkili makamlarca dengi olduğu kabul edilen yurt dışı öğrenim ku-
rumu mezunları ile dört yıl ve daha fazla süreli yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar
ve bunların yetkili makamlarca dengi olduğu kabul edilen yurt dışı öğrenim kurumu mezunla-
rından istekli olan yükümlüleri,

ıııı) Yedeklik dönemi: Muvazzaflık döneminin bitiminden askerlik çağının sonuna kadar
olan süreyi,

iiii) Yedek subay: Yedek subay adaylarından öğrenimini müteakip asteğmen nasbedi-
lenleri, 

jjjj) Yedek subay adayı: Yapılan seçim ve sınıflandırma sonucu yedek subay statüsüne
ayrılanlardan, asteğmen nasbedilinceye kadar geçen dönemde bulunan yükümlüleri, 

kkkk) Yedek subay aday adayı: Dört yıl ve daha fazla süreli yükseköğretim kurumla-
rından mezun olanlar ile yetkili makamlarca dengi olduğu kabul edilen yurt dışı öğrenim ku-
rumu mezunu olan yükümlüleri,

llll) Yoklama: Yükümlülerin sağlık muayenelerinin yapılarak askerliğe elverişli olup
olmadıkları, öğrenim durumları, meslekleri ve niteliklerinin tespitini, 

mmmm) Yoklama dönemi: Askerlik çağının başlangıcından muvazzaflık hizmetinin
başlangıç tarihine kadar geçen süreyi,

nnnn) Yoklama kaçağı: Tabi olduğu yoklama yılı içerisinde yoklamasını yaptırmayan-
ları, 

oooo) Yol masrafı: İaşe bedeli ile taşıma bedelinin toplamından oluşan tutarı, 
öööö) Yüksek lisans: Bir lisans öğretimine dayalı, eğitim/öğretim ve araştırmanın so-

nuçlarını ortaya koymayı amaçlayan; bilim uzmanlığı, yüksek mühendislik, yüksek mimarlık,
master gibi yükseköğretimi, 

pppp) Yüksekokul: Belirli bir mesleğe yönelik eğitim öğretime ağırlık veren yükseköğretim
kurumunu, 

rrrr) Yükseköğretim kurumu mezunu: Yükseköğretim kurumlarını bitirmiş olanları, 
ssss) Yükümlü: Askerlik hizmetini Kanun hükümleri gereğince yerine getirmek veya

yerine getirmiş sayılmak zorunda olan erkek Türk vatandaşını, 
ifade eder. 
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İKİNCİ BÖLÜM
Yoklama ve Sağlık İşlemleri

Askerlik çağına giren yükümlülerin kimlik bilgilerinin alınması
MADDE 5 – (1) Her yıl 1 Ocak tarihinde askerlik çağına gireceklerin kimlik bilgileri,

Millî Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğünce elektronik ortamda İçişleri Bakanlığı
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınarak Millî Savunma Bakanlığı Bilgi Sis-
temine yüklenir.

(2) Kimliği sonradan bildirilenler, nüfus kayıtları esas alınarak askeralma kayıtlarına
alınır. Kimlik bilgilerinde değişiklik olanların değişen kayıtlarına göre askeralma kayıtları gün-
cellenir.

(3) Nüfus kayıtları ile askeralma kayıtları arasında farklılık olması halinde, askeralma
kayıtları nüfus kayıtları esas alınarak düzeltilir.

Saklılar
MADDE 6 – (1) Saklılar, nüfus kaydındaki doğum yılına göre askeralma kayıtlarına

alınır. Ancak nüfus kayıtlarına geçirildikleri yıl askerlik çağına giren doğumlularla işleme tabi
tutulur. İşleme tabi tutuldukları doğumluların yoklama dönemi sona ermiş saklılardan erteleme
hakkı bulunmayanlara Kanunun 24 üncü maddesi esaslarına göre işlem yapılır.

Yaşları değişenler
MADDE 7 – (1) Askerlik çağına girmeden önce yaşları değişenler, değişen doğum yı-

lına göre işlem görürler. Yaş değişikliğinde mahkeme kararının kesinleşme tarihi esas alınır.
(2) Askerlik çağına girdikten sonra yapılan yaş değişiklikleri askerlik işlemlerinde dik-

kate alınmaz. Ancak kendi isteği dışındaki mahkeme kararına istinaden resen yapılan yaş de-
ğişiklikleri kabul edilir.

(3) Değişen doğum yılına göre emsalleri henüz yoklama görmemiş olanlar veya yok-
laması devam edenler kendi doğumlularıyla, değişen doğum yılına göre emsallerinin yoklama
dönemi sona ermiş olanlar mahkeme kararının kesinleştiği yıl askerlik çağına giren doğumlu-
larla işleme tabi tutulur.

Yoklama esasları
MADDE 8 – (1) O yıl askerlik çağına girenlerle, bu doğumlularla işleme tabi olanların

yoklamaları; 1 Ocak günü başlar ve o yılın 31 Aralık (dâhil) tarihine kadar devam eder.
(2) Yoklama; yükümlülerin kimlik, adres, nitelik, tahsil, özellik, meslek ve sağlık du-

rumlarının tespit edilerek bilgilerin bilgisayar ortamına aktarılması işlemlerini kapsar.
(3) Tabi olduğu yoklama yılı içerisinde yoklamasını yaptırmayanların, müracaatlarında

veya yakalandıklarında haklarında, 99 uncu ve 101 inci madde hükümlerine göre yoklama ka-
çağı olarak işlem yapılır.

(4) Askerlik çağına girmemiş olanlar ile askerlik yükümlülüğünü fiilen silahaltına alın-
mayı gerektirmeyen askerlik hizmet çeşitlerinden biriyle yerine getirecek veya getirmiş sayı-
lacak olanların yoklamaları yapılmaz. Bunlardan askerlik çağına girmemiş olanların askerlik
çağına girmeleri beklenir.

Askerlik yoklaması sağlık muayenesi ve onay işlemleri 
MADDE 9 – (1) Yükümlülerin sağlık muayeneleri 31/10/2016 tarihli ve 2016/9431

sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen usul
ve esaslara göre yapılır.

(2) Sağlık muayeneleri; öncelikle yükümlünün kayıtlı olduğu aile hekimi, yoksa müra-
caat ettiği askerlik şubesine en yakın resmî sağlık kuruluşundaki hekim tarafından yapılır.

(3) Muayeneyi yapan hekim, yükümlülerin kimlik belgesi ile yoklamaya esas belge-
lerdeki fotoğraf ve kimlik bilgilerini kontrol ederek doğruluğunu teyit eder.
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(4) Yükümlülerin sağlık muayenelerinden önce sağlık durumları hakkında beyanları
alınır. Yükümlü varsa sağlık durumuna ilişkin raporları ile birlikte ilgili hekime müracaat eder.
Hekim, yükümlünün beyan ettiği rahatsızlıkları da dikkate alarak fiziki muayeneyi yapar ve
sonucunu askerlik yoklaması sağlık muayene belgesinin ilgili bölümlerine yazarak imzalar.

(5) Yoklama ve sevk esnasında yükümlü tarafından beyan edilmeyen ya da fiziki mua-
yene sırasında belirti veya bulgusuna rastlanmayan çeşitli hastalıkların ortaya konması veya
taranması için laboratuvar veya görüntüleme tetkiki gibi ileri tetkikler yapılması gerekmez.
Yükümlülerin bu şekilde gerçekleştirilen sağlık muayenelerinde askerliğe elverişli bulunmaları,
kendilerinin muayene tarihinde tam sağlıklı olduklarını göstermez. Yükümlülerin silahaltına
alındıktan sonra saptanan hastalıkları yoklama veya sevk esnasında yapılan muayenenin eksik
ya da hatalı yapıldığının veya muvazzaflık hizmeti sırasında ortaya çıktığının karinesini oluş-
turmaz.

(6) Muayene sonucunda;
a) Sağlamlar ile tespit edilen hastalıkları nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma

Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin EK-C’sin-
de yer alan Hastalıklar Listesinin (A) diliminden kod verilenler hakkında ‘‘Askerliğe Elveriş-
lidir” kararı verilir. 

b) Hakkında karar verilemeyenler ile beyan ettiği hastalığı ya da fiziki muayene bul-
guları nedeniyle ileri tetkik yapılarak değerlendirilmesi gereken yükümlüler Sağlık Bakanlı-
ğınca belirlenen Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Ko-
mutanlığı sağlık kurulu raporu vermeye yetkili en yakın sağlık kuruluşunun ilgili birimine doğ-
rudan sevk edilir.

(7) Yetkili sağlık kuruluşlarına sevk edilenlerin işlemleri en kısa sürede sonuçlandırılır.
Bunlar genel randevu sistemine dâhil edilmezler. Yoklama kaçağı ve bakayaların muayeneleri
sevk edildikleri yetkili sağlık kuruluşları tarafından aynı gün içerisinde sonuçlandırılır. Sağlık
kuruluna çıkarılması gerekenlerin işlemlerinin ilk heyet gününde bitirilmesi esastır.

(8) Yükümlüler hakkında Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sa-
hil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin EK-C’sinde yer alan Hastalıklar
Listesinin;

a) (C) diliminden yoklama sırasında ‘‘Ertesi Yıla Bırakma’’, sevk sırasında ‘‘Sevk Ge-
ciktirmesi’’,

b) (B) veya (D) dilimlerinden ‘‘Askerliğe Elverişli Değildir’’,
kararlı sağlık raporlarını tanzim etmeye yetkili makam, Sağlık Bakanlığınca belirlenen

Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sağlık
kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşunun sağlık kuruludur.

(9) ‘‘Askerliğe Elverişli Değildir’’ kararlı sağlık kurulu raporları, Bakanlığın onayını
müteakip kesinleşir.

Yoklamaların sonucu ve statülerin belirlenmesi 
MADDE 10 – (1) Yoklaması yapılanlar; askerliğe elverişli olanlar, geçici rahatsızlığı

bulunanlar ve askerliğe elverişli olmayanlar olarak ayrılır.
(2) Askerliğe elverişli olmayanlar silahaltına alınmaz.
(3) Geçici rahatsızlığı bulunanlara, raporlarının bitiminde yapılacak muayeneleri so-

nucunda verilecek sağlık kararına göre işlem yapılır.
(4) Yoklama sonunda askerliğe elverişli olanlar tahsil seviyelerine göre yedek subay

aday adayı, yedek astsubay aday adayı veya er statüsüne ayrılır.
Yurt dışındakilerin askerlik yoklaması sağlık muayenesi ve onay işlemleri 
MADDE 11 – (1) Yurt dışındakilerin sağlık muayeneleri Türk Silahlı Kuvvetleri, Jan-

darma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde be-
lirtilen esaslara göre yapılır.
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(2) Türk Konsolosluklarınca; herhangi bir hastalığı olmayanların sağlık muayeneleri,
yükümlünün bulunduğu yabancı ülke sağlık mevzuatına uygun şekilde resmi sağlık kuruluş-
larında yaptırılır ve düzenlenecek askerlik yoklaması sağlık muayene belgesi doğrudan yü-
kümlünün nüfusa kayıtlı olduğu askerlik şubesine gönderilir.

(3) Askerlik hizmetini yerine getirmeye engel sağlık sorunu olduğunu beyan edenlerin
sağlık muayeneleri, bulundukları yabancı ülke sağlık mevzuatına uygun şekilde resmi sağlık
kuruluşlarında yaptırılır, alacakları muayene ve tetkik sonuçları veya sağlık raporları Türkçe
tercümeleri ile birlikte Türk Konsolosluklarca Bakanlığa gönderilir. Bu raporlar Türk Silahlı
Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yö-
netmeliği esaslarına göre incelenerek durumuna uygun sağlık kararı ile onaylanır.

(4) Yurt dışında yoklaması yapılanların sağlık durumları hakkında beyanları alınmaz.
Ancak bunlardan, yurt içindeki yetkili sağlık kuruluşlarına sevki gerekenlerin sağlık durumları
hakkında beyanları alınır.

(5) Askerlik hizmetini yapmakta olanlar ile firar, hava değişimi/izin tecavüzünde veya
noksan hizmetli durumunda bulunanların yurt dışında sağlık muayeneleri yapılmaz. Yapılan-
ların bu muayeneleri geçerli kabul edilmez.

(6) Yükümlülerin yurt dışındaki sağlık kuruluşlarınca düzenlenmiş sağlık raporlarına
ilişkin itirazları yurt içindeki yetkili sağlık kuruluşlarında sonuçlandırılır.

Engel durumunu bildiren rapor ibraz edenlere yapılacak işlemler
MADDE 12 – (1) Askerlik şubelerince, engel durumunu bildirir geçerli sağlık kurulu

raporu olanların bu raporları askerliğe elverişli olup olmadıklarının tespiti için Bakanlığa gön-
derilir. Bakanlık Askerî Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce bu raporlar Türk Silahlı Kuv-
vetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönet-
meliğinde belirtilen esaslara göre incelenir. Bu raporlar;

a) Askerliğe elverişlidir,
b) Askerliğe elverişli değildir,
c) Ertesi yıla bırakma,
ç) Sevk geciktirmesi,
d) Rapor tanzim etmeye etkili en yakın sağlık kuruluşunda muayenesi uygundur,
kararlarından biri ile onaylanarak yükümlünün nüfusa kayıtlı olduğu askerlik şubesine

gönderilir.
(2) Askerlik şubelerince, yatalak ve bakıma ihtiyacı olduğu halde engel durumunu bil-

dirir geçerli sağlık raporu bulunmadığı tespit edilenler ilgili sağlık il/ilçe müdürlüklerine yön-
lendirilerek haklarında sağlık kurulu raporu düzenlenmesi sağlanır. Engel durumunu bildirir
sağlık raporu düzenlenmesini istemeyen yükümlülerin işlemleri 9 uncu maddedeki usûle göre
yürütülür. 

(3) Sağlık Bakanlığınca, her yıl askerlik çağına giren yükümlülerden haklarında engel
durumunu bildirir sağlık kurulu raporu bulunanlar ile daha yaşlı doğumlu yükümlülerden o yıl
haklarında engel durumunu bildirir sağlık kurulu raporu tanzim edilenlerin raporları elektronik
ortamda müteakip yılın 31 Ocak tarihine kadar Bakanlığa bildirilir.

Geçici hastalığı olanların rapor süreleri 
MADDE 13 – (1) Geçici hastalıkları olanlar hakkında verilen ‘‘Ertesi Yıla Bırakma’’

ve ‘‘Sevk Geciktirmesi’’ kararlı raporların süreleri ilk rapor tarihinden itibaren aynı tanı ve ka-
rarlı hastalıklar bakımından üç yılı geçemez. Üç yılın hesabında ilk rapor tarihi esas alınır.

(2) Farklı tanı ve kararlı geçici hastalıklar bakımından üç yıllık süre yeniden başlar.
(3) Geçici rahatsızlığı nedeniyle haklarında rapor tanzim edilenler, rapor süresi bitme-

den yeniden sağlık muayenesine tabi tutulamaz.

22 Temmuz 2020 – Sayı : 31193                            RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 21



Sağlık kararlarına itiraz 
MADDE 14 – (1) Kesinleşmiş raporlara tebliğ veya teslim tarihinden itibaren otuz gün

içinde itiraz edilebilir. Süresi içinde itiraz edilmesi halinde yeniden muayene işlemi yapılır.
Onay makamlarından geçerek kesinleşmeyen raporlara itirazda bulunulamaz.

(2) “Askerliğe Elverişlidir”, “Askerliğe Elverişli Değildir”, “Ertesi Yıla Bırakma”,
“Sevk Geciktirmesi” ve “Askere Sevkine Mani Hali Yoktur” kararlı raporlara itirazlar askerlik
şubelerine yapılır. Aile hekimi veya tek hekim muayenelerinde itirazlar doğrudan muayeneyi
yapan hekime de yapılabilir.

(3) Yoklama, sevk esnasında veya silahaltında iken yapılan muayeneleri neticesinde
haklarında aile hekimi veya tek hekim tarafından verilen sağlık raporlarına muayeneyi yapan
hekimde itiraz edilmesi halinde; yükümlüler sağlık kurulu raporu aldırılmak üzere Türk Silahlı
Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sağlık kurulu raporu
vermeye yetkili en yakın sağlık kuruluşuna hekim tarafından doğrudan sevk edilir.

(4) Haklarında verilen sağlık kurulu kararlarına itiraz halinde; yükümlüler, kontrol mua-
yenesi için, itiraz edilen raporu tanzim eden sağlık kuruluşunun bulunduğu yerdeki il sağlık
müdürlüğünce belirlenecek, yükümlünün adresine (silahaltında olanlar için birliğine) en yakın
başka bir Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı
sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşuna sağlık kurulu raporu verilmek üzere
sevk edilir.

(5) İlk sağlık kurulu raporundaki tanı ve karar ile kontrol muayenesi raporundaki tanı
ve karar arasında uyumsuzluk yoksa rapor kesinleşir. Uyumsuzluk halinde yükümlü ilk raporu
tanzim eden sağlık kuruluşunun bulunduğu yerdeki il sağlık müdürlüğünce belirlenecek yü-
kümlünün adresine (silahaltında olanlar için birliğine) en yakın başka bir Türk Silahlı Kuvvet-
leri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sağlık kurulu raporu vermeye
yetkili sağlık kuruluşuna sağlık kurulu raporu verilmek üzere hakem muayenesi için sevk edilir.
Hakem muayenesi sonucundaki rapor kararına göre kesin işlem yapılır. Hakem muayenesi ra-
poruna yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

(6) Kontrol ve hakem muayeneleri, ilk raporun verildiği tarihte geçerli olan Türk Silahlı
Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yö-
netmeliği esaslarına göre yapılır.

(7) İtiraz edenlerden; kontrol ve hakem muayenesi işlemlerini kendisine tebliğ edildiği
tarihten itibaren bir yıllık süre içinde tamamlatmayanlar hakkında ilk rapor kararlarına göre
işlem yapılır.

Şikâyet ve ihbar edilen raporlar ile idarece yeniden muayenesine lüzum görülenler
MADDE 15 – (1) Muayeneleri sonucunda tanzim edilen askerlik yükümlülüğü ile ilgili

kesinleşen sağlık raporları hakkında şikâyet veya ihbarda bulunulması halinde, bu yükümlülerin
sağlık durumları yurt içinde Sağlık Bakanlığı, yurt dışında Dışişleri Bakanlığı tarafından araş-
tırılır.

(2) Yurt içinde tanzim edilen sağlık raporları hakkında şikâyet veya ihbar Bakanlığa
yapılmış ise incelenip değerlendirilmesi amacıyla raporu tanzim eden sağlık kuruluşunun bu-
lunduğu yerdeki il sağlık müdürlüğüne gönderilir. Yapılan inceleme ve araştırma sonucu rapo-
run gerçeği yansıtmadığına kanaat getirilmesi durumunda, yükümlünün kontrol muayenesine
tabi tutulmak üzere sevk edileceği yetkili sağlık kuruluşu yükümlünün nüfusa kayıtlı olduğu
askerlik şubesine bildirilir.

(3) Yurt dışında tanzim edilen sağlık raporları hakkında şikâyet veya ihbar Bakanlığa
yapılmış ise incelenip değerlendirilmesi amacıyla ilgili dış temsilciliğe gönderilir.
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(4) Dış temsilcilik tarafından yapılan araştırma ve inceleme sonucu raporun gerçeği
yansıtmadığına kanaat getirilenler, yükümlünün nüfusa kayıtlı olduğu askerlik şubesine bildi-
rilir. Askerlik şubesince kontrol muayenesine tabi tutulmak üzere yükümlünün sevk edileceği
yetkili sağlık kuruluşunun bildirilmesi yükümlünün nüfusa kayıtlı olduğu il sağlık müdürlü-
ğünden istenir. İl sağlık müdürlüğü yükümlünün sevk edileceği yetkili sağlık kuruluşunu as-
kerlik şubesine bildirir.

(5) Haklarında şikâyet ve ihbarda bulunulanlardan, yapılan inceleme sonucunda verilen
rapor sonrası sağlık durumlarının kendiliğinden veya tıbbi müdahale ile düzeldiği anlaşılanlar
kontrol muayenesine tabi tutulmaz.

(6) Askerlik çağı dışına çıkan yükümlüler hakkında yapılan şikâyet ve ihbarlara işlem
yapılmaz. Ancak bu durumdaki yükümlüler hakkında ciddi bilgi veya belge var ise ikinci, üçün-
cü ve dördüncü fıkra hükümleri uygulanır.

(7) İdarece yeniden muayenesine lüzum görülenler, sağlık kurulu raporu vermeye yetkili
sağlık kuruluşuna askerlik şubesince (silahaltında olanlar için birlik komutanlığınca) kontrol
muayenesi için sevk edilir.

(8) Bu madde kapsamında kontrol ve hakem muayenesine tabi tutulan yükümlüler hak-
kında 14 üncü maddenin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkra hükümleri uygulanır. 

(9) Askerlik şubesi başkanlıklarınca şikâyet, ihbar veya idarece yeniden muayenesine
lüzum görülenlerden kontrol ve hakem muayenesi işlemlerini kendisine tebliğ edildiği tarihten
itibaren bir yıllık süre içinde tamamlatmayanlar hakkında yetkili Cumhuriyet başsavcılığına
suç duyurusunda bulunulur. Bunlar hakkında şikâyet, ihbar veya idarece yeniden muayeneye
lüzum görülen rapor kararından önceki mevcut statülerine göre işlem yapılır.

(10) Askerlik şubesi başkanlıklarınca şikâyet, ihbar veya idarece yeniden muayeneye
lüzum görülen ilk rapor ile hakem muayenesi raporundaki tanı ve karar uyumlu değilse yü-
kümlü hakkında yetkili Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur ve ilk raporu
tanzim eden sağlık kuruluşunun bulunduğu yerdeki il sağlık müdürlüğüne yapılan işlem sonucu
bildirilerek varsa idari veya adli tedbirin alınması istenir.

(11) Haklarında şikâyet ve ihbar yapılanlar ile idarece yeniden muayenesine lüzum gö-
rülenlerden işlemleri sonuçlandırılanlar için yeni delil içermeyen aynı konudaki şikâyet ve ih-
barlar dikkate alınmaz.

(12) Şikâyet ve ihbarlar hakkındaki işlemler şikâyet ve ihbarcının kimliğini açığa çı-
karmayacak şekilde gizlilik içinde yürütülür.

(13) Adli makamlar hariç, şikâyet ve ihbarı yapanın kimliğine ilişkin taleplere olumsuz
cevap verilir.

Yükümlülerin sorumlulukları
MADDE 16 – (1) Yoklamaya tabi yükümlüler, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası

bulunan kimliği ile öğrenim durumlarını, varsa meslek ve niteliklerini gösterir belgeler ile bir-
likte yurt içinde askerlik şubelerinde, yurt dışında elçilik veya Türk Konsolosluklarında bizzat
hazır bulunmaya veya e-Devlet üzerinden bu işlemleri tamamlamaya mecburdur.

(2) Yoklamaya tabi yükümlülerden yoklamada bulunamayacak derecede hastalığı bu-
lunanlar ile tutuklu veya hükümlü olanlar, usulüne uygun rapor göndermeye ve hükümlülük
veya tutukluluklarını bildirmeye mecburdur.

(3) Yoklama ve sevke tabi yükümlüler, kendilerine yöneltilen askerlik işlemleriyle ilgili
soruları doğru ve eksiksiz cevaplandırmak zorundadır. 

(4) Sevke tabi tutulan yükümlüler bizzat askerlik şubesinden veya e-Devlet üzerinden
sevk belgelerini almaya ve kendilerine tebliğ edilen tarihte birliklerine katılmaya mecburdur.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yedek Subay ve Yedek Astsubay

Yedek subay seçim esasları 
MADDE 17 – (1) Dört yıl veya daha fazla süreli yükseköğretim kurumlarından mezun

olanlar ile yetkili makamlarca dengi olduğu kabul edilen yurt dışı öğretim kurumu mezunu
olanlar yedek subay aday adayı statüsüne hak kazanırlar.

(2) Yedek subay aday adayı statüsünde bulunan yükümlüler arasından Türk Silahlı Kuv-
vetlerinin ihtiyaç sayısı kadarı yedek subay adayı statüsüne ayrılır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin
ihtiyaç duyduğu yedek subay sayısından fazla olan yükümlülerden; istekli olanlardan ihtiyaç
sayısı kadarı askerlik hizmetini yedek astsubay, diğerleri erbaş ve er olarak yerine getirir. 

(3) Yükümlülerin yedek subay adayı statüsüne ayrılmasında öncelik Türk Silahlı Kuv-
vetlerinin ihtiyacı olmak üzere yükümlülerin istekleri de dikkate alınır.

(4) Yedek subay adayları, Bakanlıkça belirlenen celp ve sevk dönemlerinde yetiştirilmek
üzere sınıf okulu veya eğitim merkezlerine sevk edilir. Yedek subay yetiştirme süresi Bakan-
lıkça belirlenir. Buna ait teklifler Bakan onayı alınmak üzere Personel Genel Müdürlüğüne bil-
dirilir. Yedek subay eğitim programları ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komu-
tanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenir. Yedek subay eğitimi sonunda başarılı olan-
lar yedek subay statüsüne ayrılır.

Yedek astsubay seçim esasları
MADDE 18 – (1) İki veya daha fazla süreli yükseköğretim kurumlarından mezun olan-

lar ile yetkili makamlarca dengi olduğu kabul edilen yurt dışı öğrenim kurumu mezunu olanlar
ve yedek subay aday adayı statüsünde olup yedek subay adayı statüsüne ayrılmayanlardan ye-
dek astsubay olmaya istekli olanlar yedek astsubay aday adayı statüsüne hak kazanır.

(2) Yükümlülerin yedek astsubay adayı statüsüne ayrılmasında öncelik Türk Silahlı
Kuvvetlerinin ihtiyacı olmak üzere yükümlülerin istekleri de dikkate alınır. İhtiyaç fazlası yü-
kümlüler askerlik hizmetini erbaş ve er olarak yerine getirir.

(3) Yedek astsubay adayları, Bakanlıkça belirlenen celp ve sevk dönemlerinde yetişti-
rilmek üzere sınıf okulu veya eğitim merkezlerine sevk edilir. Yedek astsubay yetiştirme süresi
Bakanlıkça belirlenir. Buna ait teklifler Bakan onayı alınmak üzere Personel Genel Müdürlü-
ğüne bildirilir. Yedek astsubay eğitim programları ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenir. Yedek astsubay eğitimi sonunda ba-
şarılı olanlar yedek astsubay statüsüne ayrılır.

Yedek subay ve yedek astsubay olmaya engel haller
MADDE 19 – (1) Yedek subay veya yedek astsubay, yedek subay adayı veya yedek

astsubay adayı ya da yedek subay aday adayı veya yedek astsubay aday adayı iken Kanunun
33 üncü maddesinde belirtilen engel hali olduğu anlaşılanların askerlik hizmeti er statüsünde
tamamlatılır. 

(2) Yedek subay veya yedek astsubay olmaya engel hali olduğu silahaltına alınmadan
önce anlaşılanların statü değişikliği Askeralma Genel Müdürlüğünce, silahaltına alındıktan
sonra anlaşılanların statü değişikliği ise ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komu-
tanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca yapılır.

(3) Yedek subay veya yedek astsubaylar ile bunların adaylarının kalan askerlik hizmet-
leri,  ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutan-
lığınca belirlenen birliklerde tamamlatılır. 

(4) Yedek subay adayı veya yedek astsubay adayı ve yedek subay veya yedek astsubay
olarak silahaltında iken statüsü değiştirilenlerin silahaltında geçirmiş oldukları süreler tabi ola-
cakları erbaş ve er askerlik hizmet süresinden sayılır.

(5) Bu madde kapsamındakilerin askerlik hizmet süresi erbaş ve erlerin hizmet süresi
kadardır.   
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(6) Bu maddede belirtilmeyen diğer hususlar kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca ilgili mevzuatlarında düzenlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınıflandırma, Celp ve Sevk İşlemleri

İhtiyacın tespiti ve tahsisi 
MADDE 20 – (1) Genelkurmay Başkanlığınca, her yıl bir sonraki yılın Türk Silahlı

Kuvvetlerinin ihtiyacı olan yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er sayısı; sınıf, meslek, branş
ve ihtisaslarını belirtmek suretiyle celp ve sevk takvimi ile tahsis oranları 30 Kasım tarihine
kadar Bakanlığa bildirilir. Her sınıflandırma döneminden önce yedek subay ve yedek astsubay
ihtiyacı yeniden bildirilebilir.

Terör örgütleri ile Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunanların silahaltına
alınmaları

MADDE 21 – (1) Terör örgütlerine veya Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî gü-
venliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, men-
subiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan ve askerliğe elverişli oldukları anlaşılan yü-
kümlülerden, yoklama kaçağı ve bakayalar dâhil Kanunda yazılı geçerli mazereti olmayanlar,
Bakanlıkça belirlenecek celp ve sevk esaslarına göre silahaltına alınırlar.

Arşiv araştırmalarının yapılması
MADDE 22 – (1) Silahaltına alınacak yükümlülerin arşiv araştırmaları; 26/10/1994 ta-

rihli ve 4045 sayılı Güvenlik Soruşturması, Bazı Nedenlerle Görevlerine Son Verilen Kamu
Personeli ile Kamu Görevine Alınmayanların Haklarının Geri Verilmesine ve 1402 Numaralı
Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile 14/2/2000 tarihli ve 2000/284
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştır-
ması Yönetmeliği kapsamında Bakanlıkça yaptırılır.

(2) Yedek subay aday adayı ve yedek astsubay aday adayları hakkında;
a) Sınıflandırma işleminden önce; arşiv araştırması Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı

ve Emniyet Genel Müdürlüğünden,  adli sicil kayıtları Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik
Genel Müdürlüğünden,  bilgi kayıtları ise İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık İstihbarat Harekât ve
Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığından istenir.  

b) Sınıflandırma işleminden sonra; arşiv araştırması Emniyet Genel Müdürlüğünden
istenir.

c) Bakayalar ve daha önce sınıflandırıldığı halde silahaltına alınamayanlardan, en son
yapılan arşiv araştırması tarihi üzerinden altı ay geçenler için adli sicil kayıtları Adalet Bakan-
lığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünden yeniden istenir.

(3) Erbaş ve erler hakkında; her sınıflandırma döneminde celp ve sevk planlamasına
alınanlar ve bakayalar için Emniyet Genel Müdürlüğünden arşiv araştırması; İçişleri Bakanlığı
Kaçakçılık İstihbarat Harekât ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığındaki bilgi kayıtları istenir.

(4) Yükümlülerin arşiv araştırmasına esas kimlik bilgileri hazırlanarak arşiv araştırması
yapmaya yetkili makamlara otuz işgünü araştırma süresi bırakacak şekilde gönderilir.

(5) Arşiv araştırması sonucu Devletin güvenlik kurumlarınca haklarında bilgi bulunduğu
bildirilenler Askeralma Genel Müdürlüğünce oluşturulacak komisyon tarafından ilgili mevzuat
kapsamında değerlendirilerek sınıflandırmada dikkate alınmak üzere askeralma kayıtlarına iş-
lenir. 

(6) Arşiv araştırmaları sonucunu değerlendirecek komisyon, Askeralma Genel Müdü-
rünün başkanlığında; Askeralma İşlemleri Dairesi Başkanlığından sorumlu Genel Müdür Yar-
dımcısı, Askeralma İşlemleri Dairesi Başkanı, Veri ve Proje Yönetimi Dairesi Başkanı, Sevk
İşlemleri Şubesi Müdürü ve istihbarat subay veya astsubayından oluşur. 

(7) Askeralma Genel Müdürlüğü, arşiv araştırması sonuçlarını ilgili kuvvet komutan-
lıklarına gönderir.
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Sınıflandırma genel esasları
MADDE 23 – (1) Sevke tabi yükümlüler Bakanlıkça belirlenecek sınıflandırma dö-

nemlerinde sınıflandırma kurulunca sınıflandırmaya tabi tutulur.
(2) Sınıflandırma işlemleri, günün gelişen şartları ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihti-

yaçları dikkate alınarak yükümlülerin bilgileri ve Askeralma Genel Müdürlüğünce belirlenen
seçim kriterleri esas alınarak bilgisayar üzerinden icra edilir. 

(3) Sınıflandırma işlemlerinin her aşamasında gizlilik prensibine riayet edilir. Kaynağın
şifrelenmesini müteakip sınıflandırılacak kaynağın şifreleri hakkında hiçbir makam veya per-
sonele bilgi verilmez.

(4) Kuvvetlere tahsis, seçim ve sınıflandırma işlemleri, Askeralma Genel Müdürünün
başkanlığında; Genelkurmay Başkanlığından, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünden, Mu-
habere ve Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığından birer temsilci ile Askeralma Genel Müdürlü-
ğünden; Askeralma İşlemleri Dairesi Başkanlığından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, As-
keralma İşlemleri Dairesi Başkanı, Veri ve Proje Yönetimi Dairesi Başkanı, Sevk İşlemleri Şu-
besi Müdürü ve askeralma plan subayından oluşan kurul huzurunda, dışarıdan müdahaleye ka-
palı bilgisayar yazılımı vasıtasıyla yapılır ve tutanak altına alınır. Sınıflandırma işlemleri, ka-
tılmayanların yokluğunda sonuçlandırılır.

(5) Sınıflandırma kurulunun temel görevi yükümlülerin hak, adalet ve eşitlik prensip-
lerine göre kuvvetlere ayrılmasını sağlamaktır. Bu nedenle sınıflandırma kurulu üyelerine, gö-
revlerine ilişkin hiç kimse tarafından emir verilemez, telkin veya tavsiyelerde bulunulamaz.

(6) Sınıflandırmada öncelik sırası aşağıda belirtildiği şekildedir:
a) Bedelli askerlik hizmetinden faydalanmak isteyenler.
b) Yedek subay aday adayları.
c) Yedek astsubay aday adayları.
ç) Erbaş ve erler.
(7) Sınıflandırma sonuçları, sınıflandırma kurulu başkanının bir üst makamı tarafından

onayını müteakip kesinleşir.
Yedek subay adayı seçim ve sınıflandırma esasları 
MADDE 24 – (1) Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan sınıf ve branşlar için yedek

subay adayı yükümlüler, o sınıflandırma döneminde sevke tabi yedek subay aday adayları ara-
sından seçilir. 

(2) Seçim ve sınıflandırmada öncelik, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarına uygun
nitelikte personelin seçilmesidir. Yedek subay adayları belirlenirken; yükümlülerin istekleri de
dikkate alınarak meslek bilgisi, tahsil, akademisyenlik ve sağlık durumları ile yaş, yabancı dil
notu, lisans bitirme notu, fiziksel özellik, günün gelişen şartları ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin
ihtiyaçları dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenecek diğer kriterler nota tahvil edilir. Seçim, bu
not üzerinden yapılır. 

(3) Seçim sonucunda, yedek subay adayı olarak ayrılanların kuvvet, sınıf, branş ve sınıf
okulu veya eğitim merkezleri de belirlenir. 

(4) Arşiv araştırması sonucunda hakkında bilgi bulunanlardan komisyonca durumu
olumsuz değerlendirilenler yedek subay adayı seçilmez.

(5) Askeralma Genel Müdürlüğünce;
a) O yıl silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma dönemleri, Genelkurmay Baş-

kanlığından bildirilen ihtiyaç, yükümlülerin erteleme bitim tarihleri ve yoklama durumları dik-
kate alınarak tespit edilir.

b) Sınıflandırmaya tabi yükümlüler;
1) Türk Silahlı Kuvvetlerinin meslek, branş ve sınıf kontenjanları bazında talep ettiği

yedek subay ihtiyacı kadar veya daha az ise isteklerine bakılmadan tamamı yedek subay adayı
olarak ayrılır.
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2) Türk Silahlı Kuvvetlerinin meslek, branş ve sınıf kontenjanları bazında talep ettiği
yedek subay ihtiyacından fazla ise yedek subay adayı olmaya istekliler arasından seçim notu
en yüksek olanlar yedek subay adayı olarak ayrılır.

c) Seçim sonucunda yedek subay adayı olarak seçilenlerin bilgileri kuvvet komutan-
lıklarına gönderilir.

ç) Yedek subay adaylığına ayrılmış yükümlülerin sevk öncesinde statü, sınıf, branş ve
sınıf okulu bilgilerinde değişiklik yapılmaz, ayrılmış oldukları sınıfın, sınıf okulu veya eğitim
merkezlerine sevk edilirler. Bunlardan celp ve sevke tabi tutuldukları ilk celp ve sevk döne-
minde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlardan Türk Silahlı
Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu sınıf ve meslekler hariç diğerleri askerlik hizmetlerini er olarak
yerine getirir.

d) Hizmetine ihtiyaç duyulan ve özellik arz eden meslekler; Personel Genel Müdürlüğü,
Genelkurmay Personel Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları personel başkanlıkları, Jandarma
Genel Komutanlığı Personel Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Başkanlığınca
Bakanlığa yazılı olarak bildirilir. Bildirilen mesleklere sahip olanlar sınıflandırma kurulunca
yedek subay adayı seçilebilir. 

e) Mesleklerinde profesör ve doçent olanlar ile doktora tezlerini tamamlayarak bu un-
vanları almış olanlar, isteğe bırakılmadan Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç sayısı kadarı doğ-
rudan yedek subay adayı olarak ayrılabilir. 

f) Seçim ve sınıflandırma sonucu sınıfları belirlenen yükümlüler meslekleri ne olursa
olsun, ayrıldıkları sınıfın ihtiyaçları içinde değerlendirilir.

(6) Sınıflandırma işlemi sonunda komando olarak ayrılanlardan komando niteliği ol-
madığı tespit edilenlerin işlemleri ilgili kuvvet komutanlığı tarafından yürütülür.

(7) Yükümlülerin sınıflandırma sonuçları e-Devlet ve askerlik şubeleri vasıtasıyla du-
yurulur.

Yedek astsubay adayı seçim ve sınıflandırma esasları
MADDE 25 – (1) Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan sınıf ve branşlar için yedek

astsubay adayı yükümlüler o sınıflandırma döneminde sevke tabi yedek astsubay aday adayları
ve yedek subay adayı statüsüne ayrılmayan yedek subay aday adaylarından yedek astsubay ol-
maya istekli olanlar arasından seçilir.

(2) Seçim ve sınıflandırmada öncelik Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarına uygun
nitelikte personelin seçilmesidir. Yedek astsubay adayları belirlenirken; yükümlülerin istekleri
de dikkate alınarak meslek bilgisi, tahsil, akademisyenlik ve sağlık durumları ile yaş, yabancı
dil notu, ön lisans/lisans bitirme notu, fiziksel özellik, günün gelişen şartları ve Türk Silahlı
Kuvvetlerinin ihtiyaçları dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenecek diğer kriterler nota tahvil
edilir. Seçim, bu not üzerinden yapılır. 

(3) Seçim sonucunda, yedek astsubay adayı olarak ayrılanların kuvvet, sınıf, branş ve
eğitim merkezleri de belirlenir.

(4) Arşiv araştırması sonucunda hakkında bilgi bulunanlardan komisyonca durumu
olumsuz değerlendirilenler yedek astsubay adayı seçilmez.

(5) Askeralma Genel Müdürlüğünce;
a) O yıl silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma dönemleri, Genelkurmay Baş-

kanlığından bildirilen ihtiyaç, yükümlülerin erteleme bitim tarihleri ve yoklama durumları dik-
kate alınarak tespit edilir.

b) Sınıflandırmaya tabi yükümlüler;
1) Türk Silahlı Kuvvetlerinin meslek, branş ve sınıf kontenjanları bazında talep ettiği

yedek astsubay ihtiyacı kadar veya daha az ise isteklerine bakılmadan tamamı yedek astsubay
adayı olarak ayrılır.
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2) Türk Silahlı Kuvvetlerinin meslek, branş ve sınıf kontenjanları bazında talep ettiği
yedek astsubay ihtiyacından fazla ise yedek astsubay adayı olmaya istekliler arasından seçim
notu en yüksek olanlar yedek astsubay adayı olarak ayrılır.

c) Seçim sonucunda yedek astsubay adayı olarak seçilenlerin bilgileri kuvvet komu-
tanlıklarına gönderilir.

ç) Yedek astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerin sevk öncesinde statü, sınıf, branş
ve sınıf okulu bilgilerinde değişiklik yapılmaz, ayrılmış oldukları sınıfın sınıf okuluna veya
eğitim merkezine sevk edilirler. Bunlardan celp ve sevke tabi tutuldukları ilk celp ve sevk dö-
neminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlardan Türk Silahlı
Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu sınıf ve meslekler hariç diğerleri askerlik hizmetlerini er olarak
yerine getirir.

d) Hizmetine ihtiyaç duyulan ve özellik arz eden meslekler; Personel Genel Müdürlüğü,
Genelkurmay Personel Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları personel başkanlıkları, Jandarma
Genel Komutanlığı Personel Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Başkanlığınca
Bakanlığa yazılı olarak bildirilir. Bildirilen mesleklere sahip olanlar sınıflandırma kurulunca
yedek astsubay adayı seçilebilir.

e) Seçim ve sınıflandırma sonucu sınıfları belirlenen yükümlüler meslekleri ne olursa
olsun, ayrıldıkları sınıfın ihtiyaçları içinde değerlendirilirler.

(6) Sınıflandırma işlemi sonunda komando olarak ayrılanlardan komando niteliği ol-
madığı tespit edilenlerin işlemleri ilgili kuvvet komutanlığı tarafından yürütülür.

(7) Yükümlülerin sınıflandırma sonuçları e-Devlet ve askerlik şubeleri vasıtasıyla du-
yurulur.

Erlerin kuvvetlere tahsis esasları 
MADDE 26 – (1) Yapılan seçim sonucunda yedek subay adayı ve yedek astsubay adayı

olarak ayrılanların dışında kalanlar er kaynağını oluşturur. 
(2) Genelkurmay Başkanlığınca bildirilen kuvvet tahsis oranları ile celp usul ve esas-

larına göre er statüsündeki yükümlülerin kuvvet komutanlıklarına tahsisi Bakanlıkça yapılır.
(3) Bakanlıkça;
a) Kuvvet komutanlıklarına tahsisi yapılan yükümlü bilgileri sınıf, branş ve eğitim mer-

kezleri ile celp ve sevk döneminin belirlenmesi maksadıyla, şifreli kayıtlar üzerinden elektronik
ortamda kuvvet komutanlıklarına gönderilir. Kuvvet komutanlıklarınca celp ve sevk döneminin
belirlenmesinde yükümlülerin celp ve sevk dönemi tercihleri Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç
ve önceliklerine göre dikkate alınabilir.

b) Yükümlülerin sınıflandırma sonuçları e-Devlet ve askerlik şubeleri vasıtasıyla du-
yurulur.

Sevk esasları
MADDE 27 – (1) Sınıflandırılan yükümlüler Bakanlıkça belirlenen, celp ve sevk du-

yurusunda belirtilen tarihlerde silahaltına alınır.
(2) Yoklama kaçağı ve saklılardan;
a) Erteleme hakkı bulunanlar yoklamaları yapılmadan ertelenir.
b) Ertelemesi sona erenler ile erteleme hakkı bulunmayanlar, yapılan muayeneleri ne-

ticesinde askerliğe elverişli olduklarının anlaşılması halinde ilk sınıflandırma kaynağına alı-
nır.

(3) Bakayalar hariç sınıflandırıldıktan sonra Kanunda yazılı bir mazeret nedeniyle er-
telemesi yapılanlar, ertelemelerinin bitimini müteakip ilk sınıflandırma döneminin ilk celp ve
sevk döneminde sevk edilirler.

(4) Cezaevinden tahliye olan er statüsündeki bakayalar tahliyelerini müteakip ilk sınıf-
landırma döneminin ilk celp ve sevk döneminde, diğer er statüsündeki bakayalar ise müraca-
atlarını veya yakalanmalarını müteakip derhal sevk edilir. Bunlardan Kanunda yazılı bir ma-
zereti nedeniyle ertelemesi yapılanlar erteleme bitimini müteakip ilk mesai gününde sevk edi-
lir.
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(5) Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu sınıf ve meslekleri haiz yedek subay
adayı ve yedek astsubay adayı statüsündeki bakayalar müracaatlarından veya yakalanmaların-
dan sonraki eğitimin verileceği ilk yedek subay veya yedek astsubay celp ve sevk döneminde
sevk edilir. Bunlardan Kanunda yazılı bir mazeret nedeniyle ertelemesi yapılanlar erteleme bi-
timini müteakip eğitimin verileceği ilk yedek subay veya yedek astsubay celp ve sevk döne-
minde sevk edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Duyurular

Yoklama, celp ve sevk duyuruları 
MADDE 28 – (1) Yoklama, sınıflandırmaya yönelik bilgi güncelleme esasları, sınıf-

landırma sonuçlarının açıklanacağı tarih, sevk tarihleri ile celp ve sevke ilişkin hususlar; Ba-
kanlık tarafından, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ve diğer ulusal yayın yapan televizyon
ve radyo kanalları aracılığıyla zorunlu yayın kapsamında duyurulur. Ayrıca Bakanlığın resmi
internet sitesinde ve e-Devlet üzerinden ilan edilir. Bu duyuru ve ilan yükümlülere tebliğ ma-
hiyetindedir.

(2) Duyuruların yayına hazır hale getirilmesi Bakanlığın talebi üzerine Türkiye Radyo
Televizyon Kurumunca yapılır.

(3) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, duyuruları ve Bakanlığın talep ettiği yayın tarih-
lerini ilgili kanallara bildirir. Ayrıca duyuruları yayınlayan kanalları, tarih ve saati yayınların
bitimini müteakip on beş gün içerisinde Bakanlığa bildirir.

(4) Duyurular ulusal yayın yapan televizyon ve radyo kanalları tarafından Bakanlığın
talep ettiği tarihlerde 19:00-23:00 saatleri arasında en az bir kez yayınlanır.

(5) Millî Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak duyurular Dışişleri Bakanlığı aracı-
lığıyla yurt dışı temsilciliklerimize iletilir ve dış temsilciliklerimizce yurt dışında yaşamakta
olan vatandaşlarımıza ilan, internet sitesi ve sosyal medya hesapları gibi uygun yöntemlerle
duyurulur.

ALTINCI BÖLÜM
Muvazzaflık ve Terhis İşlemleri

Genel esaslar
MADDE 29 – (1) Yükümlülerin muvazzaflık hizmet süreleri Kanunda belirlenen süre

kadardır.
(2) Muvazzaflık hizmet süresi, sevk belgesinde yazılı olan sevk tarihi ile başlar ve terhis

tarihinde sona erer.
(3) Temel eğitim süresi, Genelkurmay Başkanlığı koordinesinde ilgili kuvvet komu-

tanlıklarınca belirlenir.
(4) Yedek subay adayı ve yedek astsubay adaylarının kanuni mazeretlerine dayalı ola-

rak;
a) Sınıf okulundan ayrı geçirilen süre, sınıf okulu toplam süresinin üçte birinden fazla

olanlar hizmet durum belgesiyle geçici terhis edilir. Bunlar mazeretlerinin bitimini müteakip
eğitimin verileceği ilk yedek subay veya yedek astsubay celp ve sevk döneminde sevk edilir.

b) Rahatsızlığı nedeniyle geçici terhis edilenlerden raporları bitiminde rahatsızlığının
devam etmediği yapılan muayeneleri ile tespit edilenler eğitimin verileceği ilk yedek subay
veya yedek astsubay celp ve sevk döneminde sevk edilir. Bunlardan eğitimin üçte birine katıl-
mayanlara, ilgisine göre 24 üncü maddenin beşinci fıkrasının (ç) bendi veya 25 inci maddenin
beşinci fıkrasının (ç) bendi hükümleri uygulanır.
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c) Sınıfı görevini yapamaz raporu alanlar hizmet durum belgesiyle geçici terhis edilir.
İlgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca
yeniden sınıflandırılmalarını müteakip eğitimin verileceği ilk yedek subay veya yedek astsubay
celp ve sevk döneminde sevk edilir. Bunlardan eğitimin üçte birine katılmayanlara, ilgisine
göre 24 üncü maddenin beşinci fıkrasının (ç) bendi veya 25 inci maddenin beşinci fıkrasının
(ç) bendi hükümleri uygulanır.

ç) Bunlar yeni sınıf okulu eğitim döneminin tamamına katılır.
(5) Erbaş ve erler dağıtımlarında, nüfusa kayıtlı oldukları ve kendileri ile ailelerinin da-

ğıtım tarihinden önce daimi ikamet ettikleri il mülki sınırları içindeki birlik, kurum ve karar-
gâhlara tertip edilmez. Bu şekilde dağıtımı yapılanların görev yerleri ilgili kuvvet komutan-
lıklarınca, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca görevli olduğu il
dışındaki birlik ve kurumlara tertip edilmek suretiyle değiştirilir. 89 uncu maddenin üçüncü
fıkrasında belirtilenler ile ilgili mevzuat kapsamında usulüne göre annesi, babası veya eşi hak-
kında erişkinler için engellilik raporu, çocukları hakkında çocuklar için özel gereksinim raporu
düzenlenen erbaş ve erler hakkında bu fıkra hükümleri uygulanmaz.

Katılış
MADDE 30 – (1) Sevk belgesi olmadan eğitim birlikleri ve sınıf okullarına gelenler

elektronik olarak bildirilen bilgilerden kontrol edilerek kabul edilir. Kabul edilmeyi müteakip
sevk belgesinin yükümlü tarafından e-Devlet üzerinden alınması sağlanır. e-Devletten sevk
belgesinin alınamaması durumunda yükümlüler en yakın askerlik şubesine gönderilir ve as-
kerlik şubelerince durumları askeralma kayıtlarından kontrol edilerek kendilerine sevk belgesi
verilir.

(2) Yükümlüler tarafından askerlik işlemleri ile ilgili e-Devlet üzerinden usulüne uygun
olarak alınan her türlü belge onaya gerek olmaksızın resmî belge olarak kabul edilir.

(3) Sevk edilen yükümlülerin eğitim birliklerine ve sınıf okullarına katılış tarihleri ile
katılış yapmayanların kimlik bilgileri kuvvet komutanlıkları tarafından Bakanlığa bildirilir.

(4) Temel eğitimi sonunda, tertip edildikleri birlik veya kurum ile katılış tarihi, katılış-
larını müteakip bir ay içerisinde elektronik olarak ilgili kuvvet komutanlıkları tarafından Ba-
kanlığa bildirilir. Ayrıca, katılış tarihlerini gösteren birlik komutanı veya yetkili amir tarafından
imzalı sevk belgesi, terhisi müteakip kıta şahsi dosyası ile birlikte nüfusa kayıtlı oldukları as-
kerlik şubesine gönderilir.

(5) Birlik veya kurumlar tarafından; yükümlülerden firar ve hava değişimi/izin tecavüzü
suçlarını işleyenler ile kısa süreli kaçma ve izin süresini geçirme disiplinsizliklerini yapanların
tarihleri ile bunlardan birliklerine katılış yapanların tarihleri, birlik değişiklikleri, istirahat veya
hava değişimi sonunda katılış yapanların katılış tarihleri nüfusa kayıtlı oldukları askerlik şu-
besine bildirilir.

(6) Yükümlülerin firar ve hava değişimi/izin tecavüzü suçları ile kısa süreli kaçma ve
izin süresini geçirme disiplinsizlikleri, hizmetten men cezası, disiplin cezaları gibi hizmet sü-
resini etkileyen bilgileri elektronik olarak ilgili kuvvet komutanlıkları tarafından Bakanlığa
bildirilir. Ayrıca, bu durumlara ilişkin belgeler terhisi müteakip kıta şahsi dosyası ile birlikte
nüfusa kayıtlı oldukları askerlik şubesine gönderilir.

İzin işlemleri
MADDE 31 – (1) Erbaş ve erlere ilk altı aylık hizmetlerinin her ayı için bir gün, ikinci

altı aylık hizmetine devam edenlerin her ayı için iki gün izin verilir. İzin süresi içerisinde göz-
altına alınma, tutuklanma, ceza infazı, yatarak tedavi görme, hava değişimi veya istirahat gibi
belgelendirilebilen gerekçelere dayalı olarak izin süresinin bir kısmının kullanılamaması du-
rumunda, fiilen kullanılamayan süre izin süresinden düşülür. 

(2) Çeşitli nedenlerle askerlik hizmetinden sayılmayan süresi bulunanlara, noksan hiz-
metlerini tamamlamak üzere silahaltına alındıklarında, noksan hizmetlerinin her ayı için bir
gün izin verilir, bir aydan az süreler için izin verilmez.
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(3) Askerlik hizmetinin gerektirdiği görev ve yükümlülükleri yerine getirme konusunda
gayret ve çalışmaları sonucu emsalleri arasında üstün başarı gösteren erbaş ve erlerden, mu-
vazzaflık hizmetleri boyunca, disiplin amiri, disiplin kurulu veya mahkemelerden herhangi bir
ceza almamış olanlara, terhisleri öncesinde kullanılmak üzere azami üç güne kadar ilave izin
verilebilir.

(4) Radyoaktif ışınla çalışan erbaş ve erlere, her ay için iki gün ilave izin verilir.
(5) Muvazzaflık hizmeti esnasında eşi doğum yapan ya da eşi veya ikinci derece dâhil

kan veya kayın hısımlarından biri vefat eden erbaş ve erlere, talepleri üzerine her defasında
ilave on gün izin verilir.

(6) Erbaş ve erlere bu madde kapsamındaki izinleri vermeye, asgari bağımsız bölük ve-
ya tabur ve eşiti birlik komutanları/kurum amirleri yetkilidir.

(7) Askerlik hizmetini yedek subay ve yedek astsubay olarak yerine getirmekte olanların
izinleri 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda belirtilen
sürelere göre oranlanarak verilir. Bunların hizmet sürelerinin uzatılması veya kısaltılması ha-
linde yıllık planlı izin süreleri otuz günlük planlı izin süresi birimine, yıllık mazeret izin süreleri
on beş günlük yıllık mazeret izin süresi birimine orantılı olarak belirlenir ve verilir. Kesirli
günler bir yukarı tam sayıya tamamlanır. Bunlara beşinci fıkradaki mazeret hallerinde talep
üzerine iznin tamamı verilir.

(8) Kanunun 28 inci maddesi hükmü uyarınca bu maddede yazılı izinlerin dışında afet
ve acil durum olarak belirtilen hallerde izin vermeye Cumhurbaşkanı yetkili olup verilecek bu
izinlerin askerlik hizmetinden sayılıp sayılmayacağı Cumhurbaşkanınca tespit edilir.

(9) Temel eğitim süresince mazeret halinde birinci fıkradaki izin sürelerinden sayılmak
üzere izin vermeye yetkili makam, birliklerde asgari bağımsız alay veya tugay ve eşiti, kurum
veya karargâhlarda ilgili amirin yetki vereceği kurum amiri veya birlik komutanlarıdır.

(10) Silahaltında bulunan erbaş ve erlerin Kanunda belirtilen izinlerini yurt dışında kul-
lanmalarına izin vermeye yetkili makam, birliklerde asgari bağımsız alay veya tugay ve eşiti,
kurum veya karargâhlarda ilgili amirin yetki vereceği kurum amiri veya birlik komutanlarıdır.

(11) Birinci fıkra kapsamındaki izinlerde bir defa gidiş ve dönüş yol süresi verilir. Daha
önce yol süresi verilmemiş ise terhis mahiyetinde izne gönderilenlere sadece gidiş yol süresi
verilir.

(12) Yedek subay ve yedek astsubay olarak askerlik hizmetini yerine getirmekte iken,
statüsü er olarak değiştirilenlerin, yedek subay veya yedek astsubay iken kullandıkları izinler,
er statüsünde hak kazandıkları izinlerden düşülmez.

(13) Yükümlüler ile Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında askerlik
hizmetine devam edenlerden isteklilere, kamu görevine giriş sınavlarına katılacaklarını belge-
lendirmeleri şartıyla, Kanunun 28 inci maddesi kapsamında izin hakkı bulunmaması halinde
sınav süresince izin verilir. 

Sağlık işlemleri
MADDE 32 – (1) Erbaş ve erlerin hava değişimi ve istirahatte geçen sürelerinin, tabi

oldukları hizmet süresinin her ayı için bir günlük kısmı askerlik hizmetinden sayılır.
(2) Yedek subay ve yedek astsubaylardan hastalananlar, muvazzaf subay/astsubay em-

salleri gibi sıhhi izin süresine tabi tutulurlar. Sıhhi izin süresince, özlük hakları saklı kalmak
kaydıyla, yedek subay veya yedek astsubaylıkta alınan sıhhi izin sürelerinin, tabi oldukları hiz-
met süresinin her ayı için bir günlük kısmı askerlik hizmetinden sayılır. Bu süreye yedek subay
veya yedek astsubay adaylığında alınan istirahat veya hava değişimi süreleri de dâhil edilir.

(3) Yedek subay veya yedek astsubaylar ile adaylarının ve erbaş ve erlerin sağlık kuru-
luşlarına müracaatı ilk amirlerinden alacakları muayene istem belgesi ile yapılır. Bunlar acil
tedaviyi gerektiren durumlarda en yakın sağlık hizmeti sunucularına doğrudan müracaat ede-
bilir ve tedavi olabilir. 
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(4) Yedek subay adayları veya yedek astsubay adayları ile erbaş ve erlerden izinli iken
rahatsızlananlar hakkında 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Ka-
nununun 63 üncü maddesine göre işlem yapılır.

(5) Yedek subay ve yedek astsubaylar mesai dışında veya izinli bulunduklarında doğ-
rudan sağlık kuruluşuna müracaat edebilirler.

(6) İzinli bulundukları sırada hastalanan yedek subay adayları veya yedek astsubay
adayları ile erbaş ve erler, garnizon veya merkez komutanlıklarına başvurarak muayene ve te-
davilerini talep ederler. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı mensup-
ları ise bu komutanlıklara bağlı en yakın birlik komutanlığı veya kurum amirliklerinin birinden
alacakları muayene istem belgesi ile muayene ve tedavi olurlar.

(7) Firar ve hava değişimi/izin tecavüzünde iken haklarındaki yakalama kararına isti-
naden yakalananlardan yolculuk yapamayacak derecede acil tıbbî tedavi ve müdahaleyi ge-
rektirecek şekilde hasta olanların resmî sağlık kuruluşuna sevkleri adli makamların talimatları
doğrultusunda yürütülür.

(8) Firar ve hava değişimi/izin tecavüzü suçlarını işleyenlerden haklarında adli makam-
larca çıkartılmış yakalama kararı olmayanlar, kısa süreli kaçma ve izin süresini geçirme disip-
linsizlikleri sırasında kendiliğinden askerlik şubesine müracaat edenler ile mehil içi firar ve
hava değişimi/izin tecavüzünde iken yakalananlardan garnizon veya merkez komutanlıkları ya
da kolluk kuvvetleri tarafından askerlik şubelerine teslim edilenlerden hastalıklarını beyan
edenler, 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Uygulama Teb-
liğinde belirtilen acil durumlarının bulunup bulunmadığının tespiti için en yakın sağlık kuru-
luşuna sevk edilir. Acil durum kapsamında olması halinde muayene ve tedavilerinin yapılması
sağlanır. Sağlık kuruluşlarınca acil durum kapsamında olmadığı tespit edilenler derhal birlik-
lerine sevk edilir.

(9) Silahaltında iken geçici bir hastalığı tespit edilen yedek subay ve yedek astsubay
adayları ile erbaş ve erlere, sağlık kuruluşlarınca hava değişimi veya istirahat raporu verilir.
Sağlık kurullarınca verilen istirahat raporlarına süresine bakılmaksızın hava değişimi raporu
olarak işlem yapılır. 

(10) Geçici hastalıkları nedeniyle haklarında verilen hava değişimi veya istirahat süre-
leri ilk rapor tarihinden itibaren aynı tanı ve kararlı hastalıklar bakımından üç yılı geçemez.
Farklı tanı ve kararlı geçici hastalıklar bakımından üç yıllık süre yeniden başlar.

(11) Hava değişimi veya istirahat süresi içerisinde muayene ve tedavilerini talep edenler
en yakın resmi sağlık kuruluşuna sevk edilirler.

(12) Hava değişimi veya istirahat raporlarının karar bölümünde, sonunda muayene kay-
dı varsa yükümlünün süre bitiminde muayenesi zorunludur. Sonunda muayene kaydı bulunan
hava değişimi veya istirahat rapor kararında sağlık kuruluşu ismi belirtilmiş ise doğrudan bu
sağlık kuruluşuna sevk yapılır. 

(13) Yetkili sağlık kuruluşlarınca haklarında "Askerliğe Elverişli Değildir" kararlı rapor
düzenlenen yükümlüler, birlik komutanlıkları veya kurum amirliklerince rapor tarihine göre
hizmet durum belgesi ile geçici olarak terhis edilir. Haklarında düzenlenen raporun yetkili ma-
kam tarafından onaylanmasını müteakip askerlik şubelerince rapor tarihi itibarıyla terhis iş-
lemleri yapılır.

(14) Muvazzaflık hizmeti sırasında muvazzaf veya sözleşmeli subay veya astsubay, uz-
man jandarma, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olmak üzere müracaat edenlerden, sevk
edildikleri sağlık kuruluşları tarafından yapılan muayenelerinde askerliğe elverişli olmadıkla-
rına ilişkin rapor tanzim edilenler, birlik veya kurumları tarafından askerlik yükümlülüğü ba-
kımından askerliğe elverişli olup olmadıklarının tespiti maksadıyla derhal en yakın rapor ver-
meye yetkili hastane sağlık kuruluna sevk edilirler. Askerlik yükümlülüğü ile ilgili işlemler,
verilecek rapor kararına göre sonuçlandırılır.
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(15) “Askerliğe Elverişli Değildir” veya “Kıtasına Sevkine Mani Hali Yoktur” kararlı
raporlara itirazlar askerlik şubesine, “İstirahat” veya “Hava Değişimi” kararlı raporlara itirazlar
ise ilgili sağlık kuruluşlarına sevki yapan birime yapılır. 

(16) Silahaltında bulunan yükümlülerin sağlık raporuna itiraz işlemleri 14 üncü madde
hükümlerine uygun olarak yürütülür.

(17) Silahaltında bulunan yükümlülerden organ, doku, kök hücre ve kemik iliği nakli
için bağışçı olacağını beyan edenlere birlik komutanlıkları veya kurum amirliklerince kanuni
izinlerine mahsuben izin verilir. Bağışçı olacağını sağlık kurulu raporu ile belgelendirenler, di-
lekçe ile birlik komutanlığına veya kurum amirliğine müracaat etmeleri halinde müracaat tarihi
itibarıyla hizmet durum belgesi ile geçici olarak terhis edilirler. Naklin gerçekleşmesini mü-
teakip yükümlüler, askerliğe elverişli olup olmadıklarının tespiti için yetkili sağlık kuruluşlarına
sevk edilirler ve bu yükümlülere haklarında verilecek sağlık kurulu kararına göre işlem yapı-
lır.

(18) Terhis olduktan sonra askerlik şubesine müracaat edip hastalıklarının askerlik hiz-
metinin sebep ve tesiriyle oluştuğunu beyan ederek sağlık kuruluşuna sevk talebinde bulunan
yükümlüler, bir defaya mahsus olmak üzere hastalığın askerlik hizmetinin sebep ve tesiriyle
oluşup oluşmadığının tespiti maksadıyla yetkili sağlık kuruluşuna sevk edilir.

Yol süreleri
MADDE 33 – (1) Yükümlülere;
a) Askerlik şubelerinden sınıf okulu ve eğitim merkezlerine sevklerinde,
b) Eğitim birliklerinden dağıtıma esas birlik komutanlıklarına sevklerinde,
c) Garnizon dışında başka birliklere tertip edilmelerinde, 
ç) Memuriyet mahalli dışındaki sağlık kuruluşlarına sevklerinde ve birlik veya kurum-

larına dönüşlerinde,
d) Hava değişimi sona eren yükümlülerin birlik veya kurumlarına sevklerinde,
e) Askerlik hizmeti süresince izne gidenlere bir defaya mahsus,
f) Firar ve hava değişimi/izin tecavüzü suçlarından veya kısa süreli kaçma ve izin sü-

resini geçirme disiplinsizliklerinden birlik veya kurumlarına sevklerinde,
31 inci maddenin on birinci fıkrası hükümleri saklı kalmak üzere, 800 (dahil) kilomet-

reye kadar olan mesafeler için bir gün, 800 kilometreden daha fazla mesafeler için iki gün yol
süresi verilir. Terhis mahiyetinde izne gönderilenlere, daha önceki izinlerinde kullanmamışlarsa
sadece gidiş yol süresi verilir. 

(2) Aynı garnizon içinde, deniz geçişi olan yerlerde, yurt dışına veya yurt dışından ya-
pılacak sevklerde verilecek yol süreleri ile diğer hususlar Bakanlıkça ilgili yönergede belirle-
nir.

Noksan hizmetliler
MADDE 34 – (1) Yükümlülerden, muvazzaflık hizmeti veya hava değişimi sonunda

kalan noksan hizmetleri, kullanmadıkları izinler hariç altı gün (dâhil) ve daha az olanların bu
hizmetleri kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı
ayrımı yapılmaksızın ikamet ettikleri yere en yakın askerlik şubesinde, yedi gün ve daha fazla
olanların ise birlik veya kurumlarında tamamlatılır.

(2) Kanunun 9, 10, 12, 13, 39, 46 ve 48 inci maddeleri kapsamında bulunanlardan nok-
san hizmetleri altı gün (dâhil) ve daha az olanların bu hizmetleri kuvvet ayrımı yapılmaksızın
ikamet ettikleri yere en yakın askerlik şubesinde, yedi gün ve daha fazla olanların ise ilgili
kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca be-
lirlenen birlik veya kurumlarda tamamlatılır.

(3) Askerlik şubesince noksan hizmetli yükümlülere askerlik hizmet süresinin tamam-
latılması maksadıyla öncelikle 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine
göre tebligat yapılır. Tebligat tarihinden itibaren noksan hizmetini tamamlamak üzere iki aylık
süre içerisinde askerlik şubesine müracaat etmeyenler hakkında bakaya hükümleri uygulanır.
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(4) Silahaltında iken organ, doku, kök hücre ve kemik iliği nakli için bağışçı olacağını
beyan ederek geçici terhis edilenlerden, geçici terhis tarihinden itibaren üçüncü ayın sonuna
kadar müracaat etmeyenlere 7201 sayılı Kanun hükümlerine göre askerlik hizmet süresinin ta-
mamlatılması maksadıyla askerlik şubesince tebligat yapılır. Tebligat tarihinden itibaren iki
aylık süre içerisinde askerlik şubesine müracaat etmeyenler noksan hizmetli olarak aranır. Bu
yükümlüler hakkında bakaya hükümleri uygulanır.

(5) Tebligat yapılmış olmasına rağmen iki aylık süre içerisinde askerlik şubesine mü-
racaat etmeyenler, yakalanmaları için Askeralma Genel Müdürlüğünce İçişleri Bakanlığına bil-
dirilir. Yakalananlar mesai saatleri içerisinde en yakın askerlik şubesine getirilir. Mesai saatleri
dışında veya askerlik şubesinin bulunmadığı yerlerde ilgili kolluk kuvveti tarafından hazırlanan
tutanağa istinaden serbest bırakılırlar.

Askerlik hizmetinden sayılan süreler
MADDE 35 – (1) Aşağıda belirtilen süreler askerlik hizmetinden sayılır:
a) 31 inci maddenin on üçüncü fıkrası kapsamında kullandırılan izin süreleri hariç, anı-

lan maddede yazılı izin süreleri.
b) 32 nci maddenin birinci fıkrasında yazılı sağlık izin süreleri.
c) Muvazzaflık hizmeti esnasında sağlık kuruluşlarında tanı ve tedavi için geçen süre-

ler.
ç) Birliğinden ayrı bulunduğu zamanda fizik tedavi görenlerin yalnızca fizik tedavi gör-

düğü  günler.
d) Yargılama sonucu beraat edenlerin askerlik hizmeti sırasındaki gözaltı ve tutuklulukta

geçen süreleri.
e) Terörle mücadele görevi sırasında veya bu görevinden dolayı alıkonulan veya kay-

bolanların yeniden birliklerine dönmeleri hâlinde Kanunun 31 inci maddesinin üçüncü fıkrası
gereğince teşkil edilen kurul tarafından kusursuz görülenler ile haklarında kovuşturmaya yer
olmadığı veya beraat kararı verilenlerin birliklerinden ayrı geçirdiği süreler.

f) 33 üncü maddede yazılı yol süreleri.
g) Personelin seyahat güvenliği kapsamında teşkil edilen kabul ve toplanma merkezle-

rinde geçen süreler.
ğ) Askerlik hizmetini yedek subay veya yedek astsubay olarak yapmakta iken er statü-

süne geçirilenlerin sınıf okulunda, yedek subaylıkta ve yedek astsubaylıkta geçirdikleri süre-
ler.

h) 32 nci maddenin birinci fıkrası hükmü dikkate alınarak yedek subay adayları veya
yedek astsubay adaylarından 29 uncu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen kanuni maze-
retlere dayalı olarak geçici terhis edilenlerin silahaltında geçirdikleri süreler.

ı) 31/1/2013 tarihli ve 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu kapsamında
disiplin amirlerince verilen oda hapsi cezalarının infazında geçen süreler.

i) Mahkûmiyetle neticelenen davalarda, infazı gereken süreden fazla gözaltında, tutuk-
lulukta ve hükümlülükte geçen süreler.

Askerlik hizmetinden sayılmayan süreler
MADDE 36 – (1) Aşağıdaki süreler muvazzaflık ve yedeklik hizmeti sürelerinden sa-

yılmaz:
a) Firar ve hava değişimi/izin tecavüzü suçları ile kısa süreli kaçma ve izin süresini ge-

çirme disiplinsizliklerinde geçen süreler.
b) Mahkemelerin hükmettiği hapis cezalarının infazında geçen süreler.
c) Kendilerini askerliğe elverişsiz hale getirmeye veya getirtmeye teşebbüs ettikleri

mahkeme kararı ile sabit olanların yargılanmalarına esas eylemleri dolayısıyla ortaya çıkan ra-
hatsızlıklarından ötürü yatarak veya ayakta gördükleri tedaviler ile istirahatte ya da hava deği-
şiminde geçirdikleri süreler.
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ç) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaları nedeniyle mahkeme tarafından hakla-
rında tedaviye karar verilenlerin bu karar nedeni ile yatarak veya ayakta gördükleri tedaviler
ile istirahatte ya da hava değişiminde geçirdikleri süreler.

d) Disiplin kurullarınca verilen hizmetten men cezaları ile seferberlik ve savaş halle-
rinde disiplin kurullarınca verilen oda hapsi cezalarının infazda geçen süreleri.

e) Kovuşturma açılıp açılmadığına bakılmaksızın askere ilk sevkinden sonra birliklerine
geç katıldıkları süreler.

f) 31 inci maddede yazılı izin sürelerinden fazla kullandırılan süreler.
g) 33 üncü maddede yazılı yol sürelerinden fazla kullandırılan süreler.
ğ) Kanunda belirtilen sürelerden fazla kullanılan hava değişimi ve istirahat süreleri.
h) Hizmetleri sırasında tutuklanan ve yargılanmaları neticesinde haklarında “Hükmün

Açıklanmasının Geriye Bırakılması” kararı verilen ve beş yıl süreyle denetim süresine tabi tu-
tulanlardan; bu süre içinde hükmün açıklanmasına karar verilmesi halinde tutuklulukta geçen
süreler.

ı) 926 sayılı Kanunun 126 ncı maddesi kapsamında, yedek subaylara ve yedek astsu-
baylara verilen refakat izni süreleri.

i) Firar ve hava değişimi/izin tecavüzü veya kısa süreli kaçma ve izin süresini geçirme
disiplinsizliklerinden birlik veya kurumlarına sevk edilenlerden, birlik veya kurumlarına katılış
yapmayanlara verilen yol süreleri.

j) Silahaltında iken hakkında verilen sağlık kararına itiraz edenlerden, itirazı aleyhine
sonuçlananların görevden ayrı geçirdikleri süreler.

k) 31 inci maddenin on üçüncü fıkrası kapsamında kullandırılan izin süreleri.
Terhis
MADDE 37 – (1) Tabi olduğu statüde Kanunda yazılı askerlik hizmet süresini tamam-

layanlar birlik ve kurumlarınca terhis edilir.
(2) Terhis belgelerinin, terhis tarihinden önce düzenlenmesi, kazanılmış hak teşkil et-

mez. Terhis belgesi, terhis tarihi hanesinde yazılı olan tarihten itibaren geçerlidir.
(3) Terhis edilenlere, birlik komutanlığı veya kurum amirliği tarafından terhis belgesi

verilir. Terhis belgesi, kıta şahsi dosyası ile birlikte nüfusa kayıtlı olduğu askerlik şubesine
gönderilir.

Tutuklu ve hükümlü işlemleri
MADDE 38 – (1) Askerlik hizmetine başlamadan önce veya askerlikleri sırasında iş-

ledikleri suçlardan dolayı, haklarında bir yıl ve daha az süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza hük-
medilenler ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 50 nci maddesinin birinci
fıkrasının (c), (e) ve (f) bentlerinde yazılı tedbirler veya adli para cezasına mahkûm edilen yü-
kümlüler hakkında verilen ceza ve tedbirlerin yerine getirilmesi askerlik hizmetlerinin sonuna
bırakılır. Bu durumdakiler cezalarının çektirilmesi için terhislerinde birlik ve kurumlarınca bu-
lundukları yer Cumhuriyet başsavcılıklarına teslim edilirler. Terhis mahiyetinde izne gönderi-
lenlerin ise izne gönderildikleri, adresleri ve terhis tarihleri birlik ve kurumlarınca ilgili savcı-
lıklara bildirilir.

(2) Bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya hükmedilenler, birlik ve kurumlarınca
bulundukları yer Cumhuriyet başsavcılıklarına teslim edilerek hizmet durum belgesi ile geçici
olarak terhis edilir. Bunlardan askerlikle ilişiği olanlar hakkında tahliyelerinde cezaevi idare-
lerince on beş günlük süre içerisinde askerlik şubesine müracaat edeceklerine dair belge imza-
latılarak askerlik şubesine gönderilir. Askerlik şubelerine kendilerine tanınan süre içerisinde
gelmeyenler hakkında bakaya hükümleri uygulanır. Bu durumdakilerin yakalanmaları için bil-
dirimleri, yakalanmaları, askerlik şubelerine götürülmeleri ve serbest bırakılmalarında 34 üncü
madde hükümleri uygulanır. Bunlar, noksan kalan hizmetlerinin tamamlatılması için geçici
olarak terhis edildikleri birlik veya kurumlarına sevk edilir. 
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(3) Tutuklulukta geçen sürenin askerlik hizmetinden sayıldığı durumlarda, fiilen bir ay-
dan az hizmeti bulunanlar, bir aylık hizmetlerini tamamlamalarını müteakip terhis edilirler.

Disiplin kurullarınca cezalandırılanlardan, cezası infaz edilmeden terhis edilenlere
yapılacak işlemler

MADDE 39 – (1) 6413 sayılı Kanun gereği disiplin kurulları tarafından verilen hiz-
metten men ve oda hapsi cezalarının terhis tarihinden önce kesinleşmesi ve infaz edilmesi ha-
linde bu cezalar askerlik hizmetinden sayılmaz. Yükümlüler ceza süreleri kadar geç terhis edilir.
Bu cezalar dikkate alınmadan birliklerince terhis edilenler, askerlik şubelerince noksan hizmet
takibine alınır ve 34 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen süreler dikkate alınmadan nok-
san hizmetleri ikamet ettikleri yere en yakın askerlik şubesinde tamamlatılır. Cezanın, kesin-
leşme tarihinden itibaren bir yıl içinde infaz edilememesi durumunda noksan hizmet takipleri
durdurulur.

(2) Bunlardan terhis tarihinden sonra cezaları kesinleşenlerin ceza infazları yapılmaz.
Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görev yapanlara yapılacak

işlemler
MADDE 40 – (1) Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görev yapanlar-

dan muvazzaflık hizmetleri sırasında, askere alınmadan önce veya askerlikleri sırasında işlemiş
oldukları suçlar nedeniyle mahkemelerden bir yıldan fazla ceza alanlar, cezaları Türkiye’deki
cezaevlerinde infaz edilmesi halinde kalan hizmetlerini tamamlamak üzere Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’ndeki birliklerine sevk edilmezler. Bunlar ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma
Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenmiş olan birliklere sevk edilir.
Bu durumdakilerden kendiliğinden birliklerine katılanların birlikleri değiştirilmez.

(2) Haklarında “Kıbrıs Koşullarında Askerlik Yapamaz” kararlı rapor verilenler, kalan
hizmetlerini yurt içinde ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil
Güvenlik Komutanlığınca belirlenen birliklerde tamamlar. Bunların yeni birliklerine sevkleri,
birlik komutanlığı veya müracaat ettikleri askerlik şubesi başkanlığınca yapılır.

(3) Firar ve hava değişimi/izin tecavüzü suçları ile kısa süreli kaçma ve izin süresini
geçirme disiplinsizliklerini işleyen erbaş ve erlerden;

a) Temel eğitimleri sonunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde konuşlu birliklere
tertip edilmiş olup bu birliklere katılmamış olsalar dâhi, suç tarihinden sonra askerlik şubelerine
müracaat edenler veya yurt içinde yakalananlar kalan hizmetlerini tamamlamak üzere Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gönderilmez ve ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Ko-
mutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen birliklere sevk edilir.

b) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yakalanan veya kendiliğinden birliklerine ka-
tılanların birlikleri değiştirilmez.

(4) Haklarında adli kontrol tedbiri olarak yurt dışına çıkış yasağı konulan yükümlüler
ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca
belirlenen birliklere sevk edilir.

Birliği lağvedilenlere yapılacak işlemler
MADDE 41 – (1) Birliği lağvedilenlerden; izinde, hava değişiminde veya istirahatli

olanlar, firarda, hava değişimi/izin tecavüzünde veya kısa süreli kaçma ve izin süresini geçirme
disiplinsizliklerinde bulunanlar, noksan hizmetli olanlar ile cezaevlerinden tahliye edilenlerden
noksan hizmetleri yedi gün ve daha fazla olanlar ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen birliklere sevk edilir. Bunlardan
noksan hizmeti altı gün (dâhil) ve daha az olanların süreleri 34 üncü maddenin birinci fıkrası
kapsamında ikamet ettikleri yere en yakın askerlik şubesinde tamamlatılır. 

(2) Konuş ve kuruluşları değiştirilen birlikler, lağvedilen birlik kapsamında değerlen-
dirilmez.

Sayfa : 36                               RESMÎ GAZETE                            22 Temmuz 2020 – Sayı : 31193



Firar ve hava değişimi/izin tecavüzü suçları ile kısa süreli kaçma ve izin sürelerini
geçirme disiplinsizliklerini işleyenlere yapılacak işlemler

MADDE 42 – (1) Firar ve hava değişimi/izin tecavüzü suçlarını işleyen yükümlüler
hakkında tanzim edilen suç dosyası, suçun oluşması için öngörülen sürelerin geçmesini mü-
teakip, soruşturma izni vermeye yetkili komutan veya askerî kurum amiri tarafından ilgili Ka-
nun hükümleri uyarınca soruşturma izni verilmesi halinde, birlik komutanlığı veya kurum amir-
liklerince yetkili Cumhuriyet başsavcılıklarına gönderilerek kayıtlı oldukları askerlik şubelerine
bilgi verilir.

(2) Haklarında adli makamlarca çıkarılmış yakalama kararı olan firar ve hava
değişimi/izin tecavüzü durumundaki yükümlüler yakalanıncaya kadar kolluk kuvvetlerince
aranır. Yakalananlar en yakın adli makama teslim edilir ve adli makamın talimatı doğrultusunda
işlem yapılır.

(3) Haklarında adli makamlarca çıkarılmış yakalama kararı olmayan firar ve hava de-
ğişimi/izin tecavüzü durumundaki yükümlülerden, kendiliğinden gelen veya garnizon/merkez
komutanlıkları ya da kolluk kuvvetleri tarafından askerlik şubelerine teslim edilenler birlik ve
kurumlarına serbest olarak sevk edilir.

(4) Haklarında adli makamlarca çıkarılmış yakalama kararı olan firar ve hava
değişimi/izin tecavüzü durumundaki yükümlülerden kendiliğinden askerlik şubesi başkanlığına
müracaat edenler, en yakın adli makama teslim edilmek üzere kolluk kuvvetlerine bildirilir.
Bunların işlemleri adli makamın talimatına göre yürütülür.

(5) Haklarında adli makamlarca çıkarılmış yakalama kararı olmayan firar ve hava de-
ğişimi/izin tecavüzü durumundaki yükümlülerin takibi maksadıyla mülki makamlara yazı ya-
zılmaz. Ancak, bu durumdaki yükümlüler kalan askerlik ödevlerini yerine getirmek maksadıyla
yakalanmaları için Bakanlıkça İçişleri Bakanlığına bildirilir. Yakalanarak muhafaza altına alı-
nanlar, mesai saatleri içerisinde en yakın askerlik şubesine getirilirler. Mesai saatleri dışında
veya askerlik şubesinin bulunmadığı yerlerde ilgili kolluk kuvvetinin hazırladığı tutanağa is-
tinaden derhal serbest bırakılırlar.

(6) Kısa süreli kaçma ve izin süresini geçirme disiplinsizliklerinde bulunan yükümlü-
lerden kendiliğinden askerlik şubelerine gelenler ile bu eylemleri sırasında mehil içinde yaka-
lananlardan garnizon veya merkez komutanlıkları ya da kolluk kuvvetleri tarafından askerlik
şubelerine teslim edilenler birlik ve kurumlarına serbest olarak sevk edilir. 

(7) Haklarında adli makamlarca çıkarılmış yakalama kararı olanlardan adli makamların
talimatları doğrultusunda askerlik şubesine teslim edilen firar ve hava değişimi/izin tecavüzü
durumundakiler, haklarında yakalama kararı bulunmayan firar ve hava değişimi/izin tecavü-
zündekiler, kısa süreli kaçma ve izin süresini geçirme disiplinsizliklerinde olanlardan kendili-
ğinden askerlik şubelerine gelenler ile bu eylemleri sırasında mehil içinde yakalananlardan
garnizon veya merkez komutanlıkları ya da kolluk kuvvetleri tarafından askerlik şubelerine
teslim edilenler kalan askerlik hizmet sürelerine bakılmaksızın birlik veya kurumlarına serbest
olarak sevk edilir. Ancak, askerlik şubelerinden sevk evrakını aldığı tarih itibarıyla verilen yol
süresinin sonunda terhise hak kazananlar birlik veya kurumlarına sevk edilmezler. Bunların
noksan hizmetleri 34 üncü madde kapsamında askerlik şubesinde tamamlatılır.

Muvazzaf ve sözleşmeli subay veya astsubaylar ile uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş
ve er iken ayrılanlar

MADDE 43 – (1) Muvazzaf ve sözleşmeli subay veya astsubaylar ile uzman erbaş ve
sözleşmeli erbaş ve er iken ayrılanların;

a) Askeri öğrenci olarak okudukları Millî Savunma Üniversitesi ve diğer üniversite, fa-
külte, yüksekokul veya meslek yüksekokullardan mezun olmayı müteakip muvazzaf subay ve
astsubay naspedilenlerin, bu okullarda ay olarak geçen sürelerin üçte biri ile muvazzaf subay
ve astsubaylıkta geçen sürelerinin tamamı,
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b) Dış kaynaktan temin edilen muvazzaf subay ve astsubaylar ile bunların adaylarından
deneme süresinin bitimine kadar ayrılanların temel eğitimde ve muvazzaf subay ve astsubay-
lıkta ay olarak hizmette geçen sürelerinin üçte biri, deneme süresi sonrasında geçen sürelerinin
tamamı,

c) Sözleşmeli subay veya sözleşmeli astsubayların ve bunların adaylarının ön sözleşme
ve sözleşme sürelerinin toplamının üçte biri,

ç) Uzman erbaşların sözleşme döneminde ay olarak geçen sürelerinin üçte biri,
d) Sözleşmeli erbaş ve erler ile sözleşmeli er adaylarından, ön sözleşme ve sözleşme

döneminde ay olarak hizmette geçen sürelerinin üçte biri,
e) Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan statülerde istihdam edilmek üzere temini si-

lahaltında iken gerçekleştirilen yükümlülerin silahaltında geçirilen sürelerinin tamamı,
askerlik hizmetinden sayılır.
(2) Sayılan hizmet süresi, erbaş ve erlerin tabi olduğu hizmet süresini karşılayanlar as-

kerlik hizmetini yapmış sayılır. Hizmet süresini karşılamayanların noksan hizmet süreleri, erbaş
ve erlerin tabi olduğu hizmet süresi esas alınarak 34 üncü maddenin ikinci fıkrası kapsamında
erbaş ve er olarak tamamlatılır.

(3) Yedek subay adayı veya yedek astsubay adayı olma hakkı bulunanlar, yedek subay
veya yedek astsubay olmaya istekli olmaları ve yedek subay adayı veya yedek astsubay adayı
seçilmeleri halinde daha önceki hizmet süreleri dikkate alınmaksızın yedek subay veya yedek
astsubayların hizmet süresine tabi tutulur. Bunlardan sınıflandırma sonucunda er olarak seçi-
lenlerin noksan hizmetleri ise bu Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında
tamamlatılır.

(4) Sözleşmesi feshedilen uzman erbaşlar, sözleşmeli erbaş ve erler ile sözleşmeli er
adaylarının varsa kalan askerlik hizmeti, ilgilinin ilişiği kesilmeden, ilgili kuvvet komutanlık-
ları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen birliklerde er-
baş ve er olarak tamamlatılır.

(5) Özel kanunlarla Türk Silahlı Kuvvetlerine katılan personelin askerlik yükümlülü-
ğüne ilişkin kendi yönetmeliklerinde farklı bir hüküm bulunsa bile bu Yönetmelik hükümlerine
göre işlem yapılır. Bu Yönetmeliğe aykırı olanlar uygulanmaz.

Askerlik hizmetini yaparken yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar 
MADDE 44 – (1) Askerlik hizmetini yapmakta iken yedek subay veya yedek astsubay

olma hakkını veren öğrenim kurumlarından mezun olanların yedek subay veya astsubay olarak
statü değişikliği talepleri dikkate alınmaz. 

(2)  Bu durumdaki yükümlülerin tabi oldukları statüdeki askerlik hizmetleri geçici terhis
edilmeden tamamlatılır.

İkinci altı ay süreyle askerlik hizmetine devam edecek erbaş ve erlerin işlemleri
MADDE 45 – (1) Erbaş ve erlerden istekli olanlar, sıralı disiplin amirlerinin olumlu

değerlendirmesi ile terhise hak kazandıkları tarihten itibaren altı ay süre ile sınırlı olmak üzere
bu Yönetmelik hükümlerine göre askerlik hizmetlerine devam eder ve bu sürenin sonunda
terhis edilirler. Bu şekilde askerlik hizmetine devam edenlerin vazgeçme talepleri kabul edil-
mez. Bunlar hakkında askerlik hizmetinden sayılmayan sürelere ilişkin hükümler uygulanmaz.
Bu yükümlüler hakkında ilk altı aylık hizmet süresi için ayrı, diğer altı aylık hizmet süresi için
ayrı terhis belgesi tanzim edilir. 

(2) Birinci fıkra kapsamında askerlik hizmetine devam edecek erbaş ve erlerin sayısı,
yıllık olarak İçişleri Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarınca bildirilen askerlik yükümlüsü ge-
nel ihtiyacı dikkate alınarak Genelkurmay Başkanlığınca belirlenir ve 31 Aralık tarihine kadar
Askeralma Genel Müdürlüğüne bildirilir.

(3) Askeralma Genel Müdürlüğünce ikinci altı ay için planlanan yükümlü sayısı ve bu
sayıda meydana gelen değişiklikler Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji
ve Bütçe Başkanlığına bildirilir. 
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(4) Askerlik hizmetine devam edenlerin sayı, istek, tercih durumları ve özlük haklarına
ilişkin işlemler bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak çıkarılacak yönergeye göre yürütülür. 

(5) Müracaat edenlerde aşağıdaki nitelikler aranır:
a) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
b) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af

kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar
verilmiş olsa dahi;

1) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini,
Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp,
iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan
yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fu-
huş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile
kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından,

2) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet,
fesat ve isyan suçlarından,

3) 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 inci maddesinde belir-
tilen suçlardan, 

birisinden mahkûm olmamak.
c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile

mahkûm olmamak.
ç) Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna

karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya il-
tisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

d) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş,
kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandır-
mamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

e) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.
f)  Birlik Komutanlığınca hakkında olumlu nitelik belgesi doldurulmuş olmak.
(6)  Askerlik hizmetine devam edenlerden;
a) Disiplinsizlik ve ahlâki durum nedeniyle sıralı disiplin amirlerinin her türlü bilgi ve

belgeye dayanarak düzenleyeceği nitelik belgesine göre askerlik hizmetine devam etmesi uygun
görülmeyenler, 

b) Hizmetlerinde yetersiz ve başarısız oldukları sıralı disiplin amirlerinin her türlü bilgi
ve belgeye dayanarak düzenleyeceği nitelik belgesi ile anlaşılanlar,

c) Yetkili sağlık kurullarınca bu süre içerisinde hakkında “Askerliğe Elverişli Değildir”
kararlı sağlık raporu düzenlenmiş olanlar ile herhangi bir nedenle verilen istirahat veya hava
değişimi süreleri toplamı yirmi günü geçenler,

ç) Yasa dışı siyasi, yıkıcı ve bölücü faaliyetlerde bulunanlar ile tutum ve davranışlarıyla
bu görüşleri benimsediği tespit edilenler,

d) Herhangi bir suç sebebiyle on günden fazla tutuklu kalanlar,
e) Bu maddenin beşinci fıkrasında belirtilen suçlardan hakkında mahkûmiyet kararı gö-

reve başladıktan sonra kesinleşenler,
f) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutan-

lığının ihtiyacı olan statülerde istihdam edilmek üzere açılan sınavları kazanarak eğitime katı-
lacakları tespit edilenlerden istekliler, 

asgari tabur komutanı ve eşiti birlik komutanı veya kurum amirince (Deniz ve Hava
Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında
eşiti) terhis edilir.
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YEDİNCİ BÖLÜM
Erteleme İşlemleri

Genel esaslar 
MADDE 46 – (1) Her türlü erteleme işlemlerinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kaynak

ihtiyacı ile celp ve sevk dönemleri arasındaki dengenin korunması genel prensiptir.
(2) Erteleme işlemine tabi tutulanların seferberlik ve savaş zamanında silahaltına alın-

malarına Bakanlıkça karar verilebilir.
(3) Sözleşmeli er adayları, sözleşmeli erbaş ve erler, uzman erbaşlar ile yükümlülük

esasına göre silahaltına alındıktan sonra muvazzaf veya sözleşmeli subay veya astsubaylıktan
ayrılanların askerlik hizmetinden sayılan süreleri, tabi oldukları hizmet süresini karşılamayan-
ların askerlik işlemleri 49 uncu, 50 nci, 51 inci ve 59 uncu maddeler kapsamındaki durumlar
hariç ertelenmez.

Lisans ve daha aşağı seviyedeki öğrenci ertelemeleri
MADDE 47 – (1) Lisans ve daha aşağı seviyede öğrenim görenlerin askerlikleri azami

olarak;
a)  Lise veya dengi okullarda 22 yaşını tamamladıkları,
b) Fakülte ve yüksekokullar ile meslek yüksekokullarında ise 28 yaşını tamamladıkla-

rı,
yılın sonunu geçmemek kaydıyla mezun oluncaya veya ilişikleri kesilinceye kadar yok-

lamaları yapılmadan ertelenir. 
(2) Farklı programlara yatay geçiş yaptıranlar dâhil yatay geçiş yaparak okul değişti-

renlerin azami öğrencilik sürelerinin hesaplanmasında ilk kayıt yaptırdıkları okulun kayıt tarihi
esas alınır.

(3) Çift ana dal programına kayıtlı öğrencilerin askerlikleri, bir programdan mezun ol-
duklarında diğer ana dal programındaki öğrenciliğinin devam etmesi halinde bu ana dal prog-
ramındaki öğrenciliğine göre ertelenir.

(4) Aynı anda birden fazla öğretim kurumunda öğrenime devam edenlerin askerlikleri,
öğrencilikleri bildirildiği sürece mezun oluncaya kadar ya da ilişikleri kesilinceye kadar leh-
lerine uygun olan okula göre ertelenir.

(5) Yükümlülerin bitirdikleri okulun dengi veya daha aşağı seviyedeki bir okula kayıt
yaptırmaları ya da aynı seviyede birden fazla yükseköğretim kurumunda öğrenim görmekte
iken bunlardan herhangi birisinden mezun olmaları halinde aynı seviyede devam eden diğer
öğrenimleri nedeniyle askerlikleri ertelenmez.

(6) Okula kayıt tarihi yoklama kaçağı veya bakaya kaldıkları tarihten sonra olanların
askerlikleri ertelenmez.

(7) 27 nci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince yoklama kaçağı olarak mua-
yenesi yapılarak sınıflandırma kaynağına alınacaklardan; sevke tabi tutulacakları tarihe kadar
okula kayıt yaptıranların askerlikleri ertelenmez. 

(8) Yurt dışında yükseköğretim kurumlarında öğrenim görenlerin askerlikleri, yetkili
Türk makamlarınca okulun tanınmasını müteakip birinci ila dokuzuncu fıkralardaki esaslara
göre ertelenir.

(9) Öğrenim kurumlarında öğrenim gören, kaydı silinen veya mezun olanların bilgileri
elektronik ortamda Bakanlıkça alınarak askeralma kayıtlarına işlenir. Öğrencilere ait bilgiler
Dışişleri Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu tarafından sürekli güncel
bulundurulur.

(10) Öğrenim kurumlarınca kayıt hakkı kazandığı bildirilen yükümlülerin askerlik du-
rumları Bakanlıkça talep eden kurumlarla paylaşılır. Askerlikle ilişiği olmayan yükümlülerin
kayıtları askerlik durum belgesi aranmaksızın yapılır. Askerlikle ilişiği olanlar ise okul idare-
lerince askerlik şubelerine yönlendirilir. Kayıt tarihinde henüz askerlik çağına girmemiş olan-
lardan askerlik durum belgesi talep edilmez.
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(11) Yabancı ülkelerin mevzuatlarına göre Türkiye’de eğitim ve öğretim yapan orta öğ-
retim seviyesindeki okullarda öğrenim görenler hakkında düzenlenecek öğrenci durum belge-
lerinin okulun bağlı bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce onaylanmasını müteakip as-
kerlikleri, öğrencilikleri nedeniyle ertelenir. Öğrenim bilgileri elektronik ortamda Millî Eğitim
Bakanlığından alındığında bu bilgilere göre erteleme işlemi yapılır.

(12) Mesleki eğitim merkezleri ile meslek okullarında eğitim görenlerin askerlikleri,
22 yaşını geçmemek üzere kurs veya okulun bitiş tarihine kadar ertelenir.

(13) Lise ve daha üst seviyede bir öğrenim kurumundan mezun olanların mesleki eğitim
merkezleri ile meslek okulu eğitimleri nedeniyle askerlikleri ertelenmez.

Öğretim kurumlarından terk, ilişiği kesilen veya mezun olanların ertelemeleri
MADDE 48 – (1) Yükümlülerin askerlikleri istekleri halinde mezuniyet veya ilişik kes-

me tarihinden itibaren yoklamaları yapılmadan;
a) Lise veya dengi okuldan mezun olanların üç yıl,
b) Mesleki ve teknik liselerden mezun olanların altı yıl,
c) Fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarından ilişikleri kesilenler ile meslek

yüksekokulundan mezun olanların iki yıl,
ç) Dört yıl ve daha uzun süreli yükseköğretim kurumlarından mezun olanların mezu-

niyet tarihinden itibaren iki yıl, yurt dışındaki öğrenim kurumlarından mezun olanlara ise denk-
lik işlemlerini tamamlayabilmeleri için denklik onay birimine başvuru tarihinden itibaren ilave
bir yıl,

d) Yüksek lisans eğitimini tamamlayanlara bir yıl, yurt dışındaki öğrenim kurumların-
dan mezun olanlara ise denklik işlemlerini tamamlayabilmeleri için ilave bir yıl,

süreyle ertelenir. Bu erteleme süreleri; lise veya dengi okul mezunları için 22 yaşını,
mesleki ve teknik lise mezunları için 25 yaşını, fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokul-
larından ilişikleri kesilenler ile meslek yüksekokulu mezunları için 28 yaşını, dört yıl ve daha
uzun süreli yükseköğretim kurumu mezunları ile denklik işlemlerini tamamlayabilmeleri için
bir yıllık erteleme süresi verilenler için 32 yaşını tamamladıkları yılın sonunu geçemez. 

(2) Yurt dışı yükseköğretim kurumları mezunlarının erteleme süreleri hiçbir şekilde li-
sans mezunlarının mezuniyet tarihinden itibaren üç yılı, yüksek lisans mezunları için mezuniyet
tarihinden itibaren iki yılı geçemez. 

(3) Erteleme süresi içerisinde yükseköğretim kurumuna kayıt yaptıranların askerlikleri
öğrencilik nedeniyle ertelenir.

(4) Askerlik çağına girmeden önce lise veya dengi okullar ya da meslek yüksekokulla-
rından mezun olanlar ile fakülte/yüksekokul veya meslek yüksekokullarından ilişiği kesilenlerin
ertelemeleri, askerlik çağına girdikleri yıldan itibaren başlar.

(5) Yurt dışındaki öğrenim kurumlarında öğrenim görerek yetkili makamlarca denkliği
tanınanların askerlikleri, tanındığı öğrenim seviyesine göre bu maddede belirtilen sürelere göre
ertelenir.

(6) Çift ana dal programından mezun olanlardan erteleme talep edenlerin işlemleri işlem
yaptırmak istedikleri program üzerinden yapılır.

Tutuklu, hükmen tutuklu (hükümözlü) veya hükümlülerin ertelemeleri
MADDE 49 – (1) Yoklamaları veya askere sevkleri sırasında tutuklu, hükmen tutuklu

veya hükümlü oldukları tespit edilenlerin askerlikleri ertelenir.
(2) Bu durumdaki yükümlüler ile hakkında “denetimli serbestlik” kararı verilenlerin

bilgileri elektronik ortamda Bakanlıkça alınarak askeralma kayıtlarına işlenir ve yükümlülerin
denetimli serbestlik süresince askerlikleri ertelenir. Bu bilgiler Adalet Bakanlığınca güncel bu-
lundurulur. 
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(3) Cezaevine girdikleri tarihler dikkate alınarak;
a)  Yoklama döneminde veya yoklama kaçağı durumunda bulunan tutuklu ve hükmen

tutukluların askerlikleri o yılın sonuna, hükümlülerin askerlikleri ise şartlı tahliye tarihine kadar
ertelenir. Tahliye olmadıkları sürece tutukluların ve hükmen tutukluların ertelemesine yıllık
olarak devam edilir. Tutuklu, hükmen tutuklu veya hükümlüler tahliye edildikleri yıl askerlik
çağına giren doğumlularla birlikte yoklamaya tabi tutulur.

b) Sınıflandırılmalarını müteakip veya bakaya iken cezaevine girenlerin askerlikleri
tahliye tarihine kadar ertelenir, bunlar tahliyelerini takip eden ilk sınıflandırma döneminin ilk
celp ve sevk döneminde sevk edilirler.

c) Hükümlülük ve tutukluluk öncesi yoklama kaçağı durumunda bulunan hükümlü, tu-
tuklu ve hükmen tutuklular tahliyelerini takip eden 15 günlük süre içerisinde yoklamalarını
yaptırmak zorundadır. Bu süre içerisinde yoklamalarını yaptırmayanlar hakkında 101 inci mad-
de kapsamında işlem yapılır. Bunlar ilk sınıflandırma döneminin ilk celp ve sevk döneminde
sevke tabi tutulur.

ç) Yoklama kaçağı veya bakaya kaldıktan sonra bu madde kapsamında ertelemesi ya-
pılanların, erteleme süresi içinde veya sevke tabi tutulacağı tarihe kadar askerlikleri, 49 uncu,
50 nci, 51 inci ve 59 uncu maddeler kapsamındaki durumlar hariç ertelenmez.

(4) Hakkında adli kontrol kararı verilenler, adli kontrol kararının niteliğine uygun düş-
tüğü takdirde ve yargılamanın yürütüldüğü mahkeme tarafından aksi yönde bir karar verilme-
dikçe, tabi oldukları statüde silahaltına alınırlar. Silahaltına alınan bu durumdaki yükümlülerin
birlik adı ve adresi ilgili mahkemeye bildirilir. Mahkemece silahaltına alınması uygun görül-
meyen yükümlülerin askerlikleri adli kontrol süresince ertelenir. Adli kontrol kararının kaldı-
rılması halinde ise yükümlü hakkında bu madde hükümlerince işlem tesis edilir.

(5) Yurt dışında tutuklu, hükmen tutuklu veya hükümlü olduğu anlaşılanların askerlik
işlemleri bu maddedeki esaslara göre yürütülür.

Geçici rahatsızlığı olanların ertelemeleri
MADDE 50 – (1) Geçici rahatsızlığı nedeniyle haklarında yetkili sağlık kuruluşlarınca

“Ertesi Yıla Bırakma” kararlı rapor verilenlerin ertelemeleri rapor bitim tarihine kadar yapılır.
Bunlar raporlarının bittiği yıl askerlik çağına giren doğumlularla birlikte yoklamaya tabi tutulur. 

(2) Yoklama kaçağı kaldıktan sonra “Ertesi Yıla Bırakma” kararı verilen yükümlüler
rapor bitim tarihlerini takip eden 15 günlük süre içerisinde yoklamalarını yaptırmak zorundadır.
Bu süre içerisinde yoklamalarını yaptırmayanlar hakkında 101 inci madde kapsamında işlem
yapılır. Bunlardan askerliğe elverişlidir kararı verilenler ilk sınıflandırma döneminin ilk celp
ve sevk döneminde sevke tabi tutulur. 

(3) Geçici rahatsızlığı nedeniyle yetkili sağlık kuruluşlarınca “Sevk Geciktirmesi” ka-
rarlı rapor verilenlerin ertelemeleri rapor bitim tarihine kadar yapılır. Bunlar rapor bitim tarih-
lerini takip eden 15 günlük süre içerisinde sağlık muayenelerini yaptırmak zorundadır. Bu süre
içerisinde yoklamalarını yaptırmayanlar hakkında 101 inci madde kapsamında işlem yapılır.
Yapılan muayeneleri sonucunda;

a) Bakaya iken "Sevk Geciktirmesi" raporu alan er statüsündekiler sevkine mani hali
olmadığına dair verilen karar tarihini takip eden ilk mesai günü, 

b) Bakaya kalmadan önce "Sevk Geciktirmesi" raporu alan er statüsündekiler sevkine
mani hali olmadığına dair verilen karar tarihini takip eden ilk sınıflandırma döneminin ilk celp
ve sevk döneminde, 

sevk edilir.
(4) Yoklama kaçağı veya bakaya kaldıktan sonra bu madde kapsamında ertelemesi ya-

pılanların, erteleme süresi içinde veya sevke tabi tutulacağı tarihe kadar askerlikleri, 49 uncu,
50 nci, 51 inci ve 59 uncu maddeler kapsamındaki durumlar hariç ertelenmez.
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Kardeş ertelemeleri
MADDE 51 – (1) Bir baba veya ananın iki oğlundan biri askerdeyken diğer oğlunun,

ikiden fazla oğlu olanlardan ikisi askerde iken diğerlerinin askerlik işlemleri, baba veya ananın
talebi üzerine oğullarından biri muvazzaf askerlik hizmetini bitirinceye kadar ertelenir.

(2) Kardeş ertelemesi yapılırken 20 yaşından küçük olanlar ile geçime yardım edeme-
yecek derecedeki maluller dikkate alınmaz.

(3) Erteleme işlemi askere sevk sırasında yapılır.
(4) Aynı anda silahaltına alınacaklar için baba veya ana hangisinin bırakılmasını isterse,

onun askerliği ertelenir.
(5) Ertelemenin yapıldığı tarihte bakaya durumunda olan er statüsündekiler erteleme-

lerinin bitiminde derhal, bakaya durumunda bulunmayan er statüsündekiler takip eden ilk sı-
nıflandırma döneminin ilk celp ve sevk döneminde sevk edilirler. Erteleme bitim tarihi genel
sevk günleri içerisinde olanlar o celp ve sevk döneminde sevk edilir.

(6) Bu madde kapsamında yapılacak erteleme süreleri yükümlülük süresiyle sınırlıdır.
İkinci altı ay süreyle askerlik hizmetine devam edenler için bu süre dikkate alınmaz.

(7) Baba veya annenin nüfusuna geçmiş olan evlatlık ya da üvey evlatlar, öz evlatlar
gibi işlem görür.

(8) Seferberlik ve savaş zamanı bu madde hükümleri uygulanmaz.
Lisansüstü eğitim, kamu personeli ve sporcu ertelemelerinde uygulanacak yaş

sınırları 
MADDE 52 – (1) Kanunun 20 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendine göre;

kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olup hizmetinin özelliği sebebiyle ertelenmesine ihtiyaç
duyulan kamu personelinin askerlikleri, bu Yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde, 32
yaşını doldurdukları yılın sonunu geçmemek üzere yoklamaları yapılmadan ertelenebilir.

(2) Kanunun 20 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendine göre; Devlet veya kendi
hesaplarına yurt içinde veya yurt dışında staj, dil öğrenimi, yüksek lisans eğitimi yapanlar ile
aday memurların askerlikleri, bu Yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde, 32 yaşını dol-
durdukları yılın sonunu geçmemek üzere yoklamaları yapılmadan ertelenebilir.

(3) Kanunun 20 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendine göre; sanatta yeterlik,
doktora, tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi yapanların askerlikleri, bu Yönetmelikte
belirtilen esaslar çerçevesinde, 35 yaşını doldurdukları yılın sonunu geçmemek üzere yokla-
maları yapılmadan ertelenebilir.

(4) Kanunun 20 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (ç) bendine göre; yükseköğrenim
mezunlarından, mesleklerine ait staj ve ihtisaslarını tamamladıktan sonra, yurt içinde veya yurt
dışında çalıştıkları bilim dallarına, dünya ölçüsünde bir yenilik veya ilerleme getiren orijinal
araştırmalarda bulunanlar, çalıştıkları ilim müesseselerince belgelenen ve talep edilenlerin as-
kerlikleri, bu Yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde, 35 yaşını doldurdukları yılın sonunu
geçmemek üzere yoklamaları yapılmadan ertelenebilir.

(5) Kanunun 20 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendine göre;
a) Olimpiyat Oyunları, Dünya ve Avrupa Şampiyonaları ile uluslararası müsabakalarda

ilk üç dereceye giren sporcular ile bu dereceleri alan takımların kadrolarında yer alan sporcu-
ların,

b) A/Büyükler Millî Takım kadrolarında yer alan sporcuların,
c) Türkiye profesyonel futbol liglerinde yer alan takımların kadrolarında bulunan spor-

cuların,
ç) Üç ve daha fazla ligi bulunan spor dallarında, en üst iki ligde yer alan takımlar ile en

az iki ligi bulunan spor dallarında, en üst ligde yer alan takımların uluslararası kuralların ön-
gördüğü sayıdaki sporcularının,

askerlikleri, bu Yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde, 35 yaşını doldurdukları
yılın sonunu geçmemek üzere yoklamaları yapılmadan ertelenebilir.
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Lisansüstü eğitim, kamu personeli ve sporcu erteleme işlemlerinde uyulması
gereken usul ve esaslar 

MADDE 53 – (1) Ertelemesi yapılacak yükümlülerden;
a) Ertelemeye esas başlangıç tarihinden önce yoklama kaçağı veya bakaya durumunda

olanlar ile yoklama kaçağı olarak muayenesi yapılarak sınıflandırma kaynağına alınacakların,
sevke tabi tutulacağı celp tarihine kadar geçen süre içinde kayıt yaptıranların askerlikleri erte-
lenmez.

b) Ertelemeye esas başlangıç tarihi yoklama kaçağı veya bakaya kaldıkları tarihten önce
olanların ertelemeleri yapılabilir. Bunlar hakkında yoklama kaçağı ve bakaya işlemi yapılmaz.

c) Yurt içinde lisansüstü eğitim yapacaklar için kayıt tarihi, yurt dışına lisansüstü eğitim
amaçlı gidenler için kayıt kabul tarihi; bilgi ve görgüsünü artırmak, araştırma yapmak için yurt
dışına görevlendirilenlerde ise görevlendirme onay tarihi yoklama kaçağı veya bakaya kaldığı
tarihten önce olanların ertelemeleri yapılabilir.

(2) Erteleme teklifleri, yükümlülerin sevke tabi oldukları sınıflandırma döneminden en
az bir ay önce erteleme işlem makamında bulundurulur. Erteleme teklifleri, işlem makamınca
incelenerek en geç iki ay içinde sonuçlandırılır.

(3) Erteleme teklifleri, erteleme teklif makamları tarafından, yükümlünün erteleme bi-
tim süresinden en az bir ay önce erteleme işlem makamına gönderilir.

(4) Ertelemesi teklif edilen yükümlülerden daha önce herhangi bir nedenle erteli olduğu
tespit edilenler hakkında yükümlünün erteleme süresi dikkate alınarak lehine olan erteleme iş-
lemi yapılır.

(5) Askerlikleri ertelenenler, erteleme müddetinin bitiminden önce ertelemesine sebep
olan çalışmalarını veya öğrenimlerini bıraktıklarında veya mezun olduklarında, sözleşmesi fes-
hedilen, altı ay ve üzeri hak mahrumiyeti cezası verilen, erteleme kapsamında bulunmayan lig-
lerdeki takımların kadrolarına geçen sporcuların durumu, erteleme teklif makamları tarafından,
iki ay içinde erteleme işlem makamına bildirilir. Bu yükümlülerin ertelemeleri, erteleme işlem
makamınca iptal edilir. Ertelemeye neden olan çalışmalarını bıraktıklarını veya tamamladık-
larını belgeleyerek erteleme işlem makamına müracaat edenlerin ertelemeleri iptal edilebilir.

(6) Ertelemesinin iptalini gerektiren durumun zamanında erteleme işlem makamına bil-
dirilmemesi, teklif yapan makamların ve hakkında erteleme teklifinde bulunulanların sorum-
luluğunu ortadan kaldırmaz. Erteleme iptalini gerektiren durumun zamanında erteleme işlem
makamına bildirilmemesine sebebiyet verenler ve askerlik işlemlerinin yürütülmesine ilişkin
görevlerini veya sorumluluklarını zamanında yerine getirmediği tespit edilenler hakkında, er-
teleme teklif makamı ve erteleme işlem makamınca gerekli tahkikat yapılır.

(7) Ertelemeyi gerektiren durumun ortadan kalktığı ve bu durumun teklif makamınca
iki ay içinde erteleme işlem makamına bildirilmediği tespit edilenlerin askerlik işlemleri, erte-
lemeye esas durumun ortadan kalktığı tarihteki durumları dikkate alınarak yürütülür. 

(8) Erteleme işlemleri, erteleme teklif makamlarının beyanı esas alınarak bu Yönetme-
likte belirtilen düzenlemeler çerçevesinde yapılır. Erteleme şartlarını taşımadığı, bilgi veya bel-
geleri gerçeği yansıtmadığı tespit edilenlerin ertelemeleri iptal edilir. Bu durumda olanların as-
kerlik işlemleri, erteleme işlemi yapılmadan önceki durumları dikkate alınarak yürütülür.

(9) Hakkı olmadığı halde erteleme işleminden yararlanmak maksadıyla sahte belge dü-
zenleyenler, gerçeği yansıtmayan bilgi veya belgeyi ibraz edenler, bunların gerçek olmadığını
bildiği halde işleme koyanlar, sahte belgeleri kabul edenler ve herhangi bir surette sahteciliği
bilmesine rağmen haksız yere erteleme işlemine sebebiyet verenler hakkında, suçu tespit eden
kurum tarafından, yetkili Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

(10) Kamu kurum ve kuruluşlarının mevzuatında, erteleme işlemleri ile ilgili değişiklik
meydana geldiğinde, bu durum ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından ivedilikle erteleme
işlem makamlarına bildirilir. 
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(11) 107 nci madde uyarınca 2937 sayılı Kanun kapsamındaki yükümlülere ilişkin iş-
lemler hariç olmak üzere erteleme işlemleri e-Devlet üzerinden elektronik ortamda yürütülür.
Elektronik ortamda yürütülemediği durumlarda bu işlemler, erteleme işlem makamları ile er-
teleme teklif makamları arasında, 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu
kapsamında elektronik imzalı olarak yapılır.

(12) Yedek subay veya yedek astsubay aday adayı statüsünde iken ertelemesi yapılan
yükümlünün, herhangi bir nedenle karar tadili yapılarak statüsünün ere çevrilmesi, erteleme
iptalini gerektirmez.

(13) 107 nci madde gereğince 2937 sayılı Kanun kapsamındaki yükümlülerin erteleme
işlem makamı Askeralma Genel Müdürlüğü Askeralma İşlemleri Dairesi Başkanlığıdır.

Hizmetine ihtiyaç duyulan kamu personelinin erteleme esasları ve süreleri 
MADDE 54 – (1) Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olup, hizmetinin özelliği se-

bebiyle ertelemesine ihtiyaç duyulan kamu personelinin askerlikleri, 32 yaşını doldurdukları
yılın sonunu geçmemek üzere;

a) İlgili kamu idaresi tarafından hazırlanan, il ve ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik
sıralamasında son bölgeye giren iller ile son iki bölgeye giren ilçelerde görev yapan;

1) Üniversite, fakülte ve meslek yüksekokullarının öğretim üyelerinin, hizmetine ihtiyaç
duyulduğu tarihten itibaren bir defaya mahsus ve azami iki yıla kadar,

2) Hâkim ve savcıların, bölge hizmetlerine başladıkları tarihten itibaren bir defaya mah-
sus ve azami üç yıla kadar,

3) Hizmetine ihtiyaç duyulan diğer kamu personelinin ise hizmetine ihtiyaç duyulduğu
tarihten itibaren azami bir yıla kadar askerlikleri ertelenebilir.

b) Vali yardımcısı veya kaymakamlardan; 16/7/1986 tarihli ve 19166 sayılı Resmî Ga-
zete’de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yer Değiştirme Yönetme-
liğinde yer alan son coğrafi bölge il merkezleri ve bağlı ilçeleri ile ilgili kamu idaresi tarafından
hazırlanan, il ve ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında son bölgeye giren iller ile
son iki bölgeye giren ilçelere ataması yapılanların askerlikleri, bölge hizmetine başladıkları ta-
rihten itibaren anılan bölgelerdeki görevleri süresince toplam beş yıla kadar ertelenebilir. An-
cak; tekraren erteleme kapsamındaki bölgelere atanma, beş yıllık zaman dilimi içerisinde er-
teleme kapsamı dışındaki bölgelerde görev yapma veya kaymakam iken vali yardımcısı olarak
atanma gibi nedenlerden, ertelemenin yapılabileceği beş yıllık zaman dilimi yeniden başlatıl-
maz. Tekraren erteleme kapsamındaki bölgelere atananlar için; erteleme kapsamı dışında bu-
lunan bölgelerdeki hizmet süreleri beş yıllık süreye dâhil edilmez.

c) Kuruluş tarihi itibarıyla beş yılını doldurmamış üniversite, fakülte ve meslek yük-
sekokullarda görevli öğretim üyelerinin askerlikleri, bu öğrenim kurumlarının kuruluş tarihin-
den itibaren beş yıl içinde, hizmetine ihtiyaç duyulduğu tarihten itibaren bir defaya mahsus ve
azami iki yıla kadar ertelenebilir.

ç) Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olan ve kamu hizmetlerinin yürütülmesine
ilişkin projelerde çok önemli görevi bulunan, görevinden ayrılması durumunda yürütülen pro-
jede önemli aksaklıklar meydana gelebilecek derecede dalında uzmanlaşmış personelin asker-
likleri, hizmetine ihtiyaç duyulduğu tarihten itibaren bir defaya mahsus ve azami bir yıla kadar
ertelenebilir.

d) Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olan ve hizmetine ihtiyaç duyulan kamu per-
sonelinden, görevinin özelliği sebebiyle yurt dışına görevlendirilen yükümlülerin askerlikleri,
görevlendirildikleri tarihten itibaren ve yurt dışı görev süresi kadar ertelenebilir.

e) Mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgi ve görgülerini artırmak
veya araştırma yapmak amacıyla, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun
39 uncu maddesi gereği, üniversite rektörlüklerince yurt dışına görevlendirilen, lisansüstü eği-
timini tamamlamış öğretim elemanlarının askerlikleri, görevlendirildikleri tarihten itibaren bir
defaya mahsus ve azami bir buçuk yıla kadar ertelenebilir.
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(2) Kanunun 20 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendine göre azami süre kadar
herhangi bir nedenle ertelenenlerden, ikinci kez aynı nedenle hizmetine ihtiyaç duyulması se-
bebiyle ertelemesi teklif edilenlerin erteleme işlemi yapılmaz.

(3) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutan-
lığı ihtiyacını karşılamak için yapılan sınavları kazananlardan askerlik hizmetini yapmamış
olanların askerlik işlemleri,  yoklama kaçağı ve bakayalar dâhil eğitime başlayacakları tarihe
kadar ertelenir. Bunlardan eğitime başlayanların askerlik işlemleri ise nasbedilecekleri tarihe
kadar ertelenir.

Staj, aday memurluk, dil öğrenimi, yüksek lisans, sanatta yeterlik, doktora, tıpta
ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi yapanların erteleme işlemleri 

MADDE 55 – (1) Devlet veya kendi hesaplarına, yurt içinde veya yurt dışında staj,
aday memurluk, dil öğrenimi veya yüksek lisans eğitimi yapanların askerlikleri 32 yaşını dol-
durdukları yılın sonunu geçmemek üzere, tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık, sanatta yeterlik,
doktora eğitimi yapanların askerlikleri 35 yaşını doldurdukları yılın sonunu geçmemek üzere,
aşağıda belirtilen süreler kadar ertelenebilir:

a) Herhangi bir kamu kurumuna aday memur olarak atanacağını belgelendirenlerin as-
kerlikleri altı ay süre ile ertelenebilir. Aday memur olarak göreve başlayanların askerlikleri
657 sayılı Kanuna göre asil memur oluncaya kadar ertelenebilir. Kamu kurum ve kuruluşlarında
mesleki staj yapanların askerlikleri ise azami üç yıla kadar ertelenebilir. Aday memur veya
mesleki stajı nedeniyle azami süre kadar ertelenenlerden kurum değiştirenlerin askere sevkleri
yeniden ertelenmez. 

b) Staj yapan yükümlülerin askerlikleri, yeterlik sınavına girebilmelerine imkân tanımak
maksadıyla staj süresinin sonundan itibaren üç ay süre ile ertelenebilir.

c) Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik eğitimi yapanların askerlikleri, tabi olduk-
ları kanun ve yönetmeliklerinde belirlenen azami süreler kadar ertelenebilir. Lisansüstü eğitime
kayıt hakkını kazandığını belgeleyenlerin askerlikleri altı ay süre ile ertelenebilir.

ç) Yurt içi veya yurt dışında lisansüstü öğrenim için bilimsel hazırlık veya yabancı dil
eğitimi alması ilgili üniversite yönetmeliğinde zorunlu olan yükümlülerin askerlikleri, tabi ol-
dukları kanun ve yönetmeliklerinde belirtilen süreler kadar ertelenebilir. Bir lisansüstü eğitim
amacına yönelik olmayan, tamamen yükümlünün kendi isteğine bağlı olarak yurt içinde veya
yurt dışında yapılan özel dil eğitimlerinden dolayı erteleme yapılmaz.

d) Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) ve Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş
Sınavını (DUS) kazanan yükümlülerin askerlikleri, uzmanlık eğitimlerine başlayabilmeleri için
altı ay; uzmanlık eğitimine başlayanların ise, 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde ana dallara göre be-
lirlenen azami uzmanlık eğitimi süreleri kadar ertelenebilir.

e) Uzmanlık eğitimini tamamlayanlardan; Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını
(YDUS) kazanan yükümlülerin askerlikleri, yan dal uzmanlık eğitimlerine başlayabilmeleri
için altı ay, bu eğitime başlayanların ise Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönet-
meliğinde yan dallara göre belirlenen azami yan dal uzmanlık süreleri kadar ertelenebilir.

(2) Herhangi bir branştan lisansüstü eğitimini tamamlayarak mezun olanlardan, aynı
veya daha aşağı seviyede ikinci kez lisansüstü eğitim yapanların ertelemeleri yapılmaz.

(3) Staj nedeniyle ertelemesi teklif edilen personel, staj yapılmasının zorunlu olduğu
bir meslek grubuna mensup olmalıdır. Ancak; avukat, serbest muhasebeci ve mali müşavir gibi
özel kanunları gereğince, o mesleği icra edebilmesi için mesleki staj yapması zorunlu olanlarda
Devlet memuru olma şartı aranmaz.
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(4) Kayıtları dondurulan, izinli sayılan veya yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma
cezası alan öğrencilerin ertelemeleri aşağıdaki esaslar dâhilinde yapılır:

a) Azami eğitim süreleri kadar ertelemeleri yapılan yükümlülerden ertelemeleri içeri-
sinde, kayıtları dondurulduğundan, izinli sayıldıklarından veya yükseköğretim kurumundan
uzaklaştırma cezası aldıklarından lisansüstü öğrenimlerini belirlenen azami süreler içerisinde
bitiremeyenler veya bitiremeyecekleri anlaşılanlar hakkında ertelemelerinin uzatılması teklif
edilenlerin; kayıtlarının dondurulduğu, izinli sayıldıkları veya yükseköğretim kurumundan
uzaklaştırıldıkları süre kadar ertelemeleri uzatılabilir.

b) Kaydı dondurulan, izinli sayılan veya yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma ce-
zası alan yükümlülerin bu durumları, öğrenim gördükleri kurum tarafından erteleme işlem ma-
kamına bildirilmez. Bildirilse bile, bu durumdakilerin ertelemeleri iptal edilmez. Ancak bun-
lardan, askerlik hizmetine sevklerini istediklerinden dolayı kaydının dondurulduğu, izinli sa-
yıldığı bildirilerek ertelemelerinin iptali istenenlerin ertelemeleri iptal edilir.

Çalıştıkları bilim dallarına dünya ölçüsünde bir yenilik veya ilerleme getiren
orijinal araştırmalarda bulunan yükümlülerin erteleme işlemleri 

MADDE 56 – (1) Yükseköğrenim mezunlarından mesleklerine ait staj ve lisansüstü
eğitimlerini tamamladıktan sonra, yurt içinde veya yurt dışında çalıştıkları bilim dallarına, dün-
ya ölçüsünde bir yenilik veya ilerleme getiren orijinal araştırmalarda bulunan yükümlülerin
askerlikleri, Kanunun 20 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (ç) bendine göre 35 yaşını dol-
durdukları yılın sonunu geçmemek şartıyla, çalışmalarını devam ettirdikleri sürece ertelenebilir.

Aktif spor hayatı devam eden sporcuların erteleme işlemleri 
MADDE 57 – (1) Aktif spor hayatı devam eden sporcuların askerlikleri, aşağıdaki şart-

ları taşımaya devam ettikleri sürece erteleme teklif tarihinden itibaren birer yıllık sürelerle, 35
yaşını doldurdukları yılın sonunu geçmemek üzere ertelenebilir:

a) Olimpiyat Oyunları, Dünya ve Avrupa Şampiyonaları ile uluslararası müsabakalarda
ilk üç dereceye giren sporcular ile bu dereceleri alan takımların kadrolarında yer alan sporcular;

1) İlk defa yapılacak erteleme işleminde; son bir yıl içerisinde yapılan Olimpiyat Oyun-
ları, Dünya ve Avrupa Şampiyonaları ile uluslararası müsabakalarda ilk üç dereceye girmek
veya bu dereceleri alan takımların kadrosunda bulunmak,

2) Müteakip ertelemelerinde; bir önceki erteleme dönemi içerisinde yapılan Olimpiyat
Oyunları, Dünya ve Avrupa Şampiyonaları ile uluslararası müsabakalarda ilk üç dereceye gir-
mek veya bu dereceleri alan takımların kadrosunda bulunmak şartıyla erteleme hakkından ya-
rarlanabilirler. Ancak, erteleme süresi içinde Olimpiyat Oyunları, Dünya ve Avrupa Şampiyo-
nası ile uluslararası müsabaka yapılmamış ise bir defaya mahsus bu şart aranmaz.

b) A/Büyükler Millî Takım kadrolarında yer alan sporcular;
1) İlk defa yapılacak erteleme işleminde; son bir yıl içerisinde en az bir kez A/Büyükler

Millî Takım kadrosunda yer almak,
2) Müteakip ertelemede; bir önceki erteleme dönemi içerisinde yapılan uluslararası mü-

sabakaların en az birinde Millî Takım kadrosunda bulunmak,
şartıyla erteleme hakkından yararlanabilirler. Ancak, erteleme süresi içinde Millî Takım

düzeyinde müsabaka yapılmamış ise bir defaya mahsus bu şart aranmaz.
c) Türkiye profesyonel futbol liglerinde yer alan takımların kadrolarında bulunan pro-

fesyonel futbolcular;
1) İlk defa yapılacak erteleme işleminde; Türkiye profesyonel futbol liglerinde yer alan

takımlardan birisi ile sözleşmesi bulunmak,
2) Müteakip ertelemede; halen kadrosunda bulunulan takımın bir önceki erteleme dö-

nemindeki profesyonel futbol liglerindeki müsabakaların en az üçte birinde takım kadrosunda
bulunmak,

şartıyla erteleme hakkından yararlanabilirler. Sezon başında, Futbol Federasyonunca
isimleri Gençlik ve Spor Bakanlığına bildirilecek olan üçüncü kaleciler için müteakip erteleme
tekliflerinde müsabakaların en az üçte birinde takım kadrosunda bulunma şartı aranmaz.
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ç) Üç ve daha fazla ligi bulunan diğer spor dallarında, en üst iki ligde yer alan takımlar
ile en az iki ligi bulunan spor dallarında, en üst ligde yer alan takımların uluslararası kuralların
öngördüğü sayıdaki sporcuları;

1) İlk defa yapılacak erteleme işleminde; üç ve daha fazla ligi bulunan spor dallarında
en üst iki ligde yer alan takımlar ile en az iki ligi bulunan spor dallarında en üst ligde yer alan
takımlardan birisi ile sözleşmesi bulunmak veya o takımın kadrosunda yer almak,

2) Müteakip ertelemede; halen kadrosunda bulunulan takımın, bir önceki erteleme dö-
nemindeki resmî müsabakaların en az yarısında, takım kadrosunda bulunmak,

şartıyla erteleme hakkından yararlanabilirler.
(2) Bir defada altı ay ve üzeri hak mahrumiyeti cezası verilen sporcuların ertelemeleri

iptal edilir ve bunlar hakkında bir daha erteleme teklifi yapılmaz.
(3) Sezon içerisinde veya sonunda, yurt içinde erteleme kapsamındaki veya yurt dışın-

daki bir başka takıma transfer veya geçici transfer nedeniyle gidenler için bir sefere mahsus
olmak üzere bir önceki erteleme dönemindeki profesyonel futbol ligi müsabakalarının en az
üçte bir, diğer spor dalları resmî müsabakalarının en az yarısında takım kadrosunda bulunma
şartı aranmaz.

(4) Üç ve daha fazla ligi olan spor dallarında en üst iki ligde yer alan takımlar ile en az
iki ligi bulunan spor dallarında en üst ligde yer alan takımların kadrolarında bulunan sporcuların
ertelemelerinin yapılabilmesi için, 1 inci, 2 nci ve 3 üncü ligin en az sekiz takımdan oluşması
gerekir.

(5) Üç ay veya daha fazla süreli sakatlık geçiren sporcuların durumlarını heyet raporuyla
belgelendirmeleri halinde, ertelemeleri erteleme süresi sonuna kadar devam eder. Bunlardan
müteakip sene yeniden erteleme teklif edileceklerden spor dalına göre üçte biri veya yarısı ora-
nında takım kadrosunda bulunma şartı aranmaz.

(6) Erteleme süresi içerisinde sözleşmesi sona eren ve müteakip transfer döneminin so-
nuna kadar yeni sözleşme yapmayan sporcuların erteleme iptali için teklif makamınca erteleme
makamına iptal teklifinde bulunulur.

(7) Yoklama kaçağı veya bakaya durumunda iken ertelemeleri teklif edilen sporcular-
dan, yoklama kaçağı ve bakaya durumuna düşmeden önce kulüpleri ile sözleşme imzalamış
olan ve sözleşme tarihinden teklif tarihine kadar geçen süre içinde gerekli diğer şartları da ta-
şıdıkları anlaşılanların ertelemeleri yapılabilir.

(8) Amacı spor yapmak olmayan, sadece erteleme hükümlerinden yararlanmak için pro-
fesyonel takımlara kayıt yaptırdığı tespit edilenler hakkında, daha önce yapılan ertelemelerinin
iptali için erteleme teklif makamı tarafından erteleme işlem makamına iptal teklifinde bulunu-
lur. Erteleme teklif makamınca takım tüzel kişiliği ile erteleme işlemine başvuranlar hakkında
tahkikat yaptırılır.

Kamu personeli, lisansüstü eğitim ve sporcu ertelemelerine ilişkin teklif ve işlem
makamları ile kullanılacak formlar 

MADDE 58 – (1) Erteleme süreleri ile teklif ve işlem makamları Ek-1’de yer alan çi-
zelgede belirtilmiştir.

(2) Erteleme tekliflerinde;
a) Hizmetine ihtiyaç duyulan kamu personeli için Ek-2’de,
b) Kamu kurum ve kuruluşlarında yürütülen projelerde önemli görevi olan kamu per-

soneli için Ek-3’te, 
c) Kamu hizmetlerine ilişkin projede çok önemli görev alanlar için Ek-4 bilgi formu

(Ek-3’e eklenir.),
ç) Yurt içinde veya yurt dışında lisansüstü eğitim yapanlar için Ek-5’te,
d) Tıpta uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık, yan dal uzmanlık eğitimi yapanlar için

Ek-6’da,
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e) Mesleki staj yapanlar ile aday memur olarak görev yapanlar için Ek-7’de,
f) Dünya ölçüsünde bir yenilik veya ilerleme getiren orijinal araştırmalarda bulunanlar

için Ek-8’de,
g) Olimpiyat Oyunları, Dünya ve Avrupa Şampiyonaları ile uluslararası müsabakalarda

ilk üç dereceye giren ve A/Büyükler Millî Takım kadrolarında yer alan sporcular için Ek-9’da,
ğ) Türkiye profesyonel futbol liglerindeki takımların kadrolarında yer alan profesyonel

futbolcular ile diğer spor dallarında yer alan sporcular için Ek-10’da,
yer alan teklif formları kullanılır.
Sevke ilişkin mazeret hallerinde erteleme 
MADDE 59 – (1) Askere sevk için çağrıldıkları halde;
a) Kendisinin tutukluluğu veya hükümlülüğü,
b) Kendisinin herhangi bir sağlık kurumu raporuyla belgelendirilmiş istirahat gerektiren

hastalığı,
c) Eşi veya ikinci derece dâhil kan/kayın hısımlarından birinin sağlık kurumu heyet ra-

poruyla belgelendirilmiş hayati tehlike içinde olduklarını gösteren hastalığı,
ç) Sevkten önceki veya sonraki on beş gün içinde eşinin, ikinci derece dâhil kan veya

kayın hısımlarından birinin ölümü,
d) Sevkten önceki veya sonraki on beş gün içinde kendisi veya ikinci derece dâhil kan

veya kayın hısımlarından birinin evlenmesi,
e) Sevkten önceki veya sonraki iki ay içinde çocuğunun doğması,
nedeniyle sevkini yaptırmayanlar, bu mazeretlerini kanıtlayan belgeleri askerlik şube-

sinde bulundururlar.
(2) Birinci fıkradaki yükümlülerden bakaya olanlara bu süreleri için 101 inci maddenin

birinci fıkrası hükmü uygulanmaz.
(3) Birinci fıkranın (b) bendi kapsamındakiler istirahatları bitiminde derhal sevk edilir.

Diğer mazeret hallerinde ise ilgili yükümlüler mazeretlerinin bitimini takip eden ilk sınıflan-
dırma döneminin ilk celp ve sevk dönemine bırakılırlar.

(4) Birinci fıkra kapsamında sevki geri bırakılanların 49 uncu, 50 nci ve 51 inci mad-
deler kapsamındaki durumlar hariç ertelemeleri yapılmaz. 

(5) Seferberlik ve savaş hâlinde bu madde hükümleri uygulanmaz.
Erteleme şartlarını taşımadığı tespit edilenler
MADDE 60 – (1) Erteleme şartlarını taşımadığı, bilgi veya belgeleri gerçeği yansıt-

madığı halde askerliği ertelendiği tespit edilenlerin askerlik işlemleri, erteleme işlemi yapıl-
madan önceki durumları, erteleme şartlarını kaybettiği tespit edilenlerin ise erteleme şartlarını
kaybettikleri tarihteki durumları dikkate alınarak yürütülür.

(2) Müracaatına ait belgelerde sahtecilik veya resmi belgenin düzenlenmesinde yalan
beyanda bulunarak idareyi yanıltmak suretiyle erteleme başvurusunda bulunduğu tespit edi-
lenler hakkında Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Bedelli Askerlik

Bedelli askerlik
MADDE 61 – (1) Bedelli askerlik yararlanma şartları ve başvuru esasları şunlardır: 
a) Askerlik çağına girmiş yükümlülerden herhangi bir yaş sınırlandırması olmaksızın

fiilî askerlik hizmetine başlamamış olmak. 
b) Bakaya olmamak.
c) Yoklamasının yapıldığı tarihte yoklama kaçağı veya saklı olmamak. 
ç) İstekli olmak ve kendisi, eşi, birinci veya ikinci derece kanuni yakınları, vekilleri

ya da vasileri aracılığıyla e-Devlet üzerinden veya askerlik şubeleri aracılığıyla 31 Aralık tarihine
kadar başvuru yaparak bedelli askerlik tercihinde bulunmak. 
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d) Yoklaması olmayan yükümlüler için, yoklamaya esas sağlık muayenelerini (ç) ben-
dindeki süre içerisinde tamamlayarak “Askerliğe Elverişlidir” kararı verilmiş olmak.  

e) Kanunda belirtilen bedel tutarını başvuru tarihinden itibaren iki ay içerisinde (ç) ben-
dindeki süreyi aşmamak üzere peşin ödemek.

f)  Temel askerlik eğitimine alınacağı yılın celp ve sevk dönemleri için tercihte bulun-
mak.  

g) Sınıflandırma veya kura işlemi sonucunda bedelli askerliğe hak kazanmak.
ğ) Bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlamak.
(2) Erteleme hakkı olanlar hariç, bedelli askerlik tercihinde bulunmayanlar veya son

hakkında tercihte bulunduğu halde kurada çıkmayıp da diğer statülerde sınıflandırılmış olanlar
bedelli askerlikten yararlandırılmaz.

(3) Bedelli askerlik sınıflandırma, celp ve sevk işlemleri aşağıda belirtilen esaslara göre
yürütülür:

a) Bedelli askerlikten yararlandırılacak yükümlü sayısı Genelkurmay Başkanlığı ile
koordine edilerek Bakanlıkça tespit edilir. Bunların temel askerlik hizmetini yapacakları birlikler
ile bu birliklerin kontenjanları Genelkurmay Başkanlığınca 31 Aralık tarihine kadar Bakanlığa
bildirilir. 

b) İstekli sayısının, bedelli askerlik için belirlenen sayıdan fazla olması halinde yarar-
landırılacak olanlar Bakanlıkça belirlenen tarihlerde sınıflandırma kurulunca kura ile belirlenir.
İstekli sayısının yararlandırılacak sayıdan az olması halinde kuraya tabi tutulmaksızın tüm is-
tekliler bedelli askerlik hizmetinden yararlandırılır. 

c) Yükümlülerin kuvvet komutanlıklarına tahsisi, sınıflandırılması ve temel askerlik
eğitimini alacakları birlik komutanlıklarına dağıtımı, kuraya tabi tutma işlemleri, 23 üncü mad-
de hükümlerine göre sınıflandırma kurulunca yapılır. 

ç) Kura sonucu bedelli askerliğe seçilemeyenler, yasal erteleme hakları devam ettiği
sürece müteakip yıllarda yeniden bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuruda
bulunabilir. Bunların ödedikleri bedel, başvurularını müteakip kendilerine iade edilir. Her baş-
vuruda Kanunda belirtilen bedel miktarı peşin olarak ödenir. 

d) Yükümlülerin bedelli askerlikle ilgili celp ve sevk dönemi değişiklik talepleri o yıl
içerisinde olmak kaydıyla Askeralma Genel Müdürlüğünce değerlendirilir. 

e) Bu fıkranın (b) bendi kapsamında yararlanma hakkı elde edenlerin 59 uncu maddede
belirtilen mazeret halleri hariç ertelemeleri yapılmaz.

f) Bu fıkranın (b) bendi kapsamında yararlanma hakkı elde edenler, tabi oldukları celp
ve sevkte silahaltına alınmamış olmaları şartıyla emsallerinin terhise hak kazanacakları tarihe
kadar askerlik şubesine başvurmaları halinde bedelli askerlikten vazgeçebilirler. Vazgeçenlere
bedelli askerlikten yararlanmaları için yeni bir hak verilmez. Bunların işlemleri bedelli askerlik
müracaatından önceki durumlarına göre yürütülür.

g) Bu fıkranın (b) bendi kapsamında yararlanma hakkı elde edenlerden temel askerlik
eğitimini tamamlamadan Türk vatandaşlığından çıkan veya çıkarılan yükümlülere, tekrar Türk
vatandaşlığını kazandıklarında bedelli askerlikten yararlanabilmeleri için yeni bir hak veril-
mez.

(4) Bedelli askerlik duyuruları 28 inci maddedeki esaslara göre yapılır.
(5) Bedelli askerlik hizmeti kapsamında olanlardan;
a) Verilen yol süresi de dâhil olmak üzere emsallerinin terhise hak kazanacağı tarihe

kadar birliklerine katılmayanlar,
b) Temel askerlik eğitimine katıldıkları halde firar ve hava değişimi/izin tecavüzü suç-

larını işleyenler, 
c) Hak sahibi olmadıkları halde bedelli askerlik hizmetinden yararlandığı tespit edilen-

ler,
bedelli askerlik kapsamından çıkarılır ve bunların kalan askerlik hizmetleri erbaş ve er

statüsünde ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Ko-
mutanlığınca belirlenen birliklerde tamamlatılır. 
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ç) Bu fıkranın (a), (b) ve (c) bentleri gereğince kapsamdan çıkarılanların yeniden bedelli
askerlikten yararlanmak üzere yapacakları başvuruları kabul edilmez. 

d) Fiilen temel askerlik eğitimine başlayanlar ile temel eğitimini tamamlayanlardan be-
delli askerlik kapsamından çıkarılmalarını talep edenlerin istekleri kabul edilmez.

(6) Bedelli askerlik geri ödeme işlemleri aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır:
a) Bedelli askerlik hizmetine seçilmeyenlerin,
b) Fazla veya mükerrer ödemede bulunanların,
c) Beşinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentleri gereğince kapsamdan çıkarılanların, 
ç) Üçüncü fıkranın (f) bendi kapsamında vazgeçenlerin,
d) Başvuruları olmadığı halde ödeme yaptığı tespit edilenlerin,
e) Temel askerlik eğitimini tamamlamadan;
1) Askerliğe elverişsiz hale gelenlerin, 
2) Türk vatandaşlığından çıkan veya çıkarılanların, 
3) Vefat edenlerin,
ödedikleri bedel; talepleri halinde kendilerine, vekil, vasi veya kanuni mirasçı sıfatı ile

yükümlü adına müracaat edenlere iade edilir. 
f) Başvuru sahipleri, durumlarını ispata yarayan vekâletname veya mirasçılık belgesinin

asıl ya da yurt içinde noterlerce, yurt dışında Türk Konsolosluklarınca onaylanmış suretlerini
dilekçelerine ekleyerek askerlik şubelerine müracaat ederler. Yükümlüler dilekçelerinde; yurt
içinde kendi adlarına açılan Türk Lirası hesaplarının IBAN’ını, Türkiye Cumhuriyeti kimlik
numaralarını ve iletişim bilgilerini de belirtirler. 

g) Kanuni mirasçı sıfatıyla yükümlü adına geri ödeme müracaatında bulunanların her
biri için mirasçılık belgesinde belirtilen hak sahipliği oranları dâhilinde geri ödeme yapılır. 

ğ) Geri ödeme şartlarını haiz olan yükümlülerin askerlik şubelerince alınan dilekçelerine
istinaden ödemelerinin iadesi kendilerine veya vekil, vasi ya da kanuni mirasçılarının hesap-
larına ilgili muhasebe birimi tarafından yapılır. Geri ödemeyi yapan birim, geri ödemenin ya-
pıldığını askerlik şubesine bildirir. 

h) Temel askerlik eğitimini tamamladıktan sonra; vefat edenlere, askerliğe elverişsiz
hale gelenlere veya Türk vatandaşlığından çıkanlara ya da çıkarılanlara geri ödeme yapılmaz.

(7) Temel eğitim süresinin sona ermesini müteakip yapılacak olan yemin töreninden
sonra yükümlüler, varsa 31 inci maddenin birinci fıkrasındaki izin süresi de kullandırılarak ter-
hise hak kazanacakları tarihe kadar idari izinli sayılırlar. Ancak, tabi oldukları celp ve sevk dö-
neminin sevk günleri içinde sevkini yaptırmadığından birliklerine geç katılanlar terhise hak
kazanacakları tarihe kadar askerlik hizmetine devam ettirilir.

(8) Bedelli askerlik hizmetinden yararlanacak yükümlülerden ödeme yapanların bilgileri
Bakanlık Merkez Muhasebe Birimince, elektronik ortamda Askeralma Genel Müdürlüğüne
bildirilir.

(9) Uygulamaya ilişkin diğer usul ve esaslar her yıl için Bakanlık tarafından belirlenir.
(10) Seferberlik ve savaş hallerinde bu madde hükümleri uygulanmaz.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Yurt Dışı Erteleme ve Dövizle Askerlik

Yurt dışı erteleme yararlanma şartları 
MADDE 62 – (1) Türkiye Cumhuriyeti tarafından tanınmış yabancı ülkelerde;                              
a) Çalışma iznini de ihtiva eden oturma izni veya doğrudan çalışma iznine sahip olarak

işçi, işveren, meslek veya sanat mensubu statülerinden biri ile bulunanlar,                             
b) Yabancı bandıralı gemilerde gemi adamı statüsünde çalışıyor olanlar,  
c) Tabiiyetinde bulunduğu yabancı ülkelerde ikamet eden çok vatandaşlık hakkına sahip

olanlar, 
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durumlarını ispata yarayan belgeler ile bağlı bulundukları Türk Konsolosluklarına baş-
vurmaları halinde askerlikleri, 63 üncü maddede belirtilen esaslara uygun olarak 35 yaşını ta-
mamladıkları yılın sonuna kadar ertelenebilir.    

(2) Erteleme şartlarını taşıyanların;                          
a) Doğum yılına göre 35 yaşında veya öncesinde bulunması,      
b) Yabancı ülkelerde resmi görevli olarak bulunmaması,                    
c) Dövizli askerlik hizmeti dışında diğer askerlik hizmetlerinden biri ile fiili askerlik

hizmetine başlamamış olması, 
gerekir.
Yurt dışı erteleme başvuru esasları 
MADDE 63 – (1) Yurt dışı ertelemeden yararlanmak isteyen;
a) İşçiler;
1) Türkiye Cumhuriyeti tarafından tanınmış yabancı ülkenin resmî makamlarından iltica

başvurusu dışında elde ettikleri ve kendilerine yabancı ülkede işçi statüsü sağlayan çalışma iz-
nini ihtiva eden oturma izni veya çalışma izin belgesi,

2) Umuma mahsus Türkiye Cumhuriyeti pasaportu,
b) İşverenler;
1) Türkiye Cumhuriyeti tarafından tanınmış yabancı ülkenin resmî makamlarından iltica

başvurusu dışında elde ettikleri ve kendilerine yabancı ülkede işveren statüsü sağlayan çalışma
iznini de ihtiva eden oturma izni veya çalışma izin belgesi,

2) Umuma mahsus Türkiye Cumhuriyeti pasaportu,
c) Bir meslek veya sanatı icra edenler; 
1) Türkiye Cumhuriyeti tarafından tanınmış yabancı ülkenin resmî makamlarından iltica

başvurusu dışında elde ettikleri ve kendilerine yabancı ülkede meslek ya da sanatlarını icra et-
melerine imkân veren çalışma iznini de ihtiva eden oturma izni veya çalışma izin belgesi,

2) Umuma mahsus Türkiye Cumhuriyeti pasaportu,
ç) Gemi adamları; 
1) Gemiyi işleten şirket veya yetkilendirdikleri kişi ya da makamlarca düzenlenmiş fii-

len gemi adamı olarak çalıştıklarını gösterir iş sözleşmesi,
2) Türk veya yabancı ülke resmi makamlarınca düzenlenmiş gemi adamı cüzdanı,
3) Umuma mahsus Türkiye Cumhuriyeti pasaportu,
d) Yabancı ülkelerde ikamet eden çok vatandaşlık hakkına sahip olanlar;
1) Yabancı ülke vatandaşlık kimlik belgesi veya pasaportu, 
ile bağlı bulundukları Türk Konsolosluklarına, gemi adamları ise geminin bayrağını ta-

şıdığı ülkedeki veya Dışişleri Bakanlığının gemi adamlarının işlemlerinin yürütülmesi için yet-
kilendirdiği Türk Konsolosluklarına bizzat başvurmak zorundadır.

(2) Yabancı ülkelerde; ilticacı, kaçak işçi ve sığınmacı olarak bulunanların, bu durum-
larını sona erdirmedikçe erteleme başvuruları kabul edilmez.

(3) Kendisi resmi Devlet görevlisi sıfatı taşımamasına rağmen; eşinin veya birinci de-
rece kan ve kayın hısımlarının görevinden dolayı diplomatik, hizmet veya hususi pasaport sa-
hibi olan yükümlülerden Kanunda öngörülen kendilerine işçi, işveren veya meslek sanat men-
subu statüsünü sağlayan iltica başvurusu dışında elde ettikleri çalışma iznini ihtiva eden oturma
izni veya doğrudan çalışma izin belgesini ibraz edenlerden umuma mahsus pasaport sahibi ol-
maları istenmez.

(4) Türk Konsoloslukları; yükümlülerin ibraz etmiş olduğu belgelerin yeterli olmadığını
değerlendirmesi halinde durumunu aydınlatmaya yarayacak her türlü bilgi ve belgeyi başvuru
sırasında talep edebilirler.
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(5) Yükümlülerin yurda giriş ve çıkış tarihleri kontrol edilirken, “girişi olmayan çıkış-
lar” ve “çıkışı olmayan girişler” ile aynı güne ait giriş ve çıkışlar dikkate alınmaz. Kayıtlarda,
yurt dışına çıkışın ya da girişin olmadığı belirlense bile, yurda giriş veya çıkış yaptığını gösteren
kullanılmış seyahat bileti, pasaport giriş-çıkış kaşesi, yurt içinde ya da yurt dışında muayene
veya tedavi gördüğünü gösteren rapor veya benzeri belgeler ile kanıtlayabilenlerin işlemleri,
yapılan tespit doğrultusunda yürütülür.

(6) Aile Birleşimi Anlaşmaları çerçevesinde yabancı bir ülkede kendilerine ikamet etme
ve çalışma hakkı verilmesi taahhüt edilenlerin askerlikleri, iltica başvurusu dışında elde ettikleri
ve kendisine yabancı ülkede işçi statüsü sağlayan çalışma iznini ihtiva eden oturma veya doğ-
rudan çalışma izni alıncaya kadar başvuru yılını takip eden yılın sonuna kadar 35 yaşını geç-
memek üzere birer yıllık sürelerle en çok üç kez bağlı bulundukları Türk Konsoloslukları ara-
cılığı ile askerlik şubelerine başvurmalarını müteakip ertelenebilir. Müracaatı, yükümlünün
ikamet veya çalışma hakkı verileceği taahhüt edilen ülkede yaşayan eşi veya birinci dereceden
kan ve kayın hısımları yapabilir. Bu şekilde yapılan müracaatlarda; yükümlü adına müracaat
edenin çalışma iznini de ihtiva eden oturma izni veya çalışma izni bulunduğunu gösteren bel-
gelerin ve yükümlü ile yakınlık derecesini ispata yarayan evlilik belgesi veya vukuatlı nüfus
kayıt örneğinin de yükümlüye ikamet ve çalışma hakkı verileceğini taahhüt eden yabancı ülke
makamları tarafından düzenlenmiş belge ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.

(7) Yoklama kaçağı veya bakaya olarak yurt içinde aranırken askerlik şubelerine teslim
edilen veya kendiliğinden müracaat eden yükümlülerin herhangi bir yaş sınırı aranmadan, dö-
vizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılanların ise yeniden dövizle askerlikten yararlanma
hakkı bulunmadığından 35 yaş sınırı dikkate alınarak, yabancı bir ülkede oturma veya çalışma
iznine sahip olduklarının pasaport, oturma veya çalışma izin belgesi, yabancı ülke pasaportu
veya kimlik kartı ya da Türk Konsoloslukları aracılığı ile kanıtlanmasını müteakip askerlik iş-
lemleri bir defaya mahsus üç ay süreyle geçici olarak ertelenir.

(8) Yurt dışında öğrenciliğine bağlı olarak ikametine izin verilmiş olanların bu madde
kapsamında erteleme işlemleri yapılmaz. Ancak, mevcut oturma veya çalışma izinlerinin ken-
dilerine Kanunda belirtilen işçi, işveren veya bir meslek ya da sanat mensubu statülerini sağ-
laması ve diğer yararlanma şartlarını da taşımaları halinde erteleme işlemi yapılabilir.

Yurt dışı erteleme süresinin tespiti 
MADDE 64 – (1) Türk Konsolosluklarınca erteleme başvuruları kabul edilen yüküm-

lülerin her türlü askerlik işlemleri, 35 yaşını geçmeyecek şekilde, iltica başvurusu dışında elde
ettikleri;

a) Süresiz çalışma iznini de ihtiva eden oturma izni veya doğrudan çalışma iznine sahip
olanlar ile ikamet eden ve çok vatandaşlık hakkına sahip olan yükümlülerin ertelemeleri, baş-
vurularının kabulünü müteakip doğum yılına göre 35 yaşını tamamlayacakları yılın 31 Aralık
tarihine kadar,

b) Süreli çalışma iznini de ihtiva eden oturma veya çalışma izinlerinden uzun olanının
bitim tarihini takip eden yılın 31 Aralık tarihine kadar,

ertelenebilir.
Yurt dışı ertelemenin iptali 
MADDE 65 – (1) Erteleme başvurusu kabul edilenlerden;
a) Yararlanma şartlarını oluşturmadıkları halde başvuruları yanlışlıkla kabul edilenle-

rin,
b) Kendi istekleri ile yararlanma hakkından vazgeçenlerin,
c) Türk vatandaşlığından izinle çıkan veya Türk vatandaşlığı kaybettirilenlerin,                                   
ç) Türk bandıralı gemilerde çalışanların,
d) Türkiye Cumhuriyetinin resmi görevlisi sıfatıyla yurt dışında bulunanların,
e) Oturma veya çalışma izni iptal edilenlerin veya oturma veya çalışma iznini yenilet-

meyenlerin,
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f) Müracaatına ait belgelerde sahtecilik veya resmi belgenin düzenlenmesinde yalan
beyanda bulunarak idareyi yanıltmak suretiyle erteleme başvurusunda bulunduğu anlaşılanların,

g) Dövizle askerlik dışında diğer askerlik hizmet şekillerinden biri ile askerlik hizmetine
başlayanların,

ğ) Askerliğe elverişsiz hale gelenlerin,
h) Vefat edenlerin,
ı) Yurda kesin dönüş yapan veya sınır dışı edilenlerin,
i) Başvuru tarihi ile ertelemenin sona erdiği tarih arasında bir takvim yılında toplam

olarak 184 gün ve daha fazla süreyle yurt içinde kalanların,
ertelemeleri iptal edilir.
Yurt dışı yeniden erteleme esasları 
MADDE 66 – (1)  65 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d) ve (e) bent-

lerinde belirtilen nedenlerden dolayı askerlik ertelemeleri iptal edilenler, yararlanma şartlarını
yeniden haiz oldukları takdirde erteleme hakkından yararlanabilirler.

(2) Bulunduğu ülkede meydana gelen savaş, genel hayatı olumsuz etkileyen toplumsal
olaylar, doğal afet, salgın hastalık ve benzeri zorunlu nedenlerden dolayı yurda dönen ve erte-
leme dönemi içinde yer alan bir takvim yılında toplam olarak 184 gün ve daha fazla süreyle
yurt içinde kalanların ertelemeleri, tabi oldukları yaş sınırını geçmemek üzere yükümlünün
yurda döndüğü yılı takip eden yılın sonuna kadar iptal edilmez.

Yurt dışı erteleme ile ilgili yükümlülerce yapılacak işlemler 
MADDE 67 – (1) Yurt dışı ertelemesinden ilk kez yararlanmak isteyen yükümlüler bu

Yönetmelikte belirtilen belgelerle birlikte bizzat, müteakip ertelemelerde ise bizzat veya posta
yoluyla Türk Konsolosluklarına başvururlar.

(2) Gemi adamları ilk ve müteakip ertelemelerde Türk Konsolosluklarına bizzat baş-
vururlar.

(3) Yükümlülerin yararlanma şartlarını kaybetmeleri veya erteleme süresi içinde Ka-
nunun başka bir maddesi gereğince askerlik erteleme talebinde bulunmaları halinde, erteleme
işleminin sonlandırılması için doğrudan veya Türk Konsoloslukları vasıtasıyla askerlik şube-
lerine müracaat etmeleri gerekir.

Yurt dışı erteleme ile ilgili Türk Konsolosluklarınca yapılacak işlemler 
MADDE 68 – (1) Yurt dışı erteleme ile ilgili Türk Konsolosluklarınca yapılacak iş-

lemler şunlardır:
a) Erteleme başvurusunda bulunan askerlik çağına girmiş yükümlülerin, bu Yönetme-

likte belirtilen yararlanma şartlarını taşıyıp taşımadıklarını yabancı ülke çalışma mevzuatı çer-
çevesinde inceleyerek karara bağlamak.

b) Yükümlülerin, iltica başvurusu dışında elde ettikleri çalışma iznini de ihtiva eden
oturma izni veya doğrudan çalışma izinlerinin kendilerine işçi, işveren, meslek ya da sanat
mensubu statülerini sağlayıp sağlamadığını tespit etmek, ihtiyaç duyulması halinde yerel ma-
kamlardan yazılı veya sözlü bilgi almak ve edinilecek bilgi doğrultusunda oluşturulan kanaate
göre erteleme işlemlerini yürütmek.

c) Bu Yönetmelikte belirtilen esaslara göre, yükümlülerin erteleme bitim tarihlerini tes-
pit etmek.

ç) Yararlanma şartlarını taşıdıkları anlaşılanlar hakkında; Ek-11’de yer alan İşçi/İşve-
ren/Meslek-Sanat Mensubu/Gemi Adamı Statülerine/Çok Vatandaşlık Hakkını Haiz Olan Yü-
kümlüler İçin Erteleme Belgesini iki suret düzenleyerek, ilgili bölümlerini yükümlüye imza
karşılığı tebliğ etmek ve bir suretini yükümlüye vermek.

d) Ek-11’de yer alan İşçi/İşveren/Meslek-Sanat Mensubu/Gemi Adamı Statülerine/Çok
Vatandaşlık Hakkını Haiz Olan Yükümlüler İçin Erteleme Belgesi ile birlikte başvuruya esas
evrakı Türk Konsolosluğunda arşiv mevzuatına uygun olarak muhafaza etmek.
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e) Kabul edilen erteleme başvurusunu elektronik ortamda Dışişleri Bakanlığı aracılı-
ğıyla Askeralma Genel Müdürlüğüne göndermek, elektronik ortamda gönderilememesi halinde
Ek-11’de yer alan erteleme belgesini dört suret tanzim ederek, üç suretini nüfusa kayıtlı olduğu
askerlik şubesine göndermek; askerlik şubesinin onayını müteakip gelen Ek-11 erteleme bel-
gesini yükümlünün Türk Konsolosluğundaki  dosyasında muhafaza etmek.

f) Yararlanma şartlarını taşıdıkları anlaşılan yükümlülerin posta yoluyla yaptıkları mü-
teakip erteleme başvurularını elektronik ortamda Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Askeralma
Genel Müdürlüğüne göndermek, elektronik ortamda gönderilememesi halinde Ek-12’de yer
alan Müteakip Askerlik Erteleme Belgesini dört suret tanzim ederek, üç suretini nüfusa kayıtlı
olduğu askerlik şubesine göndermek; askerlik şubesinden, onayını müteakip gelen Ek-12’de
yer alan Müteakip Askerlik Erteleme Belgesini yükümlünün Türk Konsolosluğundaki dosya-
sında muhafaza etmek.

g) Aile Birleşimi Anlaşmaları çerçevesinde yabancı bir ülkede kendilerine ikamet etme
ve çalışma hakkı verilmesi taahhüt edilenler hakkında Ek-13’te yer alan Aile Birleşimi Kapsa-
mındaki Yükümlüler İçin Bir Yıl Süreli Erteleme Belgesini düzenleyerek erteleme başvurularını
elektronik ortamda Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Askeralma Genel Müdürlüğüne göndermek.

ğ) Yükümlülerin erteleme işlemlerine ait Askeralma Genel Müdürlüğü ve askerlik şu-
belerinden gelen bilgi ve belge taleplerini karşılamak.

h) Yükümlülerin erteleme işlemleri yapılırken tereddüt edilen konularda Bakanlık gö-
rüşüne ihtiyaç duyulması halinde Türk Konsolosluğunun görüşlerini bildirmek.

Yurt dışı erteleme ile ilgili askerlik şubelerince yapılacak işlemler 
MADDE 69 – (1) Yurt dışı erteleme ile ilgili askerlik şubelerince yapılacak işlemler

şunlardır:
a) Yurt dışı erteleme başvurusunda bulunan yükümlülerin bilgilerini askeralma kayıt-

larına işlemek.
b) Yurt içinde dövizle askerlik hizmeti dışında herhangi bir statüde askerlik hizmetine

başladıkları tespit edilen yükümlülerin başvurularını reddetmek, Türk Konsolosluklarına ve
yükümlülere bilgi vermek.

c) Fiziki olarak gönderilen başvuru evrakını inceleyerek;
1) İmza ve onay eksikliğinin bulunması halinde eksiklerin giderilmesi maksadıyla ilgili

Türk Konsolosluğuna iade etmek.
2) Kabul edilen belgeyi onaylayarak bir suretini başvuruyu alan Türk Konsolosluğuna

göndermek ve yükümlünün yurt dışı adresine yazılı olarak bildirmek.
ç) Yurt dışı erteleme müracaatlarının kabul edilmesini müteakip müracaatına ait belge-

lerde sahtecilik veya resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyanda bulunarak idareyi yanıl-
tanlar hakkında yetkili Cumhuriyet başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunmak.

Yurt dışı erteleme ile ilgili Askeralma Genel Müdürlüğünce yapılacak işlemler 
MADDE 70 – (1) Askeralma Genel Müdürlüğü, Dışişleri Bakanlığınca elektronik or-

tamda gönderilen yurt dışı erteleme bilgilerini askeralma kayıtlarına aktararak sonuçlarını Dış-
işleri Bakanlığına bildirir.

(2) Askeralma Genel Müdürlüğü, kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerini değerlen-
direrek konu hakkında görüş bildirir.

Yurt dışı erteleme ile ilgili Dışişleri Bakanlığınca yapılacak işlemler 
MADDE 71 – (1) Yurt dışı erteleme ile ilgili Dışişleri Bakanlığınca yapılacak işlemler

şunlardır:
a) Yükümlülerin yurt dışı erteleme işlemlerinin yürütülmesinde Türk Konsoloslukları

arasında koordinasyonu sağlamak.
b) Yurt dışı erteleme işlemlerinin yürütülmesine etki eden yabancı ülkelerdeki geliş-

meler ve yabancı ülke mevzuatındaki değişiklikler konusunda Askeralma Genel Müdürlüğüne
bilgi vermek.
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c) Yükümlülerin yurt dışı erteleme başvurularını elektronik ortamda Bakanlığa gön-
dermek.

(2) Yurt dışı erteleme işlemlerinin bu Yönetmelik esaslarına göre yürütülmesinde yetki
ve sorumluluk Dışişleri Bakanlığındadır.

Yurt dışı erteleme ile ilgili Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılacak işlemler 
MADDE 72 – (1) Talep edilmesi halinde, Emniyet Genel Müdürlüğü yükümlülerin

yurda giriş ve çıkış tarihlerini Askeralma Genel Müdürlüğüne, askerlik şubelerine ve Türk
Konsolosluklarına bildirir.

Dövizle askerlik hizmetinden yararlanma esasları 
MADDE 73 – (1) Dövizle askerlik hizmetinden yararlanma şartları aşağıda belirtil-

miştir:
a) Bakanlıkça verilecek olan uzaktan eğitimi tamamlamış olmak.
b) Türkiye Cumhuriyeti tarafından tanınmış yabancı ülkelerde iltica başvurusu dışında

yabancı ülke mevzuatına uygun bir şekilde elde ettikleri çalışma iznini de ihtiva eden oturma
izni veya doğrudan çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren, meslek ya da sanat mensubu sta-
tüsüne veya bir iş sözleşmesine bağlı olarak yabancı bandıralı gemilerde gemi adamı cüzda-
nında yazılı mesleğini icra eden gemi adamı statülerini haiz olarak yurt içinde geçirilen süreler
hariç olmak üzere en az toplam üç yıl (1095 gün) süre ile fiilen çalışmış olmak.

c) Dövizle askerlik hizmeti dışında diğer askerlik hizmetlerinden biri ile askerlik hiz-
metine başlamamış olmak.

ç) Yurt dışında ikamet eden ve çok vatandaşlık hakkına sahip olanlar ile yurt dışında
doğup yurt dışında ikamet eden ve süresiz ikamet iznine sahip olanlar için ise,  yurt içinde ge-
çirilen süreler hariç olmak üzere en az üç yıl (1095 gün) süre ile fiilen yabancı ülkede bulunmuş
olmak.

d) Kanunda belirtilen döviz miktarını peşin ödemek.
(2) Yükümlülerin Kanunda belirtilen şart ve statülere uygun olarak birden fazla ülkede

çeşitli zaman aralıkları dâhilinde çalıştıkları süreler, belgelendirilmesi kaydıyla çalışma ve bu-
lunma sürelerinden sayılır. Çok vatandaşlık hakkına sahip vatandaşların yalnızca tabiyetindeki
ülkelerde bulundukları süreler bulunma süresinden sayılır. Yurt dışında doğup yurt dışında ika-
met eden ve süresiz ikamet iznine sahip olan vatandaşların ise süresiz ikamet iznine sahip ol-
dukları ülkelerde bulundukları süreler bulunma süresi olarak kabul edilir. Başvuru tarihinden
önce yararlanma şartlarını sağlamış olanların işlemleri dövizle askerlik hizmeti kapsamında
yürütülür.

(3) Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuranlardan yurt dışında fiilen
çalıştıkları veya bulundukları süre içerisinde;

a) İşçi, işveren, bir meslek veya sanat mensupları ya da gemi adamlarının; 
1) Ücret veya maaşının yurt içinden transfer edildiği,
2) Yabancı ülkelerde resmî görevle bulunduğu,
3) Geçerli oturma çalışma izninin olmadığı ya da oturma veya çalışma iznini iltica ne-

deniyle aldığı,
4) Gemi adamı cüzdanı ve geçerli bir iş sözleşmesinin bulunmadığı veya Türk bandıralı

gemilerde çalıştığı,
5) Yurt içinde geçirdiği,
6) Yararlanma şartlarından herhangi birini taşımadığı, 
b) Çok vatandaşlık hakkına sahip olanların;
1) Yurt içinde geçirdiği,
2) Yabancı ülkelerde resmi görevle bulunduğu,
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3) Yabancı ülke vatandaşlığını kazanmadan önce oturma veya çalışma iznine sahip ol-
madığı ya da yabancı ülke vatandaşlığının bulunduğu ülke dışındaki başka bir yabancı ülkede
oturma veya çalışma iznine sahip olmadan çalıştığı ya da bulunduğu,

4) Yararlanma şartlarından herhangi birini taşımadığı,
tespit edilen süreleri çalışma veya bulunma süresinden sayılmaz.
c) Yurt dışında doğup yurt dışında ikamet eden ve süresiz ikamet iznine sahip olanla-

rın;
1) Yurt içinde geçirdiği,
2) Yabancı ülkelerde resmi görevle bulunduğu,
3) Süresiz ikamet iznine sahip olmadığı ya da süresiz ikamet iznine sahip bulunduğu

ülke dışındaki başka bir yabancı ülkede oturma veya çalışma iznine sahip olmadan çalıştığı
ya da bulunduğu,

tespit edilen süreleri çalışma veya bulunma süresinden sayılmaz.
(4) Dövizle askerlik hizmeti başvurularının kabul edilmesine esas teşkil eden çalışma

süresi hesaplanırken;
a) Herhangi bir işyerinde çalışmayarak işsizlik sigortası alan veya kendisine ait mülk-

lerin kira ya da benzeri gelirle geçimini sağlayanların,
b) Malûliyet yardımı alanların,
c) Eşi çalıştığından ya da ikamet edilen hanenin toplam geliri yeterli olduğundan ken-

disine işsizlik veya malûliyet yardımı ödenemeyenlerin,
ç) Resmî kurumlardan sosyal yardım alarak geçimlerini sağlayanların,
bu durumlarını ispata yarayan belgeleri ibraz etmeleri halinde, bu sürelerin tamamı fii-

len çalışma süresine dahil edilir.
(5) Çok vatandaşlık hakkına sahip olanların yabancı ülke vatandaşlığını kazanmadan

önce oturma veya çalışma iznine sahip oldukları süreler bulunma süresine dâhil edilir.
(6) Yurt dışında doğup yurt dışında ikamet eden ve süresiz ikamet iznine sahip olanların

doğduğu yabancı ülkede süresiz ikamet izni almadan önce oturma veya çalışma iznine sahip
oldukları süreler bulunma süresine dâhil edilir.

(7) Yükümlülerin yurda giriş ve çıkış tarihleri kontrol edilirken, “girişi olmayan çıkış-
lar” ve “çıkışı olmayan girişler” ile aynı güne ait giriş ve çıkışlar dikkate alınmaz. Kayıtlarda,
yurt dışına çıkışın ya da girişin olmadığı belirlense bile, yurda giriş veya çıkış yaptığını gösteren
kullanılmış seyahat bileti, pasaport giriş-çıkış kaşesi, yurt içinde ya da yurt dışında muayene
veya tedavi gördüğünü gösteren rapor veya benzeri belgeler ile kanıtlayabilenlerin işlemleri,
yapılan tespit doğrultusunda yürütülür.

(8) Yabancı ülkelerde faaliyet gösteren Türk şirketlerinde çalışanların Kanunda belirti-
len statüleri haiz olmaları, çalıştıkları işyerinin ticari faaliyette bulunma ve gelir elde etme iz-
ninin olması, ücret ve maaşlarının bu ülkede elde edilen gelirden ve döviz olarak ödenmesi
kaydıyla kabul edilir.

(9) Yabancı bir ülkeye iltica talebiyle sığınanlar ile yabancı ülkede oturma veya çalışma
izni bulunmadığından kaçak olarak yaşayanların ya da yabancı ülkelerde resmi görevli olarak
bulunanların bu durumlarını sonlandırıp Kanunda yazılı işçi, işveren, meslek veya sanat men-
subu, gemi adamı ya da çok vatandaşlık hakkını kazanmadıkça dövizle askerlik hizmeti baş-
vuruları kabul edilmez. Yurt dışında doğup yurt dışında ikamet eden ve çok vatandaşlık hakkına
sahip olmayanların süresiz ikamet izni olmadıkça dövizle askerlik hizmeti başvurularında ça-
lışma süresi aranır. Bunlardan gerekli yararlanma şartlarını oluşturanların çalışma süreleri hesap
edilirken, iltica talebiyle sığınanlar ile yabancı ülkede oturma veya çalışma izni bulunmadı-
ğından kaçak olarak yaşayanların ya da yabancı ülkelerde resmi görevli olarak bulunanların
bu statülerde bulundukları süreler çalışma ve bulunma sürelerine dâhil edilmez.
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(10) Başvuru tarihi itibarıyla geçerli bir pasaport ibraz edemeyenlerin başvuruları kabul
edilmez.

(11) Aile Birleşimi Anlaşmaları kapsamında askerlikleri ertelenen yükümlülerin oturma
veya çalışma izni olmadan çalıştıkları süreler, dövizle askerlik hizmeti için gerekli çalışma sü-
resinden sayılmaz.

(12) Dövizle askerlik hizmeti başvurusunun gerçekleşmesi için, uzaktan eğitim prog-
ramının tamamlanması, başvuruya esas teşkil eden evrakın Türk Konsolosluğuna ibraz edil-
mesi, Türk Konsolosluklarınca yapılacak inceleme neticesinde hak sahibi olduklarının tespit
edilmesi, Kanunda öngörülen dövizin ödenmesi ve haklarında dövizle askerlik başvuru belge-
sinin tanzim edilmesi gerekir. Uzaktan eğitim programının tamamlanması ve/veya ödemede
bulunulması dövizle askerlik başvurusunun tamamlandığı anlamına gelmez.

(13) Yurt dışında öğrenciliğine bağlı olarak ikametine izin verilmiş olanlar dövizle as-
kerlik hizmetinden yararlanamaz. Ancak, mevcut oturma veya çalışma izinlerinin kendilerine
Kanunda belirtilen işçi, işveren veya bir meslek ya da sanat mensubu statülerini sağlaması ve
diğer yararlanma şartlarını da taşımaları halinde dövizle askerlik hizmetinden yararlanabilir. 

(14) 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı mülga Askerlik Kanunu uygulamaları gereğince
dövizle askerlik kapsamından çıkarılanlar yeniden dövizle askerlik hizmetinden yararlanamazlar.

(15) Seferberlik ve savaş hâlinde bu madde hükümleri uygulanmaz.
Dövizle askerlik başvurusu 
MADDE 74 – (1) Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak isteyen;
a) İşçiler;
1) Türkiye Cumhuriyeti tarafından tanınmış yabancı ülkelerde iltica başvurusu dışında

yabancı ülke mevzuatına uygun bir şekilde elde ettikleri çalışma iznini de ihtiva eden oturma
izni veya doğrudan çalışma iznine göre alınmış ve kendilerine yabancı ülkede işçi statüsü sağ-
layan belge,

2) Çalıştığı işyerinin işvereni tarafından düzenlenmiş, çalışma tarihlerini ve sürelerini
belirten ve fiilen en az toplam üç yıl (1095 gün) süre ile yabancı ülkede çalıştığını kanıtlayan
belge,

3) Umuma mahsus Türkiye Cumhuriyeti pasaportu,
b) İşverenler;
1) Türkiye Cumhuriyeti tarafından tanınmış yabancı ülkelerde iltica başvurusu dışında

yabancı ülke mevzuatına uygun bir şekilde elde ettikleri çalışma iznini de ihtiva eden oturma
izni veya doğrudan çalışma iznine göre alınmış ve kendilerine işveren statüsü sağlayan oturma
belgesi,

2) Yabancı ülkede, bir işyerini fiilen en az toplam üç yıl (1095 gün) süre ile işveren ola-
rak çalıştırdığını kanıtlayan belge,

3) Umuma mahsus Türkiye Cumhuriyeti pasaportu,
c) Bir meslek veya sanatı icra edenler;
1) Türkiye Cumhuriyeti tarafından tanınmış yabancı ülkelerde iltica başvurusu dışında

yabancı ülke mevzuatına uygun bir şekilde elde ettikleri çalışma iznini de ihtiva eden oturma
izni veya doğrudan çalışma iznine göre alınmış ve kendilerine meslek ya da sanatlarını fiilen
icra etmelerine imkân veren belge,

2) Yabancı ülkelerde en az toplam üç yıl (1095 gün) süre ile fiilen bir meslek veya
sanatı icra ettiklerini gösterir belge,

3) Umuma mahsus Türkiye Cumhuriyeti pasaportu,
ç) Yurt dışında ikamet eden çok vatandaşlık hakkına sahip olanlar;
1) Yabancı ülke vatandaşlık kimlik belgesi veya yabancı ülke pasaportu,
ile bağlı bulundukları Türk Konsolosluklarına kendileri, vekilleri ya da vasileri aracı-

lığıyla başvurmak zorundadırlar.
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d) Gemi adamları;
1) Gemiyi işleten şirket veya yetkilendirdikleri kişi ya da makamlarca düzenlenmiş en

az toplam üç yıl (1095 gün) süre ile fiilen gemi adamı olarak çalıştıklarını gösterir iş sözleş-
meleri,

2) Türk veya yabancı ülke resmi makamlarınca düzenlenmiş gemi adamı cüzdanı,
3) Umuma mahsus Türkiye Cumhuriyeti pasaportu,
ile geminin bayrağını taşıdığı ülkedeki veya gemi adamlarının işlemlerinin yürütülmesi

için Dışişleri Bakanlığınca yetkilendirilen ülkelerdeki Türk Konsolosluklarına kendileri, ve-
killeri ya da vasileri aracılığıyla başvurmak zorundadırlar.

(2) Kendisi resmi Devlet görevlisi sıfatı taşımamasına rağmen; eşi veya birinci derece
kan ve kayın hısımlarının görevinden dolayı diplomatik, hizmet veya hususi pasaport sahibi
olan yükümlülerden Kanunda öngörülen kendisine işçi/işveren/meslek sanat mensubu statüsünü
sağlayan çalışma iznini ihtiva eden oturma izni veya çalışma izin belgesini ibraz edenlerden
umuma mahsus pasaport sahibi olmaları istenmez.

Döviz ödeme esasları 
MADDE 75 – (1) Dövizle askerlik hizmetinden faydalanacak yükümlülerin ödeyeceği

miktar; Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca belirlenen tutarın Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankasınca her yılın ilk mesai günü tespit edilen döviz alış kuruna göre Avro veya karşılığı
kadar konvertibl yabancı ülke parasıdır.

(2) Avro para birimini kullanmayan ancak paraları konvertibl olan yabancı ülkelerde
bulunanlar, Askeralma Genel Müdürlüğünce belirlenen Avro dışındaki konvertibl döviz tutarını
öderler.

(3) Paraları konvertibl olmayan ülkelerde çalışan yükümlüler de belirlenen konvertibl
döviz miktarlarından herhangi biri ile ödemede bulunabilirler. 

(4) Yapılan ödemeler, Dışişleri Bakanlığınca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında
Hazine adına açılacak özel döviz hesabına Avro olarak kaydedilir. Bu tutarlar Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankasınca transfer tarihindeki döviz alış kuru üzerinden Türk Lirasına
çevrilerek Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlığı hesabına aktarılır ve bütçeye gelir
kaydedilir.

(5) Döviz tahsilâtı ve özel döviz hesabına aktarılması ile ilgili oluşacak transfer ücreti
ve diğer masraflar yurt dışı temsilcilikler tarafından yükümlülerden tahsil edilir. Transfer ücreti
ve diğer masraflar, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Dışişleri Bakanlığınca be-
lirlenir.

(6) Dövizle askerlik hizmeti kapsamında yapılan döviz ödemelerinin tahsilatı ve
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında Hazine adına açılmış özel döviz hesabına aktarılması
işlemleri Dışişleri Bakanlığınca yapılır.

(7) Yükümlüler dövizle askerlik ödemelerini peşin olarak yapar.
Dövizle askerlik başvurusunun iptalini gerektiren durumlar 
MADDE 76 – (1) Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere yaptıkları başvu-

ruları kabul edilenlerden çalışma veya bulunma süresi içerisindeki;
a) İşçi, işveren, bir meslek veya sanat mensupları ya da gemi adamlarının;
1) Ücret veya maaşının yurt içinden transfer edildiği,
2) Yabancı ülkede resmî görevle bulunduğu,
3) Geçerli bir oturma çalışma izni olmadığı ya da oturma veya çalışma iznini iltica ne-

deniyle aldığı,
4) Gemi adamı cüzdanı ve geçerli bir iş sözleşmesinin bulunmadığı veya Türk bandıralı

gemilerde çalıştığı,
5) Yurt içinde geçirdiği,
süreler düşüldükten sonra toplam çalışma süreleri üç yıllık (1095 günlük) süreden az

olduğu, 
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6) Dövizle askerlik hizmeti dışında diğer statülerde fiilî askerlik hizmetine başladığı,
7) Müracaatına ait belgelerde sahtecilik veya resmi belgenin düzenlenmesinde yalan

beyanda bulunarak idareyi yanıltmak suretiyle dövizle askerlik başvurusunda bulunduğu,
8) Ödenmesi gereken döviz miktarını ödemediği, 
9) Yararlanma şartlarından herhangi birini taşımadığı,
sonradan anlaşılanlar,
b) Çok vatandaşlık hakkına sahip olanlardan; 
1) Ödenmesi gereken döviz miktarını ödemediği,
2) Dövizle askerlik hizmeti dışında diğer statülerde fiilî askerlik hizmetine başladığı,
3) Yararlanma şartlarından herhangi birini taşımadığı,
4) Müracaatına ait belgelerde sahtecilik veya resmi belgenin düzenlenmesinde yalan

beyanda bulunarak idareyi yanıltmak suretiyle dövizle askerlik başvurusunda bulunduğu,
5) Yurt içinde geçirdiği veya yabancı ülkede resmî görevle bulunduğu ya da yabancı

ülke vatandaşlığını kazanmadan önce oturma ve çalışma iznine sahip olmadıkları süreler dü-
şüldükten sonra toplam bulunma süreleri üç yıllık (1095 günlük) süreden az olduğu, 

sonradan tespit edilenler dövizle askerlik hizmetinden faydalanamazlar. Bu durumda
bulunan yükümlülerin müracaatları nüfusa kayıtlı oldukları askerlik şubesince iptal edilir.

(2) Türk Konsolosluklarınca bu madde kapsamında olduğu tespit edilenlerin kimlik bil-
gileri başvurularının iptali için nüfusa kayıtlı oldukları askerlik şubesine bildirilir.

(3) Dövizle askerlik hizmeti dışında diğer statülerde fiilî askerlik hizmetine başlayanlar
ve müracaatına ait belgelerde sahtecilik veya resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyanda
bulunarak idareyi yanıltmak suretiyle dövizle askerlik başvurusunda bulunduğu anlaşılanlar
hariç diğer nedenlerle başvurusu iptal edilenler, yararlanma şartlarını sonradan sağlamaları ha-
linde dövizle askerlik hizmetinden faydalanabilirler. Bunların ödedikleri toplam döviz tutarı,
ödeyecekleri miktardan düşülür.

(4) Başvuru ve ödeme işlemlerini tamamladıktan sonra dövizle askerlik hizmeti kap-
samından çıkarılmalarını talep edenlerin bu istekleri kabul edilmez.

(5) Başvurusu kabul edilmeyen ya da başvurusu iptal edilen yükümlülerin askerlik iş-
lemleri tabi oldukları statülerine göre yürütülür.

Dövizle askerlik geri ödeme esasları 
MADDE 77 – (1) Döviz ödemesinde bulunanlardan;
a) Başvurusu kabul edilmeyen veya iptal edilenlerin,
b) Öngörülen döviz tutarlarından fazla ödemede bulunanların,
c) Başvuruları olmadığı halde ödeme yaptıkları tespit edilenlerin,
ödedikleri dövizler talepleri halinde kendilerine, vekillerine, vasilerine veya kanuni mi-

rasçılarına iade edilir.
(2) Geri ödeme ile ilgili başvurular; yurt içinde yükümlünün kayıtlı olduğu askerlik şu-

besine, yurt dışında ise askerlik şubelerine iletilmek üzere Türk Konsolosluklarına yapılır. Yü-
kümlüler dilekçelerinde; yurt içinde kendi adlarına açılan Türk Lirası hesaplarının IBAN’ını,
Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarını ve iletişim bilgilerini de belirtirler.

(3) Vekil, vasi veya kanuni mirasçı sıfatı ile yükümlü adına müracaat edenlerin, bu du-
rumlarını ispata yarayan vekâletname veya mirasçılık belgesinin asıl ya da yurt içinde noter-
lerce, yurt dışında Türk Konsolosluklarınca onaylanmış suretleri talep dilekçelerine eklenir.
Kanuni mirasçı sıfatıyla yükümlü adına geri ödeme müracaatında bulunanların her biri için,
mirasçılık belgesinde belirtilen hak sahipliği oranları dâhilinde geri ödeme teklifinde bulunu-
lur.

(4) Ödenen dövizler, yükümlülerin ödeme yaptığı tarihteki Avro karşılığı üzerinden,
askerlik şubelerince bildirilmesi üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlığınca
iade tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuruna göre Türk Lirasına
çevrilerek talep dilekçesinde belirtilen hesap numarasına aktarılır. Geri ödeme işleminin ger-
çekleştiği, Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlığı tarafından ilgili askerlik şubesine
bildirilir.
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Dövizle askerlik hizmetine tabi yükümlülerce yapılacak işlemler 
MADDE 78 – (1) Dövizle askerlik hizmetine tabi yükümlülerce yapılacak işlemler

şunlardır:
a) Dövizle askerlik uzaktan eğitiminde başarılı olmalarını müteakip 74 üncü maddede

belirtilen belgelerle birlikte bağlı bulundukları Türk Konsolosluklarına kendileri, vekilleri ya
da vasileri aracılığıyla başvurmak.

b) Belirlenen döviz miktarını Türk Konsolosluklarına peşin ödemek.
c) Türk Konsolosluklarınca tanzim edilen Ek-15’te yer alan Dövizle Askerlik Hizmeti

Başvuru Belgesinin ilgili bölümlerini imzalamak suretiyle başvuru işlemini tamamlamak.
Dövizle askerlik hizmeti uzaktan eğitim işlemleri
MADDE 79 – (1) Uzaktan eğitim portalının oluşturulması, donanım, bakım, idame ve

işletilmesi ile ilgili her türlü işlemler Bakanlık Muhabere ve Bilgi Sistem Dairesi Başkanlığınca
yürütülür.

(2) Uzaktan eğitim portalındaki eğitim içeriklerinin belirlenmesi, güncelliğinin sağlan-
ması ve yeni içeriklerin oluşturulması Genelkurmay Harekât Başkanlığınca, Askeralma Genel
Müdürlüğü ile koordine edilerek yürütülür. 

(3) Uzaktan eğitim portalının güncelliğinin sağlanması ve yardım masasının işletilmesi
Askeralma Genel Müdürlüğünce yürütülür.

Dövizle askerlikle ilgili Türk Konsolosluklarınca yapılacak işlemler 
MADDE 80 – (1) Dövizle askerlikle ilgili Türk Konsolosluklarınca yapılacak işlemler

şunlardır:
a) Askerlik çağına girmiş yükümlülerden dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak is-

teyenlerin durumlarını aydınlatmaya yarayacak her türlü bilgi ve belgeyi başvuruları esnasında
alarak bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre yabancı ülke mevzuatı çerçevesinde in-
celemek, ihtiyaç duyulması halinde, yerel makamlardan yazılı veya sözlü bilgi talep ederek
başvuru işlemini kabul veya reddetmek.

b) Dövizle askerlik başvurusu kabul edildikten sonra bu Yönetmelikte belirtilen baş-
vurunun iptalini gerektiren nedenlerden herhangi birinin tespit edilmesi halinde yükümlülerin
kimlik bilgilerini iptal işlemi için nüfusa kayıtlı oldukları askerlik şubesi başkanlıklarına bil-
dirmek.

c) Dövizle askerlik başvurusu kabul edilenler hakkında iki suret olarak Ek-15’te yer
alan Dövizle Askerlik Hizmeti Başvuru Belgesini düzenlemek, bir suretini başvuruya esas diğer
evrak ile birlikte Türk Konsolosluklarında arşiv mevzuatına uygun olarak muhafaza etmek, di-
ğer suretini yükümlüye vermek.

ç) Yetkili makamlarca talep edilmesi halinde başvuruya esas bilgi ve belgeleri gönder-
mek.

d) Başvurusu kabul edilen yükümlülerin başvuru ve ödeme bilgilerini elektronik or-
tamda Dışişleri Bakanlığı vasıtasıyla Askeralma Genel Müdürlüğüne göndermek.

e) Başvuruların elektronik ortamda gönderilemediği durumlarda, işlemleri fiziki olarak
yürütmek. Bu kapsamda, başvurusu kabul edilen yükümlü hakkında tanzim edilen Ek-15 Dö-
vizle Askerlik Hizmeti Başvuru Belgesini ve ödeme dekontunu posta yoluyla doğrudan yü-
kümlünün nüfusa kayıtlı olduğu askerlik şubesi başkanlığına göndermek.

f) Döviz ödemelerinin tahsilâtı ve özel döviz hesabına aktarılması ile ilgili oluşacak
transfer ücreti ve diğer masrafları yükümlülerden tahsil etmek.

g) Muhabir bankalarca veya Türk Konsolosluklarınca tahsil edilen ödemelerin fazla,
mükerrer veya hatalı olarak havale edildiği gerekçesi ile iadesinin talep edilmesi halinde, ko-
nuyu açıklayıcı bir üst yazı ile yükümlünün nüfusa kayıtlı olduğu askerlik şubesine bildirmek.
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Dövizle askerlik ile ilgili askerlik şubelerince yapılacak işlemler 
MADDE 81 – (1) Dövizle askerlik ile ilgili askerlik şubelerince yapılacak işlemler şun-

lardır:
a) Dövizle askerlik başvurusunda bulunan yükümlülerin bilgilerini askeralma kayıtla-

rına işlemek.
b) 76 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen durumda oldukları tespit edilenlerin

başvurularını reddetmek, Türk Konsolosluklarına ve yükümlülere bilgi vermek.
c) Fiziki olarak gönderilen başvuru evrakını inceleyerek imza ve onay eksiği bulunan-

ların evrakını işleme almayarak ilgili Türk Konsolosluğuna eksiklerin giderilmesi maksadıyla
iade etmek.

ç) Kabul edilen başvuruya ait Ek-15’te yer alan Dövizle Askerlik Hizmeti Başvuru
Belgesinin onaylanmasıyla bir suretini başvuruyu alan Türk Konsolosluğuna göndermek ve
yükümlünün yurt dışı adresine yazılı olarak bildirmek.

d) Dövizle askerlik müracaatlarının kabul edilmesini müteakip müracaatına ait belge-
lerde sahtecilik veya resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyanda bulunarak idareyi yanıl-
tanlar hakkında yetkili Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunmak.

e) Başvuru ve ödemelerini süresi içinde tamamladıkları tespit edilenler hakkında “Mu-
vazzaf Askerlik Hizmetini Yerine Getirmiş Sayılanlara Mahsus Belge”yi düzenlemek.

f) Yükümlülerden geri ödeme hakkı olduğu anlaşılanların, geri ödeme teklifini Hazine
ve Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlığına göndermek.

g) Muhabir banka veya Türk Konsolosluklarınca tahsil edilen ödemelerin; fazla, mü-
kerrer veya hatalı olarak havale edildiği gerekçesi ile Türk Konsoloslukları ve yükümlüler ta-
rafından iadesinin talep edilmesi halinde, hak sahibi oldukları tespit edilenlerin iade tekliflerini
yapmak.

ğ) Geri ödeme işleminin gerçekleştiğinin bildirilmesini müteakip geri ödeme bilgilerini
yükümlülerin kayıtlarına işlemek.

Dövizle askerlik ile ilgili Askeralma Genel Müdürlüğünce yapılacak işlemler 
MADDE 82 – (1) Dövizle askerlik ile ilgili Askeralma Genel Müdürlüğünce yapılacak

işlemler şunlardır:
a) Kanunda belirtilen esaslara göre yükümlülerin ödeyecekleri döviz miktarını belirle-

mek, Dışişleri Bakanlığı ve askerlik şubeleri aracılığıyla yayımlamak.
b) Dışişleri Bakanlığınca elektronik ortamda gönderilen başvuru bilgilerini askeralma

kayıtlarına aktararak sonuçlarını Dışişleri Bakanlığına bildirmek.
c) Dövizle askerlik hizmetine tabi yükümlüler ile uygulama kapsamına giren kurum ve

kuruluşların mazeret ve taleplerini değerlendirerek görüş bildirmek.
Dövizle askerlik ile ilgili Dışişleri Bakanlığınca yapılacak işlemler 
MADDE 83 – (1) Dövizle askerlik ile ilgili Dışişleri Bakanlığınca yapılacak işlemler

şunlardır:
a) Yükümlülerin dövizle askerlik işlemlerinin yürütülmesi konusunda Türk Konsolos-

lukları arasında koordinasyonu sağlamak.
b) Askerlik işlemlerinin yürütülmesine etki eden yabancı ülkelerdeki gelişmeler ve ya-

bancı ülke mevzuatındaki değişiklikler konusunda Askeralma Genel Müdürlüğüne bilgi ver-
mek, görüş ve önerilerde bulunmak.

c) Yükümlülerin dövizle askerlik başvurularına ait bilgilerini elektronik ortamda Ba-
kanlığa göndermek.

ç) Yapılan ödemelerin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında Hazine adına açılacak
özel döviz hesabına Avro olarak kaydedilmesini sağlamak.

d) Ödenecek dövize ait transfer ücreti ve diğer masraflar için Hazine ve Maliye Bakan-
lığının görüşünü almak.
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(2) Bu Yönetmelik esaslarına göre dövizle askerlik hizmetinden faydalanmak isteyen-
lerin işlemlerinin yapılmasında yetki ve sorumluluk Dışişleri Bakanlığındadır.

Dövizle askerlik ile ilgili Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca yapılacak
işlemler 

MADDE 84 – (1) Dövizle askerlik ile ilgili Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca
yapılacak işlemler şunlardır:

a) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından konvertibl döviz cinslerinin her yılın
ilk mesai günü itibarıyla Avro para birimine göre çapraz kurları ve bir Avro karşılığı Türk Lirası
bedeli belirlemek ve aynı gün Askeralma Genel Müdürlüğüne bildirmek.

b) Döviz ödemelerini, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında Hazine adına açılacak
özel döviz hesabına Avro olarak kaydetmek, bu tutarları transfer tarihindeki döviz alış kuru
üzerinden Türk Lirasına çevirerek Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlığı hesabına
aktarmak.

c) Askeralma Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak belirlenen dönemlerde yükümlü-
lerin Türk Konsolosluğu yerine doğrudan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına yaptığı öde-
melere ilişkin bilgiler ile önceki bilgilerde yapılan değişiklikleri elektronik ortamda Askeralma
Genel Müdürlüğüne bildirmek.

ç) Dövizle askerlik özel döviz hesabına para gönderen yükümlülere ait ihbarnamede;
yükümlünün adı, soyadı, doğum tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve paranın ya-
tırıldığı hesap numarasının belirtilmesi ile yükümlüler tarafından ödenen dövizin, Askeralma
Genel Müdürlüğü tarafından teklif edilmedikçe geri ödenemeyeceği ya da yükümlülerin başka
hesaplarına nakledilemeyeceği hususlarını muhabir bankalara bildirmek.

d) Muhabir bankalarda veya dövizin havale edileceği hesap numaralarında/IBAN'da
olabilecek değişiklikleri, en kısa zamanda Türk Konsolosluklarına bildirmek üzere Dışişleri
Bakanlığına ve Askeralma Genel Müdürlüğüne bildirmek.

e) Askeralma Genel Müdürlüğünce yükümlü ödemelerine ilişkin araştırma ve bilgi edin-
me taleplerini, kendi kayıtlarından araştırarak cevaplandırmak.

f) Yükümlünün göndermediği, ancak teknik sebepler ve muhabir kaynaklı hatalı işlem-
ler sebebiyle sehven veya mükerrer olarak gönderilen kayıtlar haricindeki tüm iade taleplerini
reddederek, ilgilileri 77 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamında Konsolosluk veya askerlik şu-
besine başvuruda bulunmaya yönlendirmek.

Dövizle askerlik ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlığınca
yapılacak işlemler 

MADDE 85 – (1) Hazine ve Maliye Bakanlığı, askerlik şubelerince yapılan geri ödeme
tekliflerine istinaden, hak sahiplerine geri ödeme yapar ve geri ödeme işleminin gerçekleştiril-
mesini müteakip mükerrer geri ödeme teklifinde bulunulmasını önlemek maksadıyla, teklifi
yapan askerlik şubesine bilgi verir.

Dövizle askerlik ile ilgili Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılacak işlemler 
MADDE 86 – (1) Talep edilmesi halinde, Emniyet Genel Müdürlüğü yükümlülerin

yurda giriş ve çıkış tarihlerini Askeralma Genel Müdürlüğüne, askerlik şubelerine ve Türk
Konsolosluklarına bildirir.

ONUNCU BÖLÜM
Sağlanan Haklar ve Yaptırımlar

Sağlanan haklar
MADDE 87 – (1) Muvazzaflık hizmetini, 61 inci madde kapsamında bedelli askerlikle

yerine getirenler hariç olmak üzere, erbaş ve er olarak yapanlara aşağıda belirtilen haklar sağ-
lanır:

a) Muhtaç asker ailelerine yapılan yardım miktarı Cumhurbaşkanınca belirlenir. Muhtaç
Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programına yapılacak başvuruların ikamet
edilen il/ilçede bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılması, Milli Sa-
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vunma Bakanlığı veri tabanından alınan askerlik bilgileri ve başvuru sahiplerinin ilgili vakıf
tarafından 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında de-
ğerlendirilmeleri şartı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülür.
Yapılan yardımlara ilişkin Askeralma Genel Müdürlüğünün bilgi ve belge talepleri Aile, Ça-
lışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca karşılanır.

b) Askerî öğrenci, dış kaynaktan muvazzaf subay/astsubay, sözleşmeli subay/astsubay,
uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş/er temininde;

1) İlk altı aylık askerlik hizmetini tamamlayarak terhis olanlara sınav tam notunun yüz-
de beşine kadar, Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında askerlik hizmetine de-
vam edip bu sürenin sonunda terhis olanlara ise yüzde on beşine kadar,

2) Meslek yüksekokulu veya mesleki ve teknik lise mezunlarından; ilk altı aylık askerlik
hizmetini tamamlayarak terhis olanlara sınav tam notunun yüzde onuna kadar, Kanunun 5 inci
maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında askerlik hizmetine devam edip bu sürenin sonunda ter-
his olanlara ise yüzde yirmisine kadar,

ilave puan verilebilir. 
c) Toplu Konut İdaresinin yaptığı konutların tahsisinde, Toplu Konut İdaresinin belir-

leyeceği şartları taşımaları kaydıyla kendi üzerine kayıtlı konutu olmayanlar, öncelikli istifade
ettirilebilir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, her yıl Ocak ayında bir önceki yılda bu bent kapsa-
mında yararlandırılan yükümlü sayısını Askeralma Genel Müdürlüğüne bildirir ve bu işlemleri
yürütür.

ç) Bu madde kapsamındaki yükümlüler, hizmette geçen süre içinde kamunun ve bele-
diyelerin işlettiği deniz ve şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanır. İlgili Ba-
kanlıklar bu işlemleri koordineli olarak yürütür. 

d) Bu madde kapsamındaki yükümlüler, hizmette geçen süre içinde müze ve ören yeri
gibi yerlerden ücretsiz yararlanır. Kültür ve Turizm Bakanlığı bu işlemleri yürütür. 

(2) Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında askerlik hizmetine devam
edenler hakkında birinci fıkranın (a) bendi uygulanmaz. 

(3) Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında askerlik hizmetine devam
edip bu sürenin sonunda terhis olanlardan 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar
ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsa-
mında hizmet borçlanması talebinde bulunanların; Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası
kapsamında geçmiş olan sürelerinin taleplerinde 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre
prime esas günlük kazanç alt sınırının yüzde otuzikisi ile çarpımı neticesinde hesaplanacak
kısmı, borcun Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca yapılacak tebligat üzerine harçlık öde-
mesinin yapıldığı harcama birimi tarafından tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödenir.

(4) Teknik bilimler meslek yüksekokulundan veya meslek yüksekokullarının teknik bö-
lümlerinden mezun olanlar ve mesleki ve teknik lise mezunları ile tarım, turizm ve mevsimlere
bağlı sektörlerde faaliyet gösteren yükümlülerin askere sevki Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç
ve önceliklerine göre mesleklerine uygun sınıflandırma ve istedikleri celp ve sevk döneminde
silahaltına alınma taleplerine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

Yaptırımlar 
MADDE 88 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında kendilerine tanınan erteleme süreleri

dikkate alınmak şartıyla askerlik yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrencilerin kayıtları as-
kerlik hizmetini yerine getirene kadar Bakanlığın talebi üzerine ilgili orta ve yükseköğretim
kurumlarınca geçici olarak dondurulur. Bu şekilde kayıtları dondurulanlardan herhangi bir harç
veya öğrenim katkı payı alınmaz. 

(2) Yoklama kaçakları ve bakayalar ile barışta tatbikat ve ferdî seferberlik eğitimi ba-
kayaları kamu veya özel hizmete alınmazlar. Bunları kamu veya özel hizmete alanlar hakkında
askerlik şubelerince mahallin Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. 
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(3) İşe alındığında yoklama kaçağı, bakaya veya barışta tatbikat ve ferdî seferberlik
eğitimi bakayası olmamasına rağmen sonradan bu suçlardan birini işleyenleri kamu veya özel
hizmette çalıştıranlar hakkında ikinci fıkra hükümleri uygulanır. 

(4) Yoklama kaçağı, saklı ve bakayalar ile barışta tatbikat ve seferberlik eğitimi baka-
yalarına 101 inci maddede belirtilen yaptırımlar uygulanır.

ON BİRİNCİ BÖLÜM
Muafiyet İşlemleri

Yükümlüler, kamu görevlileri ve sivillerden hayatını kaybedenlerin yakınlarının
muafiyet hakları ile hak sahiplerinin dağıtımları

MADDE 89 – (1) Askerlik hizmetini yerine getirmekte iken veya Kanunun 5 inci mad-
desinin üçüncü fıkrası kapsamında askerlik hizmetine devam ederken; ölen, hakkında gaiplik
kararı alınan veya maluliyet aylığı bağlanmasını gerektirecek biçimde malul olanlar ile terhis
edildikten sonra askerlik hizmetinin sebep ve tesiri ile hayatını kaybettiği mahkeme kararı ile
sabit olanların; 

a) Baba ve annesinin müşterek olarak talep ettiği veya baba ya da annesinden biri ölmüş
ise sağ olanın talep ettiği kardeşlerinden biri, istekli olmadıkça silahaltına alınmaz veya silah-
altında ise terhis edilir.

b) Baba ve annenin müştereken anlaşamadıkları veya her ikisinin de ölmüş olması du-
rumunda; öncelikle silahaltında olan kardeşi var ise istekli olması halinde terhis edilir, silahal-
tında kardeşi yok ise veya silahaltındaki kardeşi terhis olmak istemez ise askerlik hizmet sırası
gelen ilk kardeş istekli olmadıkça silahaltına alınmaz.

c) Bu fıkra kapsamında baba veya annenin nüfusuna geçmiş olan evlatlık ya da üvey
evlatlar, öz evlatlar gibi işlem görür.

(2) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında hayatını kay-
bedenlerden;

a) Askerlik hizmetini yerine getirmekte olan yükümlüler ve Kanunun 5 inci maddesinin
üçüncü fıkrası kapsamında askerlik hizmetine devam edenler ile 3713 sayılı Kanunun 21 inci
maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi kapsamına giren sivillerin kendilerinden olma çocukları
ile aynı anne ve babadan olma kardeşlerinin tamamı,

b) 15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin
devamı niteliğindeki eylemlere, görevi olmadığı hâlde mukavemet ederken şehit olanların ken-
dinden olma çocukları ile aynı anne ve babadan olma kardeşlerinin tamamı,

c) Güvenlik korucuları dâhil kamu görevlilerinin kendilerinden olma çocuklarının ta-
mamı ile aynı anne ve babadan olma kardeşlerinden biri, 

istekli olmadıkça silahaltına alınmaz ve silahaltındakiler istekleri halinde terhis edilir.
Kardeşlerden hangisinin askerlik hizmetinden muaf tutulacağı birinci fıkranın (a) ve (b) bent-
lerinde düzenlenen usule göre belirlenir. 

(3) 3713 sayılı Kanun kapsamında yaralanan veya engelli hale gelerek 3/11/1980 tarihli
ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanan
kamu personelinin (güvenlik korucuları dâhil), sivillerin ve yükümlülerin kendileri ile kendi-
lerinden olma çocuklarının, Kanunun 42 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında muafiyet
hakkı olduğu halde bu haktan faydalanmak istemeyerek askerlik hizmetini yerine getirmek is-
teyenler ile muafiyet hakkı olmayan kamu görevlilerinin (güvenlik korucuları dâhil) kardeşle-
rinin ve 3/10/2016 tarihli ve 675 sayılı Olağanüstü Hâl Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesi kapsamında gazilik unvanı veri-
lenlerin ve kendilerinden olma çocuklarının dağıtımları isteklerine bağlı olarak nüfusa kayıtlı
oldukları, kendisinin veya ailesinin ikamet ettiği il hudutları içerisindeki birlik, kurum veya
karargâhlara dağıtım yapılır. Tercih edilen yerde dağıtım yapılacak birlik, kurum veya karargâh
bulunmaması halinde, tercih edilen yere en yakın birlik, kurum veya karargâhlara yapılır. Bu
husus kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca
ilgili mevzuatlarında düzenlenir.
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(4) Bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında hayatını kaybederek yakınlarına maaş bağ-
lananlar ile üçüncü fıkrası kapsamındakilerden 675 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
14 üncü maddesi kapsamında gazilik unvanı verilenlerin kimlikleri Sosyal Güvenlik Kurumu
tarafından Bakanlığa bildirilir.

(5) Bu madde hükümleri seferberlik ve savaş hâlinde uygulanmaz.
Vatandaşlığa sonradan alınanlara uygulanacak erteleme ve muafiyet işlemleri
MADDE 90 – (1) Soy bağı esasına göre sonradan alınanlar hariç Türk vatandaşlığına

sonradan alınanlar askerliklerini, vatandaşlığa alındıkları tarihteki yaş ve öğrenim durumlarına
göre o yıl askerlik çağına giren yükümlüler gibi yaparlar. Vatandaşlığa alındıkları yıla göre
emsalleri henüz yoklama görmemiş olanlar veya yoklaması devam edenler kendi doğumlula-
rıyla, emsallerinin yoklama dönemi sona ermiş olanlar vatandaşlığa alındıkları yıl askerlik ça-
ğına giren doğumlularla işleme tabi tutulur.

(2) Soy bağı esasına göre sonradan alınanlar hariç Türk vatandaşlığına alınmadan önce
gelmiş oldukları ülkelerde askerlik yaptıklarını veya askerlik hizmetini yerine getirmiş sayıl-
dıklarını belgeleyenler ile vatandaşlığa alındıkları yıl, doğum ay ve günleri dikkate alınmadan
yirmi iki ve daha büyük yaşta olanlar askerlik yapmış sayılır. Bu yükümlülerin şahsen askerlik
şubelerine müracaatları beklenilmeden muafiyet işlemleri yapılır.

(3) 21 yaşında ve daha küçük doğumlu olanların askerlikleri, istekleri hâlinde vatan-
daşlığa alındıkları tarihten itibaren yoklamaları yapılmadan iki yıl süreyle ertelenir. Erteleme-
lerinin sona ereceği yıl yoklamaları yapılarak o yıl askerlik çağına giren doğumlularla işlem
görürler. Seferberlik hâlinde ihtiyaca göre askere sevk edilebilirler.

(4) Yükümlülerce ibraz edilen belgelerin asıl nüsha olması, yeminli tercüman tarafından
tercüme edilmiş ve noter tarafından da onaylanmış olması zorunludur. Aksi takdirde ibraz edi-
len belgelere işlem yapılmaz.

(5) İbraz edilen belgelerin sonradan sahte olduğunun anlaşılması halinde haklarında
suç duyurusunda bulunulacağı hususu yükümlülere tebliğ edilir ve sahte olduğunun anlaşılması
halinde nüfusa kayıtlı oldukları askerlik şubesince yetkili Cumhuriyet başsavcılığına suç du-
yurusunda bulunulur.

(6) Çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybettikten sonra yeniden Türk vatandaşlı-
ğına alınanlar sonradan Türk vatandaşı olanlar kapsamında değerlendirilmez. Bunların askerlik
işlemleri, önceki askerlik safahatları dikkate alınarak vatandaşlığı kaybettikleri tarihteki statü-
lerine göre yürütülür.

(7) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı iken 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk
Vatandaşlığı Kanununun 42 nci maddesi kapsamında Türk vatandaşlığını kazananlar sonradan
Türk vatandaşı olan yükümlü kapsamında değerlendirilir.

Aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olanlar
MADDE 91 – (1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yetkili makamlarınca, Kuzey Kıbrıs

Türk Cumhuriyeti kanunlarına göre zorunlu askerlik hizmetini yerine getirdikleri veya “As-
kerliğe Elverişli Değildir” kararlı rapor aldıklarından askerlik hizmetinden muaf tutuldukları
bildirilen Türk vatandaşları bu Yönetmelik kapsamında askerlik yapmış veya muaf tutulmuş
sayılır.

(2) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kanunlarına göre zorunlu askerlik hizmetini yerine
getirecek olan yükümlülerin her türlü askerlik işlemleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ka-
nunlarına göre yürütülür.

(3) Yükümlülerin “Askerliğe Elverişli Değildir” kararlı raporları Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti yetkili makamlarınca onaylanacağından ayrıca Bakanlıkça onay işlemi yapılmaz.

(4) Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliğince askerlik işlemlerine esas bilgi ve
belgelerin gönderilmesinde Ek-16’da yer alan usul ve esaslar uygulanır.
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(5) Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından Türkiye'deki askerlik işlem-
lerinin ertelenmesi istenen yükümlülerin bilgileri elektronik ortamda Bakanlığa gönderilir. 

(6) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kanunlarına göre askerlik hizmetini yapan ya da
yapmış kabul edilen yükümlülerin muafiyete esas belgeleri Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Bü-
yükelçiliğince elektronik ortamda Bakanlığa gönderilir.

(7) Elektronik ortamda alınan verilerin sisteme aktarılmasını müteakip yükümlülerin
kayıtlı oldukları askerlik şubelerince işlemleri tamamlanır.

(8) Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliğince, elektronik ortamda gönderilen ve-
rilerin asıl nüshaları arşiv mevzuatına uygun olarak muhafaza edilir ve yetkili makamlarca
talep edilmesi halinde askerlik işlemlerine esas bilgi ve belgeler gönderilir.

Özel durumlarda muafiyet 
MADDE 92 – (1) İki ülkeden birinde yapılan askerlik hizmetinin sayılmasına dair ikili

anlaşmalar kapsamında askerlik hizmetinden muaf tutulacak ya da ertelenecek yükümlülerin
işlemleri anlaşma hükümlerine göre yürütülür. 

(2) Kanunun 45 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü geeğince barışta, olağanüstü hâl
veya seferberlik hâllerinde veya savaşta, askerliğini henüz yapmadan, Millî Güvenlik Kuru-
lunca gerekli görülen sahalarda Bakanlığın teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca özel olarak gö-
revlendirilen gönüllüler, Cumhurbaşkanınca belirlenen şartlara uydukları takdirde askerlik hiz-
metinden muaf tutulur.

Askerî okullardan ayrılanlar 
MADDE 93 – (1) Askeri öğrenci olarak okudukları Millî Savunma Üniversitesi ve

diğer üniversite, fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarından ilişiği kesilenlerin, bu
okullarda ay olarak okudukları sürenin üçte biri muvazzaflık hizmetinden sayılır.

(2) Askerlik hizmetinden sayılan sürenin erbaş ve erlerin tabi olduğu hizmet süresini
karşılaması halinde bunlar temel askerlik hizmetine tabi tutulmadan askerlik hizmetini yerine
getirmiş sayılır.

(3) Muvazzaflık hizmetinden sayılan süreleri, erbaş ve erlerin tabi olduğu hizmet süre-
sinden az olanların kalan hizmet süreleri, erbaş ve erlerin tabi olduğu hizmet süresi esas alınarak
yoklamalarının yapılmasını müteakip 34 üncü maddenin ikinci fıkrası hükümlerine göre ta-
mamlatılır.

(4) Yedek subay adayı veya yedek astsubay adayı olma hakkı bulunanlar, yedek subay
veya yedek astsubay olmaya istekli olmaları ve yedek subay adayı veya yedek astsubay adayı
seçilmeleri halinde daha önceki askerî okullarda geçen süreleri dikkate alınmaksızın yedek su-
bay veya yedek astsubayların hizmet süresine tabi tutulur.

(5) Yedek subay veya yedek astsubay statüsünde muvazzaflık hizmetini yapmak iste-
yenlerden sınıflandırma sonucunda er olarak ayrılanların noksan hizmetleri 34 üncü maddenin
birinci fıkrası hükümlerine göre tamamlatılır.

ON İKİNCİ BÖLÜM
Kamu Görevlileri ile İlgili İşlemler

Öğretmenlerin askerlik hizmetine ilişkin usul ve esaslar 
MADDE 94 – (1) Öğretmenlerin askerlik hizmetine ilişkin genel esaslar şunlardır:
a) Temel askerlik eğitimlerini müteakip geri kalan hizmetlerini Millî Eğitim Bakanlığı

emrinde öğretmen olarak tamamlayacak olanların görev yerlerine sevkleri ve katılışları aşağı-
daki şekilde yapılır:

1) Temel askerlik eğitimini tamamlayanlar görevlendirildikleri il millî eğitim müdürlüğü
emrine katılırlar. Bu yükümlülere, Millî Eğitim Bakanlığınca görevlendirildikleri yere kadar
olan yol masrafları eğitim merkezlerince veya sınıf okulu ve eğitim merkezi komutanlıklarınca
tahakkuk ettirilir. 
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2) Temel askerlik eğitimlerini müteakip Millî Eğitim Bakanlığı emrinde öğretmen ola-
rak görevlendirilen yükümlülerin şahsi dosyaları, eğitim merkez komutanlıkları veya sınıf oku-
lu komutanlıklarınca görevlendirilmiş oldukları il millî eğitim müdürlüklerine ve Kara Kuv-
vetleri Komutanlığına gönderilir.

3) İl millî eğitim müdürlüklerince görevlendirildikleri okullara katılış yapan öğretmen-
lerin katılış tarihleri, görevlendirildikleri okulların bağlı oldukları il veya ilçe millî eğitim mü-
dürlüklerince kayıtlı oldukları askerlik şubelerine bildirilir.

b) Millî Eğitim Bakanlığı emrinde öğretmen olarak görevlendirilen yükümlüler, öğret-
menlik görevleri sırasında resmi elbise giyemez, iaşe edilmez, hizmetlerinin devamı süresince
derneklere üye olamaz ve siyasi faaliyetlerde bulunamazlar.

c) Yedek subaylar için belirlenen askerlik hizmetinden sayılmayan haller, Millî Eğitim
Bakanlığı emrinde öğretmen olarak görevlendirilen yükümlüler için de uygulanır.

ç) Millî Eğitim Bakanlığı emrine öğretmen olarak verilen yükümlülere verilecek yurt
içi ve yurt dışı izinlerinde aynı Bakanlıkta görevli diğer öğretmenlere uygulanan usul ve esaslar
uygulanır. Ancak bunlara aylıksız izin verilmez.

d) Millî Eğitim Bakanlığı emrine görevlendirilenler temel eğitimleri sonunda eğitim
merkezi veya sınıf okulu komutanlıklarınca kendilerine teslim edilmiş bulunan iç çamaşırı ve
çorap hariç her türlü silâh, teçhizat, melbusat ve askerî eşyayı iade ederler.

e) Temel askerlik eğitimlerini müteakip Millî Eğitim Bakanlığı emrine öğretmen olarak
görevlendirilen yükümlülerin hizmet süreleri, emsali yedek subayların hizmet süresi kadardır.
Bu yükümlüler hizmet süresinin sonunda asteğmen rütbesi ile terhis edilirler. Noksan hizmetli
olarak terhis edildiği tespit edilenlerin kalan hizmet süreleri 34 üncü maddenin birinci fıkrası
hükümlerine göre tamamlatılır.

f) Görevleri sırasında usulüne göre öğretmenlik mesleği ile ilişikleri kesilenlerin hizmet
süresi, erbaş ve erler için belirlenen hizmet süresi kadardır. Bunların kalan noksan hizmetleri
er olarak 34 üncü madde hükümlerine göre tamamlatılır ve ödenmekte olan aylık, ödenek, yar-
dım ve tazminatlar kesilir.

g) Millî Eğitim Bakanlığı emrinde öğretmen olarak görev yapmak üzere ayrılanlara,
fiilen öğretmenlik görevine başladıkları tarihten itibaren 926 sayılı Kanunda asteğmenler için
tespit edilen aylık, ödenek, yardım ve tazminatlar Millî Eğitim Bakanlığınca ödenir ve bu yü-
kümlülerin aylıklarından Ordu Yardımlaşma Kurumu aidatı kesilir. Bunlara öğretmenlikten
dolayı ayrıca bir ücret ödenmez.

ğ) Millî Eğitim Bakanlığı emrine öğretmen olarak görevlendirilenler hakkında sicil bel-
gesi düzenlenmez.

h) Millî Eğitim Bakanlığı emrine verilen öğretmenlerin her türlü sağlık işlemleri, diğer
öğretmenlerde olduğu gibi Millî Eğitim Bakanlığınca yürütülür. Garnizon veya merkez komu-
tanlıklarınca bu yükümlülerin askerî tabip, revir, hastane ve benzeri kuruluşlara sevkleri ya-
pılmaz.

ı) Millî Eğitim Bakanlığı emrine öğretmen olarak görevlendirilen yükümlülerin istirahat
ve hava değişimi süreleri yedek subaylar için belirlenen süreler kadardır.

(2) Öğretmenlerin askerlik hizmetine ilişkin Millî Eğitim Bakanlığının görev, yetki ve
sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:

a) Millî Eğitim Bakanlığınca ihtiyaç duyulan branş ve öğretmen sayıları sınıflandırma
döneminden en az iki ay önce Bakanlığa bildirilir.

b) Bakanlıkça uygun görülen branş ve sayıya göre öğretmenlik mesleğini fiilen icra
edenler arasından tespit edilenlerin kimlik bilgileri Millî Eğitim Bakanlığınca Bakanlığa bil-
dirilir.
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c) Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında fiilen öğretmen olarak görev yapanlar il veya
ilçe millî eğitim müdürlüklerinden alacakları öğretmen bildirim çizelgesini sınıflandırılacakları
dönemin başlangıcına kadar askerlik şubelerinde bulundururlar. Bunlar arasından öğretmenlik
mesleğinden ayrılan veya branş değiştirenlerin bilgileri il veya ilçe millî eğitim müdürlükleri
tarafından kayıtlı bulundukları askerlik şubesine bildirilir.

ç) Temel askerlik eğitimlerini müteakip, Millî Eğitim Bakanlığı emrine öğretmen olarak
verilecek yükümlülerin görevlendirilecekleri il millî eğitim müdürlükleri belirlenir ve dağıtım
listeleri temel askerlik eğitiminin bitiminden önce Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile eğitim gör-
dükleri eğitim merkezi veya sınıf okulu komutanlıklarına gönderilerek Bakanlığa bilgi verilir.

d) İl millî eğitim müdürlükleri emrine verilen öğretmenlerin görev yaptıkları okulları
gösterir listenin il garnizon komutanlıklarına gönderilmesi sağlanır.

e) Temel askerlik eğitimini müteakip, Millî Eğitim Bakanlığı emrine verilen yükümlü-
lerden;

1) Görevlendirildikleri il veya ilçe millî eğitim müdürlükleri emrine katılmayanların,
2) Her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenlerin,
3) Askerliğe elverişli değildir kararlı rapor alanların,
4) Sağlık nedeniyle hizmet süresi uzayanların,
5) Adlî ve disiplin işlemleri nedeniyle hizmet süreleri uzayanların,
kimlik bilgileri ile durumlarını açıklayıcı bilgi ve belgelerin zamana bağlı kalınmaksızın

Kara Kuvvetleri Komutanlığına ve Bakanlığa gönderilmesi sağlanır.
f) Temel askerlik eğitimleri sonunda Millî Eğitim Bakanlığı emrine verilen öğretmen

yükümlüler, Millî Eğitim Bakanlığının uygun gördüğü yerlerde görevlendirilir. Bu yükümlü-
lerden daha önce Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında görevli olanlar, ihtiyaç halinde önceki
görev yerlerine verilebilir.

g) Yetkili sağlık kuruluşlarınca haklarında "Askerliğe Elverişli Değildir" kararlı rapor
düzenlenen yükümlüler rapor tarihine göre hizmet durum belgesi ile geçici olarak terhis edi-
lir.

ğ) Millî Eğitim Bakanlığı emrine öğretmen olarak verilen yükümlüler, askerlik hizmet
süreleri içerisinde ihtiyaç durumuna bağlı olarak yer değiştirme suretiyle görevlendirilmeye
tâbi tutulabilir. Bu şekilde yer değiştirmeye tâbi tutulanların görev yerleri, kayıtlı oldukları as-
kerlik şubeleri ile Kara Kuvvetleri Komutanlığına bildirilir. Bunların sürekli ve geçici görev
yollukları usulüne uygun olarak Millî Eğitim Bakanlığınca ödenir.

h) İlgili yükümlüler hizmet sürelerinin sonunda, emrinde görevli oldukları il veya ilçe
millî eğitim müdürlüklerince beş nüsha terhis belgesi tanzim edilerek asteğmen olarak terhis
edilirler.

ı) Terhis belgeleri, yükümlünün görev yaptığı yerdeki il veya ilçe millî eğitim müdürleri
tarafından imzalanıp mühürlenerek onaylanmak suretiyle bir nüshası hizmetinin sonunda yü-
kümlüye verilir, diğer dört nüshası şahsi dosyalarıyla birlikte kayıtlı bulundukları askerlik şu-
belerine gönderilir.

(3) Bu madde kapsamında Bakanlığın görev yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtil-
miştir:

a) Millî Eğitim Bakanlığının ihtiyaç duyduğu branşlar ve öğretmen sayıları, Türk Silahlı
Kuvvetlerinin destekleme oranları ve ihtiyacı dikkate alınarak değerlendirilir ve Millî Eğitim
Bakanlığına verilmesi uygun görülen branşlar ve öğretmen sayıları bildirilir.

b) Millî Eğitim Bakanlığınca öğretmenlik mesleğini fiilen icra edenler arasından yedek
subay öğretmen statüsünde silahaltına alınması teklif edilenler, yedek subay öğretmen aday
adayı statüsünde sınıflandırmaya tabi tutularak temel askerlik eğitimine sevk edilir.

c) Temel askerlik eğitimini başarıyla bitirenler, kalan askerlik hizmetlerini tamamlamak
üzere Millî Eğitim Bakanlığı emrine verilir.
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ç) Yedek subay öğretmen olarak celp ve sevke tabi tutuldukları ilk celp ve sevk döne-
minde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar askerlik hizmet-
lerini er olarak yerine getirir. 

d) Bu yükümlülerin asteğmenliğe nasıp işlemleri Kara Kuvvetleri Komutanlığınca yü-
rütülerek, asteğmenliğe nasıpları yapılanların kimlikleri ilgili il veya ilçe millî eğitim müdür-
lüklerine bildirilir.

e) Yedek subay öğretmenlerin terhis belgelerinin birer nüshası terhis oldukları yılı takip
eden yılın Ocak ayı içerisinde askeralma bölge başkanlıklarınca Kara Kuvvetleri Komutanlığına
gönderilir.

(4) Millî Eğitim Bakanlığı emrinde öğretmen olarak görevlendirilen yükümlüler hak-
kında;

a) 1632 sayılı Kanunda yer alan yoklama kaçağı, bakaya, geç iltihak suretiyle bakaya
kalmak, firar, hava değişimi/izin tecavüzü suçlarından birini işlemeleri halinde, 1632 sayılı
Kanun,

b) 6413 sayılı Kanunda yer alan kısa süreli kaçma ve izin süresini geçirme disiplinsiz-
liklerinden birini işlemeleri halinde, 6413 sayılı Kanun hükümleri,

uygulanır. 
c) Firar ve hava değişimi/izin tecavüzü suçlarını işleyenler hakkında suçun oluşması

için öngörülen sürelerin geçmesini müteakip il veya ilçe millî eğitim müdürlüklerince suç dos-
yası tanzim edilerek mahallin askerlik şubesine gönderilir. Bu suç dosyaları, soruşturma izni
vermeye yetkili komutan veya askerî kurum amiri tarafından ilgili Kanun hükümleri uyarınca
soruşturma izni verilmesi halinde, askerlik şubelerince yetkili Cumhuriyet başsavcılığına gön-
derilerek, il veya ilçe millî eğitim müdürlüklerine bilgi verilir.

ç) Kısa süreli kaçma ve izin süresini geçirme disiplinsizliklerini işleyenler hakkında il
veya ilçe millî eğitim müdürlüklerince suç dosyası tanzim edilerek, mahallin askerlik şubesine
gönderilir. Bu suç dosyaları, askerlik şubelerinin disiplin yönünden bağlı oldukları disiplin ku-
ruluna gönderilerek il veya ilçe millî eğitim müdürlüklerine bilgi verilir.

d) Firar ve hava değişimi/izin tecavüzü suçları ile kısa süreli kaçma ve izin süresini ge-
çirme disiplinsizliklerini işleyenlerin yargılanmalarının yanında, işlemiş oldukları bu ve diğer
suçlarla ilgili olarak Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında öğretmen olarak görev yapan diğer
öğretmenlerin tâbi oldukları Millî Eğitim Bakanlığı mevzuatına uygun olarak gerekli idarî iş-
lemler yapılır. Bu işlemler neticesine göre usulüne uygun olarak öğretmenlik mesleği ile ilişiği
kesilenlerin kimlikleri Bakanlığa bildirilir.

(5) Seferberlik ve savaş hâlinde bu madde hükümleri uygulanmaz.
Emniyet Hizmetleri Sınıfı mensuplarının ertelemeleri
MADDE 95 – (1) Emniyet Teşkilatı kadrolarında kadro ve/veya rütbeleri ile ilişkisi

devam eden Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup personel ile polis eğitim ve öğretim kurum-
larında öğrenim görenler veya bu kurumların giriş sınavlarını kazananlardan askerlik hizmetini
yapmamış olanların her türlü askerlik işlemleri ertelenir.

(2) Ertelemesi yapılacak olanların bilgileri Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre,
İçişleri Bakanlığınca elektronik ortamda bildirilir.

(3) Muafiyete esas olan on yıllık erteleme süresi içerisinde; herhangi bir nedenle Em-
niyet Hizmetleri Sınıfından ayrılan, başka kuruma nakledilen veya bu süre içinde meslekten
ilişiği kesilenlerin ertelemeleri iptal edilir. Bunlar Kanun hükümlerine göre askerlik hizmetini
yerine getirir.

(4) Ertelemesi yapılmış olanlardan erteleme hakkını kaybedenlerin bilgileri İçişleri Ba-
kanlığınca elektronik ortamda Bakanlığa bildirilir. Bunların ertelemeleri iptal edilerek statüle-
rine göre askerlik işlemlerine kaldığı yerden devam edilir.
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(5) Fiilî askerlik hizmeti başladıktan sonra birinci fıkra kapsamındaki eğitim ve öğretim
kurumlarında öğrenim hakkı elde edenlerin ertelemeleri yapılmaz. Bunlar tabi oldukları asker-
lik hizmet süresini tamamlamak zorundadır.

(6) Erteleme şartlarını taşımadığı, bilgi veya belgeleri gerçeği yansıtmadığı halde as-
kerliği ertelendiği tespit edilenlerin askerlik işlemleri, erteleme işlemi yapılmadan önceki du-
rumları, erteleme şartlarını kaybettiği tespit edilenlerin ise erteleme şartlarını kaybettikleri ta-
rihteki durumları dikkate alınarak yürütülür. Erteleme işlemlerinin yürütülmesine ilişkin gö-
revlerini veya sorumluluklarını zamanında yerine getirmediği tespit edilenler hakkında yetkili
Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

(7) Seferberlik ve savaş hâlinde bu madde hükümleri uygulanmaz.
Emniyet Hizmetleri Sınıfı mensuplarının muafiyetleri
MADDE 96 – (1) Emniyet teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı mensubu olarak on

yıllık hizmet süresini kamu görevinden sayılmayacak haller hariç olmak üzere tamamlayanlar,
askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılır. Geçici süreli görevlendirmeler, yurt dışı misyon ko-
ruma, yurt dışında eğitim ve diğer görevler sebebiyle geçirilen süreler de on yıllık hizmet sü-
resinin hesabında dikkate alınır.

(2) Muafiyete esas on yıllık hizmet süresi, polis eğitim ve öğretim kurumlarından mezun
olarak fiilen göreve başlanılan tarihte başlar. Bu sürenin hesabı, Ek-17’de bulunan Emniyet
Hizmetleri Sınıfı İçin Fiilî Çalışma Süresinden Sayılan ve Sayılmayan Hallerde belirtilen esas-
lara göre yapılır.

(3) Muafiyet işlemleri e-Devlet üzerinden elektronik ortamda yürütülür. Ayrıca hizmet
süresini tamamlayarak muafiyet hakkını kazananlar için İçişleri Bakanlığınca Ek-18’de bulunan
Emniyet Hizmetleri Sınıfına Mensup Personel İçin Muafiyet Teklif Belgesi 5070 sayılı Kanun
kapsamında elektronik imzalı olarak yükümlünün nüfusa kayıtlı olduğu askerlik şubelerine
gönderilir.

(4) Nüfusa kayıtlı oldukları askerlik şubelerince; haklarında Ek-18’de bulunan Emniyet
Hizmetleri Sınıfına Mensup Personel İçin Muafiyet Teklif Belgesi gönderilenlerin kayıtları
kontrol edilerek uygun olanlara muafiyet işlemi yapılır.

(5) Muafiyet şartlarını taşımadığı, bilgi veya belgeleri gerçeği yansıtmadığı halde hak-
kında muafiyet işlemi yapıldığı tespit edilenlerin askerlik işlemleri, muafiyet işlemi yapılmadan
önceki durumları dikkate alınarak yürütülür. Muafiyet işlemlerinin yürütülmesine ilişkin gö-
revlerini veya sorumluluklarını zamanında yerine getirmediği tespit edilenler hakkında yetkili
Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

(6) Seferberlik ve savaş hâlinde bu madde hükümleri uygulanmaz.
Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı mensuplarının

askerlik hizmeti ile ilişikleri hakkında esaslar
MADDE 97 – (1) Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde veya Jandarma Genel

Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı adına üniversite, fakülte veya yüksekokullar ile
meslek yüksekokullarında öğrenim görenler veya bu kurumların giriş sınavlarını kazananlardan
askerlik hizmetini yapmamış olanların her türlü askerlik işlemleri ertelenir.

(2) Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı kadrolarında görevli
muvazzaf ve sözleşmeli subay veya astsubaylar ile uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş ve erlerin
hizmette geçirdikleri sürelerin görevlerinden ayrıldıktan ve ilişikleri kesildikten sonra askerlik
yükümlülüğünden sayılmasına ilişkin 43 üncü madde hükümleri uygulanır.

(3) Görevlerinden ayrılan veya ilişikleri kesilen uzman jandarmaların hizmette geçir-
dikleri sürelerin tamamı askerlik hizmetinden sayılır. 

(4) Sayılan hizmet süresi, erbaş ve erlerin tabi olduğu hizmet süresini karşılayanlar as-
kerlik hizmetini yapmış sayılır. Hizmet süresini karşılamayanların eksik kalan süreleri, erbaş
ve erlerin tabi olduğu hizmet süresi esas alınarak 34 üncü maddenin ikinci fıkrası hükümlerine
göre erbaş ve er olarak tamamlatılır.
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(5) Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinden veya Jandarma Genel Komutanlığı ile
Sahil Güvenlik Komutanlığı adına okudukları üniversite, fakülte veya yüksekokullar ile meslek
yüksekokullarından ilişiği kesilenlerin bu okullarda okudukları sürelerin askerlik hizmetinden
sayılmasına ilişkin sürelerinin hesabında ve noksan hizmetlerinin tamamlatılmasında 93 üncü
madde hükümleri uygulanır.

(6) Yedek subay adayı veya yedek astsubay adayı olma hakkı bulunanlar, yedek subay
veya yedek astsubay olmaya istekli olmaları ve yedek subay adayı veya yedek astsubay adayı
seçilmeleri halinde daha önceki hizmet süreleri dikkate alınmaksızın yedek subay veya yedek
astsubayların hizmet süresine tabi tutulur.

(7) Sözleşmesi feshedilen uzman erbaşlar, sözleşmeli erbaş ve erler ile sözleşmeli er
adaylarının varsa kalan askerlik hizmeti, ilgilinin ilişiği kesilmeden Jandarma Genel Komu-
tanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen birliklerde erbaş ve er olarak tamamlatı-
lır.

Tabipler ile diğer sağlık personelinin askerlik hizmetine ilişkin usul ve esaslar 
MADDE 98 – (1) Bakanlık ile Sağlık Bakanlığınca her celp ve/veya atama döneminde

müştereken belirlenen yer ve miktarda;
a) Askerlik hizmetini yedek subay olarak yerine getiren tabipler Devlet hizmeti yüküm-

lülüğünü tamamlamış sayılır.
b) Temel askerlik eğitimini tamamlayan tabipler Devlet hizmeti yükümlülüğünü yap-

mak üzere Sağlık Bakanlığı emrine verilir. Yer ve miktarın belirlenmesinde öncelikle Türk Si-
lahlı Kuvvetlerinin harekâta katılan birlikleri, hudut birlikleri, eğitim birlikleri, yüzer/uçucu
birlikleri ile bunları destekleyen diğer birlik ihtiyaçları dikkate alınır.

(2) Silahaltına alınan tabip yedek subay adayları temel eğitimin sonunda kuraya tabi
tutulur. Birinci fıkranın (a) bendi kapsamına gireceklerin kurası önce, (b) bendi kapsamına gi-
receklerin kurası sonra çekilir.  Kura çekiminde subay ve astsubayların ilk atamasındaki kura
usul ve esasları uygulanır.

(3) Devlet hizmeti yükümlülüğünü yerine getirmiş olanlar birinci fıkra kapsamına alın-
maz.

(4) Askerlik hizmetini yedek subay olarak yerine getirdikleri Bakanlıkça Sağlık Ba-
kanlığına bildirilenler Devlet hizmeti yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılır.

(5)  Devlet hizmeti yükümlülüğünü yapmak üzere Sağlık Bakanlığı emrine verilenlerin
atamaları Sağlık Bakanlığınca yapılır. Bunlar Devlet hizmeti yükümlülüğünü yerine getirinceye
kadar geçici terhis edilir. Bunların;

a) Her türlü özlük işleri Devlet hizmeti yükümlülüğünün devamı süresince Sağlık Ba-
kanlığınca yürütülür. 

b) Usulüne uygun olarak Devlet hizmeti yükümlülüğünü yerine getirdikleri Sağlık Ba-
kanlığınca Bakanlığa bildirilenler askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılır ve asteğmen olarak
terhis edilir. 

c) Sağlık Bakanlığındaki bu görevleri sırasında usulüne göre tabiplik mesleği ile ilişikleri
kesilenler kalan hizmetlerini er olarak tamamlamak üzere Sağlık Bakanlığı ile ilişikleri kesi-
lerek Bakanlığa bildirilir. 

ç) Devlet hizmeti yükümlülüğünü usulüne uygun olarak tamamlamayanların takipleri
ve noksan hizmetlerinin tamamlatılması hakkında 34 üncü madde hükümleri uygulanır. Noksan
hizmetin hesabında Devlet hizmeti yükümlülüğünde geçen süre dikkate alınmaz. 

(6) Seferberlik ve savaş hâlinde bu madde hükümleri uygulanmaz.
(7) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık ile Sağlık Bakanlığınca

müştereken belirlenir.
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ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yoklama Kaçağı, Saklı ve Bakayaların Takip ve Cezalandırma İşlemleri

Yoklama kaçağı, saklı, bakaya ve geç iltihak bakayaları
MADDE 99 – (1) Kanunda yazılı mazereti bulunduğuna dair belge ibraz etmeyenler-

den;
a) Tabi olduğu yoklama yılı içerisinde yoklamasını yaptırmayanlar yoklama kaçağı,
b) Yirmi yaşına girmiş oldukları halde isimlerini nüfus kayıtlarına geçirmemiş bulu-

nanlar saklı,
c) Sevke tabi olduğu halde sevkini yaptırmayanlar ile sevk edildiği birliğe katılmayanlar

bakaya,
ç) Sevkini yaptırdığı halde kendisine tanınan yol süresi dışında birliğine katılanlar geç

iltihak bakayası,
olarak kabul edilir. Bu durumda bulunan yükümlüler hakkında 101 inci madde hüküm-

leri uygulanır.
Yoklama kaçağı ve bakayaların takipleri
MADDE 100 – (1) Yoklama kaçağı ve bakayalar, askerlik ödevlerini yerine getirmek

maksadıyla yakalanmaları için Askeralma Genel Müdürlüğünce İçişleri Bakanlığına bildirilir.
(2) Kolluk kuvvetlerince yakalanarak muhafaza altına alınanlar, mesai saatleri içerisinde

en yakın askerlik şubesine getirilir. Mesai saatleri dışında veya askerlik şubesinin bulunmadığı
yerlerde yakalananlar ilgili kolluk kuvveti tarafından hazırlanan tutanağa istinaden derhal ser-
best bırakılır.

(3) Kolluk kuvvetleri tarafından hazırlanan tutanakların bir nüshası yükümlüye verilir,
diğer nüshası ise en geç üç işgünü içerisinde en yakın askerlik şubesine teslim edilir.

(4) Yoklama kaçağı ve bakaya olarak arananlardan yurt dışında yaşadığı tespit edilenlere
ilgili Türk Konsoloslukları aracılığıyla işlemlerini tamamlatması tebliğ edilir ve tebellüğ bel-
geleri askerlik şubesine iade edilir.

Yoklama kaçağı, saklı ve bakayaların cezalandırma işlemleri
MADDE 101 – (1) Yoklama kaçağı, saklı ve bakayalar Kanunun 24 üncü maddesinin

birinci fıkrası esaslarına göre idari para cezasıyla cezalandırılır.
(2) Bunlardan kendiliğinden gelenler her gün karşılığı 5 Türk Lirası, yakalananlar ise

10 Türk Lirası idari para cezası ile cezalandırılır. Bu fıkra kapsamında belirlenen idari para ce-
zalarının yeniden değerlemesinde 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 nci maddesinin yedinci fıkrasındaki idari para cezasının bir Türk Lirasının küsuru dikkate
alınarak uygulanır. İdari para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir.

(3) Yapılan muayenelerinde askerliğe elverişli olmadıkları anlaşılanlar, askerlikten mua-
fiyet hakkı olanlar ile Kanunda belirtilen nedenlerle erteleme hakkı olduğu halde süresi içeri-
sinde işlem yaptırmayanlara erteleme sürelerine denk gelen günler için idari para cezası uygu-
lanmaz. Uygulandıktan sonra bu madde kapsamında olduğu anlaşılanlar iptal edilir ve iptal
edilen para cezaları, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak-
kında Kanun kapsamında takip ve tahsil için gönderildiği vergi dairelerine bildirilir. 54 üncü
maddenin üçüncü fıkrası kapsamında ertelemesi yapılanların, yoklama kaçağı veya bakaya
olarak geçen süreleri için Kanunun 24 üncü maddesi esasları uygulanır.

(4) İdari para cezası vermeye yetkili makam; askerlik şubesine bizzat müracaat eden
yükümlüler için müracaat ettiği, kolluk kuvvetleri tarafından getirilen yükümlüler için ise ge-
tirildiği askerlik şubesi başkanı; kolluk kuvvetleri tarafından haklarında tutanak tutulma işlemi
de dahil diğer durumlar için nüfusa kayıtlı olduğu yer askerlik şubesi başkanıdır. Yükümlünün
bizzat müracaat ettiği veya getirildiği askerlik şubesi başkanınca uygulanan idari para cezası
derhâl yükümlünün nüfusa kayıtlı olduğu yer askerlik şubesi başkanlığına bildirilir.
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(5) Barışta, Kanunun 24 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca verilen idarî para ce-
zası kesinleştikten sonra bu eylemlerden herhangi birini işleyenler ile bu eylemleri seferberlik
ve savaş hâlinde işleyenler hakkında nüfusa kayıtlı olduğu yer askerlik şubesince suç dosyaları
hazırlanarak yükümlünün nüfusa kayıtlı oldukları yer Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir. 

(6) Yükümlülere verilen idari para cezaları 7201 sayılı Kanun ile 25/1/2012 tarihli ve
28184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönet-
melik esaslarına göre tebliğ edilir.

(7) Verilen idari para cezaları hakkında 5326 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hususlar

Harcırah ve yol masrafı ödemeleri
MADDE 102 – (1) Yoklama, celp ve sevk döneminde; askerliğe elverişli olup olma-

dıklarının tespiti için memuriyet mahalli dışındaki yetkili sağlık kuruluşlarına sevk edilmelerine
zaruret görülenlerin harcırahı, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8 inci mad-
desine göre ödenir. Buna göre, yılı merkezi bütçe kanunu H cetvelinde belirlenen gündelikler-
den; “I-Yurt İçinde Verilecek Gündelikler “(Madde:33)” maddesinin “B-Memur ve Hizmetli-
lerden;” fıkrasının “e) Aylık/Kadro derecesi 5-15 olanlar için” belirlenen gündelik miktarı esas
alınır.

(2) Yükümlünün ikametgâhının bulunduğu yer ile askerlik şubesinin farklı il veya il-
çelerde olması durumunda askerlik şubesinin bulunduğu yer memuriyet mahalli olarak kabul
edilir.

(3) Harcırah, yükümlünün sevk ve muayene işlemlerinin sonuçlanması veya sevk edil-
diği yetkili sağlık kuruluşundan dönüşünü müteakip ödenir.

(4) İşlemlerini aynı gün içerisinde tamamlayanlardan; öğle (saat 13.00) ve akşam (saat
19.00) yemeği zamanlarından birini geçirenlere üçte bir, ikisini geçirenlere üçte iki oranında
ve geceyi de geçirenlere tam gündelik verilir.

(5) Konaklama giderleri yılı merkezi bütçe kanununda yapılan düzenlemelere göre öde-
nir.

(6) Gündeliklerin hesaplanmasında, sevk belgesindeki tarih göz önünde bulundurulmaz;
bu hesaplamada yetkili sağlık kuruluşuna gitmek üzere yola çıkılan tarih esas alınır.

(7) Yetkili sağlık kuruluşlarında yatarak geçen süreler için gündelik ve konaklama gideri
ödenmez.

(8) Sağlık kararlarına ilişkin olarak;
a) Haklarında şikâyet ve ihbarda bulunulanlar ile idarece muayenesine lüzum görülen-

lerin, yeniden yetkili sağlık kuruluşlarına sevklerinde; yoklama, celp ve sevk ile yedeklik dö-
nemindekiler için harcırah ve konaklama gideri, silahaltındakiler için yol masrafı ödenir.

b) Haklarında verilen karara itiraz edenlerin, yeniden yetkili sağlık kuruluşlarına sevk-
lerinde; yoklama, celp ve sevk ile yedeklik dönemindekiler için harcırah ve konaklama gideri,
silahaltındakiler için ise yol masrafı ödenmez.

(9) Askerliğe elverişli olup olmadıklarının tespiti için yapılacak sağlık muayenelerinden
herhangi bir ücret veya katkı payı alınmaz.

(10) Yükümlülerin birliklerine sevklerinde yol masrafı ödenir. Bunlardan çeşitli neden-
lerle birliklerine katılmayanlara müteakip sevklerde ödeme yapılmaz. Kısa süreli kaçma ve
izin süresini geçirme disiplinsizlikleri ile firar ve hava değişimi/izin tecavüzünde iken birlik-
lerine sevk edilenlere ödeme yapılmaz.

(11)  Refakatli sevklerde refakatçi için ödeme yapılmaz.
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(12) Serbest usul ile sevk edilecek yükümlülerden;
a) İlk defa askere sevk edileceklerden, sevk işlemlerini askerlik şubesine müracaat ede-

rek yaptıranlar, askerlik şubesine müracaat etmeksizin işlemlerini e-Devlet üzerinden yaptı-
ranlar ve kendiliğinden eğitim birlik veya merkezlerine müracaat edenler için, adrese dayalı
nüfus kayıt sisteminde kayıtlı olan ikamet adresi il/ilçe merkezinden, sevk edildikleri yerin bu-
lunduğu il/ilçe merkezine kadar olan, 

b) Adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlı ikamet adresi yurt dışı olanlardan; 
1) Askerlik şubesine müracaat ederek sevk işlemini yaptıranlar için askerlik şubesinin

bulunduğu yer il/ilçe merkezinden, sevk edildikleri yerin bulunduğu il/ilçe merkezine kadar
olan,

2) Sevk işlemini e-Devlet üzerinden yaptıranlar ile kendiliğinden eğitim birlik/merkez-
lerine müracaat edenler için nüfusa kayıtlı oldukları yer il/ilçe merkezinden, sevk edildikleri
yerin bulunduğu il/ilçe merkezine kadar olan,

c) Askerlik şubesinden sevki yapılacak diğer yükümlülere, müracaat ettikleri askerlik
şubesinin bulunduğu yer il/ilçe merkezinden, sevk edildikleri yerin bulunduğu il/ilçe merkezine
kadar olan,

ç) Diğer birlik ve kurumlardan sevk edilecekler, dağıtımı yapılacaklar, Kanunun 28 inci
maddesinin yedinci fıkrası kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere kanuni izine veya ma-
zeret iznine gönderilecekler veya terhis edilecekler için, sevk işleminin yapıldığı birlik/kurum,
hastane ve benzeri konuşlu bulunduğu yer il/ilçe merkezinden, sevk edilecekleri veya izin ve
terhiste adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlı olan ikamet adreslerinin il/ilçe merkezine
kadar olan,

d) Hastanelerde muayene ve tedavileri neticesinde hava değişimi, sağlık kurulu raporu
ile verilen istirahatlerde veya “Askerliğe Elverişli Değildir” kararı verilen erbaş ve erlerin has-
tanelerden ikamet adreslerinin il/ilçe merkezine kadar olan,

e) Terhiste ikametgâhının yurt dışında olacağını belgeleyen erbaş ve erler için, terhis
edildiği birliğin konuşlu bulunduğu il/ilçe merkezinden, yurt dışına çıkış yapılacak yer il/ilçe
merkezine kadar olan, 

mesafeler esas alınarak taşıma bedeli tespit edilir.
(13) On ikinci fıkrada belirtilen yükümlülere ödenecek taşıma bedelinin hesaplanma-

sında; 
a) 400 kilometreye kadar olan mesafeler için gidilecek mesafenin 1,6 katının, 
b) 400 (dahil) kilometreden fazla-800 kilometreden az olan mesafeler için her kilometre

başına gidilecek mesafenin 1,4 katının, 
c) 800 (dahil) kilometreden fazla-1.201 kilometreden az olan mesafeler için her kilo-

metre başına gidilecek mesafenin 1,2 katının, 
ç) 1.201 (dahil) kilometreden fazla olan mesafeler için her kilometre başına gidilecek

mesafenin, 
memur aylık katsayısı ile çarpılması sonucu bulunan tutar esas alınır.
d) Sevk edilecek yere gidişte feribot, vapur ve benzeri vasıta ile geçiş yapılması zorunlu

ise bu denizyolu geçiş vasıtası ücreti ayrıca ilave edilir.
e) Taşıma bedeli hesaplama (mesafe x memur aylık katsayı x oran) yönteminde yer alan

ve ayrıntısı (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen oran miktarı; ihtiyaç hâlinde Hazine ve Ma-
liye Bakanlığının uygun görüşü alınarak Millî Savunma Bakanı onayı ile güncellenir ve ya-
yımlanacak tebliğ ile duyurulur. 

(14) Taşıma bedeli hesaplamasında kullanılacak mesafenin tespitinde, Karayolları Genel
Müdürlüğünün genel ağında yer alan “Mesafe Cetveli” veya “İller Arası Mesafe Cetveli/İl İlçe
Arası Mesafe Cetveli” veya “Mesafe Sorgulama” hizmetindeki mesafeler esas alınır.
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(15) Serbest usul ile sevklerde; sevki yapan askerlik şubeleri veya birlik/kurumlar ta-
rafından taşıma bedeli ödemesinde Kabul Toplanma/Tali Kabul Toplanma Merkezleri
(KTM/TKTM) arasında geçen mesafe dikkate alınmaz. Yapılacak ödemede sevkin başlangıç
yerinden KTM/TKTM’lere kadar olan mesafe veya KTM/TKTM’nin bitiş yerinden gidilecek
yere kadar olan mesafe dikkate alınır.

(16) İlk defa askere sevk edilecekler hariç, askerlik şubelerinden aynı garnizon içeri-
sindeki birlik veya kuruma yapılan sevkler ile hastaneye sevklerde bir gün yol süresi verilir;
ancak, taşıma ve iaşe bedeli ödemesi yapılmaz.

(17) Yol masrafı ile varsa denizyolu geçiş vasıtası ücreti, yükümlüye elden nakit olarak
ödenebileceği gibi bankacılık veya PTT havale sistemi kullanılarak yükümlünün hesabına ak-
tarılmak suretiyle veya usulüne uygun bir dilekçeye göre tayin edilen mutemede de ödenebi-
lir.

(18) Terhis olduktan sonra askerlik şubesine müracaat ederek, hastalıklarının askerlik
hizmetinin sebep ve tesiriyle oluştuğunu beyan ederek sağlık kuruluşuna sevk edilenlere yol
ve iaşe bedeli ödenmez. 

(19) 31 inci maddenin birinci fıkrası kapsamındaki izinler için bir defa, beşinci fıkrası
kapsamındaki izinlerde ise her defasında gidiş ve dönüş taşıma ve iaşe bedelleri birlik komu-
tanlıklarının bağlı olduğu harcama birimlerince ödenir.

Noksan hizmetlilere tayın bedeli ve yol masrafı ödenmesi
MADDE 103 – (1) Noksan hizmetlilerden, askerlik hizmetini erbaş ve er bulunmayan

askerlik şubesinde tamamlatılacak olanlara, 24/5/2007 tarihli ve 5668 sayılı Türk Silahlı Kuv-
vetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Besleme Kanununun
4 üncü maddesinin dördüncü fıkrası gereğince tayın bedeli verilir.

(2) Noksan hizmetlilerin noksan hizmetini tamamlamak için ikametgâhının bulunduğu
yer ile noksan hizmetini tamamlayacağı yer arasındaki yol masrafı sadece ilk gelişi ve dönüşü
olmak üzere noksan hizmetini yaptığı yerin bağlı olduğu harcama birimince 102 nci madde
esaslarına göre ödenir.

Harçlık ve diğer ödemeler 
MADDE 104 – (1) Askerlik hizmetini birinci altı ay için yapmakta olan er ve erbaşlara

ve Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında askerlik hizmetine devam edenlere
(ikinci altı ay) bu görevlerinin devamı süresince 257 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre
harçlık ödenir. Ayrıca Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında askerlik hizmetine
devam edenler için 257 sayılı Kanunda belirlenen harçlık miktarının net asgari ücretin altında
olması halinde, harçlık tutarı ile net asgari ücret tutarı arasındaki fark kadar tamamlayıcı ödeme
yapılır.

(2) Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkâri, Van, Ağrı ve Iğdır il-
lerindeki hudut birliklerinde Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında askerlik
hizmetine devam edenlere (ikinci altı ay), Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Bakanlık tarafından
birlikte belirlenecek tutar üzerinden ilave harçlık ödenir. Bu tutara ilişkin gösterge rakamı Milli
Savunma Bakanlığı Bütçe ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından ayrıca ilgili birimlere
yayımlanır.

(3) Birinci ve ikinci derecede kalkınmada öncelikli yörelerde Genelkurmay Başkanlı-
ğınca tespit edilen birliklerde görevli olup ikinci altı aylık dönemde askerlik hizmetine devam
eden er ve erbaşlara ikinci altı aylık dönem için iki katı harçlık ödemesi yapılmaz.

(4) İkinci altı aylık dönemde askerlik hizmetine devam eden er ve erbaşlara ikinci altı
aylık dönemde 257 sayılı Kanunun 5 inci ve 6 ncı maddeleri kapsamında munzam harçlık öde-
mesi yapılmaz. Ancak 257 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin (b) fıkrasında gösterilen er ve er-
başlara ödenen munzam harçlık bu durumdan müstesnadır.
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(5) Kıbrıs'ta, askerlik hizmetini birinci altı ay için yapmakta olan er ve erbaşlara
14/7/1964 tarihli ve 500 sayılı Kıbrıs'a Gönderilecek Türk Askerî Birliği Mensuplarının Aylık
ve Ücretleriyle Çeşitli İstihkakları ve Birliğin Başka Giderleri Hakkında Kanunun 1 inci mad-
desinin üçüncü fıkrasında belirtilen göstergelere göre hesaplanacak harçlık tutarı ödenir. Ka-
nunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında askerlik hizmetine devam edenlere (ikinci
altı ay) 500 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamındaki göstergeler üze-
rinden ayrıca bir harçlık ödemesi yapılmaz. 

(6) 926 sayılı Kanunun 143 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca, yedek subay okulu
öğrencilerine ve yedek astsubay okulu öğrencilerine harçlık ödenir. 

ON BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yeniden sağlık kuruluşlarına sevki gerekenler
MADDE 105 – (1) İnceleme ve onay makamınca tespit edilen eksik veya hatalı husus-

lar nedeniyle haklarında tanzim edilen raporları onaylanmayarak zeyil raporu düzenlenmesi
maksadıyla iade edilenler ile yetkisiz sağlık kuruluşları tarafından rapor tanzim edilenlerden
tekrar sağlık kuruluşlarına sevki gerekenlere;

a) Askerlik şubesince öncelikle 7201 sayılı Kanun hükümlerine göre tebligat yapılır.
b) Tebliğ tarihinden itibaren iki ay içinde sağlık kuruluşuna sevk için askerlik şubesine

müracaat etmeyenler hakkında mevcut statülerine uygun olarak yoklama kaçağı, bakaya veya
noksan hizmetlilere ilişkin hükümler uygulanır.

c) Tebligat yapılmış olmasına rağmen iki aylık süre içerisinde askerlik şubesine müra-
caat etmeyenler, yakalanmaları için Bakanlıkça İçişleri Bakanlığına bildirilirler. Yakalanarak
muhafaza altına alınanlar, mesai saatleri içerisinde en yakın askerlik şubesine getirilirler. Mesai
saatleri dışında veya askerlik şubesinin bulunmadığı yerlerde yakalananlar ilgili kolluk kuvveti
tarafından hazırlanan tutanağa istinaden derhal serbest bırakılırlar.

Adli makamların talimatları gereği sağlık kuruluşlarına sevki yapılanlar
MADDE 106 – (1) Adli makamların talimatları doğrultusunda askerliğe elverişli olup

olmadıklarının tespiti maksadıyla sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarına
sevk edilen yükümlülerin işlemleri, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve
Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği kapsamında tanzim edilen sağlık ra-
porlarına göre yürütülür.

İstihbarat ve tanık koruma kapsamındaki yükümlü işlemleri 
MADDE 107 – (1) 1/11/1983 tarihli ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve

Millî İstihbarat Teşkilatı Kanunu ile 27/12/2007 tarihli ve 5726 sayılı Tanık Koruma Kanunu
kapsamındaki yükümlülerin askerlik işlemleri, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Jandarma
Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün talebi üzerine Askeralma Genel Müdür-
lüğü tarafından gerekli tedbirler alınarak yürütülür.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler 
MADDE 108 – (1) Aşağıda sayılan;
a) 17/3/1984 tarihli ve 18344 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yedek Subay Aday

Adaylarından veya Yedek Subay Adaylarından Erbaş ve Er Çıkarılacaklara İlişkin Yönetme-
lik,

b) 3/10/1984 tarihli ve 18534 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvet-
lerinin İhtiyaç Duyduğu Yedek Subay Adaylarının Seçimine İlişkin Şekil ve Esaslar ile Celp
Usulleri Hakkında Yönetmelik, 

c) 6/7/2005 tarihli ve 25867 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Askerlik Yükümlülü-
ğünü Millî Eğitim Bakanlığı Emrinde Öğretmen Olarak Yerine Getirecekler Hakkında Yönet-
melik, 
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ç) 17/10/2009 tarihli ve 27379 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Savunma Ba-
kanlığı Sevk Tehiri İşlemleri Yönetmeliği,

d) 12/4/2010 tarihli ve 27550 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Savunma Ba-
kanlığı Er Olarak Askere Sevk Edilecek Yükümlülerin Sınıflandırma İşlemlerine Ait Yönet-
melik,

e) 25/8/2015 tarihli ve 29456 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurt Dışı İşçi Ertele-
me Yönetmeliği,

yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçici hükümler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Kanunun yürürlüğe girdiği 26/6/2019 (hariç) tarihinden ön-

ce, mülga 1111 sayılı Kanun kapsamında askerlik hizmetleri erteli durumda bulunanlar için,
erteleme şartlarını kaybetmedikleri sürece mülga 1111 sayılı Kanundaki yaş süreleri geçerlidir
ve erteleme şartlarını kaybetmedikleri sürece bunların ertelemeleri iptal edilmez. Kanunun yü-
rürlüğe girdiği tarihten sonra erteleme talep edenlerin işlemleri Kanun hükümlerine göre yü-
rütülür.

(2) Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının askerlik yükümlüsü
ihtiyacı İçişleri Bakanlığınca Bakanlığa bildirilir. Genelkurmay Başkanlığınca kuvvet komu-
tanlıklarının ihtiyaçları da dikkate alınarak Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığının tahsis oranları belirlenir. Belirlenen tahsis oranlarına göre Cumhurbaşkanı ka-
rarı ile belirlenecek süre ile Bakanlıkça yükümlü ihtiyacı karşılanır. Bu suretle Jandarma Genel
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı emrine yükümlülük esası ile verilenler hakkında
diğer yükümlülerin tabi olduğu hükümler uygulanır.

(3) Kanunun geçici 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında bedelli askerlik hiz-
meti yükümlülüğünü tamamlayanlar hakkında Kanunun 24 üncü maddesi ile mülga 1111 sayılı
Kanun gereğince verilen idari para cezalarından ödenmemiş olanların tahsilinden vazgeçilir.

(4) Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde muvazzaflık hizmetine
başlayanlar hakkında mülga 1111 sayılı Kanun ile Kanunun 24 üncü maddesi gereğince verilen
idari para cezalarından askere sevk tarihi itibarıyla ödenmemiş olanların tahsilinden vazgeçi-
lir.

(5) Çok vatandaşlık hakkına sahip olan ve bulundukları yabancı ülkelerde yapmış ol-
dukları askerlik hizmetleri nedeniyle mülga 1111 sayılı Kanun kapsamında muafiyet hakkı
olanların Kanunun yürürlüğe girdiği 26/6/2019 (hariç) tarihinden önce dış temsilciliklere baş-
vurmuş olmaları halinde bu talepleri yerine getirilir.

(6) Mülga 1111 sayılı Kanunun geçici 53 üncü maddesi gereğince; 27/1/2016 tarihinden
önce dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuran ve işlemleri dövizle askerlik
hizmeti kapsamında yürütülmeye devam olunanlardan 1.000 Avro veya karşılığı yabancı ülke
parası ödemesi bulunanlar ile 27/1/2016 tarihinden önce dövizle askerlik hizmetinden yarar-
lanmak üzere başvurmalarına rağmen ödemelerini tamamlamadıkları için dövizle askerlik hiz-
meti kapsamından çıkartılanlardan 31/12/2017 tarihine kadar 1.000 Avro döviz tutarı üzerinden
yeniden başvuranlar, muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar. Bunların fazladan
yaptıkları ödemeler iade edilmez. Mülga 1111 sayılı Kanunun uygulamaları gereğince dövizle
askerlik kapsamında ödemede bulunan yükümlülerin geri ödeme talepleri Ek-14’te yer alan
Dövizle Askerlik Geri Ödeme Çizelgesine göre yürütülür.

Yürürlük
MADDE 109 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 110 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.
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Afyon Kocatepe Üniversitesinden:
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Afyon Kocatepe Üniversitesi Uzaktan Eğitim

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının gö-
revlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Afyon Kocatepe Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevle-
rine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (AKU-UZEM): Afyon Kocatepe Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve

Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü, 
ç) Rektör: Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Afyon Kocatepe Üniversitesi Senatosunu,
e) Uzaktan eğitim: Öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı fiziksel ortamı paylaşmaksızın,

senkron ve/veya asenkron olarak bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak yapılan eğitim
ve öğretimi,

f) Üniversite: Afyon Kocatepe Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitede yürütülmekte olan internet destekli öğ-

retim faaliyetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesini temin etmek, uzaktan eğitim ile ilgili
araştırma-geliştirme ve uygulama çalışmaları yapmak, kurum ve kuruluşların uzaktan eğitim
ihtiyaç ve isteklerine yardımcı olmak, lisans, lisansüstü ve yetişkin eğitiminde internet orta-
mında e-öğrenme temelli ders ve programları geliştirmek ve Üniversitede verilmekte olan ders-
leri e-öğrenme ile desteklemek, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının eğitim program-
larını e-öğrenmeye uyarlamasına ve uzaktan eğitim sistemlerinin geliştirilmesine katkıda bu-
lunmak, bilgi birikimini ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmak, yayınlar yapmaktır.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Kamu, özel sektör, ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve kişiler için uzaktan eğitim

kapsamında kurslar, seminerler, konferanslar ve benzeri dersler, eğitim programları planlamak
ve bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak.

b) Uzaktan yükseköğretim kapsamında Üniversiteye bağlı eğitim kurumları ile diğer
yükseköğretim kurumları için dersler ve programlar planlamak ve yürütmek.

c) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Türkiye’nin ve dünyanın farklı üniversitele-
rinde alanında uzman akademisyenlerle ortak yüksek lisans ve doktora sınavları için gerekli
altyapıyı sağlamak.

ç) Amaçları doğrultusunda, uzaktan eğitimin gerektirdiği iletişim ve bilgi teknolojile-
rinin gelişimini takip etmek, uygulamalar için sistem tasarımı yapmak ve uzaktan eğitime ilişkin
tüm teknik işleri yürütmek.

d) Uzaktan eğitimin teknolojik ve iletişim altyapısı konularında ulusal ve uluslararası
kurum ve kuruluşlarla iletişimi, etkileşimi ve işbirliğini sağlamak.

e) Üniversite ve iletişim hizmeti sunan diğer kurum ve kuruluşlarla uzaktan eğitim ko-
nularına yönelik olarak ilişkiler geliştirmek.

f) Uzaktan eğitime ilişkin mevzuatı takip etmek, bu kapsamda yeni gelişmeler ve uy-
gulamalar planlamak ve düzenlemek.

g) Uzaktan eğitim konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak.
ğ) Üniversite tarafından yürütülmekte olan uzaktan eğitim çalışmaları için ders içerikleri

hazırlamak.
h) Üniversite içi ve Üniversite dışı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım otomasyonlarını

ve ders içeriklerini hazırlamak, akreditasyonları yapmak, bu konularda danışmanlık yapmak,
gerekli koordinasyonları sağlamak.

ı) Dijitalleşmeye geçiş sürecinde Türkiye’nin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı
nitelikteki uygulamaların e-öğrenme vasıtasıyla yaygınlaştırılması için bilimsel ve teknolojik
araştırmalar yapmak.

i) Uzaktan eğitimle ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla iş-
birliği yapmak.

j) Değişen ve gelişen teknoloji veya koşullara göre uzaktan eğitime bağlı her türlü görevin
güncellenmesini sağlamak amacıyla gerekli çalışmaları yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür ve görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından

üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdüre ça-
lışmalarında yardımcı olmak ve gerektiğinde Müdüre vekâlet etmek üzere Üniversitenin öğre-
tim elemanları arasından iki kişi, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından müdür yardımcısı
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olarak görevlendirilir. Süresi dolan veya dolmadan görevinden ayrılan müdür yardımcılarının
yerine aynı usulle, Rektör tarafından yeniden görevlendirme yapılır. Müdürün görevi bitince
müdür yardımcılarının görevi de sona erer. Müdürün katılamadığı toplantılara, Müdürün gö-
revlendirdiği müdür yardımcısı başkanlık eder.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Mer-

kez çalışmalarının düzenli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantıya başkanlık etmek, toplantı gün-

demlerini belirlemek ve alınan kararları uygulamak.
c) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemlerini belirlemek, toplantıya

başkanlık etmek, Merkezin hazırladığı uygulama, araştırma ve bu konularla ilgili çalışma plan
ve projelerini değerlendirmek üzere Danışma Kuruluna sunmak.

ç) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek.
d) Her yılın sonunda faaliyet raporunu ve sonraki yıla ilişkin programı hazırlayıp Yö-

netim Kurulunun uygun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
e) Merkezin verimli çalışmasını ve ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak. 
f) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli eylem ve akademik planları ile ilgili her takvim

yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim
Kurulunun uygun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak. 

g) Merkezin plan dâhilinde yapacağı bilimsel çalışmalar başta olmak üzere, her türlü
çalışma ve faaliyetini belirlemek, uygulamaya koymak, çalışma grupları oluşturmak, çalışma
ve faaliyetleri yönlendirmek. 

ğ) Yurt içi ve yurt dışındaki ilgili araştırma ve uygulama merkezleri, resmî ve özel ku-
rum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak amaca uygun ön çalışmalar yapmak, ortak projeler ge-
liştirmek ve üretmek. 

h) Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek,
personel görevlendirmeleriyle ilgili Rektörlüğe teklifte bulunmak. 

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile Mü-
dür tarafından önerilen Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendi-
rilen Merkezin faaliyet alanlarında uzman iki üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yö-
netim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.
Görev süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle
yeni üyeler görevlendirilir. 

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün davetiyle yılda en az bir defa olmak üzere salt çoğunlukla
toplanır ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda oy çokluğuyla karar alır.
Oy eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. 

(3) Yönetim Kurulu toplantısına üst üste üç defa özürsüz katılmayan üyenin üyeliği
kendiliğinden sona erer. 

(4) Yönetim Kurulunun, Merkezin yönetimi ile ilgili konulardaki görevleri şunlardır: 
a) Müdür tarafından getirilen teklifleri görüşmek ve karara bağlamak. 
b) Merkezin her türlü faaliyetleriyle ilgili kısa, orta ve uzun vadeli plan ve programlarını

yapmak ve yönetmek. 
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c) Yıllık faaliyet raporunu inceleyip karara bağlamak. 
ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve

bunların görevlerini düzenlemek. 
d) Yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek ça-

lışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek. 
e) Danışma Kurulundan gelecek önerileri değerlendirmek.
Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten
veya çalışma alanları Merkezin faaliyetlerine katkıda bulunabilecek Üniversite öğretim ele-
manları ile istekleri halinde diğer kamu veya özel kurum ve kuruluş temsilcileri, kişiler ve yurt
dışından uzmanlar arasından belirlenen en fazla on iki üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri,
Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından iki yıllığına görevlendirilir. Süresi biten üyeler ye-
niden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi
tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Üniversite Danışma Kurulunun belirlediği çalışma takvimine göre
bahar ve güz yarıyıllarında olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Müdür gerekli gördüğü
takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.

(3) Kurumlarını temsilen görevlendirilen üyelerin, kurumlarındaki görevlerinin sona
ermesi halinde kurul üyelikleri de sona erer. 

(4) Danışma Kurulu istişari bir organ olup görevleri şunlardır:
a) Merkez faaliyetleriyle ilgili değerlendirme yapmak ve önerilerde bulunmak.
b) Üniversite dışı kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak Merkezin faaliyetlerine des-

tek sağlamak.
c) Merkezin faaliyet alanlarında kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu konularda pro-

je, seminer, tez çalışmaları, panel, sempozyum, çalıştay ve benzeri bilimsel etkinliklerin ya-
pılmasına ilişkin eşgüdümü sağlamak.

ç) Ulusal ve uluslararası gelişmeler doğrultusunda çeşitli tavsiye kararları almak ve Yö-
netim Kuruluna önermek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından
karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat
hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü
yürütür.
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TEBLİĞLER

Ticaret Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2016/4)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 17/2/2016 tarihli ve 29627 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta
Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/4)’in 8 inci maddesinin ikinci
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Soruşturma kapsamında işbirliğinde bulunan Tan Trung Nam Co. Ltd ve Anh Khoa
Gia Lai Mineral Joint Stock Company firmalarının da Vietnam’da kurulu üretim kapasiteleri
bulunduğu ve faal olarak üretim yaptıkları görülmüş ancak soru formu kapsamında sağladıkları
bilgilerin tamamı doğrulanamamıştır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiştir.

“(2) Vietnam’da yerleşik Dong A Granite Stone Co., Enterprise 380 Phu Tai Joint Stock
Co. ve Hoan Cau Granite Co. Ltd firmalarının bahse konu önlemi etkisiz kılmaya yönelik bir
faaliyetleri bulunmadığı anlaşılmıştır. Bu çerçevede, Vietnam’da mukim Dong A Granite Stone
Co., Enterprise 380 Phu Tai Joint Stock Co. ve Hoan Cau Granite Co. Ltd firmalarında üretildiği
belirlenen ürünlere ilişkin işlemlerde üretici sertifikası aranarak söz konusu dampinge karşı
önlemin uygulanmaması gerektiği değerlendirilmiştir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiştir.

“(1) Soruşturma çerçevesinde elde edilen bilgiler doğrultusunda, aşağıda yer alan tab-
loda gösterildiği üzere Vietnam menşeli olarak beyan edilen ve/veya bu ülke çıkışlı soruşturma
konusu ürün ithalatında, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:
2012/14) ile ÇHC menşeli ürünler için yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlem ile aynı
tutarda dampinge karşı kesin önlemin yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

MADDE 4 – Bu Tebliğ 17/2/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yü-
rürlüğe girer. 

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

17/2/2016 29627
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Ticaret Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2020/16)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 –  (1) Bu Tebliğin amacı, yerli üretici Anlas Anadolu Lastik Sanayi ve Ti-

caret Anonim Şirketi tarafından gerçekleştirilen ve Billas Lastik ve Kauçuk Sanayi Ticaret
Anonim Şirketi tarafından desteklenen başvuruya istinaden Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya
Cumhuriyeti, Hindistan Cumhuriyeti, Malezya ve Tayland Krallığı menşeli 4011.50.00.00.00
gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan “bisikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış
lastikler”, 4013.20.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan “bisikletlerde
kullanılan kauçuktan iç lastikler” ve 8714.99.90.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında
yer alan “diğerleri; aksam ve parçalar (yalnız 4011.50.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozis-
yonunda yer alan dış lastikleri ihtiva eden bisiklet tekerlekleri, jantı hariç)” ile yine aynı gümrük
tarife istatistik pozisyonunda yer alan “diğerleri; aksam ve parçalar (yalnız 4013.20.00.00.00
gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan iç lastikleri ihtiva eden bisiklet tekerlekleri, jantı
hariç)” ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin olarak nihai
gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenme-
sidir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin

Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli
ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında
Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,
b) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyeti’ni,
c) Endonezya: Endonezya Cumhuriyeti’ni,
ç) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,
d) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,
e) Hindistan: Hindistan Cumhuriyeti’ni,
f) KEP: Kayıtlı elektronik posta adresini,
g) NGGS: Nihai gözden geçirme soruşturmasını,
ğ) Tayland: Tayland Krallığı’nı,
h) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,
ı) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,
ifade eder.
Soruşturma konusu ürün
MADDE 4 – (1) Önleme tabi ürün, 4011.50.00.00.00 GTİP’i altında yer alan “bisik-

letlerde kullanılan kauçuktan yeni dış lastikler”, 4013.20.00.00.00 GTİP’i altında yer alan “bi-
sikletlerde kullanılan kauçuktan iç lastikler” ve 8714.99.90.00.00 GTİP’i altında yer alan “di-
ğerleri; aksam ve parçalar (yalnız 4011.50.00.00.00 GTİP’te yer alan dış lastikleri ihtiva eden
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bisiklet tekerlekleri, jantı hariç)” ile yine aynı GTİP’te yer alan “diğerleri; aksam ve parçalar
(yalnız 4013.20.00.00.00 GTİP’te yer alan iç lastikleri ihtiva eden bisiklet tekerlekleri, jantı
hariç)”dir.

(2) Bahse konu GTİP’ler, yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup bağlayıcı mahiyette de-
ğildir.

(3) Önleme tabi ürünün TGTC’de yer alan tarife pozisyonlarında ve/veya eşya tanım-
larında yapılacak değişiklikler, bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

Başvurunun temsil niteliği

MADDE 5 – (1) Başvuru aşamasında sunulan delillerden, Yönetmeliğin 18 inci mad-
desi çerçevesinde yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılan yerli üretici Anlas
Anadolu Lastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından yapılan başvurunun Yönetmeliğin
20 nci maddesi uyarınca yerli üretim dalı adına yapıldığı anlaşılmıştır. Bu kapsamda, söz ko-
nusu firma bu Tebliğin ilgili bölümlerinde “yerli üretim dalı” olarak anılacaktır. Diğer taraftan,
bahse konu başvuru Billas Lastik ve Kauçuk Sanayi Ticaret Anonim Şirketi tarafından da des-
teklenmiştir.

Mevcut önlem

MADDE 6 – (1) 30/4/2003 tarihli ve 25094 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İtha-
latta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2003/6) ile ÇHC, Hindistan ve
Tayland menşeli 4011.50.00.00.00 GTİP’i altında yer alan “bisikletlerde kullanılan kauçuktan
yeni dış lastikler (bisiklet jantına takılı olsun olmasın, ancak jantı hariç)” için ÇHC için CIF
bedelin %33’ü, Hindistan için CIF bedelin %20’si ve Tayland için CIF bedelin %100’ü ve
4013.20.00.00.00 GTİP’i altında yer alan “bisikletlerde kullanılan kauçuktan iç lastikler (bi-
siklet jantına takılı olsun olmasın, ancak jantı hariç)” için ÇHC için CIF bedelin %50’si, Hin-
distan için CIF bedelin %64’ü ve Tayland için CIF bedelin %100’ü oranında dampinge karşı
kesin önlemler yürürlüğe konulmuştur.

(2) 1/8/2009 tarihli ve 27306 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Re-
kabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/27) ile Endonezya ve Malezya menşeli
4011.50.00.00.00 GTİP’i altında yer alan “bisikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış lastikler
(8714.92.10.00.00 GTİP’te yer alan jantlara takılı olsun olmasın, ancak jantı hariç)” için En-
donezya için CIF bedelin %29,6 ve %33’ü olmak üzere firma bazında değişen oranlarda, Ma-
lezya için CIF bedelin %29,6 ve %33’ü olmak üzere firma bazında değişen oranlarda ve
4013.20.00.00.00 GTİP’te yer alan “bisikletlerde kullanılan kauçuktan iç lastikler
(8714.92.10.00.00 GTİP’te yer alan jantlara takılı olsun olmasın, ancak jantı hariç)” için En-
donezya için CIF bedelin %17,8 ve %33’ü olmak üzere firma bazında değişen oranlarda, Ma-
lezya için CIF bedelin %5,6 ve %33’ü olmak üzere firma bazında değişen oranlarda dampinge
karşı kesin önlemler yürürlüğe konulmuştur.

(3) 5/8/2009 tarihli ve 27310 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Re-
kabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2009/29) ile ÇHC, Hindistan ve Tayland menşeli
4011.50.00.00.00 GTİP’i altında yer alan “bisikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış lastikler
(8714.92.10.00.00 GTİP’de yer alan jantlara takılı olsun olmasın, ancak jantı hariç)” ve
4013.20.00.00.00 GTİP’i altında yer alan “bisikletlerde kullanılan kauçuktan iç lastikler
(8714.92.10.00.00 GTİP’de yer alan jantlara takılı olsun olmasın, ancak jantı hariç)” için uy-
gulanan dampinge karşı önlemlerin aynen devamına karar verilmiştir.
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(4) 24/7/2015 tarihli ve 29424 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Re-
kabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/35) ile tamamlanan son NGGS’de, daha
önce yürürlükte bulunan önlemlerde yer alan “8714.92.10.00.00 GTİP’de yer alan jantlara
takılı olsun olmasın, ancak jantı hariç” ifadesinin yerine 8714.99.90.00.00 GTİP’i eklenerek
madde tanımı “Diğerleri; aksam ve parçalar (yalnız 4011.50.00.00.00 GTİP’de yer alan dış
lastikler veya 4013.20.00.00.00 GTİP’inde yer alan iç lastikleri ihtiva eden bisiklet tekerlekleri,
jantı hariç) şeklinde yapılmıştır. 

(5) Söz konusu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:
2015/35) uyarınca, ÇHC, Hindistan, Tayland, Endonezya ve Malezya menşeli bahse konu ön-
lemler 4011.50.00.00.00 GTİP’i altında yer alan “bisikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış
lastikler” için ÇHC için 0,73 ABD Doları/Kg tutarında, Hindistan için 0,73 ABD Doları/Kg
tutarında, Tayland için 0,73 ABD Doları/Kg tutarında, Endonezya için 0,66 ABD Doları/Kg
ve 0,73 ABD Doları/Kg olmak üzere firma bazında değişen tutarlarda, Malezya için 0,62 ABD
Doları/Kg ve 0,73 ABD Doları/Kg olmak üzere firma bazında değişen tutarlarda;
4013.20.00.00.00 GTİP’i altında yer alan “bisikletlerde kullanılan kauçuktan iç lastikler” için
ÇHC için 2,02 ABD Doları/Kg tutarında, Hindistan için 2,02 ABD Doları/Kg tutarında, Tayland
için 2,02 ABD Doları/Kg tutarında, Endonezya için 0,85 ABD Doları/Kg ve 1,49 ABD
Doları/Kg olmak üzere firma bazında değişen tutarlarda, Malezya için 0,22 ABD Doları/Kg
ve 1,55 ABD Doları/Kg olmak üzere firma bazında değişen tutarlarda;  8714.99.90.00.00
GTİP’i altında yer alan “diğerleri; aksam ve parçalar (yalnız 4011.50.00.00.00 GTİP’te yer
alan dış lastikleri ihtiva eden bisiklet tekerlekleri, jantı hariç)” için ÇHC için 0,73 ABD Dola-
rı/Kg tutarında, Hindistan için 0,73 ABD Doları/Kg tutarında, Tayland için 0,73 ABD Doları/Kg
tutarında, Endonezya için 0,66 ABD Doları/Kg ve 0,73 ABD Doları/Kg olmak üzere firma ba-
zında değişen tutarlarda, Malezya için 0,62 ABD Doları/Kg ve 0,73 ABD Doları/Kg olmak
üzere firma bazında değişen tutarlarda ve 8714.99.90.00.00 GTİP’i altında yer alan “diğerleri;
aksam ve parçalar (yalnız 4013.20.00.00.00 GTİP’te yer alan iç lastikleri ihtiva eden bisiklet
tekerlekleri, jantı hariç)” için ÇHC için 2,02 ABD Doları/Kg tutarında, Hindistan için 2,02
ABD Doları/Kg tutarında, Tayland için 2,02 ABD Doları/Kg tutarında, Endonezya için 0,85
ABD Doları/Kg ve 1,49 ABD Doları/Kg olmak üzere firma bazında değişen tutarlarda, Malezya
için 0,22 ABD Doları/Kg ve 1,55 ABD Doları/Kg olmak üzere firma bazında değişen tutarlarda
olmak üzere değiştirilerek uygulanmaya devam edilmiştir. 

Gerekçe
MADDE 7 –  (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmünce 31/1/2020

tarihli ve 31025 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine
İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/1) vasıtasıyla mevcut önlemin yürürlükten kalkacağı ve ilgili
ürünün yerli üretici veya üreticilerinin mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle destek-
lenmiş bir başvuru ile NGGS açılması talebinde bulunabilecekleri duyurulmuştur.

(2) Mezkûr ilanı müteakip yerli üretim dalı tarafından iletilen başvurunun incelenmesi
neticesinde, uygulanan dampinge karşı önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve
zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğuna ilişkin olarak bir
NGGS açılmasını haklı kılacak bilgi, belge ve delillerin mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Karar ve işlemler
MADDE 8 – (1) Yapılan inceleme sonucunda, bir NGGS açılabilmesi için yeterli bilgi,

belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu
Kararı ile ÇHC, Endonezya, Hindistan, Malezya ve Tayland menşeli önlem konusu ürüne yö-
nelik olarak Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde bir NGGS açılmasına karar verilmiştir.
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Piyasa ekonomisi değerlendirmesi
MADDE 9 – (1) ÇHC’de yerleşik soruşturmaya tabi üretici veya üreticilerin soruşturma

konusu ürünün üretiminde ve satışında Yönetmeliğin ek 1 inci maddesindeki ölçütler çerçeve-
sinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu 12 nci maddede belirtilen süreler içinde
yeterli deliller ile ispat etmesi durumunda bu üretici veya üreticiler için normal değerin tespi-
tinde Yönetmeliğin 5 inci maddesi, aksi takdirde Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümleri uy-
gulanır. Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümlerinin tatbiki halinde adı geçen ülke için piyasa
ekonomisi uygulayan emsal ülke olarak Türkiye’nin seçilmesi öngörülür.

İlgili taraflara soruşturma açılışının bildirilmesi
MADDE 10 – (1) Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, soruşturma konusu ürünün

ihracatçısı, yabancı üreticisi, ithalatçısı, üye çoğunluğu bunlardan oluşan meslek kuruluşları,
ihracatçı ülke hükümeti, benzer malın Türkiye’deki üreticisi, üye çoğunluğu benzer malın Türkiye’deki
üreticilerinden oluşan meslek kuruluşları ilgili taraflar olarak kabul edilir. Ancak, 12 nci mad-
dede belirtilen süreler içinde soru formlarını cevaplamak veya görüşlerini sunmak suretiyle
kendilerini yetkili mercie bildirenler soruşturmada ilgili taraf olarak dikkate alınır.

(2) Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma konusu ülkelerde yerleşik bilinen üre-
tici/ihracatçılara, soruşturmaya konu ülkelerin Ankara’daki Büyükelçilikleri ile başvuruda be-
lirtilen ve Bakanlıkça tespit edilen soruşturmaya konu ürünün bilinen ithalatçılarına soruştur-
manın açılışına ilişkin bildirimde bulunulur.

(3) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliği, başvurunun gizli olmayan özeti ve soru form-
larına erişim hususunda bilgiye yer verilir.

(4) Bildirim gönderilemeyen veya kendilerine bildirim ulaşmayan diğer ilgili taraflar,
soruşturma ile ilgili bilgilere Bakanlığın “https://www.ticaret.gov.tr/ithalat” uzantılı internet
sitesinden sırasıyla “Ticaret Politikası Savunma Araçları”, “Damping ve Sübvansiyon”, “So-
ruşturmalar” sekmelerini takip ederek soruşturmaya dair ilgili başlıktan erişebilir.

Yetkili merci, ilgili tarafların görüş ve cevaplarını sunmaları
MADDE 11 – (1) Soruşturma, aşağıda iletişim bilgileri yer alan Genel Müdürlük tara-

fından yürütülür.
T.C. Ticaret Bakanlığı
İthalat Genel Müdürlüğü
Damping ve Sübvansiyon Dairesi
Adres: Söğütözü Mah. 2176. Sok. No:63 Çankaya/ANKARA
E-posta: damping@ticaret.gov.tr
Tel: +90 312 204 75 00
www.ticaret.gov.tr
(2) Soruşturmada “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlar”, soru formlarına

cevapları ile resmi görüşlerini kendilerine ait KEP adreslerinden Bakanlığın aşağıda yer alan
KEP adresine gönderir.

KEP Adresi: ekonomi@hs01.kep.tr
(3) Soruşturmada “yurt dışında yerleşik firma, kurum ve kuruluşlar”, soru formlarına

cevapları ile resmi görüşlerini, fiziki ve elektronik (CD/USB ile) ortamda Bakanlığın posta ad-
resine gönderir.

(4) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişim Türkçe yapılır. Soru formuna yanıtlar
hariç olmak üzere, Türkçe dışında bir dilde sunulan hiçbir bilgi, belge, görüş ve talep dikkate
alınmaz.
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(5) İlgili taraflarca soru formuna verilen cevaplar, soruşturmayla ilgili sunulan diğer
bilgi, belge, görüş ve destekleyici deliller aksi belirtilmedikçe yazılı olarak sunulur. Yazılı su-
numlarda ilgili tarafların isim ve unvanı, adres bilgileri, elektronik posta adresi, telefon, faks
numaraları belirtilir. “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak is-
teyenler” tarafından yazılı sunumlarda kendilerine ait KEP adresleri de belirtilir.

(6) İlgili taraflar, soru formunda istenilen bilgiler haricinde soruşturmayla ilgili olduğu
düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerini, destekleyici deliller ile birlikte Genel Müdürlüğe
yazılı olarak 12 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilir.

(7) Soruşturma süresince Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde
gizlilik kaydıyla verilen her türlü bilgi, belge ve görüşün gizli olmayan bir özeti sunulur. Gizli
olmayan özet, esas bilginin makul ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak ayrıntıda olur. İlgili
taraflar, istisnai hallerde bu bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olduklarını belirtebilir. Bu gibi
istisnai durumlarda, bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olmasının nedenlerinin belirtilmesi
gerekir.

Süreler
MADDE 12 – (1) 10 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderildiği

bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bil-
dirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür.

(2) 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasında yer alan bildirimin gönderilemediği ilgili
taraflar soru formuna ilişkin cevaplarını ve soruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin yayımı
tarihinden itibaren başlayacak 37 günlük süre içerisinde sunar.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden 10 uncu maddenin bi-
rinci fıkrası dışında kalan diğer yerli ve yabancı taraflar görüşlerini bu Tebliğin yayımı tari-
hinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içerisinde su-
nabilir.

İş birliğine gelinmemesi
MADDE 13 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükmü çerçevesinde, ilgili taraflardan

birinin verilen süreler dâhilinde ve istenilen biçimde gerekli bilgi ve belgeleri sağlamaması ya
da bu bilgi ve belgelere erişimi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması veya
yanlış ya da yanıltıcı bilgi vermesi hallerinde söz konusu taraf iş birliğine gelmemiş sayılır.
Bu gibi hallerde soruşturma kapsamındaki geçici veya nihai belirlemeler, olumlu ya da olumsuz
şekilde, mevcut verilere göre yapılabilir.

(2) İlgili tarafların iş birliğine gelmemesi veya kısmen iş birliğine gelmesi halinde bahse
konu taraf için soruşturmanın sonucu iş birliğine gelinmesine nazaran daha az avantajlı olabi-
lir.

Meri önlemin uygulanması
MADDE 14 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca meri ön-

lem soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.
Soruşturmanın başlangıç tarihi
MADDE 15 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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Ticaret Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2020/17)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yerli üretici Anlas Anadolu Lastik Sanayi ve Ti-

caret Anonim Şirketi tarafından gerçekleştirilen ve Billas Lastik ve Kauçuk Sanayi Ticaret
Anonim Şirketi tarafından desteklenen başvuruya istinaden Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya
Cumhuriyeti, Malezya ve Tayland Krallığı menşeli 4011.40 gümrük tarife pozisyonu altında
yer alan “motosikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış lastikler”, 4013.90.00.00.11 gümrük
tarife istatistik pozisyonu altında yer alan “motosikletlerde kullanılan kauçuktan iç lastikler”
ve 8714.10.30.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan “tekerlekler ve bunların
aksam parça aksesuarları (yalnız 4011.40 gümrük tarife pozisyonunda yer alan dış lastikleri
ihtiva eden tekerlekler, jantı hariç)”  ile yine aynı gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer
alan “tekerlekler ve bunların aksam parça aksesuarları (yalnız 4013.90.00.00.11 gümrük tarife
istatistik pozisyonunda yer alan iç lastikleri ihtiva eden tekerlekler, jantı hariç)” ürününe yönelik
yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin olarak nihai gözden geçirme soruş-
turması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin

Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli
ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında
Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,
b) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyeti’ni,
c) Endonezya: Endonezya Cumhuriyeti’ni,
ç) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,
d) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,
e) GTP: Gümrük tarife pozisyonunu,
f) KEP: Kayıtlı elektronik posta adresini,
g) NGGS: Nihai gözden geçirme soruşturmasını,
ğ) Tayland: Tayland Krallığı’nı,
h) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,
ı) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,
ifade eder.
Soruşturma konusu ürün
MADDE 4 – (1) Önleme tabi ürün, 4011.40 GTP’i altında yer alan “motosikletlerde

kullanılan kauçuktan yeni dış lastikler”, 4013.90.00.00.11 GTİP’i altında yer alan “motosik-
letlerde kullanılan kauçuktan iç lastikler” ve 8714.10.30.00.00 GTİP’i altında yer alan “teker-
lekler ve bunların aksam parça aksesuarları (yalnız 4011.40 GTP’de yer alan dış lastikleri ihtiva
eden tekerlekler, jantı hariç)” ile yine aynı GTİP’de yer alan “tekerlekler ve bunların aksam
parça aksesuarları (yalnız 4013.90.00.00.11 GTİP’de yer alan iç lastikleri ihtiva eden teker-
lekler, jantı hariç)”dir.

(2) Bahse konu GTP ve GTİP’ler, yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup bağlayıcı mahi-
yette değildir.
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(3) Önleme tabi ürünün TGTC’de yer alan tarife pozisyonlarında ve/veya eşya tanım-
larında yapılacak değişiklikler, bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

Başvurunun temsil niteliği
MADDE 5 – (1) Başvuru aşamasında sunulan delillerden, Yönetmeliğin 18 inci mad-

desi çerçevesinde yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılan yerli üretici Anlas
Anadolu Lastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından yapılan başvurunun Yönetmeliğin
20 nci maddesi uyarınca yerli üretim dalı adına yapıldığı anlaşılmıştır. Bu kapsamda, söz ko-
nusu firma bu Tebliğin ilgili bölümlerinde “yerli üretim dalı” olarak anılacaktır. Diğer taraftan,
bahse konu başvuru Billas Lastik ve Kauçuk Sanayi Ticaret Anonim Şirketi tarafından da des-
teklenmiştir.

Mevcut önlem
MADDE 6 – (1) 30/4/2003 tarihli ve 25094 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İtha-

latta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2003/7) ile ÇHC ve Tayland
menşeli 4011.40 GTP’i altında yer alan “motosikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış lastik-
ler” için ÇHC için CIF bedelin %37’si ve Tayland için CIF bedelin %68’i oranlarında ve
4013.90.10.00.00 GTİP’i altında yer alan “motosikletlerde kullanılan kauçuktan iç lastikler”
için ÇHC için CIF bedelin %100’ü ve Tayland için CIF bedelin %100’ü oranında dampinge
karşı kesin önlemler yürürlüğe konulmuştur.

(2) 31/12/2003 tarihli ve 25333 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Gümrük Genel Tebliği ile 4013.90.10.00.00 GTİP’i 4013.90.00.00.11 olarak değiştirilmiştir.

(3) 1/8/2009 tarihli ve 27306 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Re-
kabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/28) ile Endonezya ve Malezya menşeli
4011.40 GTP’i altında yer alan “motosikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış lastikler için
Endonezya için CIF bedelin %0 ve %29’u olmak üzere firma bazında değişen oranlarda ve
Malezya için CIF bedelin %19,6 ve %29’u olmak üzere firma bazında değişen oranlarda ve
4013.90.00.00.11 GTİP’de yer alan “motosikletlerde kullanılan kauçuktan iç lastikler” için En-
donezya için CIF bedelin %19,6 ve %29’u olmak üzere firma bazında değişen oranlarda ve
Malezya için CIF bedelin %19,6 ve %29’u olmak üzere firma bazında değişen oranlarda dam-
pinge karşı kesin önlemler yürürlüğe konulmuştur.

(4) 5/8/2009 tarihli ve 27310 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Re-
kabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2009/30) ile ÇHC ve Tayland menşeli 4011.40 GTP’i al-
tında yer alan “motosikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış lastikler” ve 4013.90.00.00.11
GTİP’de yer alan “motosikletlerde kullanılan kauçuktan iç lastikler” için uygulanan dampinge
karşı önlemlerin aynen devamına karar verilmiştir.

(5) 25/7/2015 tarihli ve 29425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Re-
kabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/34) ile tamamlanan son NGGS’de soruş-
turma konusu ürün kapsamına jant üzerine takılan motosiklet iç ve dış lastiklerinin de alınma-
sının uygun olacağı değerlendirilmiş ve 8714.10.30.00.00 GTİP’i önlem tablosuna eklenerek
madde tanımı “tekerlekler ve bunların aksam parça aksesuarları (yalnız 4011.40 GTP’de yer
alan dış lastikleri ihtiva eden tekerlekler, jantı hariç) ve “tekerlekler ve bunların aksam parça
aksesuarları (yalnız 4013.90.00.00.11’de yer alan iç lastikleri ihtiva eden tekerlekler, jantı ha-
riç)” şeklinde belirlenmiştir. 

(6) Söz konusu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:
2015/34) uyarınca,  ÇHC, Tayland, Endonezya ve Malezya menşeli bahse konu önlemler
4011.40 GTP’i altında yer alan “motosikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış lastikler” için
ÇHC için CIF bedelin %37’si, Endonezya için CIF bedelin %0 ve %29’u olmak üzere firma
bazında değişen oranlarda, Tayland için CIF bedelin %68’i ve Malezya için CIF bedelin %19,6
ve %29’u olmak üzere firma bazında değişen oranlarda; 4013.90.00.00.11 GTİP’i altında yer
alan “motosikletlerde kullanılan kauçuktan iç lastikler” için ÇHC için CIF bedelin %100’ü,
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Endonezya için CIF bedelin %19,6 ve %29’u olmak üzere firma bazında değişen oranlarda,
Tayland için CIF bedelin %100’ü ve Malezya için CIF bedelin %19,6 ve %29’u olmak üzere
firma bazında değişen oranlarda; 8714.10.30.00.00 GTİP’i altında yer alan “tekerlekler ve bun-
ların aksam parça aksesuarları (yalnız 4011.40 GTP’de yer alan dış lastikleri ihtiva eden te-
kerlekler, jantı hariç) için ÇHC için CIF bedelin %37’si, Endonezya için CIF bedelin %0 ve
%29’u olmak üzere firma bazında değişen oranlarda, Tayland için CIF bedelin %68’i ve Ma-
lezya için CIF bedelin %19,6 ve %29’u olmak üzere firma bazında değişen oranlarda ve yine
aynı GTİP’de yer alan  “tekerlekler ve bunların aksam parça aksesuarları (yalnız
4013.90.00.00.11 GTİP’de yer alan iç lastikleri ihtiva eden tekerlekler, jantı hariç) için ÇHC
için CIF bedelin %100’ü, Endonezya için CIF bedelin %19,6 ve %29’u olmak üzere firma ba-
zında değişen oranlarda, Tayland için CIF bedelin %100’ü ve Malezya için CIF bedelin %19,6
ve %29’u olmak üzere firma bazında değişen oranlarda olmak üzere dampinge karşı önlemlerin
devamına karar verilmiştir.

Gerekçe
MADDE 7 –  (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmünce 31/1/2020

tarihli ve 31025 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine
İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/1) vasıtasıyla mevcut önlemin yürürlükten kalkacağı ve ilgili
ürünün yerli üretici veya üreticilerinin mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle destek-
lenmiş bir başvuru ile NGGS açılması talebinde bulunabilecekleri duyurulmuştur.

(2) Mezkûr ilanı müteakip yerli üretim dalı tarafından iletilen başvurunun incelenmesi
neticesinde, uygulanan dampinge karşı önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve
zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğuna ilişkin olarak bir
NGGS açılmasını haklı kılacak bilgi, belge ve delillerin mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Karar ve işlemler
MADDE 8 – (1) Yapılan inceleme sonucunda, bir NGGS açılabilmesi için yeterli bilgi,

belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu
Kararı ile ÇHC, Endonezya, Malezya ve Tayland menşeli önlem konusu ürüne yönelik olarak
Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde bir NGGS açılmasına karar verilmiştir.

Piyasa ekonomisi değerlendirmesi
MADDE 9 – (1) ÇHC’de yerleşik soruşturmaya tabi üretici veya üreticilerin soruşturma

konusu ürünün üretiminde ve satışında Yönetmeliğin ek 1 inci maddesindeki ölçütler çerçeve-
sinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu 12 nci maddede belirtilen süreler içinde
yeterli deliller ile ispat etmesi durumunda bu üretici veya üreticiler için normal değerin tespi-
tinde Yönetmeliğin 5 inci maddesi, aksi takdirde Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümleri uy-
gulanır. Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümlerinin tatbiki halinde adı geçen ülke için piyasa
ekonomisi uygulayan emsal ülke olarak Türkiye’nin seçilmesi öngörülür.

İlgili taraflara soruşturma açılışının bildirilmesi
MADDE 10 – (1) Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, soruşturma konusu ürünün

ihracatçısı, yabancı üreticisi, ithalatçısı, üye çoğunluğu bunlardan oluşan meslek kuruluşları,
ihracatçı ülke hükümeti, benzer malın Türkiye’deki üreticisi, üye çoğunluğu benzer malın
Türkiye’deki üreticilerinden oluşan meslek kuruluşları ilgili taraflar olarak kabul edilir. Ancak,
12 nci maddede belirtilen süreler içinde soru formlarını cevaplamak veya görüşlerini sunmak
suretiyle kendilerini yetkili mercie bildirenler soruşturmada ilgili taraf olarak dikkate alınır.

(2) Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma konusu ülkelerde yerleşik bilinen üre-
tici/ihracatçılara, soruşturmaya konu ülkelerin Ankara’daki Büyükelçilikleri ile başvuruda be-
lirtilen ve Bakanlıkça tespit edilen soruşturmaya konu ürünün bilinen ithalatçılarına soruştur-
manın açılışına ilişkin bildirimde bulunulur.

(3) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliği, başvurunun gizli olmayan özeti ve soru form-
larına erişim hususunda bilgiye yer verilir.
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(4) Bildirim gönderilemeyen veya kendilerine bildirim ulaşmayan diğer ilgili taraflar,
soruşturma ile ilgili bilgilere Bakanlığın “https://www.ticaret.gov.tr/ithalat” uzantılı internet
sitesinden sırasıyla “Ticaret Politikası Savunma Araçları”, “Damping ve Sübvansiyon”, “So-
ruşturmalar” sekmelerini takip ederek soruşturmaya dair ilgili başlıktan erişebilir.

Yetkili merci, ilgili tarafların görüş ve cevaplarını sunmaları
MADDE 11 – (1) Soruşturma, aşağıda iletişim bilgileri yer alan Genel Müdürlük tara-

fından yürütülür.
T.C. Ticaret Bakanlığı
İthalat Genel Müdürlüğü
Damping ve Sübvansiyon Dairesi
Adres: Söğütözü Mah. 2176. Sok. No:63 Çankaya/ANKARA
E-posta: damping@ticaret.gov.tr
Tel: +90 312 204 75 00
www.ticaret.gov.tr
(2) Soruşturmada “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlar”, soru formlarına

cevapları ile resmi görüşlerini kendilerine ait KEP adreslerinden Bakanlığın aşağıda yer alan
KEP adresine gönderir.

KEP Adresi: ekonomi@hs01.kep.tr
(3) Soruşturmada “yurt dışında yerleşik firma, kurum ve kuruluşlar”, soru formlarına

cevapları ile resmi görüşlerini, fiziki ve elektronik (CD/USB ile) ortamda Bakanlığın posta ad-
resine gönderir.

(4) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişim Türkçe yapılır. Soru formuna yanıtlar
hariç olmak üzere, Türkçe dışında bir dilde sunulan hiçbir bilgi, belge, görüş ve talep dikkate
alınmaz.

(5) İlgili taraflarca soru formuna verilen cevaplar, soruşturmayla ilgili sunulan diğer
bilgi, belge, görüş ve destekleyici deliller aksi belirtilmedikçe yazılı olarak sunulur. Yazılı su-
numlarda ilgili tarafların isim ve unvanı, adres bilgileri, elektronik posta adresi, telefon, faks
numaraları belirtilir. “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak is-
teyenler” tarafından yazılı sunumlarda kendilerine ait KEP adresleri de belirtilir.

(6) İlgili taraflar, soru formunda istenilen bilgiler haricinde soruşturmayla ilgili olduğu
düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerini, destekleyici deliller ile birlikte Genel Müdürlüğe
yazılı olarak 12 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilir.

(7) Soruşturma süresince Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde
gizlilik kaydıyla verilen her türlü bilgi, belge ve görüşün gizli olmayan bir özeti sunulur. Gizli
olmayan özet, esas bilginin makul ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak ayrıntıda olur. İlgili
taraflar, istisnai hallerde bu bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olduklarını belirtebilir. Bu gibi
istisnai durumlarda, bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olmasının nedenlerinin belirtilmesi
gerekir.

Süreler
MADDE 12 – (1) 10 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderildiği

bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bil-
dirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür.

(2) 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasında yer alan bildirimin gönderilemediği ilgili
taraflar soru formuna ilişkin cevaplarını ve soruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin yayımı
tarihinden itibaren başlayacak 37 günlük süre içerisinde sunar.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden 10 uncu maddenin bi-
rinci fıkrası dışında kalan diğer yerli ve yabancı taraflar görüşlerini bu Tebliğin yayımı tari-
hinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içerisinde su-
nabilir.
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İş birliğine gelinmemesi

MADDE 13 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükmü çerçevesinde, ilgili taraflardan
birinin verilen süreler dâhilinde ve istenilen biçimde gerekli bilgi ve belgeleri sağlamaması
ya da bu bilgi ve belgelere erişimi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması
veya yanlış ya da yanıltıcı bilgi vermesi hallerinde söz konusu taraf iş birliğine gelmemiş sayılır.
Bu gibi hallerde soruşturma kapsamındaki geçici veya nihai belirlemeler, olumlu ya da olumsuz
şekilde, mevcut verilere göre yapılabilir.

(2) İlgili tarafların iş birliğine gelmemesi veya kısmen iş birliğine gelmesi halinde bahse
konu taraf için soruşturmanın sonucu iş birliğine gelinmesine nazaran daha az avantajlı olabilir.

Meri önlemin uygulanması

MADDE 14 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca meri ön-
lem soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

Soruşturmanın başlangıç tarihi

MADDE 15 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.
Yürürlük

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

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——
Ticaret Bakanlığından:

ŞİRKET KURULUŞ SÖZLEŞMESİNİN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİNDE 

İMZALANMASI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 6/12/2016 tarihli ve 29910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Şirket
Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğin 13 üncü
maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Yabancı ülkede bulunan imzaya yetkili kimselerin imza beyanı, bunların imzala-
rının o ülkedeki Türk konsolosluğu ya da o ülke mevzuatı uyarınca yetkili makamlarca onay-
lanması suretiyle düzenlenebilir. Yabancı ülke makamlarınca düzenlenen imza beyanlarının,
Türk konsolosluğundan veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması
Sözleşmesi hükümlerine göre onaylatılması ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte Müdür-
lüğe verilmesi zorunludur.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

6/12/2016 29910
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 13/3/2018 30359
2- 17/4/2018 30394
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5590 

—— • —— 
Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5591 
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Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5592 

—— • —— 
Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5593 
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Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5518 

—— • —— 
Ankara 33. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5519 
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Kırklareli 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5574 

—— • —— 
Kırklareli 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5575 

—— • —— 
Kırklareli 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5576 
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Kırklareli 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5577 

—— • —— 
Ankara 40. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5573 

—— • —— 
Gaziosmanpaşa 20. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5634 
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İstanbul 13. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5605 

—— • —— 
Ankara 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5595 

—— • —— 
Ankara 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5596 
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Ankara 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5578 

—— • —— 
Ankara 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5579 

—— • —— 
Ankara 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5580 
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Ankara 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5581 

—— • —— 
İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5616 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
SAFKAN ARAP KOŞU TAYI SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğünden: 
1 - İşletmemiz yetiştirmesi 61 baş Safkan Arap Koşu Tayı açık arttırma usulüyle teker 

teker satılacaktır. 
2 - İhale 25.08.2020 günü saat 13.00’de Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü 

Karacabey/BURSA Atçılık Tesisleri’ndeki ihale alanında İşletmemiz Alım - Satım ve İhale 
Komisyonu huzurunda yapılacaktır.  

3 - Geçici teminat tay başına 5.000,00 TL’dir. 
4 - İhale şartnamesi, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ 

ANKARA) adresinde ve işletmemizde görülebilir. 
5 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır. 
a) Tebligat için adres beyanı ve TC kimlik numaralı nüfus cüzdanı ibraz etmesi, 
b) Bu işe ait geçici teminat vermiş olması, 
c) Müşterinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgesinin ve imza sirkülerinin ibraz 

edilmesi, 
d) Yabancı Şirketlerin Türk Şirketlerinde aranan şartlarından başka ibraz edecekleri 

vesikaların T.C. Konsolosluklarınca tasdik edilmiş olması. Yabancı müşteriler getirecekleri 
belgeleri Türkçe tercümeleri ile birlikte ibraz edilecektir. 

6 - TİGEM İktisadi Devlet Teşekkülü olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi 
değildir. Yapılan ihale, satış ihalesi olduğundan Kamu İhale Kanununa da tabi olmayıp, İhale 
TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılacaktır.  

İlan olunur. 
İdarenin Adresi: 
Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü Mahmudiye/ESKİŞEHİR 
Tel : 0 222 611 30 10 
Faks : 0 222 611 30 77 5451/1-1 

—— • —— 
SAFKAN ARAP KOŞU TAYI SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünden: 
1 - İşletmemiz yetiştirmesi 82 baş Safkan Arap Koşu Tayı açık arttırma usulüyle teker 

teker satılacaktır. 
2 - İhale 11.08.2020 tarihinde saat 13.00’de Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü 

Karacabey / BURSA Atçılık Tesislerinde Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 
3 - Geçici teminat tay başına 5.000,00 TL dir. 
4 - İhale şartnamesi, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok. No: 62 

Bakanlıklar ANKARA) adresinde ve işletmemizde görülebilir. 
5 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır, 
a) Tebligat için adres beyanı ve TC kimlik numaralı nüfus cüzdanı ibraz etmesi, 
b) Bu işe ait geçici teminat vermiş olması, 
c) Müşterinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgesinin ve imza sirkülerinin ibraz 

edilmesi, 
d) Yabancı Şirketlerin Türk Şirketlerinde aranan şartlarından başka ibraz edecekleri 

vesikaların T.C. Konsolosluklarınca tasdik edilmiş olması. Yabancı müşterilerin getirecekleri 
belgeler Türkçe tercümeleri ile birlikte ibraz edilecektir. 

6 - TİGEM İktisadi Devlet Teşekkülü olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na tabi 
değildir. Yapılan ihale, satış ihalesi olduğundan Kamu İhale Kanununa da tabi olmayıp, ihale 
TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılacaktır. 

İlan olunur. 
ADRES:  
Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü İzmir Yolu Üzeri 7. Km Karacabey BURSA 
Tel : 0 224 689 64 75-76 
Faks : 0 224 689 64 96  5416/1-1 
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HASAT KARŞILIĞI DANE MISIR SAPI SATIŞI İHALE EDİLECEKTİR 
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğünden: 
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne Bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğünün 

Hasat Karşılığı Dane Mısır Sapı Satış İhalesi Yapılacaktır. 
1 - Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü’ne ait ekilişlerden yıllık 40.000 dekar dane 

mısır ekiliş alanlarına ait dane mısır sapı 5 (beş) yıl süreyle hasat karşılığı satılacaktır. 
2 - İhale 05/08/2020 Çarşamba günü saat 14.30’da TARIM İŞLETMELERİ GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ (Karanfil Sokak No:62 Bakanlıklar-ANKARA) İHALE SALONUNDA Merkez 
Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.  

İhale, açık artırma usulü ile yapılacaktır. 
3 - İhaleye girebilme şartlarında belirtilen belgeler bir zarfa konularak TİGEM Genel 

Evrak Servisine en geç 05/08/2020 tarih, saat 14.30’a kadar teslim edilecektir.  
4 - Tahmin Edilen Bedel ve Geçici Teminata İlişkin Esaslar  
a) Yapılacak işlerin 5 (beş) yıllık muhammen bedelleri, cinsleri ve takribi miktarları 

aşağıya çıkarılmıştır. 
 

Parti No İŞİN KONUSU 
1 Yıllık Yaklaşık 
Miktar (Dekar) 

5 Yıllık Yaklaşık 
Miktar (Dekar) 

Muhammen 
Fiyat (TL/Da) 

5 Yıllık 
Muhammen 
Bedel (TL) 

Geçici 
Teminat % 3 

(TL) 

1 
Dane Mısır Hasat 40.000 200.000 25,00 5.000.000,00 

303.000,00 
Dane Mısır Sap Satışı 40.000 200.000 25,50 5.100.000,00 

 
İşin yapılma zamanı dane mısır hasat dönemidir. 
b) Kesin teminat geçici teminatın iki katıdır. Ayrıca ihale üzerinde kalan istekli 

1.000.000,00 TL tutarında risk teminatını sözleşme imzalamadan önce İdareye teslim edecektir. 
c) Hasat işinin fiyatı sabit kalmak şartıyla, dane mısır sapı muhammen bedel üzerinden 

açık artırma usulüyle ihale edilecektir. 
İhalede, artırım teklifleri 2020 yılından başlamak üzere 5 yıllık olarak yapılacaktır. 

İhalede bu şekilde teklif verilmemesi halinde 2021 yılından başlamak üzere 5 yıllık olarak yapılan 
artırım teklifleri de değerlendirmeye alınacaktır.  

d) Fiyat farkı verilmeyecektir. İhalede oluşan ve sözleşmeye bağlanan hasat fiyatı ile sap 
satış fiyatları sözleşme süresinin sonuna kadar hiç bir şekilde değişmeyecektir.  

5 - Sözleşme ilgili işletme ile firma arasında İşletme Müdürlüğünde imzalanacaktır. 
6 - İhale şartnamesi Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok. No: 62 

Bakanlıklar/ANKARA), www.tigem.gov.tr adresinden görülebilir ve temin edilebilir. 
7 - Bu İhale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında 

olup, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır. 
İlan Olunur. 
ADRES: 
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ 
Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA 
Tel : 0 312 417 84 70-80 
Fax : 0 312 425 59 55 5630/1-1 
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HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamız 2020-2021 Kampanyasında Taşra Bölgelerimizdeki 9 adet Seyyar Pancar 

Boşaltma makinelerinin ve Fabrikamızda bulunan 5 adet Seyyar pancar boşaltma makineleri ile 1 
adet Sabit pancar boşaltma makinesinin Yüklenici eliyle işletilmesi işi, açık ihale usulü ile ihale 
edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2020/373865 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Şeker Fabrikası Müdürlüğü-Şekerevleri Mah. 
  Yunus Emre Cad. Kapı No: 2   15220 BURDUR 
b) Telefon ve faks numarası : 0 248 233 19 35 - 0 248 233 12 67 
2 - İhale konusu Hizmetin 
a) Adı : Fabrikamız 2020-2021 Kampanyasında Taşra 

Bölgelerimizdeki 9 adet Seyyar Pancar Boşaltma 
makinelerinin ve Fabrikamızda bulunan 5 adet Seyyar 
pancar boşaltma makineleri ile 1 adet Sabit pancar 
boşaltma makinesinin Yüklenici eliyle işletilmesi işi  

b) Niteliği ve miktarı : Tahmini olarak boşaltılacak pancar miktarları aşağıdaki 
tabloda gösterilmiştir. 

Dinar (Beylerli) :   7.000 Tefenni (Tefenni) :     8.000 

Elmalı (Düden) : 50.000 Tefenni (Karamanlı):     6.000 

Gölhisar (Gölhisar) : 14.000 Yeşilova (Alagöz)  :     8.600 

Gölhisar (Söğüt) : 13.000 Fab. Seyyar : 440.000 

Gölhisar (Çavdır) : 24.000 Fab. Sabit : 230.000 

Senirkent (Esendere) : 26.000 TOPLAM : 826.600  

3 - İhale Konusu Hizmetin Yeri: Burdur Şeker Fabrikası ve Bölge Kantarları 
4 - İhale dokümanın görülmesi ve temini: 
a) İhale dokümanının görüleceği yer: Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi 
b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi 
c) İhale dokümanının satış bedeli (KDV dahil): 200,00 TL 
5 - İhaleye ilişkin bilgiler ile son teklif verme tarih ve saati  
a) Tekliflerin sunulacağı adres: Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği  
b) İhalenin yapılacağı adres: Burdur Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 
c) İhale (son teklif verme) tarihi: 05/08/2020 Çarşamba günü  
d) İhale (son teklif verme) saati: Saat 14.30 
6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 
8 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi 
yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 5507/1-1 
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HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Susurluk Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamız 2020/2021 Kampanya Döneminde Fabrika merkez kantarı şeker pancarı alım 

ve gönderme işleri ile İlgili İş Gücü Temini Hizmet Alımı İhalesi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü 
Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2020/375214 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Bursa Karayolu 4 Km Susurluk/BALIKESİR 
b) Telefon No : 0 266 865 19 40 (4 HAT) 
c) Faks No : 0 266 865 26 04-05 
2 - İhale Konusu Malın 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 2020-2021 Kampanya döneminde teşekkülümüz tarafından 

üreticilere sözleşmeli olarak üretimi yaptırılan şeker 
pancarının kantarda alımı, tartımı, firesinin belirlenmesi, 
silolanması, siloya alınan pancarların muhafazası, 
yükleme yapılarak fabrikaya gönderilmesi, bedele esas 
şeker varlığının belirlenmesi için numune alınması, 
bunlara bağlı bütün işlerin yürütülmesi ile ilgili usul ve 
esasların belirlenmesi, kullanılacak bilgisayar, loadcel 
indikatör, kantar tablası malzemelerin temizlik ve 
bakımı ile çalışma mahallinin temizliğinin toplam 36 
kişi ile yapılması işidir. 

Çalıştırılacak
Yüklenici
Personeli

Adet
Susurluk Fabrika Merkez 36
FABRİKA TOPLAMI 36

Bölge Adı Kantar Adı

 
b) Yapılacağı Yer : Susurluk Şeker Fabrikası merkez kantarı 
c) İşin Süresi  : Susurluk Şeker Fabrikası 2020/2021 kampanya dönemidir. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : Susurluk Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve Saati : 04.08.2020 Salı günü Saat 14.30 
4 - İhale dokümanı Susurluk Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Bursa Karayolu 4.Km. 

Susurluk/BALIKESİR) adresinde görülebilir ve 118,00 TL. (Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel karşılığında 
aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunludur. 

5 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 
yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 
olmalıdır. 

8 - 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. 

 5557/1-1 
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HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Elazığ Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamız Kampanya Dönemi FABRİKAMIZ MUHTELİF KISIMLARINDA 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE PERSONEL ÇALIŞTIRILMAYA DAYALI HİZMET işi T.Ş.F.A.Ş. 
Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği Şartname ve Sözleşme esaslarına göre Açık İhale Usulü ile 
ihale edilecektir. Açık İhale Usulü ile yapılan ihalede tekliflerin kabul edilemeyecek düzeyde 
olması veya herhangi bir nedenle sonuçlanamaması halinde ihaleye AÇIK EKSİLTME USULÜ 
VE PAZARLIK USULÜYLE devam edilecektir.  

İhale Kayıt No : 2020/368518 
1 - İdarenin  
a ) Adresi  :  YURTBAŞI/ELAZIĞ 
b ) Telefon - Faks Numarası : 424 2512875-79 - 424 2512414  
c ) Elektronik Posta Adresi  : elazigseker@turkseker.gov.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği  
    internet adresi (varsa) : 
2 - İhale Konusu hizmetin  
a ) Niteliği, Türü ve Miktarı : Fabrika Muhtelif Kısımlarında Çalıştırılmak 

üzere 6 Kişi Kazan Dairesi Temizlik Hizmetleri 
ve 6 Kişi Fabrika Meydan İşlerinin Yürütülmesi 
için (3 Kepçe Operatörü ve 3 Kamyon Şoförü) 
olmak Üzere Toplam 12 Kişi İle 115 Gün Süreli 
1380 Yevmiye ve 30 Ulusal Bayram ve Genel 
Tatil Günleri 

b ) Yapılacağı Yer  : Elazığ Şeker Fabrikası   
c ) İşin Süresi : Kampanya Döneminde (Şeker Üretim) 12 kişi 

ile (±% 20 toleranslı) 115 gün 
3 - İhalenin  
a ) Yapılacağı Yer  : Elazığ Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 
b) Tarihi - Saati  : 05.08.2020 - 14:00  
4 - İhale dokümanı Elazığ Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Yurtbaşı Beldesi Elazığ) 

adresinde  görülebilir ve 118,00- TL. (Yüzonsekiz TürkLirası) karşılığı 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 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, 45 takvim günü olmalıdır. 
7 - Diğer Hususlar: 
Bu ihale, (Ceza ve Yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 Sayılı Kamu İhale 

Kanununun 3. Maddesi (g) bendine istinaden 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden 
kanunlara tabi değildir. 5434/1-1 
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HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Kazım Taşkent - Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamız Şeker Ambarlarında yapılacak olan Tahmil, Tahliye ve İstif İşleri İşçilik 

Hizmeti ihalesi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet alımları Yönetmeliği esasları 
dâhilinde kapalı zarfta teklif alma esasına göre Açık İhale Usulü ile Fabrikamızda yapılacaktır. 
Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve/veya pazarlık ile devam 
edilecektir. 

İhale kayıt no : 2020/373033 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Sivrihisar Cad. No: 195 Eskişehir 
b) Telefon ve faks numarası : 0222 230 27 39 (10 hat) - 0222 230 27 38 
2 - İhale konusu hizmetin 
a) Adı : Fabrikamızın 2020/2021 üretim kampanyası döneminde 

(Yaklaşık 140 gün süresince) üretilecek ± % 20 
toleranslı 140.000 ton kristal şekerin üretimden 
ambarlara istife alınması, müşteri ve çiftçi vasıtalarına 
yüklenmesi ve vasıtalara alınarak tali ambarlara ve 
kiralık depolara taşınacak (Yaklaşık 60.000 ton) 
şekerlerin vasıtalardan istife alınması işi ile diğer 
fabrikalara ve kiralık ambarlara sevki halinde üretimden 
gelen şekerin vasıtalara yüklenmesi ve vasıtalardan istife 
alınması işidir. Bu miktar ± % 20 toleranslı 200.000 ton 
ile irtibatlandırılacaktır. 

b) Yapılacağı yer : Kazım TAŞKENT - Eskişehir Şeker Fabrikası 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Kazım TAŞKENT - Eskişehir Şeker Fabrikası 
  Sivrihisar Cad. No: 195 ESKİŞEHİR 
b) Tarihi ve saati : 04.08.2020 Salı günü, Saat 14:00 
4 -İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;  
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,  
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.  
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4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.  
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.  
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali 
müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, 
standart forma uygun belge, 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler: 
4.2.1. İş Deneyimini Gösteren Belgeler: 
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve 

teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş 
deneyimini gösteren belge, 

4.2.2. İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler: İhale Konusu iş veya Kamu veya 
Özel Sektöre gerçekleştirilen her türlü ambalajlı malzeme veya ürünün yükleme, boşaltma ve istif 
işleri ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
8 - Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif; en 

düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
9 - İhale dokümanı Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde 

görülebilir ve 100,00 TL. (Y. Yüz Türk Lirası) karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye 
teklif verecek olanların İhale dokümanını satın almaları zorunludur. 

10 - Teklifler, İhale tarih ve saatine kadar Kazım TAŞKENT- Eskişehir Şeker Fabrikası 
Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

11 - Gereği halinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin ihale gün ve 
saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

12 - İstekliler tekliflerini, Birim Fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu ihale 
üzerine yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim 
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 
13 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
14 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 

olmalıdır. 
15 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
16 - Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kamu 

İhale Kanunlarına tabi değildir. 5508/1-1 
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SONDAJ YEDEĞİ PDC MATKAP ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
İşin Adı:SONDAJ YEDEĞİ PDC MATKAP alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi 

kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği hükümleri çerçevesinde açık ihale usulü ile ihale 
edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2020 / 366805 
Dosya no : 2022074 
1 - İDARENİN: 
a) Adres : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2 
  67090-ZONGULDAK 
b) Telefon ve Faks numarası : Tel : 0 372 252 40 00 (70 Hat) 
  Faks : 0 372 251 19 00 
c) Elektronik posta adresi : 
2 - İHALE KONUSU MALIN : 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Sondaj Yedeği PDC Matkap; 3 Kalem  
b) Teslim yeri : Bülent Ecevit Caddesi’ndeki Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Makina ve İkmal Dairesi 
Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 
Tesellüm Şefliği Ambarı ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi : İşe başlanmasını müteakip 90 takvim günüdür. 
3 - İHALENİN 
a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü  
  Satınalma Dairesi Başkanlığı  
  Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK 
b) Tarihi ve saati : 17/08/2020 Pazartesi günü saat: 15:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

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

elektronik posta adresi, 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

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

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,tüzel 
kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  
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d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
e) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 
f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
g) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 
h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.  
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı 

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

gereken kriterler; 
4.2.1.  
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.  
7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 
Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 
görülebilir ve şartnameler 150,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 17/08/2020 Pazartesi günü saat 15.00’e kadar Türkiye Taşkömürü 
Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 
sorumlu değildir.    

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 
ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.  

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 
takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 
13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır. 
13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 5415/1-1 
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YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Çanakkale Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan Çanakkale Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 
alanına ait, YG-AG elektrik şebekesi yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için 
geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale 

edilecektir. 
1 - İdarenin Adresi : Seferşah Mah. Adnan Menderes Cad. Mavi Plaza No: 4 

Kat: 3 Daire: 2   17600 Ezine / ÇANAKKALE 

2 - İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : YG-AG Elektrik Şebekesi Yapım İşi 
b) Yapılacağı yer : Ezine / ÇANAKKALE 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 
geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 
başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 30/11/2021 tarihine kadar tamamlanacaktır. 
e) Keşif Bedeli  
    (2020 TEDAŞ B.F. ile) : 8.460.000 TL 

f) Geçici Teminatı :    253.800 TL 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası 

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir 
Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 159 nolu Toplantı 
Salonu Çankaya- ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 06 / 08 / 2020 - Saat 10.00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 
sunmaları gerekir: 

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 
Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 
Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
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4) İş Deneyim Belgesi. 
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 
gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 
edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim 
Belgesinin ve bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa 
ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo 
indirici ve dağıtım merkezi, şalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, dağıtım veya harici 
aydınlatma şebekesi yapımı işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 
ve mimarlar için Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48/7. maddesi kapsamında 
değerlendirilmek üzere, Elektrik, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş 
veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 
39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 
bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 
Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 
bildirimi. 

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin 
yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve 
sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali 
müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu 
gösteren, standart forma uygun belge, 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya 
daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 
durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden 
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 
korunduğunu gösteren belge. 

F) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen 
işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 
şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 
tevsik eden belge. 
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G) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

H) Keşif bedelinin % 3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

I) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

J) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
K) İç Zarf. 

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf, kapalı zarf içerisinde 

teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda 
istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 

10.00’a kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği 

gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim 
edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 
konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasında veya 
Çanakkale Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Seferşah 

Mah. Adnan Menderes Cad. Mavi Plaza No: 4 Kat: 3 Daire: 2 17600 Ezine / ÇANAKKALE 

adreslerinde görülebilir veya 500 TL karşılığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası 

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu 
odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 
10 - KDV uygulaması, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 

ikincil mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye 

Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 
 5555/2-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
Maslak Eğitim ve Kültür Vakfının dağılmasına ilişkin İstanbul 23. Asliye Hukuk 

Mahkemesinin 28/05/2019 tarihinde kesinleşen 02/04/2019 tarih ve E: 2017/555, K: 2019/156 
sayılı kararına istinaden dağılmıştır. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 
 5604/1-1 

—— • —— 
Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İPTAL İLANI 
Ankara 8. İdare Mahkemesi'nin 2020/923 esas sayılı yürütmenin durdurulması kararı 

uyarınca; 04.05.2020 tarih ve 31117 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Akademik Personel 
Alım ilanımızdaki aşağıda belirtilen satır İPTAL edilmiştir. 

İlan olunur. 
YAYIMLANAN VE İPTAL EDİLEN 

BİRİMİ BÖLÜMÜ ABD UNVANI DERECESİ ADET AÇIKLAMA 

Eczacılık 
Fakültesi 

Eczacılık 
Meslek Bilimleri 

Farmakognozi Profesör 1 1 
Eczacılık Fakültesi mezunu olmak ve 
Farmakognozi alanında yüksek lisans 
ve doktora yapmış olmak. 

 5588/1-1 
—— • —— 

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden: 
DÜZELTME İLANI 

657 sayılı Devlet Memurları Kanun'unun 4. maddesinin (B) fıkrası kapsamında, 
Üniversitemiz birimlerine alınacak sözleşmeli personel alımına ilişkin 17 Temmuz 2020 tarih ve 
31188 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan ilanımızda, ilana yapılacak 
başvuruların son tarihi 31.07.2020 olması gerekirken sehven 31.08.2020 olarak yazılmıştır.  

İlan olunur. 5654/1-1 
—— • —— 

Trabzon Üniversitesi Rektörlüğünden: 
DÜZELTME İLANI 

Üniversitemizin 10 Temmuz 2020 tarihli ve 31181 sayılı Resmî Gazete’de öğretim 
elemanı alımına ilişkin aslına uygun olarak yayımlanan akademik kadro ilanında 202007204 ve 
202007205 numaralı aynı kadro derecesi ve aynı şartlara sahip 1. Derece Öğretim Görevlisi (ders 
vermeyen) kadro ilanları sehven ayrı ayrı yazılmış olup; bu kadro ilanları aynı kadro derecesi (1. 
derece) ve şartlarıyla birlikte kadro adedi toplam 2 (iki) olarak birleştirilmiştir. Adaylar bu 
kadrolara aynı ilan numaralarını belirterek başvurularını yapabilirler. Bu ilanlara ait ön 
değerlendirme, giriş sınavı ve değerlendirme işlemleri birlikte yapılacaktır. 

İlgililere duyurulur. 
 5624/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5625/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5626/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5627/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5628/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2020/120225 

2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI     

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Polis Akademisi Başkanlığı İl/İlçe Ankara/Gölbaşı 

Adresi 
Eymir Mahallesi 49. Sokak 

Gölbaşı/ANKARA 
Tel-Faks 

(0312) 462 85 48 

(0312) 499 70 61 

Posta Kodu 06834 E-Mail www.pa.edu.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Ziya Ovalı Medikal San. Ve Tic. Ltd. Şti.   

Adresi 
Atmaca Sokak No: 12/3 

Altındağ/ANKARA 
 

T.C. Kimlik No. 25123991394  

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

9980078153  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları 

Birliği 
 

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

06/103997  

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 5646/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5621/1/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5621/2/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5621/3/1-1 
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Atılım Üniversitesi Rektörlüğünden: 
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili Yönetmeliklere göre öğretim üyesi 

alınacaktır. Web sayfamızda (www.atilim.edu.tr) belirtilen koşulları sağlayan adayların, istenilen 
belgeleri bir dilekçe ekinde ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile 15 gün içerisinde ilgili 
“Dekanlıklara” şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekir. Süresi içinde yapılmayan, posta- 
kargo nedeniyle geciken ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Öğretim Üyeleri İçin: 
Aranılan Belgeler: 
1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi  
2. Doktora belgesi 
3. Doçentlik belgesi 
4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi  
5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya 
6. Resimli öz geçmiş 
7. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır) 
Aranılan Nitelikler: 
1. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim 

Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan 
yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi 
yabancı dil sınavından yabancı dille eğitim yapılan bölümler için en az 80 puan, Türkçe eğitim 
yapılan bölümler için en az 55 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili 
bir puan almış olmak. 

2. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesi’nde belirtilen atama 
kriterlerini sağlamış olmak. 

 

Fakülte 
Bölüm/ 

Ana Bilim Dalı 
Unvan Adet Aranan Nitelikler 

Mühendislik 
Fakültesi 

Otomotiv 
Mühendisliği 

Bölümü 

Öğretim Üyesi 
(Prof., Doç., 
Dr. Öğretim 

Üyesi) 

1 

Otomotiv, makine, elektrik-elektronik ve benzer mühendislik dallarından 
birinden doktorası olmak. Hibrit ve elektrikli araçlar, araç dinamiği, araç 
kontrolü, ses ve titreşim ve benzer alanlarda araştırmaları, yayınları olmak. İlgili 
konularda lisans ve lisansüstü dersler verebilmek. 

İşletme 
Fakültesi 

Siyaset Bilimi 
ve Kamu 
Yönetimi 
Bölümü 

Prof. 1 
Demokrasi/demokratikleşme üzerine akademik yayın sahibi olmak. Toplumsal 
hareketler ya da toplumsal cinsiyet üzerine akademik yayın sahibi olmak. 

Hukuk 
Fakültesi 

Özel Hukuk 
Bölümü 

Prof. 1 

Üniversitelerin Hukuk Fakültelerinden mezun olmak. Doktorasını özel hukuk 
(uluslararası özel hukuk) alanında yapmış olmak. Doçentlik unvanını 
uluslararası özel hukuk bilim alanında almış olmak. Uluslararası özel hukuk 
alanında lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim deneyimine sahip olmak. 

Hukuk 
Fakültesi 

Kamu Hukuku 
Bölümü 

Doçent 1 
Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Doktorasını kamu hukuku alanında yapmış 
olmak. Doçentlik unvanını anayasa hukuku bilim alanında almış olmak. 
Anayasa hukuku alanında eğitim-öğretim deneyimine sahip olmak. 

Hukuk 
Fakültesi 

Özel Hukuk 
Bölümü 

Dr. Öğretim 
Üyesi 

1 
Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Doktora eğitimini özel hukuk (ticaret hukuku) 
alanında yapmış olmak. Eğitim-öğretim deneyimine sahip olmak. 

Hukuk 
Fakültesi 

Kamu Hukuku 
Bölümü 

Dr. Öğretim 
Üyesi 

1 
Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Doktora eğitimini kamu hukuku alanında 
yapmış olmak. Anayasa hukuku alanında eğitim- öğretim deneyimine sahip 
olmak. 

Hukuk 
Fakültesi 

Kamu Hukuku 
Bölümü 

Dr. Öğretim 
Üyesi 

1 
Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Doktora eğitimini kamu hukuku (hukuk 
felsefesi ve sosyolojisi) alanında yapmış olmak. Eğitim- öğretim deneyimine 
sahip olmak. 

 5456/1-1 
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İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile      

12 Haziran 2018 tarih ve 30449 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlı “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 
ve Atanma Yönetmeliği” ve kapsamında öğretim üyeleri alınacaktır. 

İlk Başvuru : 22.07.2020  
Son Başvuru  : 05.08.2020 

Fakülte 
Bölüm / 

Anabilim 
Dalı Adı 

Kadro 
Unvanı 

Kadro 
Sayısı 

Açıklama 

Diş 
Hekimliği 
Fakültesi 

Protetik Diş 
Tedavisi 

Dr. Öğretim 
Üyesi 1 Protetik Bilim Alanında Doktora Yapmış 

Olmak. 

Eczacılık 
Fakültesi 

Farmasötik 
Kimya Profesör 1 

Farmasötik Kimya alanında doktora yapmış 
olmak ve ilgili alanda Doçentlik Unvanını 
Aldıktan Sonra En Az Beş Yıl Süreyle Açık 
Bulunan Profesörlük Kadrosu İle İlgili Bilim 
Alanında Çalışmış Olmak. 

Eczacılık 
Fakültesi 

Analitik 
Kimya 

Dr. Öğretim 
Üyesi 1 Eczacılık Fakültesi Mezunu Olmak, Analitik 

Kimya Alanında Doktora Yapmış Olmak. 

Tıp 
Fakültesi Tıbbi Patoloji 

Dr. Öğretim 
Üyesi / 

Doçent / 
Profesör 

1 Patoloji Bilim Alanında Doktora Ya Da 
Uzmanlığını Yapmış Olmak. 

Tıp 
Fakültesi 

Tıbbi 
Biyokimya 

Dr. Öğretim 
Üyesi / 

Doçent / 
Profesör 

2 Tıbbi Biyokimya Alanında Doktora Ya Da 
Uzmanlığını Yapmış Olmak. 

Tıp 
Fakültesi Fizyoloji Dr. Öğretim 

Üyesi 1 Fizyoloji alanında doktora yapmış olmak 

Sağlık 
Bilimleri 
Fakültesi 

Hemşirelik Dr. Öğretim 
Üyesi 1 Psikiyatri Hemşireliği Alanında Doktora 

Yapmış Olmak. 

Başvuru Belgeleri: 
• Başvuru yapılan birimi belirten dilekçe, nüfus cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş (YÖK 

formatında), lisans/lisansüstü diploma fotokopilerinin onaylı suretleri, 2 (iki) adet vesikalık 
fotoğraf, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, yurtdışından alınan diplomalar için denklik 
belgesi ile başvurulması gerekmektedir. 

• Profesör kadrosuna başvuracak kişilerin, özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını kongre ve 
konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin 
dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta 
yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan bir dosyayla birlikte 
bir dilekçeyi rektörlüğe altı nüsha olarak teslim etmesi gerekmektedir. 

• Doçent veya Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak kişilerin, özgeçmişlerini, 
bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı dört nüsha olarak teslim etmesi 
gerekmektedir. 

Başvuru Süresi ve Şekli: 
Başvurular bu ilanın Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde 

Üniversitemize şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. 
Başvuru Adresi: 
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü 
Seyit Nizam Mahallesi Mevlana Caddesi No: 85 
Zeytinburnu- İstanbul / Türkiye 
Tel: 0505 174 79 00 5556/1-1 
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İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI İLANI 

Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin ek altıncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarih ve 27097 
sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem 
Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında 
Yönetmelik” uyarınca 1 (bir) adet sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır. 

Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınava katılacak adayların 
seçiminde; anılan Yönetmeliğin 8. maddesi gereğince 2018 KPSS P3 sınav sonuç belgesi 
puanının yüzde yetmiş ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak 
sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak alınacak personel sayısının on (10) katı aday 
arasından seçilecektir.(KPSS puanı olmayan veya belge ibraz edemeyen adayın KPSS puanı 70 
sayılacaktır.) 

I- BAŞVURU ŞARTLARI 
A-GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) 
a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 
b. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik 

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği 
bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki 
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

c. (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik 
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji 
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara 
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından 
mezun olmak 

d. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya 
büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını 
geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin 
belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 
4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli 
statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi 
statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır), 

e. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi 
sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek, 

f. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise 
muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş 
olmak. 

B-ÖZEL ŞARTLAR 
SBP Kriterleri 
1.1. Kıdemli Yazılım Uzmanı (2 Kat) 
Bu kadroda 1 (bir) personel istihdam edilecektir. 
1. ASP.NET Web servisleri, WCF ve ASP.NET Web API teknolojisi ile uygulama 

geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak 
2. ASP.NET Core ve ASP.NET Core Web API teknolojisi ile uygulama geliştirme 

konusunda tecrübe sahibi olmak 
3. XML, XSL, XSL Transform konularında deneyimli olmak. 
4. ADO.NET, Microsoft Entity Framework teknolojilerinde deneyimli olmak. 
5. HTML 5, CSS, JavaScript konularında deneyimli olmak. 
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6. jQuery JavaScript Framework’ü kullanımı ve jQuery JavaScript Framework’ü 
kullanarak komponent geliştirilmesi konusunda deneyimli olmak. 

7. React JS teknolojisi ile uygulama geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak. 
8. Web Socket teknolojisi ile uygulama geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak. 
9. Web Farm ortamıyla uyumlu ASP.NET uygulamaları geliştirme konusunda deneyimli 

olmak. 
10. URL Rewriting teknolojisini kullanarak uygulama geliştirme konusunda tecrübe 

sahibi olmak. 
11. Servis Tabanlı Mimariler konusunda tecrübeli olmak, Servis tabanlı uygulama ve 

altyapı tasarımı konusunda deneyimli olmak. 
12. Yazılım Geliştirme Süreçleri konularında deneyimli olmak. 
13. SCRUM Metodolojisi konusunda bilgi sahibi olmak. 
14. Nesneye Dayalı Modelleme ve Tasarım, Gereksinim Analizleri, Kullanım Senaryoları, 

Tasarım Kalıpları, UML (Unified Modeling Language), BPM (Business Process Management) ve 
BPMN (Business Process Management Notation) konularında deneyimli olmak. 

15. Cisco Identity Service Engine hakkında bilgi sahibi olmak ve entegrasyonu konusunda 
deneyimli olmak. 

16. Microsoft .NET Platformu kullanarak Web Tabanlı Uygulama geliştirme konusunda 
en az 3 yıl yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak. 

17. Microsoft .NET Platformunda C#.NET, ASP.NET, ASP.NET MVC, .NET CORE 
MVC teknolojileri üzerinde yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak. 

18. MSSQL veri tabanı teknolojisi üzerinde T-SQL dilini kullanarak en az 3 yıl yazılım 
geliştirme tecrübesine sahip olmak. 

19. Üniversite Öğrenci Bilgi Sistemleri ve Staj Süreçleri için yazılım geliştirme 
konusunda tecrübe sahibi olmak. 

20. Üniversite Mediko-Sosyal Hizmetleri için yazılım geliştirme konusunda tecrübe sahibi 
olmak. 

21. Üniversite e-Öğrenim Sistemleri, Uzaktan Eğitim Sistemleri için yazılım geliştirme 
konusunda tecrübe sahibi olmak. 

22. Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış olmak ya da askerlik görevinden 
muaf olmak tercih sebebidir. 

II. İSTENİLEN BELGELER BAŞVURU ŞEKLİ YERİ TARİHİ 
İstenilen Belgeler 
a) Başvuru formu ( Fotoğraflı) 
b) Özgeçmiş 
c) Nüfus Cüzdanı veya TC Kimlik Kartı örneği 
d) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının 

ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır), 
e) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge, 
f) KPSS sınav sonuç belgesi (KPSS sınav sonuç belgesi ibraz etmeyenlerin KPSSP3 

puanı 70 (yetmiş) kabul edilecektir.), 
g) Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge, (YDS veya Yükseköğretim Kurulu 

tarafından buna denk kabul edilen sınav sonuç belgesi) 
h) Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler, 
i) Çalışma sürelerini gösteren belgeler. (Genel Şartlar başlığındaki (d) maddesinde 

belirtilen mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. 
Sürelerin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.) 

a. Özel sektörde çalışanlar için SGK hizmet dökümü, 
b. Kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak hizmet belgesi, 
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j) Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğine ilişkin belge (Genel Şartlar 
başlığındaki (e) maddesindeki en az 2 dönem programlama dersinin alındığını gösterir transkript, 
katılım/sınav sertifikası vb.) 

k) Adli sicil kaydının olup olmadığına dair yazılı beyanı. 
1) Başvuru Şekli Yeri ve Tarihi 
Başvuru Başlangıç Tarihi  : 23.07.2020  
Başvuru Bitiş Tarihi  : 06.08.2020 
Başvuru Yeri  : İstanbul Teknik Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı 
  Rektörlük Binası K:3 Maslak / İSTANBUL 
Adaylar başvurularını yukarıda belirtilen adrese şahsen teslim etmeleri veya son başvuru 

tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla göndermeleri gerekmektedir. Postadaki 
gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra gelen başvurular ile eksik belge ibraz edenlerin 
başvuruları kabul edilmeyecektir. Şahsi başvurularda istenilen belgelerin aslı ibraz edilmesi 
halinde kopyaları kurum tarafından onaylanacaktır. 

III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 Başvurul arın incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, geçerli 

KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSSP3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın 
KPSSP3 puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile geçerli yabancı dil puanının yüzde otuz’unun 
(yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.) 
toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, yüksek puanlıdan başlanarak, duyurulan boş 
pozisyonların her birisinden 10 (on) katına kadar aday sınav için çağırılacaktır. Bu sıralamaya 
göre her bir pozisyon için son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu 
adayların tamamı sınava kabul edilecektir. 

Sınava girecek adayların listesi, sınav yeri, sınav tarihi ve sınav yerinin açık adresi 
www.pdb.itu.edu.tr ve www.itu.edu.tr sitesinden 13.08.2020 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca 
adaylara yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 

IV. SINAV KONULARI 
a) Yazılım Mühendisliği ve Mimarisi 
b) Yazılım Geliştirme Dilleri (C, C#, Java, Perl) 
c) Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik ç) Bilgisayar Ağları 
d) İşletim Sistemleri (Microsoft Windows, Linux) 
e) Her pozisyon için belirtilen teknolojilerde anılan özel şartlar 
V. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
Yazılı sınav sonucunda her pozisyon için ayrı ayrı puan sıralaması yapılacaktır. Sınavdan 

70 (yetmiş) puan ve üzeri alan adaylar sözlü sınava çağırılacaktır. 
Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalamalı alınmak suretiyle 100 

tam puan üzerinden 70 puan ve üstü alanlar başarılı kabul edileceğinden en yüksek puandan 
başlamak kaydıyla başarı puanı sırasına göre atama yapılacaktır. Puan eşitliği halinde sırasıyla iş 
tecrübesi, daha fazla programlama dili bildiğini belgeleme, yüksek lisans mezunu olunması, 
İngilizce dil puanı yüksek olması dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye tabi tutulacaktır. 

Yazılı ve sözlü sınav sonuçları www.itu.edu.tr ve www.pdb.itu.edu.tr sitesinde ilan 
edilecektir. 

VI. ÜCRET 
Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine 

göre istihdam edilenler için 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 
üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanı Temmuz-Aralık 2020 tarihleri arası 
belirlenen brüt ücret 7.536,85 TL’dir. Tutar ücret tavanının katları ile çarpımı sonucu bulunacak 
tutardır. Ancak Kurum, tavan ücretinin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya 
yetkilidir. 
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Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemiz Sanat ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü 
Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 
Yönetmeliği’nde öngörülen koşullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan KHAS 
Akademik Personel İstihdam Yönergesi’nde belirtilen kriterleri sağlamak kaydı ile aylık ve özlük 
hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak “Öğretim Üyesi” alınacaktır. 
İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. 

 

Fakülte Bölümü 
Kadro 
Unvanı 

Kadro 
Sayısı 

Aranan Koşullar 

Sanat ve 
Tasarım 
Fakültesi 

İç Mimarlık 
ve Çevre 
Tasarımı 

Prof. Dr. 1 

- İç mimarlık ve çevre tasarımı alanında lisans, yüksek lisans derecelerine, 
mimarlık anabilim dalı ‘yapı bilgisi programı’ alanında doktora derecesine sahip 
olmak, 
- Aydınlatma konusunda uzmanlaşmış olmak, bu alanda Web of Science 
kapsamında yer alan uluslararası endeksli dergilerde yayınlar yapmış ve atıflar 
almış olmak, bu alanda proje danışmanlıkları yapmış olmak, 
Renk konusunda uluslararası yürütülen projelerde yer almak, bu alanda Web of 
Science kapsamında yer alan uluslararası endeksli dergilerde yayınlar yapmış 
olmak, 
- Bitmiş ya da devam eden araştırma projelerindearaştırmacı ve yürütücü 
olarak görev almış olmak. 

 
Başvurular online olarak üniversitemiz web sayfasından https://ikakademik 

basvuru.khas.edu.tr/ linkinden kabul edilecektir. Başvuran adayların ayrıca Akademik Etkinlik 
Puanları Tablosu (Ek-1) linki üzerinden online Akademik Etkinlik Puan Tablosunu da 
doldurmaları gerekmektedir. 

Belirtilen şartları taşımayan, süresi içerisinde başvurmayan ve eksik bilgi/belgesi olan 
adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Başvuru süresi: İlan tarihinden itibaren 15 gündür. 
Online başvuru sırasında sisteme yüklenmesi istenen evraklar aşağıda listelenmiştir: 
1. Özgeçmiş (YÖK formatlı), 
2. Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgeler (Lisans, Yüksek Lisans, 

Doktora, Doçentlik belgesi asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.) 
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış 
olması şarttır. 

3. Adayların KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesi kapsamında hazırladıkları 
bilimsel dosyaları, 

4. Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge, 
5. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi, 
6. Kimlik belgesi, 
7. 1 adet fotoğraf. 
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Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz birimlerine Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm 

Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve 
Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. 

Doçent kadrolarına başvuracak adayların “Başvuru Formu*, Akademik Değerlendirme 
Belgesi**, Askerlik Belgesi (Kurum Dışı başvurular için), özgeçmiş, Doçentlik belgesi onaylı 
sureti, yayın listeleri, bilimsel çalışma ve yayınları” içeren 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki 
belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) adet CD/DVD/USB ile Rektörlük Personel Daire 
Başkanlığına, 

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların “Başvuru Formu*, Akademik 
Değerlendirme Belgesi**, Askerlik Belgesi (Kurum Dışı başvurular için), özgeçmiş, diploma 
onaylı suretleri, bilim doktorluğu veya tıpta uzmanlık belgeleri (veya onaylı sureti), yayın 
listeleri, bilimsel çalışma ve yayınları” 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt 
okunur 4 (dört) adet CD/DVD/USB ile ilgili fakülte dekanlığına 

İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde şahsen veya posta yoluyla 
başvurmaları gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması 
ve belgelendirilmesi şarttır. 

* http://www.pau.edu.tr/personel/tr/sayfa/form-ve-belgeler 
** Akademik Değerlendirme Belgesinin alınması için; http://www.pau.edu.tr/adk/tr 

adresinde istenilen şekilde Akademik Değerlendirme Kuruluna, kadro ilanının açıklama 
kısmındaki ek şartların sağlandığını gösterir dokümanlar ile bu şartların sağlandığına dair beyan 
dilekçesini içeren 1 adet dosya teslim edilmesi gerekmektedir. 

Not: Atanmaya hak kazanan adayın derece ve kademesine göre derece değişikliği yapma 
hakkı Kurumumuza aittir. 

İlgililere duyurulur. 
DOÇENT 

Birim Bölüm Anabilim Dalı Ad. Der. İlan Şartı 

Eğitim Fakültesi Eğitim 
Bilimleri Eğitim Yönetimi 1 1 

Eğitim Yönetimi alanında doçentliğini almış olmak, 
Endüstri 4.0, Değerler, Liderlik, Örgüt Kültürü, Kendini 
sabotaj, sosyal kaytarma, örgütsel sinizm gibi 
konularda çalışmaları olmak 

İktisadi ve İdari 
Bilimler 

Fakültesi 

Uluslararası 
Ticaret ve 
Finansman 

Uluslararası 
Ticaret 1 1 

Finansal gelişme ve ekonomik büyüme; Finans ve 
Enerji İlişkisi; Gelir yakınsaması ve Hisse senedi 
piyasası etkinliği konularında çalışmaları olmak 

Mimarlık ve 
Tasarım 
Fakültesi 

Peyzaj 
Mimarlığı 

Peyzaj 
Mimarlığı 1 1 

Doçentliğini Peyzaj Mimarlığı alanında almış olmak, 
Çocuk Mekanları ve Engelsiz Mekan Tasarımı 
konularında çalışmaları olmak 

DR. ÖĞR. ÜYESİ 
Birim Bölüm Anabilim Dalı Ad. Der. İlan Şartı 

Müzik ve Sahne 
Sanatları 
Fakültesi 

Müzik Müzik 
Performansları 1 5 Viyola eserlerinin form analizleri üzerine çalışmaları 

olmak. Viyola eser incelemeleri araştırmaları bulunmak. 

Honaz Meslek 
Yüksekokulu 

Pazarlama 
ve 

Reklamcılık 

Halkla İlişkiler 
ve Tanıtım 1 3 

Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi alanında doktora yapmış 
olmak. Tarama Sözlüğü’nden Kamûs-ı Türkî’ye anlam 
değişmeleri, Yabancı Dil Olarak Türkçe, Okuma 
alışkanlığı, Konuşma/Yazma Kaygısı ve Sözcük 
Öğretimi konularında çalışmaları olmak 

Honaz Meslek 
Yüksekokulu 

Pazarlama 
ve 

Reklamcılık 
Pazarlama 1 3 Liderlik, açık etme ve örgütsel bağlılık konularında 

çalışmaları olmak 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Erat Sevkiyat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar

Sayısı: 2775)

–– Dövizle Askerlik Hizmeti Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten

Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 2776)

–– İl Özel İdareleri ile İl Özel İdarelerinin Üyesi Oldukları Mahalli İdare Birlikleri

Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik

–– Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına

Dair Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Askeralma Yönetmeliği

–– Afyon Kocatepe Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/4)’de

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/16)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/17)

–– Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması

Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 11/6/2020 Tarihli ve E: 2018/88, K: 2020/24 Sayılı

Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 18/6/2020 Tarihli ve 2017/39987 Başvuru Numaralı

Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri
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